PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek
9.00-9.40
9.40-10.00
10.00-12.00
12.00-12.15
12.15-14.00
14.00-15.00
Czwartek
15.00-17.00

19.30-21.30
Piątek
9.00-9.30
9.30-11.30

11.30-11.45
11.45-13.45

13.45-14.45

Sesja plenarna (aula Wydziału Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10)
Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
Wystąpienia gości specjalnych
Przerwa kawowa
„Wyzwania partycypacji obywatelskiej w mieście – doświadczenia praktyków”,
panel dyskusyjny
Obiad w restauracji EDEN
Obrady w podgrupach (Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a)
Sesje tematyczne A
s. 21
 Reprezentacja polityczna i mechanizmy wyborcze
s. 122
 Aktywność władz samorządowych – diagnozy i oceny
s. 128
 Podmiotowość obywatelska (część 1)
Bankiet w restauracji STEFAN BATORY
Obrady w podgrupach (Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a)
Wystąpienie gościa specjalnego
Sesje tematyczne B
s. 122
 Dialog obywatelski i partycypacja społeczna (część 1)
s. 126
 Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki lokalnej (część 1)
s. 120
 Podmiotowość obywatelska (część 2)
Przerwa kawowa
s.21
Sesje tematyczne C
s. 122
 Dialog obywatelski i partycypacja społeczna (część 2)
s. 126
 Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki lokalnej (część 2)
Obiad kończący konferencję – restauracja EDEN
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Sylwetki gości specjalnych
Prof. Jerzy Hausner - były wicepremier i minister finansów, ekonomista związany z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie. W pracy naukowej porusza zagadnienia związane z jakością działania
administracji publicznej. W 2013 roku wraz z zespołem współpracowników opublikował "Raport
o stanie samorządu terytorialnego w Polsce".
Prof. Paweł Swianiewicz - ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie
polityki lokalnej i finansów samorządowych. Jest kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Pełni funkcję eksperta Rady Europy ds. finansów
samorządowych i organizacji terytorialnej. W latach 2010 do 2015 był społecznym doradcą
prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego.
Dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i pracownik Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor szeregu publikacji skupionych na funkcjonowaniu
polskich samorządów, w których diagnozuje jakość działania administracji samorządowej oraz opisuje
procesy rozwoju lokalnego i mechanizmy zapobiegania korupcji.
Członkowie panelu dyskusyjnego
„Wyzwania partycypacji obywatelskiej w mieście – doświadczenia praktyków”
Oktawiusz Chrzanowski - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Piotr Drygała - Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu
Miasta Dąbrowy Górniczej
Ewa Chromniak - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków
Moderator panelu
Przemysław Dziewitek - Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska (Kraków), członek zarządu
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

(PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA

Sesje tematyczne A (czwartek 15.00-17.00)
Reprezentacja polityczna i mechanizmy wyborcze
Jarosław Flis
Dominika Sozańska
Wojciech Glac
Sławomir Bartnicki
Janina Kowalik
Tatiana Majcherkiewicz
Sławomir Bartnicki

Obywatele-System-Manowce.
Jak ordynacja zwodzi samorządowych wyborców.
Afiliacje polityczne a rozwiązywanie problemów społecznych.
Przykłady z Małopolski
Wyborcza karuzela – czy i jak wyborcy doceniają wcześniejszy staż
parlamentarny kandydatów do stanowisk wykonawczych w gminach?
Marszałkowie województw jako reprezentanci społeczności regionalnych
Referendalne iluminacje. Analiza dynamiki i typów referendów lokalnych
w kontekście cech gmin w okresie 2002-2013 roku

Aktywność władz samorządowych – diagnozy i oceny
Marek Nowak
Piotr Chmielewski
Paweł Tomanek
Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Agnieszka Kopańska
Grażyna Bukowska
Krzysztof Chaczko

Samorząd a strategie rewitalizacji centrum miasta – dwa studia
przypadków z Poznania
Potrzeby czy potencjały? Nurty diagnozowania kultury w dokumentach
samorządów gminnych.
Centralizować czy decentralizować – oto jest pytanie. Analiza postaw
radnych wobec (de)centralizacji oświaty w Polsce
Samorządowa pomoc społeczna w Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej. Czy
odrobiliśmy lekcję historii?

