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Zbigniew Piepiora
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu  

Ogólnopolska Konferencja pn. „Aspekty polityki gospodarczej, spo ecznej
i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)”  
– Mi dzyzdroje, 22–24 wrze nia 2014 rok

W dniach 22–24 wrze nia 2014 roku w Hotelu „Vestina” w Mi dzyzdro-

jach odby a si  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty polityki gospo-

darczej, spo ecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokal-

nym)”, która by a kontynuacj  cyklu konferencji. 

Honorowy patronat nad konferencj  obj li: dziekan Wydzia u Nauk Eko-

nomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego prof. dr hab. Waldemar 

Tarczy ski, marsza ek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geble-

wicz, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dr Magda-

lena Kotnis i Wojewódzki Urz d Pracy w Szczecinie. 

Wydarzenie zosta o zorganizowane z inicjatywy i pod kierunkiem nauko-

wym dr hab. Barbary Kryk prof. US – kierownika Katedry Polityki Spo eczno- 

-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych WNEiZ US, oraz dr. hab. Jac-

ka Potockiego prof. UE – kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej Wy-

dzia u Ekonomii, Zarz dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wroc awiu. W sk ad Komitetu Organizacyjnego Konferencji wesz y: dr Gra y-

na Le niewska, dr Beata Skubiak, dr Lidia K os i mgr Izabela Szamrej-Baran. 

Przemówienie inauguracyjne wyg osili: dr hab. Barbara Kryk prof. US 

i dr hab. Jacek Potocki prof. UE. 

                                                          
  Dr Zbigniew Piepiora jest równie  autorem zamieszczonych zdj . Adres e-mail: zbi-

gniew.piepiora@up.wroc.pl.  
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Celem konferencji by o zdiagnozowanie spo ecznych, ekonomicznych, 

ekologicznych i przestrzennych aspektów polityki gospodarczej i ich przyczyn 

oraz zredefiniowanie roli sektora publicznego i samorz du terytorialnego w za-

kresie kszta towania polityki spo eczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzen-

nej. Ide , która przy wieca a wydarzeniu, by a integracja wokó  wspólnego fo-

rum wymiany my li. Na konferencji dyskutowano w ramach nast puj cych 

bloków tematycznych: zagadnienia gospodarcze, aspekty gospodarki przes-

trzennej, zagadnienia spo eczne, gospodarowanie zasobami. 

Sesj  dotycz c  zagadnie  gospodarczych poprowadzi  dr hab. Jacek Po-

tocki prof. UE. W dyskusji wzi li udzia : dr hab. Barbara Paw owska prof. UG, 

dr hab. Aleksandra Ko lak prof. UG, dr hab. Ewa Pancer-Cybulska prof. UE, 

dr Dorota Czy ewska, dr Ewa Szostak, dr Leszek Cybulski, dr Magdalena Ko-

walczyk, dr Anna Golejewska, mgr Emilia Modranka, mgr Rados aw Dziuba. 

Debata dotyczy a analizy roli infrastruktury transportowej jako czynnika po-

prawy konkurencyjno ci Europy, innowacyjno ci i konkurencyjno ci w rozwo-

ju regionu Ba kanów Zachodnich, do wiadcze  wybranych polskich regionów 

w identyfikacji i implementacji inteligentnych specjalizacji, szans na wzrost 

znaczenia gospodarczego Odry, sprawozdawczo ci skonsolidowanej w jednost-

kach samorz du terytorialnego, miast w polityce spójno ci Unii Europejskiej 

2014–2020 i wykorzystania funduszy strukturalnych tej organizacji na inwesty-

cje w sektorze MSP na przyk adzie województwa pomorskiego. 

W kolejnej sesji skoncentrowano si  na aspektach gospodarki przestrzen-

nej. Poprowadzi  j  dr hab. Zbigniew Przyby a prof. UE. W dyskusji uczestni-

czyli: dr hab. Jacek Potocki prof. UE, dr in . S awomira Hajduk, dr hab. Marian 

Kachniarz, dr Bartosz Bartosiewicz, dr in . Adam Zydro , dr in . Anna Zbier-

ska, dr Oliver Belarga, mgr Piotr Szczepa ski, MPH RN Mark Anthony Alin-

dogan, dr Oliver Belarga, M. Sc. Raju Sarkar oraz autor niniejszego tekstu. 

Dyskutowano o znaczeniu transportu kolejowego w dost pno ci komunikacyj-

nej Sudetów, finansowych aspektach zarz dzania przestrzeni  na poziomie lo-

kalnym, scyscraper index, zasi gu oddzia ywania miasta w wietle powi za

gospodarczych, porównywano systemy zarz dzania kryzysowego na szczeblu 

lokalnym w zale no ci od poziomów rozwoju spo ecznego i relacji mi dzy

procesem suburbanizacji a warunkami ycia mieszka ców podpozna skich

i podwroc awskich gmin. 

