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WPROWADZENIE
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia
sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w 2018 roku. Sprawozdanie podzielono na trzy
części: w pierwszej opisano działalność statutową, w drugiej działalność gospodarczą,
natomiast trzecią część stanowi sprawozdanie finansowe.
Przedsięwzięcia podejmowane przez Fundację GAP w 2018 roku były związane z realizacją
podstawowych celów statutowych Fundacji, tj. prowadzeniem działalności społecznie
użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym
rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury i
sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji
zdrowia.
Rok 2018 obfitował w wiele konferencji, projektów i przedsięwzięć artystycznych,
najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu.
Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Fundację GAP w 2018 roku była
trzecia edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy
Summit. Podczas Kongresu rozmawiamy o nowym modelu ekonomicznym, który może być
receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa. Poruszamy tematy takie jak:
odpowiedzialność społeczna, przyszłość wolnego rynku, demokracja czy ekologia. Dyskutujemy
o odpowiedzialnym projektowaniu przyszłości społecznej i ekonomicznej. Open Eyes Economy
Summit 2018 zgromadził 2500 uczestników, prawie 200 mówców, 150 firm i instytucji, 125
wolontariuszy.
Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA,
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Partnerstwo posiada status Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem głównym MOWES jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i
finansowego podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój sektora ekonomii społecznej w
Małopolsce. Jest on realizowany m.in. dzięki dwóm projektom współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.
W 2018 roku Fundacja GAP kontynuowała swoje członkostwo w Małopolskim Komitecie
Rozwoju Ekonomii Społecznej biorąc czynny udział zarówno w posiedzeniach plenarnych, jak i
pracach grup roboczych ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej oraz badań i monitoringu.
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1. Sprawozdanie z działalności statutowej
W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2018 r. zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1.1. Konferencje i seminaria
1. Kongres Open Eyes Economy Summit 2018
W dniach 20-21 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie Fundacja GAP
zorganizowała trzecią edycję kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES3), którego celem było
zaprezentowanie i upowszechnienie idei ekonomii wartości. Program merytoryczny, realizowany w
dwóch językach (polskim i angielskim), opierał się na 5 blokach tematycznych: Firma-Idea, MiastoIdea, Marka – Kultura, Człowiek – Praca, Ład Międzynarodowy.
Aktywności i wystąpienia poszczególnych mówców przybierały różne formy: wystąpienia
wprowadzające i zamykające, sesje inspiracyjne, sesje pogłębiające, sesje Q&A, sesje specjalne,
potyczki (wymiana argumentów między dwoma mówcami), głosy (wystąpienie indywidulane
wprowadzające w temat sesji), potyczki w battle point (niemoderowana dyskusja dwóch osób
o różnych poglądach, w luźnej formie, poza salami wykładowymi) oraz spotkania/wydarzenia
meeting points (specjalna przestrzeń do kameralnych spotkań z prelegentami i nie tylko). Łącznie
odbyło się prawie 140 aktywności, w tym m.in.: 29 pojedynczych wystąpień, 26 sesji tematycznych,
14 potyczek, 2 sesje Q&A, 40 spotkań i wystąpień w 7 meeting points oraz premiera filmu,
happening, wystawy, koncerty, warsztaty.
Wśród najciekawszych wystąpień można wyróżnić: potyczka Postęp a tradycja, dostęp a
ochrona: Marek Kamiński – podróżnik i filozof, twórca metody Biegun i założyciel Fundacji Marka
Kamińskiego vs Szymon Ziobrowski – Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego; Głos: prof. dr hab.
Jan Zielonka – St Antony’s College, University of Oxford Polityka w erze międzynarodowego chaosu;
The Values Shaping Society in the 21st Century: Tomáš Sedláček – Autor „Ekonomii dobra i zła”,
filozof ekonomii oraz David Černý – artysta rzeźbiarz i in.
W Kongresie wzięło udział 2500 osób, w tym 181 prelegentów z 20 krajów (Finlandia, Włochy,
Polska, Wielka Brytania, USA, Holandia, Francja, Austria, Belgia, Słowenia, Dania, Niemcy, Jemen,
Słowacja, Czechy, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Chiny, Rwanda). Przy organizacji całego wydarzenia
wspierało nas 125 wolontariuszy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in.: dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Paweł Borys, Prezez Zarządu, Polski Fundusz
Rozwoju; Paweł Jaroszek, Wiceprezes ZUS; Paweł Wojciechowski, były Minister Finansów w 2006,
Główny Ekonomista ZUS; Robert Biedroń, Prezydent Słupska w latach 2014-2018; dr Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich; Ian Brzezinski, Senior fellow at the Atlantic Council's Brent Scowcroft
Center on International Security; Mark Brzezinski, Makena Capital Management; Jerzy Koźmiński,
Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańskia Fundacja Wolności; Edwin Bendyk, tygodnik “POLITYKA”,
Członek Rady Programowej OEES; Alejandro Castro Pérez, Head of Home Solar, IKEA; David Černý,
artysta rzeźbiarz; prof. Jacqueline Cramer, Utrecht University, była Minister Budownictwa,
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Planowania Przestrzennego i Środowiska w Holandii w latach 2007-2010; prof. dr hab. Przemysław
Czapliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Marek Kamiński, podróżnik; prof. dr hab.
Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Ladeja Godina-Košir, Founder &
Executive Director Circular Change; prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński; Luca
Jahier, President of the European Social and Economic Committee; Michał Kobosko, Senior Advisor
in Poland Atlantic Council; dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie.
Kongresowi towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne, m.in. Open Eyes Festival, w ramach
którego odbyły się koncerty, spektakle i wystawy poprzedzające Kongres. Wydarzenia te miały
miejsce w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie i innych miejscach Krakowa. W trakcie samego
kongresu odbyły się:
1. Koncert „Mów spokojniej – Zagajewski & Pawlik” w dniu 20 listopada 2018 r. w ICE Kraków.
2. Wystawa fotografii „Fantazje krakowskie Ryszarda Horowitza” w dniach 20-21 listopada 2018
r. w ICE Kraków.
3. Spektakl muzyczno-baletowy „Bursztynowe drzewo” w reż. Agnieszki Glińskiej w dniach 16-18
listopada 2018 r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.
4. Seria wystaw „Przestrzeń dla sztuki. Franciszek Bunsch”. Wernisaże odbyły się w dniach 14, 15 i
16 listopada 2018 r. odpowiednio w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie i Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie oraz galeria jednego
obrazu w ICE Kraków w dniach 20-21 listopada 2018 r.
5. Wystawa w ramach sesji „Artysta zmienia świat” autorstwa Cecylii Malik w dniach 20-21
listopada 2018 r. w ICE Kraków oraz happening nad Wisłą w dniu 20 listopada 2018 r.
Przy organizacji wydarzeń kulturalnych Fundacja GAP współpracowała z Przedsiębiorstwem
Społecznym Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o. oraz Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.
Dodatkowe inicjatywy w ramach Kongresu to:
1. Open Cafe – czyli 7 stoisk z kawą z całego świata, warsztaty kawowe, degustacja kawy w ICE
Kraków w dniach 20-21 listopada 2018 r.
2. Produkcja i projekcja filmu dokumentalnego pt. „The Second Sunrise. Coffee and Rwanda”,
którego premiera odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. w ICE Kraków; film trwa prawie 38
minut (reż. Karol Kowalski, DOP: Krzysztof Trela; dźwięk: Adam Cieplak; pod redakcją: Kasia
Leśniak; główny konsultant: Ivan Shema; producent wykonawczy: Tomasz Wojtas; kierownik
produkcji: Kinga Taćkiewicz, Radek Wójcik; muzyka: Inganzo Ngari; postprodukcja dźwięku:
Studio Soundprove; kierownik postprodukcji: Mateusz Mleczko; gradacja kolorów: Paweł
Labe). Rwanda określana mianem „Krainy Tysiąca Wzgórz” szczyci się dziewiczą dziką przyrodą
i doskonałymi warunkami do uprawy kawy. Kawa była tam obecna od czasów kolonialnych.
Obecnie „Czarne Złoto” odgrywa znaczącą rolę w rozwijającej się gospodarce Rwandy, a sektor
zatrudnia ponad 400 tys. osób. Jednak wkład produkcji kawy w ten kraj jest głębszy niż tylko
poprawa stanu finansów państwa. Rwanda wciąż leczy rany po dramacie ludobójstwa w
1994 r., który spowodował śmierć ponad 1 miliona Tutsi i rozdarcie narodu. Czy kawa może
stać się narzędziem pojednania między ocalałymi a sprawcami i pomóc w rebrandingu
międzynarodowego wizerunku Rwandy? Film zabiera widzów na przygodę do tego małego
afrykańskiego kraju, a na kolejnych etapach produkcji kawy spotykamy ludzi, którzy poświęcili
swoje życie kawie: rolnicy, eksporterzy, wysokiej jakości cuppers, palacze i inni.
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3. Publikacją towarzyszącą Kongresowi była tradycyjnie książka „Open Eyes Book 3” w języku
polskim (nakład 1500 egz.) i angielskim (nakład 500 egz.). W publikacji można znaleźć teksty
dotyczące FIRMY-IDEI, rozwoju miast, rozwoju technologicznego, sytuacji międzynarodowej
itp. Znajduje się w niej 15 tekstów naukowych autorstwa następujących osób: prof. Wojciech
Paprocki, prof. Andrzej Sławiński, prof. Jerzy Hausner, dr hab. Konrad Grabiński, dr Bartłomiej
Biga, prof. Jacek Zaleski, prof. Zbigniew W. Kundzewicz, dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak, dr
hab. Igor Zachariasz, Mateusz Zmyślony, prof. Jerzy Bralczyk, dr Joanna Sanetra-Szeliga, prof.
Łukasz A. Turski, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Bob Jessop.
4. Dodatkowo opracowano i wydrukowano „Open Eyes Magazine” nr 3/październik 2018. Jest to
mini przewodnik po tematach i ideach Open Eyes Economy. Opisujemy w nim wyzwania, jakie
stoją przed współczesnym światem, i pokazujemy, jak im sprostać, nie zapominając o
wartościach. To pismo „do poczytania” – o nowych trendach i uczciwym handlu, o odległych
krajach, palących problemach i wizjonerskich rozwiązaniach. Autorami tekstów w większości są
Bartosz Piłat i Mateusz Zmyślony. W tym numerze na szczególną uwagę należy zwrócić na
wywiad z Agnieszką Holland – reżyserką, teksty dotyczące miejskiego rolnictwa i produkcji
żywności w tym mięsa, wody jako zagrożenia. Publikacja została wydana w języku polskim w
nakładzie 4 tys. egz.