Podmiotowość obywatelska (część 1)
Ryszard Cichocki
Jerzy Bartkowski
Klaudia Śledzińska
Agnieszka Michalska –Żyła
Beata Michalska-Dominiak
Kamila Naumowicz

Programy monitorowania wskaźników jakości życia jako narzędzie
budowania kompetencji obywatelskiej
Nowe media a podmiotowość lokalna.
Warunki brzegowe rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – źródła
procesów uobywatelnienia
Kreowanie marki województwa a proces budowania tożsamości
regionalnej w oparciu o partycypację mieszkańców
Wykorzystanie prawa do informacji publicznej w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego – uwagi praktyczne

Sesje tematyczne B (piątek 9.30-11.30)
Dialog obywatelski i partycypacja społeczna (część 1)
Ewa Nowicka
Maciej Witkowski
Agnieszka Pawłowska
Katarzyna Radzik-Maruszak
Małgorzata Jaskulska
Małgorzata MarksKrzyszkowska
Marcin Sobczyk

Czy demokracja jest dla Romów? 20 lat eksperymentu z lokalną
partycypacją mniejszości w podhalańskiej gminie.
(Pro)obywatelski samorząd? Partycypacja obywatelska w opinii fińskich
i polskich radnych.
Szkoła dialogu lubuskich samorządów
Diagnozowanie potrzeb i opinii obywateli w polityce lokalnej wiejskich
samorządów
Wójtowie a mieszkańcy gmin – oczekiwania, możliwości, praktyka.
Analiza przypadków.
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Budżet obywatelski jako narzędzie polityki lokalnej (cześć 1)
Piotr Matczak
Jan Jankowiak
Mariusz Kwiatkowski
Jarosław Hermaszewski
Tomasz Łachacz

Efektywność decentralizacji i konsultowania decyzji alokacyjnych w gminie
Budżet partycypacyjny jako skuteczna metoda dystrybuowania środków
pieniężnych JST
Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego
w gminie Sława.
Budżet obywatelski jako przejaw zaangażowania członków wspólnoty
samorządowej w zaspokajanie potrzeb lokalnych

Podmiotowość obywatelska (część 2)
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Maria Theiss
Barbara Skórzak
Justyna Tomczyk

Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami.
Patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych.
Lokalne obywatelstwo społeczne – przykład wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
– szanse i zagrożenia
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu koncepcji równości płci
– koncepcja gender budgeting

Sesje tematyczne C (piątek 11.45-13.45)
Dialog obywatelski i partycypacja społeczna (część 2)
Wojciech Misztal
Leszek Graniszewski
Anna Mielczarek-Żejmo
Anna Przybylska
Iwo Łoś

Władza lokalna – władza obywatelska
Instytucje samorządu terytorialnego w Polsce
– partycypacja czy klientelizm?
Od wartości do interesów i z powrotem.
Efekt odwrócenia w procesach konsultacji społecznych.
Edukacyjna i interwencyjna rola narzędzi internetowych.
Zastosowanie IT w konsultacjach społecznych.
Dylematy reprezentacji. Partycypacja, wyzwania i rola mieszkańców i władz
samorządowych w konfliktach dotyczących planowanych kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego

Budżet obywatelski jako narzędzie polityki lokalnej (część 2)
Paulina Matysiak
Krzysztof Mączka
Piotr Pięta

Budżet obywatelski na przykładzie Kutna
(Wielko)Polskie budżety obywatelskie – w stronę jedności czy
różnorodności?
Budżet partycypacyjny jako przykład udziału mieszkańców w
podejmowaniu decyzji politycznych. Przypadek Torunia.
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