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TEMATYKA KONFERENCJI:
Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa,
poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Jest to jednocześnie
wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej.
Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni
wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. W ramach wydarzenia odbędą się
warsztaty przedstawicieli JST i przedstawicieli nauki, w celu zidentyfikowania możliwych kierunków badań
wdrożeniowych na potrzeby JST.

CEL WYDARZENIA:
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji
publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie
doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju
przedsiębiorczości w polskich regionach.

PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek, 11 maja – dzień pierwszy wydarzenia „Dzień laureatów Gminy na 5!”
Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I
Godz.
9.00-9.30
9.30-9.45

9.45-11.00
11.00-12.00

12.00-12.45
12.45-14.15

14.15-14.30
14.30-16.00

Agenda
Rejestracja uczestników
Przywitanie uczestników:
Prorektor ds. nauki i zarządzania – prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – prof. dr hab. Roman Sobiecki
Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa – prof. dr hab. Jan Klimek
Opiekun SKN Akceleracji – dr Joanna Żukowska
Ceremonia nagrodzenia wyróżnionych gmin
Prezentacja tegorocznych wyników badania Gmina na 5! – Paweł Kasprowicz
Najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminy
– dr Tomasz Pilewicz, mgr Dariusz Knopp
Przerwa lunchowa
Panel Złotych Gmin na 5! z przedstawicielami JST oraz sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami
Forum – moderator dr Tomasz Pilewicz
Prelegenci:
 Burmistrz Miasta Mrągowo – Otolia Siemieniec
 Burmistrz Gminy Rawicz – Grzegorz Kubik
 Zastępca Prezydenta Miasta Krosna – dr Tomasz Soliński
 Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski
 Zastępca Prezydenta Miasta Zabrza – Katarzyna Dzióba
 Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – Krzysztof Koman
Poruszane zagadnienia:
 W jaki sposób zorganizować, prowadzić i pielęgnować zespół, który pozwala gminie być
rozpoznawalną na mapie inwestycyjnej Polski?
 Jak ewoluuje oferta wsparcia inwestorów i przedsiębiorców polskich gmin w ostatnich
latach – nowe formy wsparcia dla biznesu
 Doświadczenie gmin w realizacji inwestycji z partnerami prywatnymi i lokalne wyróżniki
ofert inwestycyjnych
 Organizacja ofert turystycznych gmin o praca nad tzw. obietnicami miejsc
 Źródła inspiracji i dobrych praktyk w kontekście podnoszenia jakości obsługi inwestorów,
turystów i mieszkańców polskich gmin
Przerwa kawowa
Panel Instytucji Otoczenia Biznesu z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum –
moderator Justyna Orzeł-Szczepańska – Dyrektor Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego
Prelegenci:
 Kielecki Park Technologiczny – Zastępca Dyrektora Justyna Lichosik
 Białostocki Park Naukowo-Technologiczny – Dyrektor Anna Daszuta-Zalewska
 Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Dyrektor Magdalena Strzelczyk
 Grudziądzki Park Przemysłowy – Prezes Joanna John-Błażyńska
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza
Poruszane zagadnienia:
 Rola PNT we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności
inwestycyjnej regionu
 Polityka współpracy. Dobre praktyki: Stowarzyszenie Parków Polski Wschodniej
 Budowanie sieci współpracy przez PNT. Łączenie potencjałów
 Platformy Startowe: Hub of Talents, Technopark Bizneshub

16.00-17.00

17.00

Panel przedsiębiorców z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum – moderator Bartosz
Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
Prelegenci:
 Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa – prof. dr hab. Jan Klimek
 Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Wojciech Jabłoński
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości –
Marzena Mażewska
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza
 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips – Michał Kępowicz
 Urząd Miejski w Lubaczowie – Paweł Głaz
 Prezes Royal sp. z o.o. – dr inż. Piotr Barczak
Poruszane zagadnienia:
 Jakie są kluczowe czynniki sukcesu współpracy pomiędzy JST i przedsiębiorcami? Na ile ta
współpraca jest istotna dla przedsiębiorców i na ile istotna dla samorządów? Jakie są jej
główne bariery?
 Jakie są główne oczekiwania samorządowców i przedsiębiorców w zakresie współpracy
pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami?
 Czy strony mają świadomość potrzeb drugiej strony? Jak oceniają Państwo komunikację
między przedsiębiorcami i samorządem? Jak ją usprawnić?
 Czy we współpracy samorząd-przedsiębiorca jest miejsce na trzeci podmiot, który mógłby
współpracę zdynamizować? Czy taką rolę mogłyby pełnić uczelnie wyższe? Jeśli tak, to
jakie warunki musiałyby zostać spełnione?
 Jakie można byłoby przyjąć miary sukcesu współpracy pomiędzy samorządem
terytorialnym i przedsiębiorcami?
Zakończenie pierwszego dnia wydarzenia