Kongres poprzedzało 21 wydarzeń przygotowujących, były to wykłady, sesje, seminaria i
konferencje, fora, debaty, w których łącznie wzięło udział 4 tys. osób. Wydarzenia te przyczyniły
się do budowania ruchu intelektualnego skupionego wokół Ekonomii Wartości. Skierowane były do
biznesu, nauki, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Przy ich realizacji Fundację GAP
wspierały liczne instytucje i organizacje, wiele z nich robionych było w partnerstwach. Wydarzenia
te odbyły się na terenie całej Polski, a także Europy i realizowane były w ramach cyklu Open Eyes
Economy on Tour 2018:
1. Sesja Miejska gospodarka okrężna w ramach 46. Sympozjum naukowego z cyklu
Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Szczyrk, Hotel „Orle Gniazdo”, 19
stycznia 2018 r. (szczegółowe informacje w dalszej części sprawozdania).
2. Seminarium Niematerialna wartość przedsiębiorstw, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 27
lutego 2018 r.
Tematyka seminarium była analizowana z różnych perspektyw: ekonomicznej, prawnej,
rachunkowej, kulturoznawczej oraz socjologicznej. Główną osią spotkania było poszukiwanie
sposobów przezwyciężenia kryzysu kapitalizmu, w którym zasoby niematerialne, choć występujące
w obfitości, nie przyczyniają się w dostatecznym stopniu do szeroko rozumianego dobrobytu, ale są
źródłem nowych problemów oraz pogłębiają już istniejące. Pierwszą analizą było wystąpienie dr
hab. Jana Sowy, który zwrócił uwagę na problemy wynikające z prywatyzowania korzyści i
upubliczniania kosztów. Następnie dr Bartłomiej Biga opowiedział o tragedii niematerialnej
obfitości, która jest jednym z głównych problemów w dzisiejszej gospodarce. Wynika przede
wszystkim z niedostosowania popytu dóbr niematerialnych do ich podaży oraz traktowaniu tej
kategorii zasobów w sposób właściwy wyścigowi zbrojeń. Piotr Pacewicz z Assa Abloy Poland
zaprezentował natomiast techniczne możliwości wykorzystania technologii blockchain i Public Key
Infrastructure na potrzeby wdrażania ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych, co jest
wstępem do praktycznych zastosowań Firmy-Idei w tym obszarze. Druga część poświęcona była
pomiarowi wartości niematerialnych. Jest to efekt wstępnych prac mających na celu rozszerzenie
rachunkowości przedsiębiorstw tak, aby mogła ona w większym stopniu odzwierciedlać różne
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rodzaje wartości. To było treścią wystąpienia dr hab. Konrada Grabińskiego wygłoszonego po
wprowadzeniu w temat rachunkowości kapitału intelektualnego przez dr Justynę Fijałkowską.
Jednym z elementów tych działań ma być także stworzenie indeksu Firma-Idee, co referowali dr
hab. Marcin Kędzior oraz Jakub Głowacki. W podsumowaniu prof. dr hab. Jerzy Hausner zwrócił
uwagę, że jednym z bloków tematycznych trzeciego Open Eyes Economy Summit będzie właśnie
rachunkowość w kontekście wytwarzania różnych kategorii wartości. Lutowe seminarium miało być
otwarciem tej tematyki i pierwszą próbą poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania.
3. Seminarium Zarządzanie procesami w Firmie-Idei – koncepcje metodyczne i rozwiązania
praktyczne, Chorzów, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, 9 marca 2018 r.
Marcowe seminarium otworzył Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, dr Krzysztof Koj, który również prowadził obrady (prezentacje i dyskusje). W
wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków ekonomii i
zarządzania. Seminarium składało się z dwóch części – w każdej przedstawiono po 4 referaty. Na
początku części pierwszej wygłoszone zostały dwa referaty o charakterze wprowadzającym w
problematykę rozważań. Najpierw prof. Jerzy Hausner scharakteryzował swoją autorską koncepcję
Firmy-Idei, zwracając szczególną uwagę na różnice pomiędzy oportunistycznymi i relacyjnymi
podmiotami gospodarczymi. Z kolei prof. Andrzej Kozina przedstawił specyficzne cechy podejścia
procesowego do analizy i doskonalenia procesów w Firmie-Idei w kontekście ogólnych założeń
metodycznych tego podejścia. Następne dwa referaty eksponowały praktyczne aspekty
zastosowania podejścia procesowego w dwóch podmiotach gospodarczych. Najpierw Prezes
Mirosław Wolski przybliżył filozofię doskonalenia zarządzania procesami w Schattdecor Sp. z o.o.,
eksponując kluczową rolę zasobów ludzkich w rozważanym obszarze. Swoisty mechanizm przejścia
od typowej firmy ekonomicznej do przedsiębiorstwa społecznego w Wodociągach Siemianowickich
Aqua-Sprint Sp. z o. o. został natomiast scharakteryzowany przez Prezesa Piotra Komrausa.
Drugą część seminarium otworzył prof. Marek Jabłoński, przybliżając zebranym koncepcję tzw.
hybrydy strategicznej i jej znaczenie z punktu widzenia odnoszenia efektywności działania firmy.
Następni prof. Adam Jabłoński scharakteryzował proces zmiany kultury organizacyjnej i modelu
biznesowego Ottima Plus sp. z o.o. w kierunku organizacji turkusowej, zbliżonej w swej istocie do
koncepcji Firmy-Idei. W kolejnym wystąpieniu dr Tomasz Małkus zwrócił uwagę zebranych na ważny
i zarazem trudny problem kształtowania i podtrzymywania zaufania we współpracy pomiędzy
podmiotami ekonomicznymi. Wreszcie Prezes Mariusz Glenszczyk nawiązał do kluczowej kwestii
wartości w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych jednostek gospodarczych na przykładzie
firmy Tim S.A. z Bielska-Białej.
Obrady podsumował prof. Jerzy Hausner, eksponując kluczowe aspekty i uwarunkowania
działania współczesnych podmiotów gospodarczych, przyjmujących odmienny od tradycyjnego
paradygmat organizacji i funkcjonowania, oparty przede wszystkim na relacjach i wartościach.
4. Seminarium High growth, low impact (wydarzenie wyłącznie w języku angielskim), Kraków,
Uniwersytet Ekonomiczny, 10 kwietnia 2018 r.
Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu Dobre rządzenie organizowane przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. W spotkaniu wystąpiło trzech prelegentów: prof. Jerzy Hausner,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie oraz prof. Bob Jessop, Lancaster University. Głównym mówcą był prof. Jessop, który
mówił o tym jak produkować więcej dóbr zużywając mniej zasobów i energii.
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5. Konferencja Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja, Gdańsk,
Politechnika Gdańska, 18 kwietnia 2018 r.
Tematem tej konferencji była przyszłość edukacji, w szczególności szkolnictwa wyższego.
Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy edukacja jako branża usługowa
nadąża za potrzebami zmieniającego się świata? Czy edukacja może stać się branżą informacyjną,
kierowaną przez ściśle współpracujący zespół przedstawicieli sektora usługowego i edukacyjnego?
Czy sektor usług odgrywa większą rolę w sferze edukacji np. poprzez zapewnienie odpowiednich
kwalifikacji branżowych? Tworzenie lepiej zorganizowanych ścieżek edukacji dla wszystkich młodych
ludzi na każdym poziomie nauczania. Wśród prelegentów można wymienić: Alain Heureux, Brussels
Creative and Creative Ring, prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Poglądy i
opinie na temat przyszłości edukacji usłyszeliśmy w sposób szczególny w czasie debaty oksfordzkiej,
której teza brzmiała: Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje.
Udział w dyskusji wzięli m.in.: dr Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Krzysztof
Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; Dr André Helin, Prezes BDO; Anna Grosiak, Head of
Business Development, Sustainability Office, Siemens i in.
6. Konferencja Wartości niematerialne w rozwoju firmy, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 15
maja 2018 r.
Organizatorami wydarzenia były Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w
Szczecinie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Fundacja GAP oraz Uniwersytet
Szczeciński. Wykład wprowadzający wygłosił pomysłodawca OEES, prof. Jerzy Hausner z
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Mówił między innymi o tym, jak poprzez rozejście się
rozwoju gospodarki i społecznych wartości wyczerpuje się dotychczasowy model funkcjonowania
biznesu. Receptą prof. Hausnera jest Firma-Idea – koncepcja przedsiębiorstwa, które nie jest
jedynie rynkowym graczem, ale nosicielem wartości i uczestnikiem życia społecznego. Takie
przedsiębiorstwo wymaga także innego modelu przywództwa. Zamiast kontrolującego wodza czy
przywódcy transakcyjnego mamy tu do czynienia z autentycznym liderem, przywódcą relacyjnym,
który uruchamia proces wspólnego ustalania ważnych społecznych celów i energię społeczną do ich
osiągnięcia, który łączy i zespala odrębności. Trzecim poziomem są nowe modele relacji pomiędzy
podmiotami rynkowymi – opisane metaforą wysp i archipelagów, wchodzących we wzajemne
interakcje.
Pierwszą część konferencji otworzył dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, który opowiadał o nadprodukcji dóbr niematerialnych – „tragedii niematerialnej
obfitości” – i zmieniającym się paradygmacie ich ochrony. Z jednej strony dobra niematerialne
stanowią coraz większą część wartości przedsiębiorstw: jeszcze w 1975 roku zasoby niematerialne
stanowiły średnio zaledwie 17% wyceny największych firm wchodzących w skład indeksu S&P 500;
w 2015 roku proporcje są odwrócone i zasoby niematerialne to aż 87% wartości blue chipów.
Ponieważ jednak starania o zapewnianie wyłączności własności intelektualnej stają się coraz
bardziej kosztowne, a czasem praktycznie niemożliwe, choćby ze względu na niedoskonałości prawa
patentowego, korzystniejsze zaczyna być oparcie strategii przedsiębiorstwa na takich modelach
biznesowych, które generują korzyści w oparciu o szerokie rozpowszechnienie i dużą popularność
jakiegoś rozwiązania.
W panelu, prowadzonym przez prof. Dariusza Zarzeckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, brali
udział: dr Bartłomiej Biga, prof. Jerzy Hausner, dr Magdalena Kisielewska z firmy doradczej MK
Consulting Group oraz specjalizujący się w prawie własności intelektualnej prawnicy mec. Rafał
Olesiński (Olesiński i Wspólnicy) i mec. Agata Kowalska (CK-legal).
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Druga część konferencji nosiła frapujący tytuł „Nadchodzi nieuchwytne. Jak zmieniać biznes, by
wygrać przyszłość”. Centralnym punktem byli ludzie i ich talenty – już we wprowadzającym
wykładzie pokazał to Wojtek Ławniczak (Very Human Services). W tym kontekście wskazywał na
bolączki polskiego biznesu: postfolwarczną kulturę organizacyjną, niski poziom zaufania wewnątrz
przedsiębiorstw i pomiędzy nimi, rozbudowane procedury i ograniczone umiejętności współpracy.
Uczestnicy dyskusji prowadzonej przez Ewę Sowińską, wiceprezes PIBR – Wojtek Ławniczak, Laura
Hołowacz (prezes zarządu CSL), dr Magdalena Małachowska (specjalistka w dziedzinie przemysłów
kreatywnych z Akademii Sztuki w Szczecinie) i Olga Petelczyc (pełnomocniczka zarządu IIA Polska ds.
CSR) – w pełni zgodzili się z tym poglądem. Firmy, które chcą przetrwać i rozwijać się, muszą
postawić przede wszystkim na stworzenie możliwości rozwoju swoich pracowników oraz nie bać się
porażek ponoszonych podczas eksperymentowania.
Podsumowanie wygłosiła Ewa Sowińska (Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów) pokreślając, że biegli rewidenci w coraz większym stopniu są dla swoich klientów
doradcami. Aby lepiej pełnić tę rolę, muszą zaś nie tylko rozumieć aktualny model biznesowy
danego przedsiębiorstwa, ale też widzieć rozwój branży i generalne trendy w perspektywie średnioi długoterminowej.
7. The European Cultural Challenge: Towards an Economy of Values, Amsterdam, Hotel Arena,
15-16 maja 2018 r.
Seminarium w Amsterdamie było pierwszym wydarzeniem cyklu OEES on Tour za granicą.
Odbyło się ono w ramach European Cultural Challenge organizowanego przez Europejską Fundację
Kultury (European Cultural Foundation) przy wsparciu Charles Léopold Mayer Foundation.
Uczestnicy brali udział w obradach w ramach 10 różnych stołów tematycznych. Jeden z nich
poświęcony był ekonomii wartości: „Towards an Economy of Values: Cultural strategies for a
paradigm shift in European socio-economic thinking”.
Punktem wyjścia do dyskusji było stwierdzenie, że koncentracja i gromadzenie bogactwa i
zasobów jest dominującym modelem naszego systemu społeczno-gospodarczy. Równolegle pojawia
się obojętność na dramatyczny wpływ, jaki ludzie mają na środowisko i wyzwania społeczne, przed
którymi stoimy. Na szczęście rośnie liczba postępowych praktyków, naukowców i decydentów w
wielu różnych dziedzinach, którzy podczas obrad przedstawili pomysły i swoje przemyślenia na
temat roli i znaczenia gospodarki w społeczeństwie. W podgrupach uczestnicy zastanawiali się nad
rolą ekonomii wartości w sferze edukacji, kultury, społeczeństwa, polityki, zdrowia i biznesu. W
obradach wzięli udział m.in.: James Dunstan (Rethinking Economics Student Network, Utrecht, The
Netherlands), Lore Gablier (European Cultural Foundation, Amsterdam, The Netherlands), Luce
Goutelle Brussels (Theatre director, curator and independent researcher, Belgium), Diego Isabel
(Global Hub for the Common Good, Amersfoort, The Netherlands), Claudia Neubauer (Charles
Léopold Mayer Foundation, Paris, France), Paweł Potoroczyn (University of Social Sciences and
Humanities, Warsaw, Poland), Pier Luigi Sacco (Università di Lingue e Scienze della Comunicazione
(IULM), Milan, Italy).
8. Blok tematyczny Przyszłość motoryzacji w ramach 47. Sympozjum naukowego z cyklu
Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Rytro, 18 maja 2018 r. (szczegółowe
informacje w dalszej części sprawozdania).
9. Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar "prawa do miasta”, Łódź,
Uniwersytet Łódzki, 22 maja 2018 r.
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Celem seminarium było wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i
praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących
publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję.
W debacie o prawie do miasta zadano następujące pytania: Jak ma wyglądać prawo do miasta
w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym,
komplementarnym systemie? Seminarium rozpoczął głos wprowadzający jednego z gospodarzy
seminarium, prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, który wskazywał na krajowy kontekst
problematyki prawa do miasta, uwzględniając najbardziej jaskrawe dylematy na gruncie prawa,
ekonomii, planowania przestrzeni, a także zagadnień socjologicznych. Prof. Markowski wskazywał,
że prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr,
ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziaływujących, w
sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast.
Następnie głos zabrał dr hab. Igor Zachariasz z Uczelni Łazarskiego, który przybliżył
problematykę prawa do miasta oraz dylematów związanych z tym zagadnieniem z perspektywy
prawno-ustrojowej. Prof. Zachariasz podkreślał społeczno-gospodarcze konsekwencje wynikające z
przyjęcia określonego modelu ustrojowego funkcjonowania miast w Polsce. Jako kolejny głos zabrał
prof. dr hab. Jerzy Hausner, który podkreślał istotę koncepcji Miasto-Idea opartej głównie na
