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Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Europejskie 

Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski mają

zaszczyt zaprosić na konferencję: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TEORII EKONOMII I PRAKTYCE 

połączoną z obchodami 
60-lecia urodzin J.M. Rektora prof. dr hab. Bogusława Fiedora 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.06.2006 r. na Akademii Ekonomicznej 

im. O. Langego we Wrocławiu. Rejestracja uczestników i obrady plenarne odbędą się w 

pawilonie P Kampusu Akademii Ekonomicznej (wejście od ul. Wielkiej). 

Tematyka konferencji 

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres problemów teoretycznych i praktycznych 

związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalny, 

krajowym i globalnym. W ramach obrad, kierowanych przez czołowych polskich ekspertów, 

poruszane będą między innymi tematy: 

• koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii i naukach o zarządzaniu, 

• koncepcja zrównoważonego rozwoju w edukacji ekonomicznej,  

• zrównoważony rozwój w finansach i bankowości, 

• zrównoważony rozwój w teorii stosunków międzynarodowych, 

• zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej, 

• zrównoważony rozwój w filozofii i etyce, 

• zrównoważony rozwój w naukach technicznych i przyrodniczych, 

• zrównoważony rozwój w prawie, 

• zrównoważony rozwój a polityka ekologiczna i inne polityki, 

• wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, 

• zrównoważony rozwój w energetyce, przemyśle wydobywczym, 

• zrównoważony rozwój w rolnictwie i leśnictwie, 

• zrównoważony rozwój w finansowaniu inwestycji, 

• wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie województwa, powiatu i gminy. 
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Wymienione dziedziny reprezentować  będą między innymi: prof. T. BORYS (AE Wrocław), 

prof. S. CZAJA (AE Wrocław), prof. J. FAMIELEC (AE Kraków), prof. B FIEDOR (AE Wrocław), 

prof. R. JANIKOWSKI (GWSH), prof. M. JASIULEWICZ (Politechnika Koszalińska), 

prof. P. JEŻOWSKI (SGH), prof. E. KOŚMICKI (AR Poznań), prof. I. KOCISZEWSKA (AE 

Wrocław), prof. S. KOZŁOWSKI (PAN), prof. E. LOREK (AE Kraków), prof. T. ŁAGUNA (UWM w 

Olsztynie), prof. R. MIŁASZEWSKI (Politechnika Białostocka), prof. F. PIONTEK (WSH-T), 

prof. B. POSKROBKO (WSE w Białymstoku), prof. L. PREISNER (Europejskie Stowarzyszenie 

Ekonomistów Środowiska), prof. J. SŁODCZYK (Uniwersytet Opolski), prof. J. ŚLESZYŃSKI 
(Uniwersytet Warszawski), prof. A. WASIAK (Politechnika Białostocka), prof. T. WINNICKI 
(Kolegium Karkonoskie), prof. L. WOŹNIAK (Politechnika Rzeszowska), 

Zgłoszenia 

Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową www.kee.ae.wroc.pl/zgloszenie 

lub wypełniając kartę zgłoszenia i przesyłając:  

• na adres Katedry Ekonomii Ekologicznej z dopiskiem Konferencja 
• pocztą elektroniczną na adres kaeno@wp.pl 

Opłata konferencyjna 

Opłata w wysokości 550  zł należy przelać na konto Akademii Ekonomicznej (Bank 

Zachodni WBK S.A. 17 Oddz. we Wrocławiu 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 z dopiskiem 

Zrównoważony rozwój) do dnia 30.04.2006 r. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. 

Organizatorzy Konferencji  służą pośrednictwem w rezerwacji pokojów w Domu Studenta 

Ślężak. 

Koszty noclegów w D.S. Ślężak: 

• pokoje gościnne o wyższym standardzie (aneks kuchenny, łazienka, radio, telewizja, lodówka) 

jedno- i dwuosobowe: 92 zł za osoba/dobę

• pokoje o niższym standardzie: 

- jednoosobowe: 61 zł osoba/dobę, 

- dwuosobowe: 49 zł osoba/dobę. 

Referaty 

Referaty należy nadsyłać do dnia 01.06.2006 r. Zostaną one zamieszczone na stronie 

internetowej konferencji (www.kee.ae.wroc.pl/konferencja), a ich główne tezy opublikowane w 

materiałach przedkonferencyjnych. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję będą wydane 

w formie publikacji pokonferencyjnej. 
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Jubileusz J.M. Rektora prof. dr. hab. Bogusława Fiedora 

W programie konferencji przewidziano Uroczystą Sesje Plenarną dedykowaną

J.M. Rektorowi. Odbędzie się ona w dniu 29.06.2006 r. w godzinach 9.30-11.00. 

Uroczysta kolacja, z okazji jubileuszu, odbędzie się w dniu 29.06.2006 r. o godz. 20.00 

w centrum hotelowo-gastronomicznym Pensjonat Jana Pawła II na ul. Św. Idziego 2. Osoby nie 

biorące udziału w Konferencji, a zainteresowane uczestnictwem w uroczystej kolacji prosimy o 

kontakt z mgr. Zbigniewem Dokurno telofonicznie (0605 935 962) lub przez e-mail 

(zbyszek@credit.ae.wroc.pl). Zgłoszenia przyjmowane są do 30.04.2006 roku 

Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Konferencji 

www.kee.ae.wroc.pl/konferencja oraz pod adresem kaeno@wp.pl . 
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