
 

 

 

 

 

           

 

 

Krajeński Park Krajobrazowy z siedzibą w Więcborku  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 
 

mają zaszczyt zaprosić na 

 
 

I Ogólnopolską Konferencję pt. 

 

 

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POJEZIERZA KRAJEŃSKIEGO” 

 

 

 

 

Termin konferencji:  19 – 20 października 2017 r. 

 

Miejsce konferencji: Hotel „Jan” 

                                    ul. Leśna 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie 

 

 

 

Komitet Honorowy Konferencji: 

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

dr Krzysztof Kannenberg, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

prof. dr hab. Zygmunt Babiński (UKW) 

prof. dr hab. Jan Kopcewicz (WSZŚ) 

dr hab. Agnieszka E. Ławniczak, prof. nadzw. (UPP) 

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. (UKW) 

dr inż. Wiesław Cyzman (WSZŚ) 

dr Mateusz Ciechanowski (UG) 

 

 

 

 

 



 

Komunikat nr 1 

 

 

Sępólno Krajeńskie, 19 – 20 października 2017 r. 

 

W bieżącym roku kalendarzowym proponujemy Państwu I edycję Ogólnopolskiej Konferencji, 

która będzie dotyczyć mezoregionu fizycznogeograficznego Pojezierza Krajeńskiego. 

 

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań z zakresu nauk przyrodniczych, 

społecznych i ekonomicznych oraz technicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich 

aplikacyjny charakter i w nawiązaniu do różnych aspektów zrównoważonego rozwoju Pojezierza 

Krajeńskiego. 

Problematyka konferencji obejmować będzie m.in.: 

 próbę określenia szans i zagrożeń w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju Pojezierza 

Krajeńskiego w oparciu o analizę potencjału kulturowego i przyrodniczego,  

 zagadnienia dotyczące rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego obszarów 

chronionych, 

 ochronę i zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi, 

 metody ochrony ekosystemów, a aspekty prawne, 

 znaczenie funduszy europejskich wspierających rozwój obszarów chronionych, 

 zagadnienia edukacji przyrodniczej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju. 

 

Podczas Konferencji odbędą się: 

w dniu 19 października 

Sesja plenarna 

 

Sesje tematyczne:  

 Rozwój turystyki i zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych,  

 Edukacja przyrodnicza,  

 Aspekty prawne a ochrona przyrody,  

 Metody ochrony ekosystemów,  

 Działalność naukowa na Pojezierzu Krajeńskim. 

  

w dniu 20 października 

Sesja terenowa 

 

 

Koszt uczestnictwa dla osób zainteresowanych Konferencją wynosi 220 zł (udział z noclegiem) 

lub 140 zł (udział bez noclegu) 

Podstawowy koszt udziału w Konferencji dla wszystkich uczestników obejmuje: 

 wyżywienie, materiały konferencyjne oraz możliwość opublikowania artykułu. 

 



Organizatorzy Konferencji umożliwiają opublikowanie wygłoszonych referatów: 

1) po uzyskaniu pozytywnych recenzji w postaci artykułów naukowych (w języku angielskim)  

na łamach punktowanego czasopisma „Geography and Tourism” (6 pkt MNiSW), 

lub 

2) w formie odrębnej pozycji książkowej (monografii) w języku polskim wydanej przez 

współorganizatorów Krajeński Park Krajobrazowy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego               

w Bydgoszczy. 

 

 

  

WAŻNE TERMINY:  

 

1) do dnia 15 września 2017 r. nadsyłanie zgłoszenia uczestnictwa w I Ogólnopolskiej 

Konferencji (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres                                                       

e-mail: konferencjakrajenskipark@gmail.com    

 

 

 

2) do dnia 20 września 2017 r. wniesienie przelewem opłaty konferencyjnej w kwocie               

140 zł (udział bez noclegu) lub 220 zł (udział z noclegiem) na konto bankowe; 

 

Dane do przelewu: 

KAPOST Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

Bank Millennium S.A. oddział w Warszawie 

nr konta : 57 1160 2202 0000 0000 6089 5505 
z dopiskiem KONFERENCJA POJEZIERZE KRAJEŃSKIE 

 

 

 

3) do dnia 01 października 2017 r. przesyłanie pełnych tekstów referatów drogą elektroniczną 

na adres: 

a) e-mail: geoatour@ukw.edu.pl (dla artykułów napisanych w języku angielskim                            

i opublikowanych w punktowanym czasopiśmie „Geography and Tourism”), 

lub 

b)  e-mail:  konferencjakrajenskipark@gmail.com   (dla artykułów napisanych w języku 

polskim i opublikowanych w monografii pokonferencyjnej), 

 

 

UWAGA! Wszystkie teksty powinny zostać przygotowane wg tych samych wymogów 

edytorskich zamieszczonych na stronie 

http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl/Dla_autorow.html 

 

 

 

Ramowy program I Ogólnopolskiej Konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie nr 2. 
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Komitet Organizacyjny: 

mgr inż. Remigiusz Popielarz (KPK) – Przewodniczący Komitetu 

mgr inż. Mirosław Łebek (KPK) 

mgr Grażyna Witczak (KPK) 

dr Marcin Hojan (UKW) 

dr Adam Krupa (UKW) 

dr Mirosław Rurek (UKW) 

mgr Katarzyna Przybył-Lipińska (WSZŚ) 

 

 

 

Sekretariat Konferencji: 

dr Monika Kozłowska-Adamczak, mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak  

e-mail:  konferencjakrajenskipark@gmail.com    

adres: Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork 

 

tel. 52 389 64 85 (mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak) 

 oraz  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków: 
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