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Sprawozdanie z konferencji Forum gmin na 5! 

 

 

W dniach 24-25 maja 2018 roku w gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyła się 

4 z cyklu konferencja „Forum gmin na 5!”. Organizatorem konferencji był, podobnie jak 

w poprzednich latach, Zakład Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa (KNoP), a także 

Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod kierunkiem dr Joanny Żukowskiej. Patronat nad 

konferencją przyjął JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki, a także Polska Agencja 

Inwestycji i Handlu. 

„Forum gmin na 5!”, które na stałe wpisało się w kalendarz działań Instytutu 

Przedsiębiorstwa, a także można śmiało też powiedzieć – Szkoły Głównej Handlowej – jest 

wyjątkowym wydarzeniem w harmonogramie aktywności naukowych w SGH. 

Niepowtarzalność tej konferencji polega bowiem na: 1) łączeniu najnowszych wyników badań 

naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów z opiniami prezydentów, 

burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych, w tym m.in. parków 

technologicznych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu; 2) integracji uczelni wyższych 

zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej z przedsiębiorcami; 

3) wręczaniu nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych gmin, wyróżniających się 

pod względem obsługi inwestorów; 4) prowadzeniu praktycznych warsztatów dla 

przedstawicieli środowisk lokalnych, m.in. w zakresie oceny atrakcyjności terenów 

inwestycyjnych. 

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego 

w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców 

z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto miała służyć wymianie doświadczeń, związanych 

z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju 

przedsiębiorczości w polskich regionach. 

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób związanych zawodowo z administracją 

publiczną, przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki, jak i naukowców 

zatrudnionych m.in. w takich ośrodków akademickich, jak: Portuguese Naval Academy, ISCTE 

– Instituto Universitário de Lisboa, Institute of Regional Research of National Academy of 
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Sciences of Ukraine, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Leona Koźmińskiego, 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie. 

Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki, który 

w krótkim wystąpieniu wskazała na unikatowość tego wydarzenia, łączącego naukę 

z praktyką. Kolejnym głosem była wypowiedź Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

prof. dr hab. Romana Sobieckiego, który podkreślił wagę otoczenia regionalnego dla 

funkcjonowania całej gospodarki. Pani Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska jako inicjator i współorganizator tej konferencji, 

wskazała na potrzebę integracji środowisk akademickich z działaniami administracji publicznej 

(w szczególności samorządów). Dr Joanna Żukowska opiekun SKN Akceleracji 

i współorganizatorka konferencji doceniła zaangażowanie studentów w działalność naukową 

SGH.  

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste wręczenie wyróżnień w konkursie 

„Gmina na 5!”. Dyplomy otrzymali przedstawiciele gmin, które w badaniu uzyskały najwyższe 

współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie na witrynach 

internetowych, posiadaniu informacji w języku angielskim, czy responsywności na pytania 

zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego 

klienta”). 

Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskał Toruń, następnie w rankingu znalazła się 

Poniatowa, Człuchów, Bełchatów, Grodzisk Mazowiecki, Oława i Gdańsk. Reprezentanci tych 

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające 

ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin. 

Drugim punktem konferencji była prezentacja wyników badania organizowanego przez 

Dziennik Gazetę Prawną, pt. „Perły samorządu”. Przedstawione wyniki dobrze wpisywały się 

w całokształt konferencji i były dobrym uzupełnieniem badań „Gminy na 5!”. 

Kolejnym punktem konferencji była prowadzona przez Pana magistra Pawła 

Kasprowicza prezentacja wszystkich wyników badań w projekcie „Gmina na 5!”, a także opis 

i charakterystyka dokonana przez doktora Tomasza Pilewicza i Panią magister Dagmarę 
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Kołodziejczyk najlepszych praktyk w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców jakie 

podejmują gminy. 

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje 

i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach odbył się panel moderowany przez Panią prof. dr 

hab. Hannę Godlewską-Majkowską. Uczestnikami dyskusji byli m.in. prof. dr hab. Marek Bryx 

– Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kampusu, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW z 

Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu 

Warszawskiego i dr Tomasz Rachwał z Instytutu Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i 

Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prelegenci dyskutowali 

na przedstawione przez Panią Prorektor pytania problemowe. Zwrócili oni m.in. uwagę na rolę 

kształtowania przedsiębiorczych postaw społeczności lokalnych, w tym szczególnie wśród 

liderów posiadających wizję „Małej Ojczyzny”, potrafiących inicjować i wspierać rozwój 

obywatelskiego społeczeństwa. W ich opiniach ważne jest także wsparcie networkingu w 

środowisku lokalnym z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych służących 

szerokiej współpracy nie tylko pomiędzy pojedynczymi osobami, ale i grupami społecznymi 

oraz instytucjami. Wszystkie te działania, jak konkludowali, prowadzą do przeobrażania się 

gminy w organizację inteligentną, rozwijającą się dzięki przewadze w zarządzaniu 

informacjami. 

