
                   
 
 

         

 

 
W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna 

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
 

XIII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych 

w ramach projektu „Decydujmy razem” 

 

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych CAL, Collegium Civitas, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów, 

organizacji pozarządowych, animatorzy, przedstawiciele centralnej administracji publicznej. 

Termin i miejsce: 7-8 listopada 2013 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie (Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn, k./Rzeszowa). 

Celem seminarium jest spojrzenie na zjawisko przedsiębiorczości z punktu widzenia  

partycypacyjnego wymiaru konstruowania i realizowania lokalnej polityki publicznej. W 

potocznym rozumieniu przedsiębiorczość zarezerwowana jest do działań indywidualnych, 

nastawionych na kreatywność, zdolność poruszania się na wolnym rynku i umiejętności 

osiągania korzyści materialnych. Coraz częściej jednak pojawia się przedefiniowanie 

przedsiębiorczości w stronę działań zbiorowych, nastawionych na zintegrowaną współpracę 

samorządu, lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych. Przykładem takich działań w 

ramach projektu Decydujmy razem jest Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa 

na lata 2012-2020, koordynowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a 

realizowany przez władze Dzierżoniowa i stworzony przy udziale przedstawicieli lokalnego 

biznesu. Przykład ten może być potraktowany jako przejaw dobrej praktyki w 

partycypacyjnym rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Z takiej to perspektywy przebiegać będzie spojrzenie na problematykę lokalnej 

przedsiębiorczości w jednym z najbardziej dynamicznych regionów Polski, województwa 

podkarpackiego  i Rzeszowa jako wiodącego ośrodka w tej części kraju. Szczególna uwaga 

poświęcona będzie zagadnieniu określania i osiągania celów rozwojowych dla lokalnej 

społeczności wynikających z wdrażania mechanizmów partycypacyjnych w sferze 

przedsiębiorczości, w szczególności nastąpi poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 

Czy  możliwe jest osiągnięcie efektywności działań ekonomicznych i społecznych w lokalnej 

społeczności poprzez włączanie obywateli w programy przedsiębiorczości, formułowane przez 

samorządy i przedstawicieli lokalnego biznesu? 

 



                   
 
 

         

 

 

Czy można wypracować model rozwoju przedsiębiorczości z punktu widzenia lokalnej polityki 

publicznej, który będzie zintegrowany z innym aspektami polityk publicznych: polityki 

zdrowia, bezrobocia, edukacji? 

 Jakie powinny być mechanizmy działań partycypacyjnych z punktu widzenia podmiotów tych 

działań wpisanych w koncepcję partycypacji publicznej? Na którym z podmiotów partycypacji 

publicznej spoczywa wiodąca rola w inicjowaniu, koordynacji i realizacji tych działań? 

Jakie działania w realizacji działań partycypacyjnych w obszarze przedsiębiorczości można 

uznać za kluczowe z punktu widzenia ich efektywności i skuteczności dla rozwoju lokalnych 

społeczności? 

 

Dzień pierwszy – 7 listopada 2013 r. 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  

10:30-11:00 Rejestracja uczestników 

11:00-11:15 Otwarcie seminarium i powitanie przez rektora WSIiZ w Rzeszowie i rektora 

Collegium Civitas 

11:15-12:45   PANEL I: CENTRUM A PERYFERIE. POLITYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA 

PRZYKŁADZIE REGIONU PODKARPACKIEGO: PARTNERSTWO PUBLICZNO-

PRYWATNE - EKONOMIA SPOŁECZNA - PROGRAMOWANIE ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

 

    Moderator: prof. dr hab. Wojciech Łukowski (UW) 

     

    Uczestnicy:   

  Dominik Łazarz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 

dr Robert Pater - WSIiZ 

dr Anna Lewandowska  - WSIiZ 

Dyskusja  

12:45-13:15 Przerwa kawowa 

 

 

 

 



                   
 
 

         

 

 

13:15-14:45 PANEL II: PARTYCYPACYJNIE CZY MENEDŻERSKO - JAK SKUTECZNIE 

REALIZOWAĆ LOKALNĄ POLITYKĘ ROZWOJU? 

    Moderator:  prof. dr hab. Stanisław Mocek 

 

Uczestnicy:  

Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa (do potwierdzenia) 

Jarosław Wilczyński - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego (do 

potwierdzenia) 

  dr Tomasz Soliński - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna 

  Przedstawiciel Konwentu WSIiZ, reprezentujący środowisko biznesowe 

  

 Dyskusja 

14:45-15:30  Obiad 

 

15:30-17:15 PANEL III: DYLEMATY WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: KONFLIKTY INTERESÓW, BARIERY PRAWNE I 

SPOŁECZNE 

 

    Moderator: Tomasz Krypel – Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ 

  

 

    Uczestnicy:  

    dr Tomasz Skica - Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ 

dr Jacek Rodzinka - Dyrektor ds. Rozwoju Instytutu Badań i Analiz 

Finansowych WSIiZ 

Ireneusz Drzewiecki – Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 

S.A.   

 

    Dyskusja 

 

 

 



                   
 
 

         

 

 

 

Dzień drugi – 8 listopada 2013 r. 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  

 

10:00 -11:30  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – LOKALNA POLITYKA PUBLICZNA W PRAKTYCE NA 

PRZYKŁADZIE REALIZOWANEGO W DZIERŻONIOWIE PROGRAMU ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2020 OPRACOWANEGO PRZY 

WSPARCIU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ (PARTNERA PROJEKTU DR) 

 

  Moderator: dr Agata Bulicz - doradca FRDL w projekcie Decydujmy razem 

(Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - DFOP) 

  

    Uczestnicy:  

    Małgorzata Krupska - animatorka w projekcie Decydujmy razem  

    Przedstawiciele JST, które wdrażają programy rozwoju przedsiębiorczości, 

uczestnicy projektu Decydujmy razem (Dzierżoniów, Wyszogród)  

   

 

    Prezentacje dobrych praktyk i dyskusja 

 

 

11:30-12:00 Przerwa kawowa 

12:00-13:00  Cd. dyskusji o wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie lokalnym na przykładzie 

doświadczeń uczestników projektu Decydujmy Razem 

13:00-13:15  Podsumowanie i zamknięcie seminarium 

13:30-14:30  Obiad  

 


