
KONFERENCJA NAUKOWA: 
UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW 
 

„MIKROFIRMA 2006” 
 
 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego pragnie poinformować, że w dniach 15-18 maja 2006 roku 
odbędzie się druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW „MIKROFIRMA 2006”. 

Celem konferencji jest omówienie w gronie praktyków i naukowców najważniejszych 
problemów działalności najmniejszych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku. 
Zamierzeniem organizatorów jest wskazanie barier rozwojowych oraz ograniczeń rynkowych 
utrudniających rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tematyka konferencji została 
podzielona na cztery główne bloki tematyczne związane z ważnymi dla działalności 
mikroprzedsiębiorstw zakresami, tj. organizację i zarządzanie, finansowanie i podatki, 
bankowość i ubezpieczenia oraz funkcjonowanie na rynkach Unii Europejskiej. Tak określona 
tematyka Konferencji obejmuje, w opinii organizatorów, całe spektrum problematyki 
towarzyszącej rozwojowi mikro i małej przedsiębiorczości. Efektem Konferencji winny być 
wnioski wskazujące kierunki efektywnej działalności podstawowych, acz najmniejszych form 
przedsiębiorstw. 
 
 
Organizator 
 

   
 
 
 
 
 Konferencja Naukowa: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw „Mikrofirma 2006” organizowana jest przez Katedrę Finansów 
Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą: 
 
Prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska – Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa 
Prof. dr hab. Bogusław Walczak  
dr Anna Bera 
dr Krzysztof Michaluk 
dr Sławomir Zarębski 
mgr Magdalena Brojakowska 
 
 
 
 
 



Patronat Honorowy 
 
 Patronat Honorowy nad Konferencją „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i 
małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006” objął: 
 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Prof. dr hab. Zygmunt Meyer 

 
 

 
Zakres tematyczny 
 
 Tematyka Konferencji „Mikrofirma 2006” obejmuje cztery główne bloki tematyczne: 
 

 Organizacja i zarządzanie mikro i małymi przedsiębiorstwami 
 Finansowanie i podatki a mikro i małe przedsiębiorstwa 
 Bankowość i ubezpieczenia a funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw 
 Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej 

 
 
 
Publikacja,terminy i opłaty 
 
Konferencja odbędzie w dniach 15-18 maja 2006 na promie na trasie Świnoujście – Malmő – 
Kopenhaga – Świnoujście. W programie obok obrad plenarnych przewidziano również 
zwiedzanie Danii i Szwecji. 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 30.11.2005. 
Prosimy o przesłanie zgłoszeń w formie elektronicznej na adres mimp@wzieu.pl, poprzez 
wypełnienie formularza na stronie: www.mimp.wzieu.pl lub listem na adres: 
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytet Szczeciński 
ul. Cukrowa 8 
71 – 004 Szczecin 
 
Informujemy, że do dnia 05.01.2006 roku przyjmujemy artykuły (w formie elektronicznej, 
lub formie elektronicznej i wydruk), które zostaną opublikowane w materiałach 
konferencyjnych lub też, na życzenie autorów w Zeszycie Specjalnym „Ekonomiki i 
Organizacji Przedsiębiorstwa” (6 pkt.), po wcześniejszym uzyskaniu dwóch podwójnie 
anonimowych, pozytywnych recenzji i zakwalifikowaniu artykułu przez redakcję czasopisma.  
Warunkiem opublikowania pozytywnie zrecenzowanego artykułu w Zeszycie Specjalnym 
„Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa” jest: 

• Dołączenie streszczenia w języku angielskim. W przypadku braku akceptacji 
streszczenia przez tłumacza redakcji „Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa” 
artykuł nie zostanie opublikowany w zeszycie specjalnym. 

• Przesłanie artykułu w dodatkowej formie:  
w rozmieszczeniu 30 wierszy po 60 znaków w wierszu na jednej stronie maszynopisu, w 
dwóch egzemplarzach oraz na dyskietce z zapisem w edytorze WORD 7. 

 
 
 

mailto:mimp@wzieu.pl
http://www.mimp.wzieu.pl/


Opłata konferencyjna  wynosi 990 zł i obejmuje: 
- koszty udziału w konferencji, 
- materiały konferencyjne, 
- koszt publikacji artykułu, 
- dwa noclegi na promie, 
- pobyt w Danii i Szwecji, 
- ubezpieczenie. 
 