elementach gospodarki cyrkularnej oraz ekonomii wartości. Prof. Hausner wskazywał również
dlaczego dotychczasowy model rozwoju miasta się wyczerpał i należy poszukiwać nowych
rozwiązań w tym zakresie.
Podczas drugiej części seminarium zorganizowano dyskusję panelową, w której udział wzięli:
Tomasz Janowski, dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr Justyna Anders-Morawska oraz Tomasz Jakubiec z
UM Łodzi. Interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę prawa do miasta: aktywisty miejskiego,
naukowców oraz urzędnika samorządowego zachęciły uczestników seminarium do żywej dyskusji na
temat roli mieszkańców w zarządzaniu miastem, tworzenia międzysektorowych aliansów (np.
publiczno-prywatnych, publiczno-społecznych), a także refleksji nad głównymi bolączkami miast w
odniesieniu do respektowania różnie interpretowanego pojęcia prawa do miasta.
10. I Seminarium Świeradowskie: Uniwersytet-Idea (wydarzenie zamknięte), Świeradów-Zdrój,
Hotel „Sudetia”, 25-26 maja 2018 r.
W czasie seminarium, w którym wzięło udział 10 osób pracujących na różnych uczelniach w
Polsce, dyskutowano o tym czym jest współczesny uniwersytet i jaka jest jego przyszłość.
Uczestnikami byli: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu; prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prof. dr hab.
Anna Giza, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński; prof.
dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie; prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prof. Wojciech
Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; dr Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Seminarium prowadzone było w formie otwartego dialogu, a jego celem
było aby w następstwie długiej i otwartej rozmowy uporządkować rozważania dotyczące konceptu
Uniwersytet-Idea. Finalnym efektem tego seminarium jest zapoczątkowana w 2018 roku nowa seria
wydawnicza OEES: Open Eyes Economy. Discussion Papers 1. Uniwersytet-Idea jako fundament
ekonomii wartości. Publikacja została wydana w języku polskim w nakładzie 500 egz.
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11. Seminarium Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument miejskiej polityki rozwojowej,
Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 5 czerwca 2018 r.
W seminarium wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy, którzy wskazywali
różne aspekty problematyki cyrkularnych zamówień publicznych jako jednego z instrumentów
miejskiej polityki rozwojowej. W referacie wprowadzającym dr Michał Kudłacz zwrócił uwagę w
szczególności na fakt, że każde miasto jest inne, ma inny kod genetyczny i każdy ma „prawo do
miasta”. Z kolei prof. Zygmunt Ziobrowski przybliżył m.in. istotę oraz cele i zadania polityki miejskiej
wskazując także wiele niedomagań jak choćby brak idei, celu w planach przestrzennych oraz brak
powiązania celów z instrumentami. Po części wprowadzającej w problematykę Miasta-Idei oraz
istotę polityki miejskiej kolejne cztery wystąpienia dotyczyły aspektów prawnych zamówień
cyrkularnych. Jako pierwszy, Michał Gołębiowski wskazywał na innowacyjne i ekologiczne (zielone)
zamówienia publiczne jako sposób kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym celu
przywołał pojęcie zielonego zamówienia publicznego oraz przedstawił m.in. systemy zarządzania
środowiskowego w kontekście praktyki orzeczniczej, a także zwrócił uwagę na cykl życia produktów.
Dr hab. Henryk Nowicki ukazał rolę i znaczenie zamówień in house w miejskiej polityce rozwojowej.
W szczególności zwrócił uwagę na istotę zamówień in house oraz kwestię tzw. inteligentnego
zamawiającego. Z kolei dr Ambroży Mituś przedstawił zagadnienia opisu przedmiotu zamówienia i
kryteria wyboru oferty w cyrkularnych zamówieniach publicznych. W swoim wystąpieniu podjął
próbę odpowiedzi na pytanie: jakie zamówienia należy objąć pojęciem cyrkularnych zamówień
publicznych? W dalszej części wskazywał co powinno znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia
oraz jakimi kryteriami powinien posługiwać się zamawiający, aby można było mówić o cyrkularnych
zamówieniach publicznych. Prof. Hubert Izdebski dokonał pewnej syntezy poruszanych we
wcześniejszych wystąpieniach zagadnień, identyfikując i przedstawiając prawne problemy
zamówień publicznych jako instrumentu miejskiej polityki rozwojowej. W tym celu przybliżył pojęcie
polityki rozwoju, polityki miejskiej i zrównoważonego rozwoju oraz kwestię kryteriów oceny ofert i
fakultatywność rozwiązań dotyczących cyrkularnych zamówień publicznych. Swe wystąpienie
podsumował stwierdzeniem: „Good procurement is sustainable procurement”. Przedostatnie
wystąpienie poświęcone było postanowieniom umownym dotyczącym realizacji cyrkularnych
zamówień publicznych, a prezentował je dr Maciej Gnela. Zwrócił on uwagę w szczególności na
zasady cyrkularnych zamówień publicznych, kwestie projektowania potrzeb zamawiających, a
przede wszystkim wskazywał elementy umów o zamówienie publiczne. Z ostatnim referatem
wystąpiła Wioletta Kubica. To wystąpienie osadzało zamówienia publiczne w określonych realiach
prawnych i faktycznych, a dotyczyło możliwości realizacji cyrkularnych zamówień publicznych w
Krakowie na przykładzie Wodociągów Miasta Krakowa. Po części dyskusyjnej całość seminarium
podsumował prof. Jerzy Hausner wskazując m.in. na to, że cyrkularność to rozwojowa
powtarzalność, musi przekształcać zasoby w strumienie. Zwrócił uwagę, iż cele zamówień to cele
instrumentalne i rozwojowe, a także, że należy współwytwarzać wartości, władza publiczna
natomiast powinna być moderatorem czasoprzestrzeni. Seminarium zakończono propozycją
utworzenia grupy badawczo-roboczej zajmującej się problematyką cyrkularnych zamówień
publicznych.
12. Konferencja FIRMA IDEA: zarządzanie i emergencja, Warszawa, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny, 12 czerwca 2018 r.
Każda działalność ludzka, w tym także działalność gospodarcza, dzieje się w czasoprzestrzeni,
którą określają społeczne relacje, w które wchodzi jednostka. W konsekwencji działalność ludzka
jest wielowymiarowa. W przypadku firmy-idei wielowymiarowość jest szczególnie istotna w
odniesieniu do kształtowania powiązań między aktywami materialnymi i niematerialnymi. W
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przypadku Miast-Idei ważne są przede wszystkim związki urbs i civitas, infrastruktury i społeczności
miejskiej. W przypadku Uniwersytetu-Idei idzie m.in. o współistnienie edukacji i wiedzy.
Kształtowanie słabych powiązań wzmacnia emergentne właściwości organizacji. Dzięki temu jest
ona w stanie się przeobrażać i rozwijać. Zarządzanie emergencją to nowy trend polegający na
wykorzystaniu w administracji procesów oddolnych, spontanicznie zachodzących w każdej firmie.
Emergencja to nieoczekiwane pojawienie się na poziomie systemu właściwości, których nie da się
prosto przewidzieć na podstawie znajomości własności elementów składowych tego systemu.
Zarządzanie tradycyjnie łączy się z procesami odgórnymi, rozchodzącymi się od CEO i zarządu do
coraz niższych poziomów przedsiębiorstwa. Procesy oddolne zwykle są traktowane jako źródło
niekontrolowanych zakłóceń w planowanej działalności firmy i dąży się do ich ograniczenia.
Zarządzanie emergencją pozwala w harmonijny sposób łączyć te dwa kierunki działań. Jest ono
szczególnie ważne w zarządzaniu procesami, które słabo poddają się odgórnej kontroli, np.
innowacyjnością. Ten sposób gospodarowania traktuje pracowników podmiotowo, wykorzystuje ich
naturalną motywację oraz łączy ich rozwój z rozrastaniem się firmy, a tym samym nawiązuje do
koncepcji firmy-idei. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet
SWPS; prof. dr hab. Andrzej Blikle, Inicjatywa Firm Rodzinnych; prof. dr hab. Piotr Banaszyk,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
13. Seminarium On Innovative Water Solutions - Polish-Dutch Partnership Building CITY-IDEA,
Zoetermeer, 13 czerwca 2018 r.
Seminarium w Zoetermeer zostało zorganizowane dzięki współpracy czterech instytucji:
Fundacji GAP, Netherland Water Partnership, Envaqua oraz Ambasady Holandii w Polsce. Wzięła w
nim udział delegacja polskich przedsiębiorstw oraz naukowców: reprezentacja Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Krzysztof Głuc, dr Dorota Jopek, a
także prof. dr hab. Janusz Zaleski (Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, wiceprzewodniczący
Rady Programowej Kongresu Miasto – Woda – Jakość Życia), Dagmara Bednarczyk (Fundacja GAP),
Piotr Ziętara (Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie),
Tadeusz Bochnia (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie), Paweł
Chudziński (Prezes Zarządu, AQUANET), Mateusz Józefowski (AQUANET), Paulina Szulc (AQUANET).
Celem seminarium było spotkanie polskiej delegacji z holenderskimi przedsiębiorcami z sektora
publicznego i prywatnego w celu zbadania możliwości współpracy poprzez partnerstwa w dziedzinie
innowacyjnych koncepcji dot. zarządzania wodą w miastach. Podczas pierwszej części spotkania
przedstawiono cztery case study problemów i wyzwań, z którymi mierzą się w swojej pracy
prelegenci, a które w drugiej części spotkania zostały omówione w części warsztatowej w ramach
obrad przy stołach tematycznych: Zarządzanie osadami z oczyszczalni ścieków jako problem
społeczny; Społeczna wartość wody w mieście niebiesko-zielonym na przykładzie Wrocławia; Nowe
warunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę, przypadek Krakowa; Dodatkowy przypadek:
Zarządzanie ryzykiem powodziowym na Odrze i Wiśle.
14. Międzynarodowa konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne
gospodarowanie zasobami, Kraków, Muzeum Armii Krajowej, 18 września 2018 r.
Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu
zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych,
chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki
wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców.
Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań
systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m. in. zmniejszenia wpływu na
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środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc
pracy. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników
promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja na ten temat.
Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w
gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów,
minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich
zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów
badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich
wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i
gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na
wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ,
innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi
informatycznych.
W ramach OEE on Tour została zorganizowana sesja w ramach której wystąpili: Oleksander
Mudrak, Communal Higher Educational Institution Vinnytsia Academy of Continuing Education
Ukraina, Program-target educational project “Ecoschool – school for future”: the state, problems
and prospects of implementation; sesja plenarna: Racjonalne gospodarowanie zasobami –
praktyczne rozwiązania i wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej oraz dwie debaty: Racjonalne
zarządzanie zasobami wody i gospodarka ściekami w świetle GOZ, Miasto. Woda. Jakość życia.
Udział w sesjach wzięli: prof. Stanisław Rybicki, Politechnika Krakowska; Grzegorz Moorthi,
RAVICON; dr Krzysztof Głuc i dr Dorota Jopek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Andrzej
Bronowicki, Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów; Józef Ciuła, Sądeckie Wodociągi; Krzysztof
Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.
15. Kongres Economy of a Water City/Kongres Miasto – Woda – Jakość życia, Wrocław,
Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia, 24 września 2018 r.
W ostatnich latach coraz częściej dostrzega się wagę zieleni w przestrzeni miejskiej. Coraz
więcej miast podejmuje wysiłek, aby nie tylko chronić istniejące tereny zielone, ale także aby
tworzyć ich coraz więcej. Takie miejsca są gwarancją podnoszenia jakości życia mieszkańców i
zrównoważonego rozwoju skomplikowanego systemu, jakim jest miasto. Aby spełniać swoją funkcję
– kojącego krajobrazu, relaksującego otoczenia czy w końcu elementu poprawiającego jakość
powietrza – rośliny potrzebują wody. Bez niej nie ma życia, jest kluczowym elementem rozwoju
każdej cywilizacji, a jednocześnie zasobem niezwykle cennym, deficytowym, nie wszędzie
jednakowo dostępnym, przez co warto rozważnie nią gospodarować. Polska jest krajem, w którym –
w porównaniu z innymi państwami Europy – zasoby wody są małe i należy je chronić w sposób
szczególny. Głównym celem kongresu jest zwrócenie uwagi na fakt, że aby harmonijnie się rozwijać,
miasta muszą znaleźć sposób na zrównoważenie zazieleniania przestrzeni miejskich i wykorzystania
wody. Rola rzeki czy innego źródła tego surowca w ich życiu jest nie do przecenienia – to niezwykle
ważny element środowiska i gospodarki, ale też miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
Efektywniejsze i skuteczniejsze w budowaniu nowoczesnych metropolii jest myślenie o nich w
barwach zielono-niebieskich, bowiem woda ma nawet większy niż zieleń wpływ na rozwój miasta
przyjaznego mieszkańcom. Dlatego też Fundacja GAP wspólnie z Miastem Wrocław zorganizowała
Kongres we Wrocławiu.
Program był zbudowany wokół trzech osi tematycznych:
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1) WODA: Podjęta została tematyka zasobów – ich utrzymania, jakości, możliwości
odtwarzania. Wskazane zostały konfliktogenne sytuacje związane z rozchodzącymi się
oczekiwaniami, zapotrzebowaniem i możliwościami gospodarki miejskiej. Hasłowo
tematykę można sprowadzić do trzech problemów: zbyt mało wody, zbyt dużo, zbyt
brudna.
2) MIASTO: Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości
funkcjonowania. Znaczenie tego dostępu jest ważne dla każdej kategorii: miasta jako
zbiorowości mieszkańców (kategoria społeczna), miasta jako gospodarki, i miasta jako
zagospodarowanej przestrzeni. Podstawowymi atomami są ludzie tworzący społeczność,
dla której jakość życia i perspektywy jej podnoszenia są najistotniejszą wartością.
3) JAKOŚĆ ŻYCIA: Przedmiotem rozmów była refleksja nad tym, jak można włączyć wodę w
mechanizm rozwoju miasta, by nawiązać korzystną relację z jakością życia mieszkańców.
Dotknięte zostały wszystkie aspekty związane z pojęciami dobrobytu i dobrostanu. Jakość
życia odnoszono zarówno do sytuacji pojedynczych ludzi, jak całej zbiorowości
mieszkańców.
Kongres we Wrocławiu zgromadził 500 uczestników oraz 75 prelegentów. W programie
znalazło się: 20 wystąpień indywidualnych, 8 sesji inspiracyjnych, 7 sesji Q&A, 7 debat. Wśród
prelegentów znaleźli się m.in.: dr Winston Yu z Banku Światowego; Witold Ziomek MPWiK Wrocław;
Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej; Carlos Piñerúa z Banku Światowego; Vladimir
Kendrowski z WHO; dr Håkan Tropp z OECD; dr Paweł Chudziński z Aquanet.
16. Konferencja Ekonomia wartości - wycena nieuchwytnego, Bydgoszcz, Centrum Kongresowe –
