
                                                                  
 

 

KOMUNIKAT  nr 1 

 

 

 

KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W  BYDGOSZCZY  

 

oraz 

 

KOMISJA OBSZARÓW WIEJSKICH 

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 

 

      

  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 

 

XXXVIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI 

  

  ZIELONA GOSPODARKA  

W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 
 

 

 

BYDGOSZCZ, 11-12.09.2023 r. 



 

 

Szanowni Państwo, 

 

globalny kryzys klimatyczny, ekologiczny i energetyczny przyczynił się w ostatnich latach                               

do poszukiwania nowych koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jednym z kierunków budowania 

zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego na świecie jest „zazielenianie” gospodarki 

poprzez wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów 

naturalnych. Zielona gospodarka to model gospodarki ukierunkowany na osiągnięcie równowagi                      

w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz 

sprawiedliwości społecznej. Ma on szczególne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, których 

gospodarka w dużym stopniu opiera się na zasobach naturalnych wykorzystywanych m.in. w: 

rolnictwie, leśnictwie i turystyce.  

Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych 

wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja ma być jednocześnie miejscem spotkania 

praktyków i badaczy z zakresu geografii ekonomicznej, społecznej i fizycznej, ekonomii i nauk 

społecznych, demografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i zarządzania oraz przedstawicieli                      

z dziedziny rozwoju i gospodarowania na obszarach wiejskich. Zaprezentowane na Seminarium wyniki 

badań mogą być kluczem do bardziej zoptymalizowanego regionalnie i lokalnie rozwoju zielonej 

gospodarki na obszarach wiejskich, zaś wypracowane rekomendacje mogą być wykorzystane                           

w kształtowaniu polityki regionalnej danego kraju. 

 

 

I. Polityka rolna i strategie rozwoju obszarów wiejskich 

- kierunki i zasady funkcjonowania zielonej gospodarki, 

- istota i etapy przechodzenia od brown economy do zrównoważonej i zielonej ekonomii jako 

modelu zrównoważonego rozwoju, 

- identyfikacja wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych służących do oceny 

stopnia wdrażania zasad zielonej gospodarki, 

- finansowanie zielonej gospodarki, 

- dezagraryzacja obszarów wiejskich: turystyka, usługi, przedsiębiorczość 

 

II. Zielona gospodarka rolna 

- agrobioróżnorodność i zrównoważona produkcja żywności, 

- rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, 

- innowacyjność, nowe technologie w gospodarce rolnej. 

 

III. Transformacja energetyczna  

- zielone innowacje na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej, 

- efektywność energetyczna (m.in.. rolnicze źródła energii, zielona energia i źródła odnawialne). 

 

IV.  Społeczne aspekty zielonej ekonomii 

- zarządzanie rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich, 

- zielone miejsca pracy, 

- sprawiedliwość międzypokoleniowa i międzyregionalna, 

- zwalczanie ubóstwa i wykluczenie społeczne, 

- procesy demograficzne, 

- turystyka zrównoważona.  

 

V.  Ochrona środowiska 

- ochrona bioróżnorodności i zapobieganie degradacji środowiska, 

- zrównoważone i efektywne zużycie zasobów, 

- bezpieczeństwo zasobów wody. 

CEL I PROBLEMATYKA 

ZAKRES TEMATYCZNY 

 



 

 
prof. dr hab. Jacek Woźny – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak – Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 

 

 

dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. UKW 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

 

prof. dr hab. Jerzy Bański, prof. zw. 

Instytutu Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk                         

w Warszawie 

 

dr hab.  Anna Dłużewska, prof. UKW 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. zw.  

Pierwszy Przewodniczący KOW PTG (dawniej 

Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) 

 

dr Andrea Giampiccoli 

Durban University of Technology w RPA 

 

 

 

prof. dr hab. Krystian Heffner, prof. zw. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

prof. dr hab. Jorg Janzen 

Freie Universitat w Berlinie 

 

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG  

Uniwersytet Gdański 

 

dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

dr hab. Krystyna Kurowska, prof. UWM 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

prof. dr hab. Roman Rudnicki, prof. zw.   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

dr hab. Stefan Schütte 

Freie Universitat w Berlinie 

 

prof. dr hab. Marcin Wójcik, prof. zw. 

