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Regulamin 19-ej Konferencji 
 (EKONOMIA 

  Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarz

Zasady rejestracji, anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach: 
Staszica (Sala Lustrzana)

 
1. Organizatorem 19-ej Konferencji 

„Konferencją”) jest Fundacja Upowszechniaj
dalej „Organizatorem”) oraz Instytut Nauk Ekono

 
2. Organizator zapewnia, że doło

jej opisem. 
 

 
1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników

odpłatny. Każdy z Uczestników
opłatę konferencyjną w wysoko
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/warunki
”Konferencja 2020 plus imię

 
2. Opłata konferencyjna dotyczy 

artykułu indywidualnie, nawet je
Autorów jest więcej niż jeden. Wówczas za ka
ponosi dodatkową opłatę. Nieobecno
zmianie bez względu na udział w obradach konferencji.

 
3. Autor może zgłosić maksymalnie 2 artykuły.
 
4. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów

noclegu(ów) należy dokonać
 
5. Rejestracja na Konferencję

abstraktem on-line 
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.

 
6. Rejestracja będzie prowadzona 

na stronie Konferencji. 
 
7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 

ust. 6, dokonanie wpłaty w wysoko
Oświadczenia dla Autora(ów)
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Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu
(EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE) 

Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarzą
 

anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji
 

ędzie się w dniach: 25-26.05.2020 listopad/grudzień 2020 r. 
(Sala Lustrzana) Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

 
§ 1 – Organizator Konferencji 

Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu
Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”

dalej „Organizatorem”) oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

że dołoży wszelkich starań, aby Konferencja odbyła si

§ 2 Zasady uczestnictwa 

Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników i Autorów/Współautorów
dy z Uczestników i Autorów/Współautorów zobowią

w wysokości 1070,00 zł na konto bankowe podane na stronie 
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/warunki-uczestnictwa wraz z tytułem przelewu 

plus imię i nazwisko uczestnika”.  

dotyczy każdego Autora/Współautora indywidualnie i ka
artykułu indywidualnie, nawet jeśli artykułów publikowanych przez tych samych 

ę ż jeden. Wówczas za każdy dodatkowy artykuł A
ą opłatę. Nieobecność nie zmniejsza opłaty, która jest stała i nie ulega 
ędu na udział w obradach konferencji. 

ć maksymalnie 2 artykuły. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu oraz noclegów.
ży dokonać samodzielnie. 

Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza 
w Strefie Autora, znajdującego się

http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/. Podczas rejestracji należy obo
wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. 

dzie prowadzona do dnia podanego w Warunkach Uczestnictwa zawartych 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 
, dokonanie wpłaty w wysokości 1070,00 zł w wymaganym terminie

(ów), znajdującego się na stronie Konferencji.
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i Ludzi Biznesu 

Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu 

anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji 

2020 r. w Pałacu 
, Polska 

Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu (zwanej dalej 
ę „Cognitione” (zwanej 

micznych Polskiej Akademii Nauk. 

, aby Konferencja odbyła się zgodnie z 

/Współautorów jest 
zobowiązany jest ponieść 

,00 zł na konto bankowe podane na stronie 
wraz z tytułem przelewu 

indywidualnie i każdego 
li artykułów publikowanych przez tych samych 

datkowy artykuł Autor/Współautor 
iejsza opłaty, która jest stała i nie ulega 

przejazdu oraz noclegów. Rezerwacji 

 poprzez wypełnienie formularza wraz z 
ącego się na stronie 

obowiązkowo podać 

do dnia podanego w Warunkach Uczestnictwa zawartych 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 2 
w wymaganym terminie oraz złożenie 

Konferencji. 
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8. Uczestnikiem Konferencji mo

działający na rzecz transferu  wiedzy w ramach współpracy nauki i biznesu. 
 
9. Konferencja podzielona jest na sesje, prowadzone przez wybranych przez Organizatora 

Moderatorów. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłu

zakończenia w przypadku wykorzystania wszystkich dost
dla Uczestników Konferencji. 

 
11. Informacje o ewentualnych zmianach terminów Organizator b

internetowej: http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e

procesu publikacyjnego oraz uruchomienia nowej edycji Konfe
 
13. Przesłanie Karty zgłoszenia jest równowa

Regulaminu dostępnego pod adresem 
uczestnictwa.  

§ 3

1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do 
z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowi
poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji
czasowym, nie później ni
Informację taką należy przesła

 
2. W przypadku odwołania udzia

zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika.
 
3. W związku z zmianami organ

zmianie § 3, ust. 1 i 2. Opłata konferencyjna za a
nie podlega zwrotowi w przypad

 
 

 
1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Konferencji bądź jej odwołania z przyczyn całkowicie niezale
każdym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 
wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.

