KOMITET GOSPODARKI MIEJSKIEJ

I KONFRONTACJE MIEJSKIE
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4. Sala 205
13.12.2017 r.
Czas trwania: 11.00 – 15.00

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA MIAST
DROGA DO SUKCESU
Konferencja realizowana w ramach
Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich
Motto Konfrontacji:
„Świat osiągnął punkt krytyczny i albo zresetujemy stare struktury, podejścia i modele
działalności, albo grozi nam paraliż lub nawet upadek istniejących instytucji”
(D. Tapscott, A.D. Williams, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu)

PROGRAM:
1. Gospodarczy rozwój miast. Wyzwania i bariery – Marek Kłoczko – Wiceprezes.
Dyrektor Generalny KIG
Miasta są motorem rozwoju. Dzisiaj rozwój przedsiębiorstw zależy od gospodarczej
kondycji miast, ich zamożności, zdolności do przyciągania i zatrudniania wysokiej
klasy specjalistów oraz absorbcji nowych technologii. Tylko takie miasta będą silnymi
węzłami w europejskiej sieci miast.
2. Ekonomia dla miast - Prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
Przedstawienia trendów i zależności, o których na co dzień się nie mówi i których się
nie zna pomimo ich zdecydowanego wpływu na rozwój polskich miast. Prelekcja
rozszerzająca postrzeganie rzeczywistości, wzmacniająca mądrość elity
menedżerskiej w polskich miastach, aby mogła profesjonalnie poruszać się w
obszarach determinujących gospodarczą konkurencyjność miast.
3. Zarządzanie miastem: korporacja, czy spółdzielnia - Olgierd Roman Dziekoński –
b. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Doradca Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Ciągle żywy spór! Czym jest miasto? Administracyjnie wyznaczonym obszarem?
Terytorium zarządzanym przez wspólnotę? Korporacją czy spółdzielnią? Odpowiedź
istotna dla zdefiniowania miasta jako miejsca realizacji wyzwań rozwojowych.
Odpowiedź determinuje najważniejsze założenia strategiczne.
4. Miasto przyszłości. Jak innowacje na nowo ukształtują miasta - Łukasz Medeksza
(tbc) - Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Członekzałożyciel Stowarzyszenia INTBAU-Polska, polskiego oddziału międzynarodowej sieci
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INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism),
działającej pod patronatem Karola, ks. Walii.
Czy władze miast są przygotowane na możliwości, jakie otworzą się przed nimi w
wyniku postępu technicznego? Czy jesteśmy zdani na tworzenie ułomnych z natury
scenariuszy „szczątkowych” (green city, low-carbon city) lub zgoła „marketingowych”
(smart city)? Czy powinniśmy tworzyć wizje nie tylko optymistyczne, ale także
pesymistyczne przyszłości miast? To były zasadnicze pytania na panelu: „Miasto
przyszłości. Jak innowacje na nowo ukształtują miasta?” na konferencji TUP:
„Dynamika Miasta”. Jaki był wynik dyskusji?
Kraków. Krakowski model rozwoju – Jacek Woźniak – Zastępca Dyrektora Wydziału
Rozwoju Miasta Krakowa
Jedna z niewielu strategii rozwoju miasta oparta na wartościach: (odpowiedzialność,
otwartość, dialog społeczny…). Inteligencja miasta rozpisana na priorytetowe obszary.
Cel: miasto silnym węzłem w sieci europejskich miast. Czyżby przełom w wyznaczaniu
strategicznych celów dla nowoczesnych polskich miast przyszłości? Zerwanie ze
schematyzmem i krótkowzrocznością strategiczną? Wzór do naśladowania?
Barcelona. Rewolucja w strategii - dr Dorota Sikora-Fernandez - Katedra Zarządzania
Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki
Barcelona – miasto sukcesu! Zwycięzca wielu konkursów i rankingów! Organizator
Smart City Expo World Congress 2015. Nagły zwrot!! Wg obecnej burmistrz smart city
nie może oznaczać przekształcenia Barcelony w rynek dla wielkich koncernów
informatycznych i telekomunikacyjnych. Priorytetem ma być zapewnienie równości
społecznej, lepszej jakości demokracji i przestrzeni publicznych. Czy słuszny wybór?
Czy przykład Barcelony oznacza koniec boomu smart city?
Bruksela - (re)wizja rozwoju miasta – dr Katarzyna Romańczyk – EUROREG,
Uniwersytet Warszawski
Powstanie Brukseli w dzisiejszym kształcie to splot złożonych czynników politycznych,
historycznych i …. przypadku. Jednocześnie, nie wszystkie działania podejmowane w
stolicy Belgii zakończyły się sukcesem. Część z nich została zrealizowana kosztem
mieszkańców. Analiza drogi rozwoju Brukseli to ciekawe kompendium wiedzy i
przestrogi przed własnymi błędami.
Sandy Springs. USA. Studium przypadku - dr Katarzyna Sobiech- Grabka - Katedra
Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
PPP w amerykańskim wydaniu dla oderwania się od polskiej niemożności w tej kwestii.
Sandy Springs - szeroka prywatyzacja i „wysokiej jakości miejskie usługi po rozsądnej
cenie”. Mieszkańcy samodzielnie zarządzają swoim miastem. Powstało miasto wolne
od długów. Prawda czy manipulacja? PPP w idealnym wykonaniu? Być może przykład
miasta za oceanem funkcjonującego w innych uwarunkowaniach prawnych i
społecznych zainspiruje polskich włodarzy miast.
Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
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