Sesj  dotycz c  zagadnie  gospodarczych poprowadzi  dr hab. in . Hen-

ryk Brandenburg prof. UE w Katowicach. W dyskusji wzi li udzia : dr hab. 
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Zbigniew Przyby a prof. UE, prof. dr hab. Jan Borowiec, doc. dr Jerzy Z bko-

wicz, dr hab. Ma gorzata Burchard-Dziubi ska prof. U , dr in . Adam Zydro ,

dr in . Anna Zbierska, mgr Ewa Gadzialska, mgr Aleksandra Olejniczak,  

mgr El bieta Kuchta, mgr Piotr Szczepa ski. Dyskusja dotyczy a diagnozy 

stanu bezrobocia kobiet niepe nosprawnych, spójno ci gospodarczej i spo-

ecznej Unii Europejskiej w latach 2007–2013, us ug socjalnych u yteczno ci

publicznej w kontek cie regu  konkurencji w Unii Europejskiej, bud etu oby-

watelskiego jako partycypacyjnej formy wspó rz dzenia miastem, roli kultury  

w rozwoju regionalnym i lokalnym, kapita u spo ecznego mieszka ców Ma o-

polski na przyk adzie lokalnych organizacji spo ecznych, oceny zrównowa enia 

spo eczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji 

pozna skiej.

Czwarta sesja dotyczy a gospodarowania zasobami. Poprowadzi  j

dr hab. Boles aw Borkowski prof. SGGW. W dyskusji uczestniczyli: dr Anetta 

Zieli ska, dr Joanna Godlewska, dr Hanna Kruk, dr Katarzyna Kokoszka,  

mgr Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Anna Gr dziel, mgr Ma gorzata Zakrzewska.  

Podczas debaty poruszono zagadnienia dotycz ce rozwoju spo eczno-gospodar-

czego na obszarach chronionych, uwarunkowa  rozwoju zielonej gospodarki na 

szczeblu lokalnym, opiniach pracowników gmin województwa wielkopolskiego 

o dzia alno ci parków narodowych i krajobrazowych, aspektach rodowisko-

wych w rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej 2014–2020, roli w gla w rozwoju spo eczno-gospodarczym Mon-

golii, strategii inteligentnej specjalizacji jako stymulatorze rozwoju gospo-

darczego regionów, uwarunkowaniach rozwoju kapita u spo ecznego. 

Warto zwróci  uwag , e w ramach konferencji odby a si  tak e sesja po-

sterowa, która wzbogaci a dyskusj  po wi con  zagadnieniom gospodarczym. 

Swoje plakaty zaprezentowali na niej: dr in . Jerzy adysz, dr Adam Przyby-

owski, mgr Marta Gr dziel, mgr Rafa  Krakowski, mgr Kamila Rybicka,  

mgr ukasz Topolewski. Dyskutowano o podstawach teoretycznych modelo-

wania rozwoju transgranicznych systemów osadniczych, zrównowa onej mo-

bilno ci w aglomeracjach, roli innowacji w rozwoju gospodarczym, fotowol-

taice jako szansie dla regionu, sytuacji m odzie y na polskim rynku pracy  

i relacjach mi dzy wymian  handlow  a wzrostem gospodarczym. 
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Podsumowania konferencji dokona a dr hab. Barbara Kryk prof. US. 

Stwierdzi a, e wydarzenie umo liwi o ka demu z uczestników zaprezentowa-

nie swoich zainteresowa  badawczych, poznanie innych naukowców oraz ich 

zainteresowa  i sposobów prezentacji wyników bada .

Efektem konferencji jest publikacja „Gospodarka regionalna i mi dzy-

narodowa” w Zeszytach Naukowych US z serii „Studia i Prace WNEiZ” – sie-

dem punktów wed ug punktacji MNiSW. Organizatorzy ju  dzi  zapraszaj  na 

kolejn  edycj  konferencji, która odb dzie si  we wrze niu 2015 roku w Kar-

konoszach.

Uroczyste otwarcie konferencji. Od lewej: dr hab. Barbara Kryk prof. US – kierownik 

Katedry Polityki Spo eczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Uni-

wersytetu Szczeci skiego w Szczecinie, dr hab. Jacek Potocki prof. UE – kierownik 

Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu.
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Obrady podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aspekty polityki gospodar-

czej, spo ecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym)”. 

Sesje prowadzili profesorowie: Jacek Potocki, Zbigniew Przyby a, Henryk Branden-

burg, Boles aw Borkowski. Dyskusj  podsumowuj c  konferencj  poprowadzi a

dr hab. Barbara Kryk prof. US. 