Opera Nova, 27 września 2018 r.
W spotkaniu w Bydgoszczy wzięło udział 100 osób. Wydarzenie podzielone było na dwie części.
W pierwszej Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, opowiedział o koncepcji wysp i
archipelagów, o współpracy podmiotów, osób, firm. Mówił, że wyspy w archipelagu się przyciągają,
ale nie pochłaniają, pozostają w bliskim oddaleniu. Ważne jest także, że każda wyspa musi być
świadoma swej odrębności i odmienności, ale także wiązać swoje działanie z tym, co robią inni. W
drugiej części Zuzanna Skalska, założycielka 360 Inspiration, mówiła o wykorzystaniu designu w
biznesie. Dalszą część konferencji zdominował panel dyskusyjny dotyczący ekonomii wartości, wzięli
w nim udział m.in. dr Anna Maria Karwowska, prezes Zarządu KarStanS sp. z o.o., Dorota Oleniuk,
Dyrektor regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego SA, Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów. Rozmawiano o wartościach w różnych branżach a także o zasobach
niematerialnych tych przedsiębiorstw. W czasie podsumowania konferencji prof. Jerzy Hausner
stwierdził, iż „ważne abyśmy umieli generować wiedzę w naszych firmach, a generowanie wiedzy to
jest wzajemne uczenie się [….] Nasz system kształcenia na uniwersytetach do tego nie pasuje.
Mentor jeśli nie potrafi nauczyć się niczego od swoich uczniów – nie jest im w stanie pomóc bo nie
jest w stanie ich zrozumieć, tym bardziej, że przecież mamy do czynienia z trzema pokoleniami, a w
niektórych przypadkach nawet z czterema pokoleniami kulturowymi.”
17. Konferencja Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta, Kraków, Polska Akademia
Umiejętności, 5 października 2018 r.
Międzynarodowe seminarium realizowane było wspólnie z Międzynarodowym Centrum
Kultury w Krakowie w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Międzynarodowe
grono panelistów dyskutowało o modelu kształtowania polityki miejskiej, który zakłada nie tylko
rozkwit sektorowej działalności kulturalnej, prowadzącej do odtwarzania i pomnażania zasób
kulturalnych miasta, ale także przenikanie kultury do wszystkich form aktywności miejskiej.
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Merytorycznego wprowadzenia do tematu dokonała dr Joanna Sanetra-Szeliga z MCK otwierając
spotkanie, Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK mówiła: „cieszę się, że możemy spotkać się w
takim gronie, gdyż świadczy to o tym, że myślenie o kulturze w kategoriach zasobu strategicznego
dla rozwoju, staje się czymś powszechnym. Nasze działania [MCK], jako koordynatora projektu,
mają pokazywać dziedzictwo kulturowe jako kluczowy element różnorodności dialogu
międzykulturowego, mają mówić o funkcji dziedzictwa, jako platformy dialogu i dyplomacji
publicznej. Przede wszystkim mają zaś podkreślać wkład kultury i dziedzictwa w rozwój społecznogospodarczy”. Prof. Jerzy Hausner, pomysłodawca OEES, witając zebranych zaznaczył, że kultura nie
jest gdzieś obok, nie jest dla nas symptomem, nie jest typem organizacji a wymiarem aktywności,
gdyż kształtuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Bez kultury, bez refleksji aksjonormatywnej
nie można rozwiązywać problemów, przed którymi dziś stoimy w sferze zagospodarowania
miejskich społeczności.
Całe wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył problemu
rewitalizacji obszarów miejskich w oparciu o kulturę (culture-led regeneration). W tej części jako
pierwszy zabrał głos, robiąc teoretyczne wprowadzenie do tematu rewitalizacji, prof. Franco
Bianchini, reprezentujący Culture, Place and Policy Institute University of Hull w Wielkiej Brytanii.
Następnie studium przypadku i ciekawe rozwiązania zaprezentowali przedstawiciele różnych
środowisk i miast w tym: Adam Gudell, właściciel firmy Moderato Inwestycje Bydgoszcz oraz Alicja
Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Kraków w tej dyskusji reprezentowany był przez
przedstawicielkę Krakowskiego Bura Festiwalowego – Wioletta Klytta omówiła wyniki badań
dotyczących zależności między krakowskimi festiwalami muzycznymi a potencjałem kreatywnym i
rozwojowym miasta.
W drugim panelu podejmowane były dwie kwestie polityki miejskiej oraz roli i miejsca, jakie
powinna odgrywać w niej kultura. Część tą rozpoczął Florin Morosanu z Public Service for Cultural
Venues w Klużu-Napoce, który omówił wpływ projektów europejskich na rozwój Klużu. Następnie
głos zabrał Artur Celiński, który zaprezentował wyniki badań prowadzonych od kilku lat przez
Respublicę nad polityką kulturalną miast w Polsce. O wpływie ruchów miejskich na rozwój kultury w
mieście opowiedziała kulturolożka Lidia Makowska z Gdańska. Następnie Agnieszka Górniak,
menadżer zespołu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego UMWM, omówiła wyniki
badań dotyczące wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury w Małopolsce na
otoczenie społeczno-gospodarcze. Część tę zakończyło wystąpienie dr Katarzyny Mieczkowskiej z
Muzeum Lubelskiego, która zaprezentowała Lublin w kontekście polityki kulturalnej miasta.
W wydarzeniu wzięło udział około 120 osób.
18. Konferencja Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania
gospodarki okrężnej, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10 Października
2018 r.
Podczas całodniowych obrad na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zwróciliśmy uwagę na
problemy rozwojowe małych miast w Polsce, w tym drenowanie ich potencjału przez metropolie.
Problem ten przedstawił dr Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wykładzie
wprowadzającym. Następnie prof. dr hab. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach przedstawił sytuację i uwarunkowania rozwoju małych miast w systemie osadniczym
Polski i Europy. W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy
debatowali nad przyszłością obszarów wiejskich w Polsce. Kolejnym punktem programu były
wystąpienia dotyczące współczesnych modeli rozwoju małych miast i obszarów wiejskich, m.in.
Slow City i poszukiwania indywidualnych modeli rozwojów miast zależnych od ich uwarunkowań.
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Konferencję podsumował prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes
Economy Summit, wiążąc problem rozwoju miast i obszarów wiejskich z koncepcją wysp i
archipelagów rozwoju. Jest ona tym, na czy powinniśmy budować przyszłe powodzenie małych i
większych miast oraz wsi. Wedle niej odizolowane wysepki nie mają szans przetrwania we
współczesnym świecie. Małe archipelagi lokalne budują większe – krajowe. Największe zagrożenia
dla tych lokalnych układów stanowią depopulacja i drenowanie potencjału przez metropolie. Aby
temu przeciwdziałać, należy aktywizować lokalny potencjał. Nie tylko w handlu i turystyce, ale także
w zakresie produkcji żywności, wody, energii oraz opieki zdrowotnej. Na tym potencjale należy
budować rozwój. Obecnie to nie przyszłość wsi zależy od wielkich miast; to przyszłość miast zależy
od wsi.
W konferencji wzięło udział 150 osób, w tym samorządowcy, pracownicy akademiccy oraz
studenci. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
19. Seminarium Firma-Idea: zarządzanie systemami złożonymi, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
17 października 2018 r.
Dyskusję na temat Firmy-Idei kontynuowaliśmy w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Tym
razem nasze rozważania dotyczyły zarządzania systemami złożonymi w przedsiębiorstwach. W
spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób. Seminarium otworzył prof. Jerzy Hausner, który w czasie
wystąpienia wyjaśnił czym jest Firma-Idea i zaprezentował pojęcie emergencji i jej wpływu na
rozwój instytucji. Temat kontynuował prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu SWPS, wskazując
elementy zarządzania w m.in. sytuacji zmiany i kryzysu, mówił także o szczęściu i przypadkowości.
Autorem kolejnego referatu była dr Lidia Czarkowska z Akademii Leona Koźmińskiego, która
omówiła różne systemy motywacyjne, aspekty psychologiczne i organizacyjne tych procesów.
Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie praktyka dra Andrzeja Jeznacha, Prezesa GERSO International
Contracting, który na przykładzie własnej firmy zaprezentował czym jest turkusowa firma, jakie
korzyści płyną z takiego sposobu zarządzania. Po dyskusji podsumowującej drugą sesję rozpoczął
prof. Marek Szopa reprezentujący Uniwersytet Śląski, który omówił rynki kojarzenia czyli takie w
którym nie tylko my wybieramy ale i my jesteśmy wybierani, omówił to na przykładzie rynku
matrymonialnego i pracy oraz alokacji organów do transplantacji. Przedstawiciel Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie dr Michał Możdżeń zaprezentował natomiast logikę konsekwencji,
logikę stosowności i zmian instytucjonalnych z perspektywy ewolucyjnej. Z kolei prof. Jan
Sładkowski z UŚl omówił niezwykle ciekawe zagadnienie jakim są gry średniego pola w kontekście
ekonomicznym. Następnie dr Marek Łukaszewski z tej same uczelni zaprezentował powiązania
między fizyką a ekonomią. Tradycyjnego podsumowania dokonał prof. Jerzy Hausner, w odniesieniu
do rozwoju gospodarczego stwierdził: „jak ktoś uważa, że Europa powinna pójść drogą Chin, to ja
mówię, że nie. Europa nie będzie miała jakichkolwiek szans jeśli pójdzie drogą Ameryki lub Chin.
Może się obronić tylko wtedy jeśli zrozumie swoją drogę rozwojową i błędy, które popełniła”.
20. Konferencja Idea uniwersytetu i Uniwersytet-Idea, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, 19 października 2018 r.
Przedostatnim przystankiem OEEsowej podróży po Polsce był Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie dyskutowano o przyszłości szkolnictwa wyższego. Była to
kontynuacja tematu zapoczątkowanego kilka miesięcy wcześniej w czasie zamkniętego seminarium
w Świeradowie-Zdroju.
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Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zasygnalizował kilka ważnych problemów związanych z ideą
uniwersytetu. Drugi z przedstawicieli poznańskiego Uniwersytetu, prof. Tomasz Mizerkiewicz
omówił m.in. kwestie zarządzania na uczelniach. Kolejne wystąpienie miało charakter wykładu
historycznego, prof. Wojciech Morawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawił
kontrowersje i dylematy związane ze szkolnictwem wyższym w okresie 20-lecia międzywojennego.
Następnie przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Jan Fazlagić oraz dr
Przemysław Garsztka, omówili kwestie związane z parametryzacją na uniwersytetach, jakich
przysparza ona problemów, jakiego narzędzia używać w ocenie pracy naukowej. Pierwszą część
zakończyło wystąpienie prof. Tomasza Szlandaka, który na podstawie własnych doświadczeń i
wiedzy socjologicznej podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń i zmian w systemie
szkolnictwa wyższego w Polsce.
Drugą część spotkania stanowiła dyskusja na temat kondycji uniwersytetu. W panelu udział
wzięli: Agata Bednarek – Head of Public Relations, AIESEC Polska, prof. Jerzy Marian Brzeziński –
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak – Politechnika
Poznańska, dr Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Anna GizaPoleszczuk – Uniwersytet Warszawski, prof. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie. Rozmowę moderował prof. Juliusz Gardawski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Punktem wyjścia do dyskusji była publikacja „Open Eyes Economy. Discussion Papers nr 1.
Uniwersytet-Idea jako fundament ekonomii wartości”. Uczestnicy dzielili się swoimi
doświadczeniami zawodowymi oraz przemyśleniami na temat miejsca uniwersytetu we
współczesnej rzeczywistości, wskazywali także konkretne rozwiązania problemów. Ciekawym
głosem w dyskusji, był apel Agaty Bednarek, która w imieniu studentów upomniała się o rolę i
pozycję studentów. Przedstawicielka AISEC-u przypomniała, że przy dyskusji na temat przyszłości
szkolnictwa wyższego koniecznie należy brać pod uwagę zdanie młodych ludzi, ich potrzeby i
oczekiwania.
Podsumowanie tradycyjnie wygłosił prof. Jerzy Hausner mówiąc, że „Open Eyes Economy jest
próbą przywrócenia wagi problematyki aksjonormatywnej w myśleniu o ekonomii działalności
gospodarczej. To nas łączy ze wszystkimi naukami społecznymi, to nas łączy również z
uniwersyteckimi wydziałami, na których uprawia się humanistykę. Państwo są naszą nadzieją, bo
dzięki wam potrafimy dużo lepiej zrozumieć problemy, którymi my się zajmujemy”.
21. Seminarium Zarządzanie Firmą-Ideą – systemy, strategie, modele, zasady, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, 26 października 2018 r.
Październikowe seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie otworzył Dziekan
Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. W wydarzeniu
uczestniczyło kilkadziesiąt osób, zarówno pracowników naukowych jak i studentów. Z zaproszenia
skorzystali również uczniowie z VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, uczący się
w systemie matury międzynarodowej.
Seminarium składało się z dwóch części – w każdej przedstawiono po trzy referaty. W
pierwszym wystąpieniu prof. Andrzej Kozina scharakteryzował proces zarządzania relacjami w
Firmie-Idei z jej interesariuszami, proponując również zalecenia i zasady w zakresie zarządzania
relacjami. Kolejne wystąpienia dotyczyły zasad zapewniających odporność modeli biznesu w
gospodarce okrężnej. Najpierw prof. Adam Jabłoński zwrócił uwagę na tematykę umiejętnego
wykorzystania koncepcji odporności modelu biznesu wśród przedsiębiorstw ekonomii cyrkularnej i
umożliwienia organizacji zdolności do zapewnienia ciągłości trwania biznesu i jego wysokiej
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efektowności. Następnie prof. Marek Jabłoński wyjaśnił miejsce i rolę aspektów społecznych w
projektowaniu współczesnych modeli biznesu działających w zakresie gospodarki cyfrowej. Wskazał
te aspekty jako niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa i warunkujące spójność.
Drugą część seminarium otworzył prof. Piotr Banaszyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu wykazując, iż narastająca konkurencja paradoksalnie prowadzi do współpracy
przedsiębiorstw kooperujących ze sobą, a także skłania do tego rzeczywistych rywali. Omówił
powody powstawania łańcuchów i sieci dostaw oraz wymagania współpracy opartej na zaufaniu i
wsparciu. W następnym wystąpieniu dr Tomasz Małkus zwrócił uwagę zebranych na ważny i
zarazem trudny problem kształtowania i podtrzymywania zaufania we współpracy pomiędzy
podmiotami ekonomicznymi. Wreszcie Bartłomiej Piotrowski jako praktyk przedstawił zalety
aplikacji LinkedIn i zachęcał, zwłaszcza maturzystów, do regularnego korzystania z niej. Następnie
odpowiedział o idei networkingu biznesowego i jego znaczącej roli w planowaniu i budowaniu
relacji.
Obrady podsumował prof. Jerzy Hausner, mówiąc o tym jak ważna jest świadomość
przedsiębiorstw posiadanego kapitału, którym dysponują. Podkreślił też, że konkurencja może
prowadzić do dominacji i wielkie potęgi gospodarki cyfrowej, które dysponują ogromnymi
kapitałami rywalizują gospodarczo, dlatego tak istotne jest tworzenie „wysp i archipelagów” jako
elementów partnerstwa i budowania czegoś więcej niż tylko sumy transakcji.

