
 
 
14.10.2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa oraz tytułu artykułu i jednostronicowego abstraktu 
   

24.10.2016 r. – złożenie całego tekstu artykułu (max. 12 str.= 20 tys. znaków) i wniesienie 
opłaty konferencyjnej  
 
 
 
 

Koszty uczestnictwa: 

- pełne uczestnictwo (wyżywienie, materiały konferencyjne, 
opublikowanie artykułu, wyjazd studyjny, nocleg na promie) 
 
- tylko publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym 
 
- udział w konferencji bez artykułu z wyjazdem studyjnym 

- 980 zł    

 
- 600 zł  
         
- 600 zł 
 

 

 

 
Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

NIP 852-254-50-56 

rachunek bankowy: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 

Z dopiskiem „Imi ę i Nazwisko – Turystyka 2016” 
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JM Rektor Prof. ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel  

 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  

Prezes Waldemar Miśko 
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Wydział Ekonomiczny 
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

Pracownia Gospodarki Turystycznej 
 

Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

 



Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Rady Naukowo oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić 
Państwa na Konferencję Naukową, która tym razem poświęcona będzie turystyce na obszarach 
Natura 2000 oraz turystyce przygranicznej.  

To już trzecia konferencja dotycząca turystyki organizowana przez Zakład Polityki 
Gospodarczej i Turystyki – Pracownię Polityki Gospodarczej. Podczas obrad będziemy chcieli 
pokazać, że turystyka może rozwijać się na obszarach chronionych i Natura 2000 nie jest wcale 
przeszkodą do uprawiania turystyki. Zrównoważona turystyka ma duży wpływ na środowisko, 
ale również na lokalną społeczność. Tworzenie obszarów chronionych przy granicy sprzyja 
rozwojowi współpracy międzynarodowej, a także sprzyja wymianie doświadczeń. Turystyka na 
terenach przygranicznych sprzyja wymianie doświadczeń przedsiębiorców z krajów 
sąsiadujących. Agroturystyka jest szczególnie propagowana na obszarach Natura 2000, 
a zainteresowanie przyrodą, powinno być motorem dla rozwoju infrastruktury turystycznej 
w tym komunikacyjnej, może przyczynić się do zahamowania odpływu ludności ze wsi. 

Konferencję podzielono na dwie części sesyjne, pierwsza na Wydziale Ekonomicznym, 
kolejna podczas tematycznego wyjazdu studyjnego.  
 
         Z serdecznym zaproszeniem i wyrazami szacunku     
          
           Prof. Bogusław Stankiewicz  
 
 
         Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji  
    Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej i Turystyki  
 
 
 

Rada Naukowa  
 

 

prof. Bogusław Stankiewicz – przewodniczący 
prof. Bartosz Mickiewicz – dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie 
prof. Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński  
prof. Beata Meyer - Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Bożena Michalska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk - Uniwersytet AM w Poznaniu 
prof. dr hab. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński  
prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  
prof. dr hab. Jan Siekierski – Małopolska Szkoła Wyższa  
prof. dr hab. Jan Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. Jolanta Witek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 
dr inż. Marlena Prochorowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 
 

Problematyka Konferencji: 
- Wielkości, rozkład i struktura ruchu turystycznego na obszarach przygranicznych  
- Ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej 
- Wykorzystanie szlaków wodnych, pieszych a rozwój turystyki  
- Parki narodowe a ruch turystyczny 
- Obszary Natura 2000 dla turystyki 
- Turyści zagraniczni a popularność polskich uzdrowisk 
- Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni turystycznej 
- Międzynarodowe klastry turystyczne 
- Dyrektywa transgraniczna a turystyka medyczna 
- Kobiety siłą turystyki – rola kobiet w turystyce i agroturystyce 
- Ekoturystyka i ekoedukacja na rzecz środowiska naturalnego 
- Transgraniczna turystyka rowerowa jako produkt turystyczny regionu  
- Atrakcyjność turystyczna lasów.  
- Ekonomiczne skutki degradacji środowiska naturalnego przez turystów 
- Fundusze unijne dla współpracy transgranicznej i ochrony środowiska 
- Organizacje turystyczne na rzecz ochrony środowiska  
- Transport i dostępność komunikacyjna do terenów chronionych 
 

Przesyłanie i publikacja artykułów 
 

Kartę zgłoszenia na konferencję oraz artykuły proszę przesyłać mailowo na adresy: 
monika.kozak@zut.edu.pl; mprochorowicz@zut.edu.pl  podając:  
imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy, adres do korespondencji, telefon, e-mail, 
(numer dowodu osobistego i PESEL do ubezpieczenia). 
 
Artykuły w języku polskim lub j. angielskim lub j. niemieckim, po uzyskaniu pozytywnych 
recenzji, zostaną opublikowane w: 

- Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego – Europa Regionum   (7 pkt) 
 
Artykuły zostaną opublikowane zgodnie z kalendarzem wydawniczym określonego czasopisma. 
Redakcje zastrzegają sobie prawo odrzucenia artykułów niespełniających wymogów 
redakcyjnych, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na te wymogi. 
 Wymogi redakcyjne Wydawnictwo Europa Regionum 
https://wnus.edu.pl/pl/er/page/dlaautorow 
 

Komitet Organizacyjny i Sekretariat Konferencji 
 

prof. ZUT dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz – przewodniczący Rady Naukowej 
dr inż. Marlena Prochorowicz  - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  
mprochorowicz@zut.edu.pl;   501 42 22 98 
Monika Kozak – monika.kozak@zut.edu.pl;    91 449 6970 