Informujemy, że Konferencja rozpoczyna się od godzin porannych, stąd też możliwe jest, na 
życzenie uczestników, zorganizowanie jednego noclegu w hotelu w Szczecinie, w noc 
poprzedzającą rozpoczęcie Konferencji (15 maja 2006). Dokładna cena noclegu zostanie 
podana niezwłocznie po wynegocjowaniu przez organizatorów najkorzystniejszej oferty 
i doliczona do opłaty konferencyjnej. 
 
 
Termin wpłaty opłaty konferencyjnej w wysokości 990 zł upływa z dniem 20.02.2006 roku 
(pierwszy termin) 
 
Po tym terminie, jednak nie później niż do 31.03.2006 roku (drugi termin), opłata 
konferencyjna wyniesie 1050 zł. 
 
Uwaga!  
Artykuły osób dokonujących płatności po dniu 20.02.2006 roku, nie zostaną przesłane do 
redakcji „Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa”. 
 
 
Opłata za opublikowanie artykułu w materiałach konferencyjnych (bez udziału w 
Konferencji) wynosi 300zł. 
 
 
 
Wymogi edytorskie 
 
 

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko (12 pkt. Pogrubione, wyśrodkowane)1

Odstęp 1 wiersz 
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW PRZEZNACZONYCH DO 

OPUBLIKOWANIA 
(tytuł artykułu wyśrodkowany: czcionka Times New Roman CE, 14 punktów, pogrubiona, pojedynczy odstęp 
między wierszami, wielkie litery) 

odstęp 2 wiersze 
Instrukcja prezentuje układ merytoryczny oraz wymagania techniczne artykułów. Artykuł 

należy pisać dowolną  wersją edytora tekstu Word for Windows i przesłać na adres: 
mimp@wzieu.pl. Format kolumny A4 (zalecane marginesy przy formacie A4: góra  i dół – 2,5 
cm, lewy i prawy – 2,5 cm, nagłówek i stopka – 1,25 cm). Przed tekstem powinno znaleźć się 
omówienie problemu (10-15 wierszy), metod i warunków jego rozwiązania. Omówienie to należy 
pisać odsunięte od lewego i prawego marginesu o 1 cm (wielkość wcięcia akapitowego) czcionka 
Times New Roman CE, 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami. Dopuszcza się stosowanie 
funkcji automatycznego dzielenia wyrazów. Artykuł nie może przekraczać objętości 13.000 
znaków łącznie z przypisami (jednak nie więcej niż lub 6 stron!) 

odstęp 3 wiersze 

1. Tytuł rozdziału (ten tytuł pisać 12 pkt. Times New Roman, numeracja 1., 2…) 
1.1. Sposób przygotowania (ten tytuł pisać 10 pkt. Times New Roman,  numeracja 1.1, 1.2...) 

                                                 
1 I – autor pierwszy, II – autor drugi itd. 



Tekst główny artykułu należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp między 
wierszami – 1,5 wiersza, na pełną szerokość, wcięcie akapitowe 0,5 cm. Nie należy robić 
żadnych dodatkowych świateł między poszczególnymi akapitami tekstu, wstawiać tzw. 
twardych znaków końca strony, ani żadnych nagłówków czy stopek. Strony należy 
numerować standardowo za pomocą edytora2. 

odstęp 1 wiersz 
1.1.1. Wzory matematyczne (ten tytuł pisać Times New Roman 10 pkt., numeracja 1.1.1., 

1.1.2...) 
Wzory matematyczne należy składać na osi kolumny (wypośrodkowane) z numerem 

strony w okrągłym nawiasie dosuniętym do prawego brzegu (jak w przykładzie niżej). 
Symbole zmiennych we wzorach i w tekście należy pisać pismem pochyłym (kursywa). 
Proszę używać dodatku Microsoft Equation 3.0 (Wstaw/obiekt/Microsoft Equation). Inne 
wskazówki: 

- nawiasów okrągłych nie należy zastępować kreskami ukośnymi, 
- przedziały wartości pisze się bez odstępów, np. 3-4,5% 
- przed przecinkami nie należy wstawiać znaku spacji. 

odstęp 1 wiersz

( )( )tt
t

t
t ap

e
epFD −−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1ln

 

(1)

odstęp 1 wiersz 
gdzie: FD - dyskonto forward, 
 p - prawdopodobieństwo pęknięcia bąbla w kolejnym okresie, 
 e - kurs kasowy, 
 -at - ekspotencjałowy wzrost kursu. 

odstęp 1 wiersz 
2. ILUSTRACJE I TABELE 
2.1. RYSUNKI I ICH ROZMIESZCZENIE 

Rysunki, wykresy i fotografie numeruje się kolejno 1, … n. Podpisy i źródło umieszcza 
się pod rysunkami, w języku polskim, wypośrodkowane, wielkość czcionki Times New 
Roman – 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami. Odstęp między rysunkami i 
tekstem wynosi 1 wiersz tekstu głównego. 

