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WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI: 

Wraz z wprowadzeniem systemu samorządu terytorialnego w Polsce, tj. od niemal 
trzech dekad, polityka społeczno-gospodarcza (strategie rozwoju) oraz polityka 
przestrzenna (studia uwarunkowań i koncepcje zagospodarowania przestrzennego) są 
wyrazem dwu kluczowych nurtów zarządzania na poziomie lokalnym, ponadlokalnym  
i regionalnym. 

Zmiany w zakresie planowania rozwoju zawarte w nowej propozycji ustawy  
o zasadach planowania rozwoju oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zmierzają w kierunku podejścia zintegrowanego, którego celem jest 
stworzenie spójnego systemu zarządzania rozwojem. 

W integracji dwóch nurtów zarządzania rozwojem, tj. społeczno-gospodarczego  
i przestrzennego upatruje się korzyści związanych z wyższą skutecznością zarządzania 
oraz większą efektywnością podejmowanych działań. Integrację planowania 
przestrzennego i społeczno-gospodarczego postrzega się także w kategoriach korzyści 
wynikających z większego stopnia koordynacji celów, kierunków, przedsięwzięć 
publicznych i prywatnych, których efektem powinno stać się ich lepsze 
umiejscowienie w przestrzeni. Propozycje związane z nowymi regulacjami w zakresie 
zarządzania rozwojem kładą większy nacisk na uwzględnianie w strategiach rozwoju 
aspektów przestrzennych, koordynację działań analitycznych, prognostycznych, 
ewaluacyjnych, a także ocenę zgodności strategii rozwoju pomiędzy poszczególnymi 
poziomami zarządzania rozwojem. 

Wdrożenie zintegrowanego planowania rozwoju z perspektywy gminy, powiatu, 
obszaru funkcjonalnego, metropolii czy regionu jest wyzwaniem kompleksowym. 
Integracja planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego wymaga między 
innymi: uporządkowania rozwiązań administracyjno-proceduralnych, stworzenia 
szczegółowych ram koncepcyjno-metodologicznych, wypracowania mechanizmów 
partycypacyjno-konsultacyjnych, wzmocnienia potencjału kadrowo-kompetencyjnego. 

CELE I WĄTKI TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, samorządu 
terytorialnego, środowisk społecznych i biznesowych na temat zintegrowanego 
podejścia do planowania rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na 
następujących pytaniach: 

o w jaki sposób operacjonalizować zintegrowane podejście do planowania rozwoju 
na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym? 

o jak łączyć metodykę planowania strategicznego i planowania przestrzennego na 
rzecz zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast, obszarów 
funkcjonalnych, metropolii i regionów? 

o jaka powinna być rola społeczności lokalnej, środowisk biznesowych, samorządu 
terytorialnego w procesie zintegrowanego planowania rozwoju miast, obszarów 
metropolitalnych, metropolii i regionów? 

o jakie przykłady zintegrowanego planowania rozwoju miast i ich dzielnic, 
metropolii i regionów można postrzegać w kontekście dobrych praktyk? 

Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków w ramach 
następujących wątków tematycznych zintegrowanego planowania rozwoju (ZPR): 

o Operacjonalizacja i metodyka ZPR: regulacje i procedury, metody i narzędzia 
o Społeczność – biznes – samorząd w ZPR: rola i znaczenie partycypacji 
o Dobre praktyki ZPR: strategie, programy, projekty wykorzystujące metodykę ZPR 

AGENDA 

9:30-10:30 Rejestracja 

10:30-10:45 Powitanie uczestników 

10:45-12:00 Sesja I. 

12:00-12:30 Przerwa kawowa 

12:30-13:45 Sesja II. 

13:45-14-15 Przerwa kawowa 

14:15-15:30 Sesja III. 

15:30-15:45 Podsumowanie 

15:45  Lunch 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszaru 
Poprzemysłowego realizowanych w ramach Konkursu Studenckiego NIKISZ 4.0 

MIEJSCE  

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice 

PUBLIKACJA  

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji: w ramach: Studiów Ekonomicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B, 10 pkt.) oraz Journal of Economics 
and Management (lista 500, 20 pkt.). Warunkiem wydruku nadesłanych artykułów jest 
ich akceptacja przez Forum Naukowe Konferencji (pod względem zgodności 
merytorycznej z tematyką konferencji) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji  
w procesie wydawniczym. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Opłata za uczestnictwo – 200 zł - pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, 
poczęstunku i organizacji wydarzenia. Kwotę należy przekazać na konto Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice, nr rachunku: 59 1050 
1214 1000 0022 9625 8706 z dopiskiem „KATO 2019 + imię i nazwisko” uczestnika 
konferencji. Ze względów technicznych liczba miejsc ograniczona. 

TERMINY 

30 sierpnia  2019 r.  nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu 

6 września 2019 r.  uregulowanie opłaty za uczestnictwo 

16 WRZEŚNIA 2019 r.  TERMIN KONFERENCJI 

31 października 2019 r.  nadesłanie ostatecznej wersji artykułu 