1.2. Projekty
1. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje: Agencja Rozwoju
Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny
Spółdzielni Pracy.
Głównym celem Partnerstwa jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej (PES) w województwie małopolskim. Cel ten jest realizowany m.in. dzięki dwóm
projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar
Metropolitalny” oraz „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska
Zachodnia” (realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
W obu projektach zaplanowane działania obejmują: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju (w tym
zwiększenia zatrudnienia w sektorze ES), usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
(PES) i przyczynią się do:



tworzenia i rozwoju podmiotów obywatelskich, budowy i wsparcia partnerstw na rzecz ES
i partycypacji, wyszukiwania i wspierania liderów i animatorów lokalnych (zad 1),
inicjowania tworzenia nowych PES (zad 2),
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podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności potrzebnych do zakładania /prowadzenia
przedsiębiorstw społecznych (PS) (zad 3),
tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) przez przyznanie
środków finansowych (zad 4),
zwiększenia trwałości miejsc pracy w PS przez wsparcie pomostowe dla PS utworzonych
w ramach projektu, świadczonych w formie finansowej lub w zindywidualizowanej formie ww.
usług (zad 5),
rozwoju istniejących PES przez doradztwo biznesowe, prawne, finansowe, branżowe,
szkolenia, usługi, oprac. planów/strategii, mentoring, coaching, wizyty studyjne, wsparcie dla
usług oferowanych przez PES – mikrogrant (zad 6),
poszerzenia wiedzy dot. sektora PES, poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych oraz
Punkt Coworkingu Społecznego będący przestrzenią do pracy i spotkań os. planujących
utworzenie bądź rozwijanie PES/PS (zad 7).