Kolejnym punktem konferencji był panel Złotych Gmina na 5! i miast metropolitalnych 

z sesją pytań i odpowiedzi moderowany przez dr Tomasza Pilewicza. Wśród zaproszonych 

gości byli, m.in. Burmistrz Rawicza – Grzegorz Kubik, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu 

w Toruniu – Łukasz Szarszewski, Burmistrz Człuchowa – Ryszard Szybajło, Dyrektor 

Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznań – Joanna Jajus i dr 

Patrycjusz Zarębski z Polskiej Akademii Nauk. Głównym wątkiem dyskusji była rola 

organizacyjnego uczenia się i ciągłego doskonalenia gminy jako organizacji przedsiębiorczej.  

Paneliści reprezentujący Złote Gminy na 5! byli nie tylko dobrze zorientowani 

w tematyce zjawisk szczegółowo badanych na gruncie ekonomii przestrzennej, ale także 

wskazywali, jakie badania warto podejmować w tym obszarze. Zdaniem uczestników panelu 

pożądanymi do badania przez sferę nauki zjawiskami w kontekście doskonalenia metod, 

technik i narzędzi podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej są, m.in.: 

 współpraca, charakter i dynamika relacji pomiędzy radą JST, włodarzem, a lokalną 

społecznością; 
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 harmonizowanie celów instytucji edukacyjnych i szkoleniowych z planami 

inwestycyjnymi i lokalną strategią rozwoju, 

 badanie trendów związanych z atrakcyjnością inwestycyjną i przedstawianie na ich 

podstawie scenariuszy wspierających włodarzy. 

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja plakatowa, gdzie uczestnicy konferencji 

omawiali i dyskutowali nad różnymi zagadnieniami poruszonymi na plakatach.   

Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji były dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z 

nich, moderowany przez Pana Pawła Kasprowicza, grupował przedstawicieli gmin 

dynamicznie rozwijających się, a drugi, moderowany przez dr Joannę Żukowską – obejmował 

perspektywę przedsiębiorców. Wśród uczestników pierwszego panelu byli, m.in. Burmistrz 

Miasta Oława – Tomasz Frischmann, Burmistrz Miasta Złotowa – Adam Pulit, Burmistrz 

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Katarzyna Łęgiewicz, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy – Sławomir Antonik, a także Konsultant Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta 

Kielce – Magdalena Głuch. 

W drugim panelu wzięli udział natomiast: Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych 

w Philips – Michał Kępowicz, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 

SGH – Bartosz Majewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy 

Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Dorota Skwarek, 

a także Project Manager, Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji 

i Handlu S.A. – Leszek Kołodziejczyk. 

Osoby biorące udział w panelu przedsiębiorców podkreślali znaczenie synergii 

wynikającej z triady – przedsiębiorstwo, uczelnia wyższa, gmina. Zwracali uwagę na dobre 

praktyki i szanse, jak również na wyzwania, które stwarza współpraca trzech podmiotów. 

Prezentowali własne doświadczenia w obszarze wykorzystania potencjału uczelni wyższych 

przez przedsiębiorstwa oraz gminy, naświetlając potrzebę prowadzenia pogłębionych badań 

naukowych nad powyższą problematyką. 

Przedstawione głosy w dyskusji i wypowiedzi panelistów były cennym uzupełnieniem 

całej problematyki konferencji.   

W drugim dniu konferencji swoje wystąpienia mieli goście z Portugali, a więc prof. 

Marina Andrade z ISCTE w Lizbonie, prof. Filomena Teodoro z Portuguese Naval Academy. 

Przedstawiły one perspektywę do tej pory nieobecną na konferencji „Gmina na 5!” – a więc 

międzynarodowe spojrzenie na zagadnienia otoczenia biznesu. Referaty przedstawili także 

przedstawiciele polskiej nauki w osobach prof. dr hab. Ewy Hellich i dr Marka Golenia ze 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
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W tym dniu przewidziano również warsztaty dla uczestników konferencji, które 

wzbogaciły i urozmaiciły całe wydarzenie.    

Podsumowując w kilku słowach tę niezwykle interesującą konferencję można zauważyć 

integrację środowiska naukowego i samorządowego, współpracę i otwartość 

na wzajemne inicjatywy, jak i chęć dalszej kontynuacji kolejnych edycji „Forum Gmin na 5!”, 

a także powołanie nowego projektu „Gmina 5.0” do którego już dziś wszystkich serdecznie 

zapraszamy!!!! 