 
2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wył

odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w zwi
organizacją,  przebiegiem, odwołaniem lub przesuni
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nferencji może być pracownik naukowy, doktorant oraz praktyk 
na rzecz transferu  wiedzy w ramach współpracy nauki i biznesu. 

Konferencja podzielona jest na sesje, prowadzone przez wybranych przez Organizatora 

a sobie prawo do przedłużenia rejestracji, bądź wcze
czenia w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych 

dla Uczestników Konferencji.  

Informacje o ewentualnych zmianach terminów Organizator będzie umieszczał n
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników 
procesu publikacyjnego oraz uruchomienia nowej edycji Konferencji. 

Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoważne z akceptacją Warunków uczestnictwa oraz 
ępnego pod adresem http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/warunki

 
§ 3 - Rezygnacja z udziału w Konferencji 

 
Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do całkowitej 
z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowi
poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji. z odpowiednim

źniej niż 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczę
ży przesłać na adres email: konferencja@cognitione.org

W przypadku odwołania udziału w terminie późniejszym, Organizator nie dokonuje 
zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika. 

zku z zmianami organizacyjnymi związanymi z sytuacją epidemiczn
Opłata konferencyjna za artykuły, które przeszły proces recenzji 

nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania swojego zgłoszenia przez A

§ 4 - Odwołanie Konferencji 

Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu
ź jej odwołania z przyczyn całkowicie niezależnych od Organizatora.

dym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 
wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej. 

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wył
ść z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w zwi
przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. 
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 pracownik naukowy, doktorant oraz praktyk 
na rzecz transferu  wiedzy w ramach współpracy nauki i biznesu.  

Konferencja podzielona jest na sesje, prowadzone przez wybranych przez Organizatora 

ą ź wcześniejszego jej  
pnych miejsc przeznaczonych 

ędzie umieszczał na stronie 

maili do Uczestników do końca trwania 
 

 Warunków uczestnictwa oraz 
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/warunki-

całkowitej rezygnacji  
z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do 

odpowiednim wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem Konferencji. 

konferencja@cognitione.org. 

Organizator nie dokonuje 

ą epidemiczną ulega 
przeszły proces recenzji 

fania swojego zgłoszenia przez Autora/ów. 

Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu, organizacji 
ych od Organizatora. W 

dym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją  
 z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z 

ciem terminu Konferencji. 
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Organizator nie ponosi 
Uczestników z tego tytułu.

 

 
1. Organizator Konferencji jest zobowi

Uczestników w postaci: cateringu,
 
2. Organizator zobowiązuje się
 
3. Rezultatem Konferencji bę

„Monografią”) składającej si
 
4. Każdy artykuł skierowany b

kryteriami zawartymi w Formularzu recenzji znajduj
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl

 
5. Artykuły Uczestników mogą

recenzji. 
 
6. W przypadku recenzji negatywnej, Uczestnik ma 

uwagami Recenzenta.  
 
7. Recenzent może nie zaakceptowa

należytej staranności w poprawie artykułu
 
8. Artykuł może zostać odrzucony w przypadku, gdy Autor/Współautorzy nie

dostosował/dostosowali tekstu 
zawierającego wyodrębnione sekcje,
formatu APA Style). Wymogi fo
Konferencji w Warunkach uczestnictwa (vide: Paper template, Review form, Reference 
style). W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty 
konferencyjnej.  
 

9. Artykuły należy  przesłać 
 

 
1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialno

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 
2. Uczestnicy ponoszą pełną

zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa si
 
3. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgod

 przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach 
organizacyjnych, rekrutacyjnych, promocyjnych i ma
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Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za szkody oraz korzyś
łu. 

§ 5 – Świadczenia 

Organizator Konferencji jest zobowiązany do zapewnienia Świadcze
cateringu, publikacji w postaci drukowanej oraz elektronicznej.

ązuje się do wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w

Rezultatem Konferencji będzie opracowanie monografii naukowej (zwanej dalej 
ącej się ze zgłoszonych przez Uczestników artykuł

skierowany będzie do recenzji, która dokonana zostanie zgodnie z 
zawartymi w Formularzu recenzji znajdującym si

http://konferencja.jemi.edu.pl/pl.   

Uczestników mogą ukazać się w Monografii tylko i wyłącznie po pozytywnej 

ji negatywnej, Uczestnik ma obowiązek poprawić

e nie zaakceptować artykułu do druku, jeśli Uczestnik nie dokonał  
ści w poprawie artykułu.  

ć odrzucony w przypadku, gdy Autor/Współautorzy nie
tekstu do wymogów formalnych Monografii (układu tre

ębnione sekcje, edycji tekstu, rysunków, tabel oraz cytacji według 
formatu APA Style). Wymogi formalne, o których mowa znajdują
Konferencji w Warunkach uczestnictwa (vide: Paper template, Review form, Reference 

W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty 

łać w terminach i w językach podanych na stronie Konferencji.