1A. Projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Krakowski Obszar Metropolitalny”
Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii
społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) w okresie od 01.08.2016 do
31.01.2020.
Projekt skierowany jest do:




mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) zainteresowanych założeniem,
prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym,
podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, spółdzielni, podmiotów reintegracji,
przedsiębiorstw społecznych z terenu KOM,
JST, instytucji rynku pracy i pomocy społ. oraz przedsiębiorców z terenu KOM.

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za następujące działania wsparcie istniejących podmiotów
ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym
projekt.
W 2018 roku FGAP zrealizowała następujące działania:









objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 94 podmioty ekonomii społecznej,
zorganizowano i przeprowadzono 1 czterodniowy cykl szkoleniowy pn. Skuteczne zarządzanie
PES”, w którym wzięło udział 19 przedstawicieli 8 PES,
zorganizowano i przeprowadzono 8 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 138
przedstawicieli 59 PES,
zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia specjalistyczne dla 4 osób z 4 PES,
zorganizowano i przeprowadzono 11 doradztw grupowych, w których udział wzięły 72 osoby
z 39 PES,
wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 36
PES,
opracowano strategię rozwoju dla 6 PES,
opracowano strategie marketingowe dla 8 PES.
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1B. Projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej –
Małopolska Zachodnia”
Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii
społecznej w subregionie w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2019.
Projekt skierowany jest do:




mieszkańców Małopolski Zachodniej (MZ) zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub
pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym,
podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, spółdzielni, podmiotów reintegracji,
przedsiębiorstw społecznych z terenu MZ,
JST, instytucji rynku pracy i pomocy społ. oraz przedsiębiorców z terenu MZ.

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za następujące działania wsparcie istniejących podmiotów
ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym
projekt.
W 2018 roku FGAP zrealizowała następujące działania:








objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 43 podmioty ekonomii społecznej,
zorganizowano i przeprowadzono 5 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 65
przedstawicieli 15 PES,
zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie specjalistyczne dla 3 osób z 1 PES,
zorganizowano i przeprowadzono 6 doradztw grupowych, w których udział wzięło 36 osób z 16
PES,
wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 13
PES,
opracowano strategię rozwoju dla 1 PES,
opracowano strategię marketingową dla 9 PES.

2. Projekt „Oczy szeroko otwarte”
Projekt skierowany był do uczniów dwóch krakowskich szkół podstawowych w wieku 9-12 lat, w
ramach którego zorganizowano cykl warsztatów dydaktycznych oraz ćwiczeń poświęconych tematyce
związanej z wychowaniem społecznym i obywatelskim. Zagadnienia poruszane na warsztatach
dotyczyły: dobra wspólnego / patriotyzmu i obywatelstwa / równości wobec prawa i sprawiedliwości /
pracy i zatrudnienia / pieniądza, własności i bogactwa / globalizacji. Warsztaty zostały podzielone na
dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej dzieci zapoznały się z tematem
przedstawionym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w części
praktycznej, z pomocą członków Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej, wykonywały
zadania, ćwiczenia i brały udział w dyskusji. Łącznie odbyło się 6 warsztatów merytorycznych dla
uczniów oraz 6 warsztatów ćwiczeniowych.
Dodatkowo w trakcie realizacji projektu uczniowie wraz ze studentami oraz opiekunem
merytorycznym przygotowali 6 filmów dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane przy
organizacji podobnych zajęć w przyszłości.
Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć następujące rezultaty:
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poprzez organizację warsztatów przybliżono uczniom elementy wybranych dyscyplin
społecznych, które opisują i wyjaśniają otaczający ich świat (ważne tematy społeczne i
ekonomiczne);
udało się pobudzić i rozwinąć umiejętności uczniów w samodzielnym analizowaniu i ocenianiu
zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych;
zachęcono młodych ludzi do aktywności w sferze poszerzania swojej wiedzy o najważniejszych
problemach gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych.

