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The Role of Industry and Services in Socio-
economic Development of Spatial Systems



32.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
nd 32 International Scientific Conference

Cele Konferencji: 

Głównym celem 32. Konferencji będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego krajowych 

i zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie przemian struktur przestrzennych przemysłu 

i usług w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe dotyczą 

m.in. rozwijania koncepcji teoretycznych nt. znaczenia przemysłu i usług w rozwoju układów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, a także analizy zmian 

roli przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ważną kwestią będzie również próba 

oceny efektów procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w okresie 

25 lat zmian systemu gospodarowania w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

w warunkach integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji, przemian potencjału 

produkcyjnego oraz struktur działowych przemysłu i usług w układach przestrzennych różnej skali, 

kształtowania się przestrzennych form koncentracji przemysłu, poziomu innowacyjności 

i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego, efektów mnożnikowych 

rozwoju przemysłu, kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora 

informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji przemysłu. Szczególna uwaga zostanie 

zwrócona na przemiany roli sektora przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym 

układów przestrzennych różnej skali, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

i innych rynkach wschodzących.

Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:

n pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się 
problematyką przemysłu i usług;

n doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych 
i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;

n przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref 
ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie 
przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;

n doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów 
ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;

n przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;

n wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Język Konferencji: polski i angielski tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na  j. polski oraz (
z j. polskiego na j. angielski).

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji 
(www.przemysl.up.krakow.pl) lub przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: 
przemysl@up.krakow.pl najpóźniej do dnia Referentów prosimy 24 października 2016 r. 
o dołączenie streszczenia referatu (ok. 0,5-1 strony formatu A4 w języku wygłaszania referatu). 

Artykuły powstałe na bazie referatów, wpisujące się w tematykę Konferencji, po otrzymaniu 
pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, www.prace-kgp.up.krakow.pl (12 pkt wg listy MNiSW). 

Dodatkowe informacje: 

dr Monika Płaziak, dr Kinga Krzesiwo (Sekretarze Konferencji), tel. +48 12 662 62 55, 
tel./fax +48 12 662 62 43, e-mail: przemysl@up.krakow.pl, www.przemysl.up.krakow.pl



Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

Aims of the Conference: 
ndThe main aim of the 32  Conference is to continue the exchange of scientific achievements 

in Polish and foreign academic centres in the field of changes in the spatial structure of industry and 

services under the knowledge-based economy development conditions. Specific objectives 

concern, among others, the development of theoretical concepts on the importance of industry 

and services in shaping national, regional and local systems and enterprises operating, as well as 

the analysis of the changes of the role of industry and services in the socio-economic development. 

An important point is also an attempt to assess the effects of restructuring industrial enterprises 

and services during the 25 years of change of the management system in Poland and other Central 

and Eastern European countries under conditions of European integration and increasing 

the globalization processes, changing the production potential and the branch structure of industry 

and services in different spatial scale, the evolution of the spatial forms of industry concentration, 

the level of innovation and competitiveness of domestic industry on the background of the global 

industry, multiplier effects of industrial development, the evolution of high-tech industries 

and information technology sector (IT) as well as servitization processes in industry. Special 

attention will be paid to the transformation of the role of industry and services in the socio-economic 

development of spatial systems in different scales, especially in the Central and Eastern European 

countries and other emerging markets.

We kindly invite to take part in the Conference in particular:  

<  scientists and lecturers, both foreign and domestic, who are interested in the problems 

of industry and services; 

< the graduate and post-graduate students of geography, economy, technology, who could 

be interested in the Conference theme;

< representatives of the state and municipal authorities, the special economic zones managerial 

staff, as well as all of the persons who are responsible for the industrial policy and for 

the investment activities; 

< geography, enterprise, and economy teachers as well as their advisors;

< entrepreneurs and other economic life participants;

< all persons who could be interested in the Conference theme.

Languages of the Conference: Polish and English (simultaneous interpreting from English 

to Polish and Polish to English will be available).

Registration: participants are invited to fill in the registration e-form on the Conference webiste 

(www.industry.up.krakow.pl) or send the registration form by e-mail to: industry@up.krakow.pl, 

not later than the 2  October 201 .th4 6  Those wanting to present a paper, please submit also a half- to 

one-page summary  English. n  i

Articles written on the basis of the Conference presentations and connected with the Conference 

theme after receiving positive reviews will be published in the journal "Studies of the Industrial 

Geography Commission of the Polish Geographical Society", www.prace-kgp.up.krakow.pl

Additional information: 

dr Monika Płaziak, dr Kinga Krzesiwo (Secretaries of the Conference)

phone: +48 12 662 62 55, phone/fax +48 12 662 62 43
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n Rada programowa / Scientific Committee  

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący ), prof. dr hab. Bolesław Domański, /chair
prof. dr hab. Tadeusz Marszał, prof. dr Anatol Jakobson, prof. dr hab. Lech Pakuła, 
prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. dr Anatoly V. 
Stepanov, prof. dr Natalia M. Syssoeva, prof. dr Zdeněk Szczyrba, prof. nzw. dr hab. Paweł 
Czapliński, prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek, prof. nzw. dr hab. Maria Tkocz, 
prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński, dr Wiesława Gierańczyk, dr Wioletta Kilar, dr Tomasz 
Rachwał (wice przewodniczący ), dr Anna Tobolska, dr Krzysztof Wiedermann/deputy chair

n Komitet organizacyjny / Organizing Committee

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (kierownictwo konferencji ), prof. nzw. dr hab. Sławomir /chair
Kurek, prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński, dr Agnieszka Brzosko-Sermak, dr Sławomir 
Dorocki, dr Wioletta Kilar, dr Kinga Krzesiwo (sekretarz ), dr Tomasz Padło, /secretary
dr Monika Płaziak (sekretarz ), dr Łukasz Quirini-Popławski, dr Tomasz Rachwał /secretary
(kierownictwo konferencji ), dr Anna I. Szymańska, dr Krzysztof Wiedermann, /chair
dr Mirosław Wójtowicz, mgr Teresa Lasocka, mgr Marcin Semczuk

n Partner / Partner:
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Students' Research Group of Geographers of Pedagogical University of Cracow
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