Piątek, 12 maja – dzień drugi wydarzenia „Warsztaty JST, IOB i badaczy atrakcyjności inwestycyjnej”
Budynek G, al. Niepodległości 162, Aula VII
Godz.
Agenda
9.00-9.30
Rejestracja uczestników
9.30-10.45
Prezentacje najlepszych praktyk realizowanych przez JST, IOB oraz PAIiH przez ich
przedstawicieli:
 Prezydent Miasta Oświęcim – Janusz Chwierut
 Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim – Jan Pazio
 Przedstawiciele Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. – Mirosław Odziemczyk
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – dr Marcin Wajda
10.45-12.00 Warsztaty – praca w równoległych grupach roboczych ds. zidentyfikowania
luk/niedostatków w zakresie aspektów istotnych dla JST oraz IOB takich jak:
 Przedsiębiorczość regionalna i lokalna – moderator dr Tomasz Pilewicz (sala 461)
Poruszane zagadnienia:
- Jakie praktyki/inicjatywy realizowaną przez polskie gminy/Instytucje Otoczenia Biznesu
można wskazać jako wzorcowe w zakresie wspierania przedsiębiorczości
lokalnej/regionalnej?
- Na jakie bariery i ograniczenia mogą trafiać najlepsze praktyki w związku z ich
transferem do innych jednostek samorządu lokalnego/instytucji otoczenia biznesu?
- Z jakiego rodzaju źródeł/podejść warto systematycznie czerpać badając i wdrażając
dobre praktyki/inicjatywy związane z przedsiębiorczością lokalną?
 Atrakcyjność terenów inwestycyjnych – moderator mgr Magdalena Typa (sala 466)
Poruszane zagadnienia:
- Na co powinny zwracać uwagę władze samorządowe, prowadząc grę lokalizacyjną
z inwestorem?

-

12.00-13.00
13.00-13.45

13.45-14.30

14.30-15.00

15.00

Czy władze jednostek samorządowych w Polsce posiadają wystarczające kompetencje,
wynikające z przepisów prawa do samodzielnego kształtowania atrakcyjności
inwestycyjnej?
- Czy i jakie narzędzia są potrzebne jednostkom samorządowym, aby skutecznie
konkurować o inwestora?
- Czy i ze strony jakich instytucji potrzebne jest wsparcie jednostkom samorządowym, aby
skutecznie mogły one kształtować atrakcyjność inwestycyjną?
- Czy i jakie są luki badawcze w zakresie pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej?
 Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości oraz komunikacja
z interesariuszami gminy – moderatorzy prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska,
dr Joanna Żukowska (sala 464)
Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom uczestników połączono dwa warsztaty
podczas których dyskusji zostaną poddane następujące zagadnienia:
- W jaki sposób zmiany społeczno-demograficzne wpływają na przedsiębiorczość?
- Jakie możliwości i wyzwania wynikające z różnorodności międzykulturowej w regionie
można zaobserwować?
- Jakie dobre praktyki można zaobserwować w powyższej problematyce?
- W jaki sposób komunikacja może wpływać na zarządzanie różnorodnością
międzykulturową w regionie?
- Jak komunikacja może wpływać na przedsiębiorczość?
- Czy są luki badawcze w zakresie powyższych zagadnień?
Prezentacja wyników wypracowanych przez przedstawicieli grup roboczych
Przerwa lunchowa
Wykorzystanie rozrywki i czasu wolnego jako narzędzi promowania regionów
– prof. dr hab. Małgorzata Bombol
Nowe zarządzanie publiczne a budżet zadaniowy – dobre praktyki w gminach
– prof. dr hab. Ewa Hellich
Cykliczne badania sprawności instytucjonalnej gmin – metodyka badania
– prof. dr hab. Wiesława Lizińska
Prezentacja wyników badań statutowych realizowanych na rzecz JST w Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie w SGH oraz w innych ośrodkach naukowych w Polsce – w tym demografia
a przedsiębiorczość, kapitał relacyjny, rewitalizacja oraz biogospodarka
– moderator prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Prelegenci:
 Czynniki warunków przedsiębiorczości biogospodarczej – dr Dorota Perło
 Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych gmin o najwyższej klasie
potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej w województwie małopolskim – Angelika
Borowiec, Izabela Pawelec
 Baza danych opisowych i przestrzennych o regionie. Rozbudowa krajowej infrastruktury
danych przestrzennych – dr Beata Stelmach-Fita
 Istota kapitału relacyjnego – Dagmara Miąsek
 Zjawisko specjalnej strefy demograficznej – Katarzyna Gerejczyk
Sesja plakatowa badaczy i SKN-ów podejmujących tematykę rozwoju JST oraz IOB –
indywidualne dyskusje i konsultacje z badaczami
 Znaczenie instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych w rozwoju innowacyjności
– dr Niki Derlukiewicz, dr Anna Mempel-Śnieżyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Od gospodarki opartej na wiedzy – GOW – do gospodarki opartej na mądrości – GOM.
Istota. Inspiracje. Pytania – dr Stanisław Konarski, SGH w Warszawie
 Istota kapitału relacyjnego – dr Joanna Żukowska z zespołem, SGH w Warszawie
 Wpływ SSE na konkurencyjność regionów – mgr Magdalena Typa, SGH w Warszawie
Zakończenie drugiego dnia wydarzenia

