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W dniach 23-25 września 2015 r. w Hote-
lu „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Kar-
pacza odbyła się XXIII Konferencja Nauko-
wa pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w 
teorii i praktyce”, którą zorganizowała Kate-
dra Gospodarki Regionalnej Wydziału Eko-
nomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Strategicz-
nym partnerem wydarzenia było Miasto 
Jelenia Góra, a miano partnera wydarzenia 
– mecenasa konferencji przyznano również: 

 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanali-
zacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Gó-
rze, 

 Muzeum Miejskiemu "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze, 

 Powiatowi Jeleniogórskiemu, 

 Gminie i Miastu Nowogrodziec, 

 Gminie Marciszów, 

 Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, 

 Hotelowi „Chata za Wsią”. 
 
Tematykę konferencji wypełniły zagad-

nienia związane z:  

 rozwojem lokalnym i regionalnym, 

 zarządzaniem rozwojem lokalnym i re-
gionalnym, 

 zastosowaniem metod ilościowych w 
badaniach regionalnych, 

 partnerstwem w rozwoju lokalnym i re-
gionalnym, 

 kierunkami badań nad rozwojem lokal-
nym i regionalnym, 

 współpracą ośrodków akademickich z 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
W obradach Konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowych i międzynarodowych 

środowisk naukowych, regionalnych i lokalnych struktur samorządowych oraz innych pod-
miotów praktyki gospodarczej zainteresowanych tematyką gospodarki lokalnej i regionalnej, 
a także słuchacze studiów doktoranckich. Udział w konferencji zadeklarowały 73 osoby, a jej 
rzeczywista liczba uczestników wraz z gośćmi honorowymi wyniosła 80.  

Obrady Konferencyjne uświetnili swoją obecnością: 

 dr hab. Grażyna Bernatowicz – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice Czeskiej (Gość Honorowy Konferencji), 

 Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jelenia Góra, 

 Anna Konieczyńska – Starosta Powiatu Jeleniogórskiego, 

 Iwona Krawczyk – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębior-
czości S.A. w Kamiennej Górze, 

 Jacek Włodyga – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa Rady 
Powiatu  Jeleniogórskiego, 

 Jacek Jakubiec – Koordynator Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, 

 dr Franciszek Adamczuk – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu ds. Współpracy z Zagranicą, 

 Stefan Zawierucha – Wójt Gminy Marciszów, 
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 Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca, 

 Alina Bieńkowska – Kierownik Ośrodka Banku Danych Lokalnych w Jeleniej Górze Urzę-
du Statystycznego we Wrocławiu. 
 
Środowisko naukowe na Konferencji re-

prezentowali przedstawiciele: Politechniki 
Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, 
Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszaliń-
skiej, Politechniki Opolskiej, Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Tarnopolskiego 
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uczelni Łazarskiego, University of J.E. 
Purkyně in Ústí nad Labem, Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. 

Konferencja przyczyniła się do poszerzenia i utrwalenia  więzi wykształconych w ramach 
utworzonej platformy wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych (cykliczność konfe-
rencji) na forum lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jej obrady zosta-
ły ukierunkowane na upowszechnienie wyników badań, wymianę doświadczeń oraz budowę 
forum dyskusyjnego na temat teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju lokalnego i 
regionalnego. Ich efektem było również pogłębienie współpracy ośrodków akademickich, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowo-badawczych, w tym w ujęciu 
transgranicznym.  

W trakcie konferencji odbyły się 4 sesje plenarne, w tym dwie z udziałem przedstawicieli 
struktur samorządowych. Referaty wygłaszano także podczas 6 sesji panelowych. Jedną z 
tych sesji poświęcono prezentacji wyników badań naukowych słuchaczy studiów doktoranc-
kich. Ponadto, zorganizowano sesję plakatową połączoną z dyskusjami nad wynikami pre-
zentowanych badań oraz wizytę studyjną promującą miasto Jelenia Góra i Powiat Jelenio-
górski. 
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23 września 2015 r. odbyła się sesja 
plenarna poprzedzona wystąpieniem Go-
ścia Honorowego Konferencji Pani Amba-
sador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Rze-
czypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej 
dr hab. Grażyny Bernatowicz. Pani Amba-
sador wygłosiła referat nt. „Charakterystyki 
polsko-czeskiej współpracy transgranicz-
nej”, który zainicjował dyskusję panelową 
nt. współpracy transgranicznej jednostek 
samorządu terytorialnego. Jej moderato-
rem był Prof. UE dr hab. Ryszard Brol, a 
dyskutantami: 

 dr hab. Grażyna Bernatowicz – Amba-
sador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, 

 Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jelenia Góra,  
 Anna Konieczyńska – Starosta Powia-

tu Jeleniogórskiego, 

 Jacek Włodyga – Przewodniczący 
Komisji Współpracy Zagranicznej i 
Partnerstwa Rady Powiatu  Jelenio-
górskiego, 

 Jacek Jakubiec – Koordynator Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa, 

 dr Franciszek Adamczuk – Pełnomoc-
nik Rektora Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu ds. Współpracy z 
Zagranicą,  

 prof. UE dr hab. Jacek Potocki. 
 
 
25 września 2015 r. odbyła się sesja plenarna poświęcona prezentacjom implementowa-

nych bądź wdrożonych projektów gospodarczych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Sesję tę rozpoczęło wystąpienie Pani Iwony Krawczyk – Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze – pt. „Klastry edukacji za-

wodowej jako czynnik rozwoju specjalnych 
stref ekonomicznych – studium przypadku 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Małej Przedsiębiorczości S.A.” Na-
stępnie głos zabrała Pani Jadwiga Podla-
ska-Gaj – przedstawicielka Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK 
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, która zaprezen-
towała projekt POIS o1.01.00-198/09 „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
aglomeracji Jelenia Góra”. Obrady zakoń-
czono wystąpieniem Pani Doroty Żurawskiej 
– Kierownika Referatu Gospodarki Odpa-
dami Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra – nt. „Gospodarki odpadami komunalnymi 
w mieście Jelenia Góra”.  W ramach prezentacji poruszono zagadnienia związane z: 

 nowym, usankcjonowanym prawnie, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
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 rolą samorządu województwa dolnośląskiego i miasta Jelenia Góra w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi, 

 organizacją przetwarzania odpadów komunalnych (regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych), 

 legislacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
miasta Jelenia Góra (Uchwały Rady Miejskiej), 

 analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 lokalną polityką opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 

 deklaracjami właścicieli nieruchomości 
o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

 częstotliwością odbierania odpadów 
komunalnych. 
Referat ten zakończono przybliżeniem 

idei i prezentacją mobilnego Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) przed Hotelem „Chata za 
Wsią”. Uczestnicy Konferencji dowiedzieli 
się jak działa PSZOK i jakie odpady moż-
na oddać w tym punkcie.  

 
 
Referaty wygłoszone na konferencji i przedstawione na posterach zostaną opublikowane, 

po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu pt.: 

 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce,  

 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce,  

 Local and regional economy in theory and practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


