
Program konferencji pt.  

Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy 

9 grudnia 2021r. SGH, Aula I, budynek C   

 

10:30-11:00     Rejestracja uczestników 

11:00-11:03   Przywitanie gości przez dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej dr hab. Ryszarda Bartkowiaka, 

prof. uczelni (SGH) oraz kierownika Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego dr hab. Zbigniewa Grzymałę, 
prof. uczelni (SGH). 

11:03-11:08    Wystąpienie J.M. Rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. uczelni (SGH ). 

11:08-11:10   Oficjalne otwarcie Konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów dr hab. Joannę Wielgórską-Leszczyńską, 

prof. uczelni (SGH). 

11:10-11:15    Projekt Regiogmina jako nowe podejście dla rozwoju MŚP w jednostkach samorządu terytorialnego  - Olgierd Dziekoński, 

kierownik projektu Regiogmina 

11:15-11:25     Firmy MŚP w województwie; ich potrzeby i oczekiwania w oparciu o badania ankietowe i dane statystyczne; obraz lokalnej 

przedsiębiorczości w skali regionu i gmin- dr hab. Agnieszka Chłoń - Domińczak, prof. uczelni ( SGH ).  

11:25-11:35     Możliwe instrumenty i mechanizmy na poziomie gminy dla wsparcia rozwoju przedsiębiorstw MŚP -  dr hab. Zbigniew 

Grzymała, prof. uczelni (SGH ) oraz Hieronim Jędrzejewskim, ( SGH). 

11:35-11:45   Nowy model planowania i zarządzania przez  samorząd regionalny wraz z instytucjami na rzecz rozwoju gospodarczego 

województwa w systemie wielopoziomowego zarządzania - dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju 

Gospodarczego województwa Kujawsko-Pomorskiego Adam Stańczyk. 

11:45-11:55     Obszar potencjalnych zmian prawa na rzecz aktywnego oddziaływania samorządów wobec lokalnych firm -  prof. dr hab. Artur 

Nowak Far (SGH). 

11:55-12:15    Dyskusja na temat możliwości stosowania wskazanych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego oraz formuł 

współpracy w ujęciu formuły wielopoziomowego zarządzania. (moderator dyskusji: kierownik projektu Regiogmina Olgierd 

Dziekoński). 

12:15-12:45    Lunch (serwowany we foyer auli I – antresola przy auli gdzie odbywają się obrady ). 

12:45-13:00    Refleksje dotyczące kwestii programowania dla rozwoju gospodarczego -  prof. dr hab. Witold Orłowski. 

13:00-13:10   Lokalne programy rozwoju gmin jako szczególny instrument programowania rozwoju gospodarczego w jednostkach samorządu 
terytorialnego - dr hab. Rafał Kasprzak, prof. uczelni ( SGH ) oraz dr Grzegorz  Maśloch. 

13:10-13:20     Kalendarium budżetowe gmin jako instrument racjonalizacji programowania rozwoju - dr hab. Michał Bitner UW, dr hab. 

Jacek Sierak prof. uczelni ( SGH ) 

13:20-14:25     Istota rozwoju gospodarczego w gminie - priorytety dla działania w ramach Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego 

- wystąpienia przedstawicieli 21 pilotażowych gmin z województwa Kujawsko– Pomorskiego (21 x 3 minuty dla każdej  
gminy) 

14:25-14:30    Metoda oceny procesów rozwoju gminy - Krzysztof Jaszczołt ekspert Związku Miast Polskich 

14:30-14:35   Repozytorium informacji - ROG jako szczególny instrument dla rozwoju przedsiębiorstw oraz gmin  

                     - dr Wieńczysław Gierańczyk kierownik Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego 

 

15:35-15:05  Dyskusja panelowa na temat celowości i możliwości planowania rozwoju gospodarczego przez gminy  (moderator dyskusji: 

kierownik projektu Regiogmina Olgierd Dziekoński) uczestnicy - członkowie kół naukowych SGH . 

15:05-15:10  Konkluzje konferencji dla przyszłych działań - kierownik projektu Regiogmina Olgierd Dziekoński oraz kierownik Katedry 

Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. uczelni (SGH).  

15:10-15:15   Zamkniecie konferencji - dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej dr hab. Ryszard Bartkowiak, 

prof. uczelni (SGH) oraz kierownika Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego dr hab. Zbigniewa Grzymałę, 
prof. uczelni (SGH). 

 

 