Uniwersytet Łódzki
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dr Monika Kozłowska-Adamczak – SEKRETARZ 
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dr Alicja Gonia 

dr Iwona Józefowicz 
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KOMITET NAUKOWY 

PATRONAT HONOROWY 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

JĘZYK KONFERENCJI 



 

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.09.2023 r. w Bydgoszczy. 

Pierwszego dnia (11.09.2023 r.) przewiduje się obrady w Hotelu City**** w Bydgoszczy 

(rozpoczęcie obrad od godz. 10.00).  

Drugiego dnia (tj. 12.09.2023 r.) planowany jest wyjazd terenowy (godz. 8.00-16.00).  

Szczegóły zostaną podane w komunikacie nr 2. 

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 750 zł (700 zł dla członków PTG) – w ramach opłaty konferencyjnej  

organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch i udział w uroczystej 

kolacji w pierwszym dniu konferencji oraz uczestnictwo w wyjeździe terenowym. Organizatorzy nie 

zapewniają noclegów.  

Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 17.04.2023 r. na konto: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

Santander Bank Polska S.A.  

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000  

SWIFT: WBKPPLPP 

IBAN: PL92150013601213600186020000 
 

z dopiskiem: „38 Seminarium Geografii Wsi – imię i nazwisko”  

 

 

 Rejestracja na konferencję i przesyłanie streszczeń wystąpień 

(https://zielonagospodarka.ukw.edu.pl/jednostka/seminarium-geografii-wsi/zgloszenia) –                                    

do 31.03.2023 r.  

 Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu lub posteru – do 05.04.2023 r. 

 Opłata za uczestnictwo w konferencji – do 17.04.2023 r. 

 

 

Osoby zainteresowane publikacją mogą skierować swoje artykuły do następujących wydawnictw:  

 

 Energies https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/U17ON42CB2  

 Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B https://journals.umcs.pl/b  

 Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum - 

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/about  

 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe  

 Geography and Tourism - https://ojs.ukw.edu.pl/index.php/gat 

 Studia Obszarów Wiejskich - https://studiaobszarowwiejskich.pl/ 

 

Szczegółowe wymogi redakcyjne oraz ewentualny koszt publikacji dostępne są na stronach 

internetowych poszczególnych czasopism. Artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio do wybranego 

czasopisma.  

OPŁATA KONFERENCYJNA 

TERMIN I MIEJSCE 

WAŻNE DATY 

PUBLIKACJE 

https://zielonagospodarka.ukw.edu.pl/jednostka/seminarium-geografii-wsi/zgloszenia
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/U17ON42CB2
https://journals.umcs.pl/b
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/about
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe
https://ojs.ukw.edu.pl/index.php/gat
https://studiaobszarowwiejskich.pl/


 

 

 

 

dr Monika Kozłowska-Adamczak, mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz 

e-mail: seminariumgeografiiwsi@ukw.edu.pl  

 

tel. (52) 349-62-50 

 

tel. kom. 608 779 733 (dr Monika Kozłowska-Adamczak)  

tel. kom. 721 159 083 (mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz) 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Wydział Nauk Geograficznych 

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki 

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz 

https://geografia.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial-nauk-geograficznych/ 

 

 

 

STRONA KONFERENCJI: 

https://zielonagospodarka.ukw.edu.pl/jednostka/seminarium-geografii-wsi 

 

 

 

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu obrad                   

(tj. w Hotelu City), w którym dla uczestników konferencji na hasło: „Konferencja UKW” 

zagwarantowane są preferencyjne ceny. Preferencyjne stawki pokoi ze śniadaniem za jedną dobę 

hotelową wynoszą: 

 pokój 1-osobowy -  320 zł 

 pokój 2-osobowy -  400 zł 

Doba hotelowa dla gości rozpoczyna się od godz.15.00 a kończy o godz.11.00 (dnia następnego).                       

W cenie noclegu możliwość skorzystania z sauny, jacuzzi i siłowni. 

 

 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

       PROPOZYCJA NOCLEGÓW PODCZAS KONFERENCJI 
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