„Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014–2020.
Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania”
Dzień 1 (3.09.2015)
9.00-10.00
10.00-10.45

– rejestracja uczestników
– powitanie uczestników (Ewa Kamińska-Gawryluk – Dyrektor Urzędu Statystycznego

w Białymstoku, prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes GUS, prof. dr hab. Henryk Wnorowski – Dziekan
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, mgr inż. Andrzej Demianowicz – Prezes
Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)

10.45-12.45

– Sesja 1. Polityka zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym

(prowadzący prof. dr hab. Janusz Witkowski)
prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski – Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw
prof. dr hab. Stanisław Czaja, dr inż. Agnieszka Becla – Wybrane informacyjne problemy definiowania
zrównoważonego i trwałego rozwoju – ujęcie teoretyczne
dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH – Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego
prof. dr hab. Kazimierz Górka, dr Marcin Łuszczyk – Kontrowersje wokół rozwoju zrównoważonego
prof. dr hab. Andrzej F. Bocian – Zrównoważony rozwój – na tropach mitu. Uwarunkowanie globalne.
Część II

12.45-13.00

– przerwa kawowa

13.00-15.00

– Sesja 2. Ujęcie zrównoważonego rozwoju w polityce spójności

(prowadzący prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku)
dr inż. Marek Mroczkowski, mgr Renata Bielak – Globalne wyzwania rozwoju zrównoważonego
prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Polityka rynkowego wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – Polityka spójności a problem zrównoważonej konsumpcji
prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski – Polityka spójności jako determinanta przyspieszenia percepcji kultury
zrównoważonego rozwoju w Polsce
dr hab. Adam Przybyłowski, prof. AMG – Potrzeby informacyjne w zakresie monitorowania
zrównoważonego rozwoju transportu w kontekście spójności terytorialnej
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ, mgr Natalia Szubska-Włodarczyk – Projektowanie
wskaźników zrównoważonego rozwoju w oparciu o dane statystyczne GUS

15.00-16.00

– obiad

16.00-17.45

– Sesja 3. Zrównoważony rozwój – wymiar środowiskowy

(prowadzący prof. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. UP, dr hab. Dariusz Pieńkowski – W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony
przyrody – idea renaturalizacji
dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW – Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku
prof. dr hab. Elżbieta Lorek, dr Agnieszka Lorek – Ochrona usług ekosystemów jako element polityki
spójności i zrównoważonego rozwoju miast śląskich
dr inż. Elżbieta Broniewicz, mgr inż. Wiesława Domańska – Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska
– rachunek wydatków na ochronę środowiska
dr hab. Piotr P. Małecki, prof. UEK – Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych wybranych krajów Unii
Europejskiej
19.00

– uroczysta kolacja

Dzień 2 (4.09.2015)
9.00-11.00

– równoległe sesje panelowe

Sesja panelowa 1. Rola statystyki publicznej
w procesie monitorowania zrównoważonego
rozwoju i polityki spójności Część 1. (prowadzący
dr
hab.
Małgorzata
Burchard-Dziubińska,
prof. Uniwersytetu Łódzkiego)
prof. dr hab. Marek Proniewski – Rozwój regionu
podlaskiego w świetle badań foresightowych
dr Mariola Zalewska – Wskaźniki zrównoważonego
rozwoju w polityce spójności
dr Hanna Kruk – Metody pomiaru i oceny wymiaru
ekologicznego rozwoju zrównoważonego na
poziomie krajowym i ponadnarodowym
dr Maria Urbaniec – Pomiar zrównoważonego
rozwoju w Unii Europejskiej
dr Beata Bal-Domańska – Pomiar zrównoważonego
rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na
przykładzie Banku Danych Lokalnych
mgr Agnieszka Ajdyn – Urząd Statystyczny
w Warszawie – instytucja wspierająca proces
zarządzania regionem
mgr Małgorzata Fiedorczuk, mgr Maciej Muczyński
– Znaczenie statystyki publicznej w zakresie
monitorowania zrównoważonego rozwoju na
przykładzie Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego 2020

11.00-11.15

– przerwa kawowa

Sesja panelowa 2. Jakość życia jako element
zrównoważonego rozwoju – metody pomiaru
(prowadzący dr hab. Piotr P. Małecki,
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP – Perspektywy
demograficzne rozwoju dużych miast i obszarów
podmiejskich w Polsce
dr Krzysztof Jakóbik, mgr Renata Ptak
– Zróżnicowanie dobrobytu i jakości życia
w regionie południowym
dr Marta Kusterka-Jefmańska – Wykorzystanie
badań subiektywnej jakości życia w kreowaniu
lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju
dr Dorota Wyszkowska, mgr Anna Godlewska,
mgr Anna Rogalewska – Środowiskowa jakość
życia w pomiarze zielonej gospodarki
dr Bartłomiej Jefmański – Mapy zadowolenia jako
narzędzie benchmarkingu subiektywnej jakości
życia
dr inż. Marcin Łuszczyk – Bliskie relacje
paradygmatu rozwoju trwałego z jakością życia
– konsekwencje dla pomiaru jakości życia w skali
międzynarodowej

11.15-13.15

– równoległe sesje panelowe

Sesja panelowa 3. Rola statystyki publicznej
w procesie monitorowania zrównoważonego
rozwoju i polityki spójności Część 2. (prowadzący
prof. dr hab. Kazimierz Górka, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie)
dr Dorota Perło – Monitorowanie rozwoju
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
dr Joanna Godlewska – Wskaźniki zielonej
gospodarki na poziomie lokalnym
mgr Aleksandra Balas, Anna Molenda – Wskaźniki
monitorowania zrównoważonego rozwoju Polski
oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji
Георгий Николаевич Хвалько – Статистические
наблюдения как источник данных для
разработки
стратегии
устойчивого
развития и оценки ее выполнения
dr Dorota Sokołowska, dr Anna IwacewiczOrłowska – Realizacja koncepcji zrównoważonego
rozwoju w podregionach województw Polski
Wschodniej metodą wzorca rozwoju Hellwiga
dr Michał Ptak – Ochrona środowiska w ramach
polityki spójności – ujęcie statystyczne

Sesja panelowa 4. Zrównoważony rozwój –
wybrane zagadnienia (prowadzący dr hab. Dariusz
Kiełczewski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku)
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, prof. dr hab.
Bogusław Fiedor – Normatywne i pozytywne
ujęcie kategorii zrównoważonego rozwoju
mgr inż. Artur Łączyński – Zrównoważony rozwój
rolnictwa w obszarze celów środowiskowych Unii
Europejskiej
dr Marek Cierpiał-Wolan – Nierówności
przestrzenne rozwoju lokalnego na obszarach
transgranicznych Polski i Ukrainy
dr Agnieszka Piotrowska-Piątek – Aktywność szkół
wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych – dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji
uczelni
dr Krzysztof Markowski – Zrównoważony rozwój
a przedsiębiorczość w województwie lubelskim
dr Ksymena Rosiek – Rachunki gospodarczo-środowiskowe – przegląd międzynarodowy
dr Artur Michałowski – Usługi środowiska w świetle
bezpieczeństwa ekologicznego

13.15-13.45

– podsumowanie konferencji (prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes GUS)

13.45

– obiad