§ 6 - Postanowienia końcowe 

Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które 
 zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.

ą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja. 

Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą
przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach 
organizacyjnych, rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora

www.fundacjacognitione.org  

ci za szkody oraz korzyści utracone przez 

Świadczeń na rzecz 
w postaci drukowanej oraz elektronicznej. 

wa w Konferencji. 

dzie opracowanie monografii naukowej (zwanej dalej 
szonych przez Uczestników artykułów.  

która dokonana zostanie zgodnie z 
ącym się na stronie: 

ącznie po pozytywnej 

zek poprawić artykuł, zgodnie z 

śli Uczestnik nie dokonał  

 odrzucony w przypadku, gdy Autor/Współautorzy nie 
do wymogów formalnych Monografii (układu treści 

edycji tekstu, rysunków, tabel oraz cytacji według 
o których mowa znajdują się na stronie 

Konferencji w Warunkach uczestnictwa (vide: Paper template, Review form, Reference 
W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty 

zykach podanych na stronie Konferencji. 

ci za rzeczy Uczestników, które 
 zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji. 

 za dokonane przez siebie 

Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i  
przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach 

rketingowych przez Organizatora. 
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Uczestnik wyraża zgodę
organizacji, zgodnie z ustaw
(tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z pó
101, poz. 926 - dalej Ustawa).
art. 6 ust. 1 lit.e RODO, ustawy
nauce. Dane osobowe uczestników konferencji b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi
sprawie swobodnego przepł
Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej RODO).

 
4. Uczestnik zobowiązuje się

stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpiecze
organizacyjno-technicznych przedstawiciela O
Uczestników Konferencji i nie ponosi 
z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.

 
5. Organizator ma prawo wykluczy

przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływaj
sposób wyrządzają lub mog
Partnerom i Uczestnikom Konferencji.
  

6. Organizator wyraża zgodę
Konferencji. Uczestnik oś
zawierających swój wizerunek zar
społecznościowych (np. Facebook), 
sprawozdaniach dla Ministerstwa
Organizator przyjmuje do wiadomo
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Konfer
 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowi
pełnego respektowania praw Uczestników wynikaj
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó
związku z czym Uczestnik ma prawo w ka
dokonać ich modyfikacji lub za

 
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem postanowie
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustale
Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.

 
9. Organizator zastrzega sobie 

edycjach. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów 
nieujętych w niniejszym Regulaminie przysługuje wył

 
10. Wszelkie zapytania nale

konferencja@cognitione.org
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ża zgodę na otrzymywanie tego rodzaju treści od wymienionych 
organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 

dalej Ustawa). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
rt. 6 ust. 1 lit.e RODO, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy

obowe uczestników konferencji będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.

e ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej RODO). 

ązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak równie
 podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz ins
technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza 

Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikaj
z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. 

Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w 
dku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imi

ą lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi, Współorganizatorom, 
Partnerom i Uczestnikom Konferencji. 

ża zgodę na profesjonalne rejestrowanie dźwięku i/lub obrazu podczas 
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdj

cych swój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji Konferencji w mediach 
ciowych (np. Facebook), na stronie internetowej Konferencji, Internecie, w 

sprawozdaniach dla Ministerstwa, komunikatach promujących Konferencj
przyjmuje do wiadomości, że wizerunek Uczestnika będzie wykorzystywany 
cznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Konferencji.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowi
pełnego respektowania praw Uczestników wynikających z przepisów Ustawy o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó

zku z czym Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych, 
 ich modyfikacji lub zażądać całkowitego ich usunięcia. 

ę w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem 

ądkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych mi
Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 

sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
etacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów 

tych w niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną
konferencja@cognitione.org  

www.fundacjacognitione.org  

ści od wymienionych 
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

n. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 
przetwarzania danych osobowych jest 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
ne zgodnie z przepisami 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

z uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. 

 niniejszego Regulaminu, jak również  
stwa oraz instrukcji i poleceń 

rganizatora. Organizator nie ubezpiecza 
ści za zdarzenia wynikające 

 uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w 
ą na dobre imię lub w inny 

Organizatorowi, Współorganizatorom, 

lub obrazu podczas  
 na umieszczanie zdjęć i /lub filmów 

onferencji w mediach 
ferencji, Internecie, w 

encję. Jednocześnie 
ędzie wykorzystywany 
encji. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do 
cych z przepisów Ustawy o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w 
ć ęp do swoich danych, 

 w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
niejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem 

ń dokonanych między 

prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w kolejnych 
etacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów 

cznie Organizatorowi. 

 elektroniczną na adres: 