Łącznie w projekcie udział wzięło 102 uczniów oraz 12 studentów.
Projekt był realizowany w okresie 1.09.2018-30.11.2018 przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.

1.3. Działania na rzecz studentów
1. Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
Sympozja są cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku spotkaniem, przyjmującym formę
wykładów i dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są
głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. W 2018 roku odbyły się dwa sympozja:
a) XLVI Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, 19-21
stycznia 2018 r., Szczyrk.
Bloki tematyczne:
1. Miejska gospodarka okrężna, gospodarz dnia: dr Michał Kudłacz
2. Nierówności społeczne, gospodarz dnia: dr hab. Barbara Gąciarz
b) XLVII Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, 18-20
maja 2018 r., Rytro.
Bloki tematyczne:
1. Przyszłość motoryzacji, gospodarz dnia: Paweł Wideł
2. Firmy rodzinne, gospodarz dnia: prof. dr hab. Andrzej Blikle
W każdym z sympozjów wzięło udział ponad 300 osób, w tym głównie studentów i pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także przedstawicieli biznesu, administracji publicznej
i organizacji pozarządowych.

2. Program stażowy GAP
Celem Programu Stażowego GAP jest zapewnienie studentom Wydziału Gospodarki i Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości korzystania z płatnych stażów w
największych polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.
Program daje szansę młodym ludziom zaistnieć na rynku pracy poprzez zdobycie niezbędnego
doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w sposób praktyczny zdobytej w toku studiów wiedzy
teoretycznej.
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Rekrutacja do programu odbywa się w dwojaki sposób. Po pierwsze w podstawowej formule Programu
stażowego, w ramach której studenci przechodzą przez ocenę formalną i merytoryczną dorobku
naukowego i kwalifikacji w zakresie oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Drugą ścieżką jest Konkurs
Sympozjalny, w ramach którego studenci piszą artykuły naukowe oceniane i recenzowane według
kryteriów publikacji naukowej.
W 2018 roku studentom przyznano 6 miejsc stażowych:


w dwóch edycjach Konkursu Sympozjalnego przyznano 2 miejsca stażowe;



w dwóch edycjach podstawowego programu przyznano 4 miejsca stażowe.

Studenci odbyli staże w następujących podmiotach:


Bank Gospodarstwa Krajowego (1 staż),



Orange Polska S.A. (1 staż)



Polski Fundusz Rozwoju (1 staż)



Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (2 staże)



TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna (1 staż).

3. XXII Promocja Absolwentów GAP
W dniu 20 października 2018 r. Fundacja GAP wraz z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była współorganizatorem XXII Promocji Absolwentów GAP.
Uczestniczyli w niej absolwenci studiów II stopnia dwóch kierunków: Gospodarki i administracji
publicznej oraz Gospodarki przestrzennej.
Jest to coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. Odbywa się w obecności władz uczelni i zaproszonych gości, połączona jest z prezentacją
najlepszych prac magisterskich. Honorowym Patronem XXII Promocji był Krzysztof Kwiatkowski –
Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Podczas uroczystości dokonano wręczenia Nagrody im. prof. J.
Indraszkiewicza dla wyróżniającego się absolwenta. Po oficjalnej części, która miała miejsce na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Absolwenci z zaproszonymi osobami wzięli udział w
imprezie pożegnalnej w klubie ToTu. W wydarzeniu wzięło udział niespełna 200 osób.

4. Nagroda im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza
Konkurs o Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza skierowany jest do absolwentów studiów II
stopnia całego Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla Absolwenta, którego zainteresowania
wykraczały poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, w tym:
naukowymi, artystycznymi, sportowymi, uczestnictwem w projektach badawczych i wdrożeniowych, a
także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy
społeczeństwa obywatelskiego. Poza prestiżowym wyróżnieniem zwieńczającym studia na Wydziale
GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nagroda posiada również wymiar finansowy. Kwota
5.000 zł, którą otrzymuje wyróżniony Laureat, to z jednej strony wyjątkowa gratyfikacja za aktywny
udział w życiu Wydziału i Uczelni, ale również nieocenione wsparcie na początku nowej drogi w
dorosłość. W roku 2018 zgłosiło się 7 kandydatów.
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Podczas Promocji Absolwentów w 2018 roku po raz jedenasty przyznana została ww. Nagroda.
Fundatorami nagrody byli: Jerzy Kornaś i Stanisław Bisztyga, a jej laureatką została Natalia Leśniak.

5. Publikacja naukowa studentów z konferencji i konkursów studenckich
W ramach przedsięwzięcia opublikowano w formie książki prace naukowe studentów Koła Naukowego
Gospodarki i Administracji Publicznej. Artykuły zostały wyłonione w ramach konkursu
przeprowadzonego z inicjatywy studentów oraz Ambasador TAURON Polska Energia SA na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konkurs ten został przeprowadzony na Wydziale GAP przy
współpracy z Fundacją GAP. Tematami prac była szeroko pojęta energetyka oraz rynek pracy.

7. Liga Debat Oksfordzkich
Liga Debat Oksfordzkich to coroczny projekt Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej,
wspierany przez Fundację GAP, który ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności
debatowania. W ramach projektu odbyło się 7 debat: cztery w drodze eliminacji, dwie w drodze
półfinałów oraz finał, który jako kluczowy punkt wyłania zwycięską drużynę. Uczestnikami byli studenci
z kół naukowych działających przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którzy w sumie tworzyli 8
drużyn. Debaty odbyły się w dniach: 22 marca, 26 marca, 12 kwietnia oraz 26 kwietnia.

6. Działalność sportowa
W trakcie całego roku Fundacja GAP organizowała zajęcia sportowe, tj. mecze i treningi piłkarskie dla
zainteresowanych osób, w tym przede wszystkim dla studentów Wydziału Gospodarka i Administracja
Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto Fundacja GAP wspiera działalność sekcji
futsalu kobiet i mężczyzn Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie poprzez zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia
zajęć treningowych.

1.4. Działalność artystyczna
1. Koncert dla Tadzia
Wspomnienie Tadeusza Gardziela – performance uliczny i recital w wykonaniu pieśniarza Lecha Dyblika
z gośćmi oraz koncert m.in. zespołu Raz Dwa Trzy. W programie koncertu poświęconego pamięci
Tadeusza Gardziela zabrzmiały romanse rosyjskie (wyk. Lech Dyblik) oraz największe hity zespołu Raz
Dwa Trzy. Podczas wydarzenia miała miejsce także promocja książki poświęconej osobie Tadeusza
Gardziela pt. „Tadeusz Gardziel. Człowiek praktyczny i magiczny”.
Koncert odbył się 28 października 2018 r., na Rynku w Dębicy oraz w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”.
Organizatorami koncertu byli: Fundacja im. Tadeusza Gardziela, Miejski Ośrodek Kultury MORS w
Dębicy, Fundacja GAP oraz Agencja Artystyczna GAP.
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2. Bajki szczawskie - publikacja na okoliczność “Pożegnania lata w Szczawie”
Fundacja GAP wspólnie z Agencją Artystyczną GAP i Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Rozwoju
Szczawy przygotowała publikację zawierającą utwory laureatów konkursu „Bajki i legendy szczawskie”
– mieszkańców Szczawy. Projekt miał na celu wsparcie edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców
Szczawy, szczególnie dzieci i młodzieży. Premiera książki „Bajki szczawskie” odbyła się 25 sierpnia 2018
r. podczas ósmej edycji imprezy plenerowej “Pożegnanie lata w Szczawie”.

3. XI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis w Lanckoronie
W ramach projektu w dniach 11-22 lipca 2018 r. w Lanckoronie odbyły się:


warsztaty instrumentalno-muzyczne w formie zajęć indywidualnych, zespołów kameralnych i
prób orkiestry gitarowej oraz zespołu instrumentalnego,



warsztaty artystyczno-interdyscyplinarne: plastyczne, teatralno-poetyckie,



8 koncertów, w tym 1 recital połączony ze spotkaniem autorskim i promocją publikacji nutowej
oraz 1 projekcja filmu niemego z muzyką na żywo,



2 wystawy instrumentów muzycznych firm: Quena i Tryton music,



1 spektakl finałowy uczestników warsztatów teatralno-poetyckich.

Wydarzenie po raz kolejny zostało zorganizowane przy współpracy z Agencją Artystyczną GAP oraz
Stowarzyszeniem Terra Artis z Lanckorony.

1.5. Inne
1. Nagroda im. Aleksandra Kowalskiego
Od maja 2015 roku na Sympozjach naukowych GAP przyznawana jest nagroda imienia zmarłego prof.
Aleksandra Kowalskiego, długoletniego nauczyciela akademickiego Katedry Teorii Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pomysłodawcy sympozjów. Nagrodę otrzymują osoby
wybitnie zasłużone dla społeczności GAP, które w sposób szczególny przyczyniły się i nadal przyczyniają
do rozwoju idei Sympozjów GAP.
Podczas 46. Sympozjum GAP laureatem nagrody został Zbigniew Grzyb, a podczas 47. Sympozjum GAP
nagrodę otrzymali Susanne i Michał Nagy.
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2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej
W roku 2018 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała następujące
przedsięwzięcia:

1. Tydzień Ekonomii Społecznej
IX Tydzień Ekonomii Społecznej odbył się w dniach 13-16 listopada 2018 r. i został zrealizowany na
zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przy współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie. Celem projektu była popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej wśród
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Fundacja GAP odpowiadała za:


Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej pn. „Ta izba twierdzi, że 500+ i inne
świadczenia społeczne zabije ekonomię społeczną (Aktywizacja zawodowa kontra uzależnienie
od pomocy)”. Debata odbyła się w dniu 13 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 w sali nr 5 w pawilonie sportowym. W
debacie uczestniczyły dwie drużyny: studentów z Koła Naukowego Gospodarki i Administracji
Publicznej UEK oraz studentów z Koła Naukowego WISE UEK. W debacie wzięło udział 38 osób.
Spotkanie było moderowane przez dr Marka Benio, który pełnił funkcję Marszałka Debaty.