Rysunki powinny być przygotowane na komputerze (nie skanowane) i umieszczone w 
tekście artykułu. Jeżeli są to bardzo skomplikowane ilustracje, mogą być skanowane, pod 
warunkiem, że będzie to skaner bardzo dobrej jakości. Fotografie i inne oryginały można 
również dostarczyć osobno; w tym przypadku zostawić w tekście artykułu miejsce na ich 
umieszczenie i opisać podając numer rysunku, stronę, sposób umieszczenia, w przypadku 
wątpliwości zaznaczyć górę rysunku.  
 

Rys.1. Podpisy do rysunków… 
Źródło: ... (10 pkt) 

 
2.1. TABELE 

Tabelę należy wypośrodkować (umieścić w osi kolumny). Tabele są numerowane kolejno 
1,…n. Podpisy umieszcza się na górze tabeli i wypośrodkowuje. Tekst w tabeli nie 
większy niż 10 pkt i nie mniejszy niż 7 pkt. 

odstęp 1 wiersz 
Tabela 1. Tytuł tabeli (10 pkt.) 

   
   

Źródło: … 
odstęp 1 wiersz 

 
Literatura (12 pkt.) 
 Powołanie na literaturę w tekście podawać należy w przypisach dolnych według wzoru: 

                                                 
2 Przypisy powinny być pisane czcionką 10 pkt Times New Roman i umieszczone na dole strony. 



1. powołanie po raz pierwszy: 
a. książka:  I. Nazwisko: Tytuł dzieła. Wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. (Np.: M. Adler, 

B. Dumas: Exposure to Currency Risk; Definitions and Measurment. Wydawnictwo ABC, 
Wrocław 2003, s. 41-50), 

b. czasopismo: I. Nazwisko: Tytuł dzieła. „Czasopismo”, rok i nr wydania, s. (Np. M. Adler, B. 
Dumas: Exposure to Currency Risk; Definitions and Measurment. „Financial Management”, 
Summer 1984, s. 41-50), 

c. ustawy: Ustawa z dnia Tytuł ustawy. DzU rok, nr, poz. (np.: Ustawa z dnia 4.02.2000 r. Prawo 
ochrony środowiska. DzU 2000, nr 63, poz. 58) 

2. powołanie po raz kolejny bezpośrednio po tym samym: 
a. Ibidem, s. 

3. powołanie po raz kolejny bezpośrednio po innym: 
a. jeżeli cytujemy tylko jedną pozycję danego autora: I. Nazwisko: Op. cit., s. 
b. jeżeli cytujemy ,kilka pozycji danego autora: I. Nazwisko: Pierwsze wyrazy tytułu ..., s. 

 

 

Opis bibliograficzny literatury wg wzoru w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów – wielkość 10 pkt., 

pojedynczy odstęp między wierszami. 

1. Adler M., Dumas B.: Exposure to Currency Risk; Definitions and Measurment. „Financial Management”, 
Summer 1984. 

2. Domaszewski R.: Finanse krajów kapitalistycznych. PWE, Warszawa 1985. 
 odstęp 2 wiersze 
TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM (12 pkt.) 
 Krótkie streszczenie artykułu w języku angielskim (8-12 wierszy). Należy użyć czcionki Times New 
Roman CE, 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami. 

odstęp 3 wiersze 
DANE AUTORÓW (Wyrówanie do lewej, czcionka 9 pkt) 

Imię Nazwisko I 
nazwa i adres instytucji reprezentowanej przez Autora I 

Imię Nazwisko II 
nazwa i adres instytucji reprezentowanej przez Autora II 

Formularz zgłoszeniowy 
 
Do pobrania w formie oddzielnego dokumentu. 
 
 
 
Kontakt 
 
Kontakt z organizatorami Konferencji pod numerem telefonu: 
 
091 /  4443181 
 4443182 
 
lub  0608098280  dr Anna Bera 
 0506090526  mgr Magdalena Brojakowska 
 
 
Adres e-mail: mimp@wzieu.pl  
 
Adres: Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 
 Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług 
 Uniwersytet Szczeciński 
 Ul. Cukrowa 8 
 71 – 004 Szczecin 

mailto:mimp@wzieu.pl

	Imię Nazwisko I 

