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PANEL I. ZAGROŻENIA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI W CZASACH
NIEPEWNOŚCI.
Wystąpienie wprowadzające: 		
prof. Grzegorz W. Kołodko
Czy gospodarcza przyszłość da się
zaprojektować?
prof. Ryszard Bugaj
prof. Tomasz G. Grosse
prof. Elżbieta Mączyńska
Mateusz Morawiecki
prof. Witold Orłowski
Bogusław Chrabota

Długookresowe problemy
finansowania funkcji państwa
Wyzwania geopolityczne dla
stabilnego rozwoju
Ryzyko sekularnej stagnacji – kontekst
polski
Jak być wyspą rozwoju w zmęczonej
Europie
Pułapka średniego rozwoju: straszak,
czy rzeczywistość?
moderator

Pytania problemowe:
• Jakie niebezpieczeństwa dla ekonomii wynikają z zagrożeń
geopolitycznych?
• Czy kryzysy w UE i jej otoczeniu mogą być szansą dla polskiej gospodarki?
• Jak uniknąć pułapki średniego dochodu?
• Czy Polskę może dotknąć trwała stagnacja?
• Jak budować trwały rozwój w warunkach niepewności?

PANEL II. JAKIEJ MYŚLI GEOPOLITYCZNEJ POTRZEBUJE DZIŚ
POLSKA?
dr Włodzimierz Cimoszewicz

Senator Bogdan Klich
prof. Roman Kuźniar
prof. Piotr Kłodkowski

Czy potrzebna jest rewizja
polskiej polityki zagranicznej
w świetle kryzysów geopolitycznych
w Europie i świecie?
Polityka Polski wobec zmian
w międzynarodowym środowisku
bezpieczeństwa
Polska wobec zaniku instynktu
geopolitycznego Europy
Dyplomacja globalna w wymiarze
regionalnym. Przykład relacji Indii
z Małopolską.

Bogusław Chrabota

Źródła polskiej siły, czyli
w poszukiwaniu naszych atutów
geopolitycznych
Rewizja Polskiej i unijnej polityki
zagranicznej w świetle kryzysów
geopolitycznych w Europie i świecie
Czy Europę stać na wspólną politykę
wobec Ameryki, Chin i Rosji?
moderator

Pytania problemowe:
• Co jest ważniejsze dla polskiej racji stanu: geopolityka czy
gospodarka?
• Czy w świetle kryzysów geopolitycznych w Europie i świecie Polska
winna zrewidować politykę zagraniczną?
• Jakie powinno być stanowisko Polski wobec napięcia geopolitycznego
między USA a niektórymi krajami UE?
• Czy polityka Polski wobec Rosji i konfliktu na Ukrainie jest właściwa?
• Jaki wpływ na Polskę ma zmiana geopolityczna na scenie globalnej?
• Jakie są instytucjonalne zasoby kształtowania myśli strategicznej
w Polsce?

PANEL III. IMIGRACJA – SZANSĄ DLA POLSKI?
Mirosław Bieniecki
prof. Maciej Duszczyk
Marcin Kędzierski
dr Paweł Kowal
Ksenia Naranowich
prof. Tadeusz Pomianek

prof. Jarosław Górniak

Migranci z perspektywy społeczności
lokalnych
Imigracja do Polski – czego nauczyły
nas ostatnie lata i co z tego wynika na
przyszłość
Imigracja a przyszłość uczelni wyższych
w Polsce – szanse i zagrożenia
Jakiej polityki imigracyjnej potrzebuje
dziś Polska?
Polska polityka migracyjna
z perspektywy imigranta
Kształcenie obcokrajowców szansą dla
polskiej gospodarki oraz szczególnie
efektywny sposób kompensacji
skutków niżu demograficznego
moderator

Pytania problemowe:
• Polska wobec imigracji – scenariusze wydarzeń.
• Polskie społeczeństwo wobec imigrantów.
• Czy imigracja może stać się szansą na rozwój polskiej gospodarki?
• Czy Polska jest przygotowana na gwałtowną falę imigracji?
• Jaki jest terytorialny wymiar imigracji? Czy polskie miasta dysponują
polityką imigracyjną?

PANEL IV. SAMORZĄDNOŚĆ W POLSCE PRZYSZŁOŚCI.
Olgierd Dziekoński
dr Michał Boni

Po co samorządność?
Polska 2030 bis

dr Konstanty Radziwiłł
prof. Jacek Szlachta
Andrzej Zdebski
dr Piotr Żuber
Bogusław Chrabota

Samorząd zawodowy: reprezentacja
interesu grupy czy interesu
publicznego?
Jakość rządzenia w polskich
województwach na tle Unii
Europejskiej
Samorząd gospodarczy – samorządem
zawodowym czy nową jakością
w systemie zarządzania państwem
Samorządy terytorialne przed
kryzysem tożsamoście
moderator

Pytania problemowe:
• 25 lat samorządności w Polsce. Co dziś jest ważne dla polskiego
samorządu?
• Samorządność jako forma myślenia o modelu dla państwa przyszłości.
• Jakość myślenia strategicznego, jakość rządzenia w Polsce.
• Dysfunkcje samorządności terytorialnej w Polsce.
• Samorządy terytorialne – samorządy korporacyjne:
między społeczeństwem obywatelskim a partykularyzmem.

PANEL V. MIASTA – AGLOMERACJE – OBSZARY WIEJSKIE:
WSPÓŁPRACA CZY RYWALIZACJA?
prof. Jacek Majchrowski
dr Jan Olbrycht
Janusz Sepioł
Roman Ciepiela
Agnieszka Dawydzik
prof. Aleksander Noworól
prof. Tomasz Parteka
Andrzej Porawski
prof. Tadeusz Markowski

Jacek Woźniak

Metropolia odpowiedzią na aspiracje
mieszkańców
Czy polityka miejska jest na poziomie
europejskim częścią polityki
regionalnej?
Miasta w przestrzeni Polaków
Jak wzmacniać ośrodki subregionalne
w relacjach z otoczeniem?
Miasta w europejskiej polityce
spójności
Instytucjonalne aspekty zarządzania
obszarami metropolitalnymi
Smart city – fantom czy wyzwanie?
O potrzebie integracji wiedzy
o miastach
Zintegrowane plany rozwoju
warunkiem sprawnego zarządzania
miejskimi obszarami funkcjonalnym
moderator		

Pytania problemowe:
• Stan polskich miast: szansa czy bariera rozwoju Polski?
• Polityka rządu i regionów wobec miast vs. polityka urbanistyczna miast.
• Skutki metropolizacji przestrzeni polskich miast.
• Zarządzanie rozwojem miast i obszarów funkcjonalnych/
metropolitalnych: czy istnieje skuteczne zintegrowane podejście?
• Nowe zjawiska w polskich miastach: migracje, brak tożsamości lokalnej
i kulturowej, ruchy miejskie…