Zorganizowanie seminarium pn. „Jak podmioty ekonomii społecznej wpływają na wzrost
jakości życia w mieście”, które odbyło się 15 listopada 2018 r. przy ul. Rakowickiej 27 w sali A w
pawilonie C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spotkanie prowadziła p. Agnieszka
Pacut, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Dog Rescue,
Fundacji Targ Pietruszkowy, organizacji Zupa na plantach oraz Stowarzyszenia Ład. Celem
seminarium była dyskusja o tym, jak organizacje pozarządowe mogą pozytywnie wpłynąć na
ich najbliższe otoczenie. W trakcie seminarium zostały zaprezentowane podmioty ekonomii
społecznej, których działalność przyczynia się do wzrostu jakości życia w Krakowie. W
seminarium uczestniczyło około 60 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2. Przygotowanie dwóch wizyt studyjnych pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”
Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch wizyt studyjnych przez Fundację
GAP jako wiodącego w Małopolsce podmiotu zajmującego się wspieraniem ekonomii społecznej oraz
problematyki dot. FIRMY-IDEI.
Pierwsza wizyta odbyła się 19-20.11.2018 i wzięły w niej udział dwie grupy ok. 25-osobowe
zrekrutowane przez Stowarzyszenie LGD “Żywiecki Raj”. Druga wizyta jest zaplanowana na marzec
2019 roku.
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3. Przygotowanie dwudniowej wizyty studyjnej dla grupy z Bielska-Białej
Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu wizyty studyjnej w dniach 19-20 lipca 2018 r. dla grupy 13
osób na zamówienie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Lidera OWES w
województwie śląskim). Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk funkcjonowania przedsiębiorstw
społecznych w innym regionie, tj. w województwie małopolskim. Uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się z modelami funkcjonowania spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non profit, fundacji lub
stowarzyszeń z działalnością gospodarczą poprzez spotkania merytoryczne z przedstawicielami
odwiedzanych podmiotów.

4. Organizacja szkoły letniej dla studentów z Uniwersytetu Akita z Tokio
Fundacja GAP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w dniach 13-28 września
2018 zorganizowała szkołę letnią dla studentów z Uniwersytetu Akita w Tokio pt. “Water-Energy
Nexus”. W projekcie wzięło udział 8 studentów oraz dwóch profesorów z Uniwersytetu Akita. Celem
projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wody, energetyki oraz pokazanie polskich
dokonań naukowych i praktycznych w tej dziedzinie. Szkoła letnia składała się z trzech części. Pierwsza
część dotyczyła nowoczesnych technologii związanych z produkcją węgla i energetyką, w tym jądrową i
odbywała się w laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. W drugiej części Szkoły
Letniej zaprezentowane zostały tematy i technologie związane z odnawialnymi źródłami energii oraz
gospodarowaniem wodami, zajęcia te odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Trzecią,
podsumowującą częścią był udział studentów z Japonii w międzynarodowej konferencji “Miasto-WodaJakość Życia” odbywającej się w dniach 24-25 września we Wrocławiu.

5. Dębickie Debaty Oksfordzkie
W ramach projektu w dniach 2-17 kwietnia 2018 r. zorganizowano debaty oksfordzkie między
drużynami ze szkół średnich powiatu dębickiego. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodych ludzi
do dyskusji na istotne tematy dotyczące bieżących problemów ekonomicznych, społecznych, prawnych
i politycznych. Uczestnicy mogli rozwinąć umiejętności oratorskie oraz sztukę argumentowania.
Przedsięwzięcie propagowało dialog jako formę dyskusji oraz formę rozwiązywania konfliktów. W
konkursie wzięło udział 8 drużyn, z czego 4 w drodze eliminacji zakwalifikowało się do półfinałów.
Głównym punktem był finał, który odbył się 17 kwietnia 2018 r.

6. Organizacja III Forum Gospodarczego w Raciborzu
Na zlecenie Urzędu Miasta Racibórz, w dniu 13 czerwca 2018 r. zorganizowano III Forum Gospodarcze
wraz z działaniami promocyjnymi terenów inwestycyjnych Raciborza. W ramach zamówienia Fundacja
GAP zrealizowała następujące działania: zrekrutowano uczestników, opracowano szczegółowo
program Forum, zapewniono moderatora oraz ekspertów, a także zorganizowano usługę cateringową i
oprawę artystyczną wydarzenie. Zorganizowano również kampanię promocyjną terenów
inwestycyjnych w prasie ogólnopolskiej oraz opracowano interaktywną prezentację multimedialną (z
wykorzystaniem technologii Point of View).
W programie Forum znaleźli się m.in.: Rafał Baniak – Wiceprezydent Wykonawczy w latach 2015-2018,
Pracodawcy RP, Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jacek
Pogorzelski – Synergia Sp. z o.o., Agnelika Wójcik – Project Manager, Departament Rozwoju
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Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Janusz Kahl, Dyrektor Konsul honorowy Danii,
Finlandii i Islandii, Tomasz Madejski – Agencja Reklamowa NXT, Stefania Koczar-Sikora – Zastępca
Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Grzegorz Barszcz – Wiceprezes Zarządu Politan Sp. z o.o. SKA., Michał Fedorowicz – Apostołowie Opinii
Sp. z o.o.
Jednym z elementów zlecenia była organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy do firm prowadzących
działalność w Raciborzu (Koltech Sp. z o.o., Sunex S.A., RAFAKO S.A.).
Kampania odbyła się w ramach projektu “Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield,
poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w
Raciborzu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Organizacja spotkania Dialogu Obywatelskiego
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

z

Markiem

Prawdą

na

Na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 4 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie zostało zorganizowane spotkanie w ramach cyklu Dialog Obywatelski. Tego
typu formuła zakłada otwarte dla szerokiej publiczności debaty z komisarzami i innymi urzędnikami
Unii Europejskiej, organizowane w krajach UE od 2012 roku. Każde ze spotkań ma swój własny temat.
Podczas spotkań uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi oraz wypowiadać się na
temat wpływu unijnej polityki na codziennie życie. Podczas spotkań można również podzielić się swoją
wizją przyszłości Europy. W spotkaniu w Krakowie wziął udział dr Marek Prawda - Dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tematem dyskusji było „Jaka Polska w naprawianej
Europie?”. W spotkaniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także
lokalni aktywiści i mieszkańcy Krakowa. Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Jerzy Hausner.

8. Organizacja Forum Gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju
Wydarzenie zorganizowane na zlecenie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odbyło się w
Filharmonii Gorzowskiej 21 września 2018 roku. W Forum wzięło udział niemal 300 mieszkańców
Gorzowa i okolic. Przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci z całej Polski, w tym. m.in. Piotr Voelkel – Prezes
Grupy Kapitałowej VOX, Monika Kulik – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jacek
Kotarbiński – ekspert w zakresie CSR i Marketingu, prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej
Handlowej, przyjechali do Gorzowa aby dyskutować i inspirować Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa
Wielkopolskiego do rozwoju.
W dyskusji nad znaczeniem wartości i ich zrozumienia wziął również udział Tomasz Brzostowski –
Dyrektor Zarządzający Hitachi Vantara. Podczas Forum w centrum uwagi znalazł się Miejski Obszar
Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW). To jednostki samorządowe budujące wspólną
markę i działające tak, by poprzez integrację i współdziałanie optymalizować swój potencjał. Podczas
Forum w sesji inspiracyjnej „Firma-Idea: mój archipelag wartości” przedsiębiorcy inspirowali lokalnych
działaczy do zwrócenia uwagi na wartości w swoich działaniach, przekonując, że zaskakuje to nie tylko
wzrostem ale i rozwojem, nie tylko ich organizacji, ale i całego otoczenia. W sesji „Siła we
współdziałaniu” debatowano nad współdziałaniem i rywalizacją na rożnych płaszczyznach. Równolegle
trwały obrady stolików tematycznych, których uczestnicy dyskutowali nad kierunkami rozwoju MOF
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GW w sześciu obszarach tematycznych: infrastruktura i rozwój, działalność wytwórcza i usługi, jakość
życia i społeczeństwo, edukacja i szkolnictwo, kultura, sport i zdrowie. Urzędnicy, przedsiębiorcy i
działacze społeczni z MOF GW próbowali znaleźć rozwiązania na napotykane trudności w codziennej
działalności.
Głównym przesłaniem Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że wszystkie
podejmowane w ramach MOF GW działania muszą służyć wytwarzaniu własnego potencjału,
tkwiącego przede wszystkim w mieszkańcach. Wyspy i archipelagi to koncepcja, przez którą przemawia
różnorodność, z jednej strony niezbędna, ale też stanowiąca pewien problem – w związku z tym należy
ją uspójniać, a nie wolno jej homogenizować narzucając hierarchie. W oparciu o takie zasady powinien
działać MOF GW, aby myśleć o przyszłości przez pryzmat produktywności i funkcjonalności.
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójciki, wierząc, że koncepcja archipelagu współgra z
założeniami rozwojowymi obszaru MOF GW, zapowiedział wprowadzenie rekomendacji rozwojowych
wypracowanych podczas Forum i organizację drugiej edycji Forum w Gorzowie, która za rok
zweryfikuje dotychczasowo podjęte działania.
Fundacja GAP odpowiadała za kompleksową organizację wydarzenia, w tym za opracowanie i realizację
programu merytorycznego.

9. Kampanie promocyjne
W ramach działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała liczne kampanie promocyjne (przede
wszystkim w ramach Sympozjów Naukowych z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja
Publiczna”, a także w ramach Kongresu Open Eyes Economy Summit), głównie dla podmiotów
komercyjnych, na które składają się m.in. takie działania jak:
● zamieszczenie logo Sponsora w programie i materiałach konferencyjnych,
● zamieszczenie logo i linku do strony macierzystej Sponsora na stronie Fundacji w zakładce
Współpraca,
● wyświetlanie logo Sponsora na ekranie w miejscu organizacji konferencji,
● umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych Sponsora wśród uczestników
wydarzenia lub możliwość organizacji stoiska promocyjnego.

