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KRONIKA
Sprawozdanie z 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych (International and Domestic Conditions for the Development of Entrepreneurship in Spatial Systems)
oraz 9. Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości
Kraków, 10-11 października 2016 roku
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, we współpracy z Komisją
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem „Nowa Era” oraz Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa” z siedzibą w Warszawie, zorganizował kolejną z cyklu – 13. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych (połączoną z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości). Konferencja obyła się w dniach
10-11 października 2016 roku w Audytorium im. prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.
Celem Konferencji była prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac
badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych
(lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej
przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, etyki życia społecznogospodarczego, funkcjonowania rynku pracy oraz postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Szczególna uwaga została zwrócona na
przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz zagadnienie edukacji dla
przedsiębiorczości, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. Obrady konferencji miały za zadanie określić jakie czynniki
o charakterze międzynarodowym i krajowym kształtują rozwój przedsiębiorczości
w układach przestrzennych.
9. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony był wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów
ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów,
treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Poszukiwano
odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczo-
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ści powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej
do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i ekonomicznych. Odrębnym zagadnieniem była prezentacja i warsztaty metodyczne z zakresu
wykorzystania nowych metod i pomocy dydaktycznych, w tym gier edukacyjnych,
wykorzystywanych w kształceniu postaw przedsiębiorczych.
W Konferencji wzięło udział ponad 100 osób, wśród nich pracownicy naukowi
i naukowo-dydaktyczni, reprezentujący szereg ośrodków akademickich, doradcy
metodyczni oraz nauczyciele przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego typu szkół z szeregu regionów
Polski, autorzy programów, podręczników i innych pomocy dydaktycznych do
nauczania przedsiębiorczości. Uczestnikami byli również przedstawiciele organizacji
pozarządowych odpowiedzialnych za rozwijanie przedsiębiorczości, pracownicy
instytucji otoczenia biznesu, a także doktoranci i studenci z krakowskich uczelni.
Na Konferencję zgłoszono 45 referatów, w tym 8 autorstwa i we współautorstwie
prelegentów z ośrodków zagranicznych.
Konferencję otworzyli prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki – Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w imieniu władz Uczelni i Wydziału oraz prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk,
Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie
głos zabrali prof. dr hab. Zbigniew Zioło oraz dr Tomasz Rachwał – Kierownicy
naukowi Konferencji.
Obrady w ramach Konferencji prowadzone były z podziałem na siedem sesji.
Pierwsza poświęcona była zagadnieniom przedsiębiorczości w różnej skali układów
przestrzennych. Referat o charakterze wprowadzającym w tematykę Konferencji
wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Zioło wskazując na Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Kolejny prelegent – prof. dr hab. Zbigniew Makieła
przedstawił Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicką w Polsce. Prof. US dr
hab. Paweł Czapliński wraz z prof. dr Ireną Kibych dokonali analizy postawy abiturientów wobec rynku pracy na przykładzie miast Szczecin i Czerniowce. Z kolei dr
Agnieszka Mrozińska zdiagnozowała wykształcenie absolwentów szkół wyższych
a zmiany na rynku pracy w województwach. Pozostałe odczyty w tej sesji poświęcone
były problematyce wielopoziomowego modelu przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dr Małgorzata Gorzelany-Dziadkowiec) oraz
koncepcji modelu biznesowego opartego na wiedzy w kreowaniu postaw przedsiębior-
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czych w mikroprzedsiębiorstwie (dr inż. Danuta Janczewska). Sesję prowadził prof.
dr hab. Zbigniew Długosz.
Drugi blok referatów, któremu przewodniczyła dr inż. Danuta Janczewska, poświęcony został między innymi przedsiębiorczości w układach regionalnych i lokalnych. Doktor Jacek Rudewicz rozważał przedsiębiorczość i motywy osiedlania się
Polaków w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin po stronie niemieckiej. W kolejnych prelekcjach przedstawiano: przedsiębiorczość w małych miastach regionu łódzkiego w ocenie właścicieli firm (dr Anita Kulawiak), przedsiębiorczość i kształtowanie
miejskiej przestrzeni publicznej (dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla), następnie
omówiono rozwój handlu i usług w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie
Krakowa-Nowej Huty (dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska). Dr inż. arch.
Beata Stelmach-Fita zaprezentowała wyniki badań dotyczące monitorowania zmian
społeczno-ekonomicznych przez Regionalne Obserwatoria Terytorialne oraz ich rolę
w rozwoju przedsiębiorczości. Ewolucja rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach to temat późniejszego wystąpienia autorstwa mgr Wojciecha Sadkowskiego,
zaś dr Paweł Marek Woroniecki omówił pozycję prawną przedsiębiorcy na gruncie
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare. Ostatni w tej części obrad referat dotyczył bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta w zawieraniu transakcji kredytowych (dr Paweł Nowak).
W sesji trzeciej, której przewodniczyła Pani dr Kinga Krzesiwo, poruszano zagadnienia zasadniczo z zakresu przedsiębiorczości w turystyce. Prof. UP dr hab. Michał
Żemła omówił rolę przedsiębiorczości w obszarach recepcji turystycznej. W kolejnych referatach podkreślono rolę turystyki w rozwoju obszarów transgranicznych na
przykładzie Euroregionu Niemen (dr Krzysztof Sala), udział i znaczenie portu lotniczego dla rozwoju lokalnego i regionalnego (dr Ewa Grabińska). Z kolei dr Agnieszka
Brzosko-Sermak przybliżyła usługę Airbnb jako przykład przedsiębiorczości bazującej na walorach turystycznych w Krakowie, zaś dr Radosław Uliszak, dr Małgorzata Bajgier-Kowalska
i dr Mariola Tracz przedstawili rozwój agroturystyki w województwie podkarpackim
w świetle uwarunkowań międzynarodowych i wewnętrznych.
Czwarta sesja, a zarazem ostatnia w pierwszym dniu Konferencji, odbyła się pod
kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Górza. W ramach prezentowanych referatów rozważano: rozwój przedsiębiorczości w partnerstwie samorządu, nauki i biznesu (mgr Wojciech Kiljańczyk), wpływ środków UE na rozwój lokalny (mgr Rafał
Bielecki), a także wykorzystanie walorów naturalnych jako przejawu oddolnej
przedsiębiorczości w gminie Rymanów (mgr Ewa Telega). Dalszy referent dokonał
charakterystyki bazy rekreacyjno-sportowej i jej funkcjonowania w mieście przemy-
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słowym Gliwice (mgr Agata Kurek-Obrocka). Dwa ostatnie w tej sesji tematy
obejmowały kolejno: zagadnienia powstawania i rozwoju klastrów przemysłowych
w regionie Kaługi w Rosji (prof. dr Irina Rodionowa) oraz działalności edukacyjnej
uczelni ekonomicznych w wirtualnej przestrzeni Internetu (mgr Tomasz Gładysz).
Obrady drugiego dnia Konferencji rozpoczęto, jak zazwyczaj, od otwarcia
9. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości. Przybyłych gości powitali prof. dr hab.
Zbigniew Zioło oraz dr Tomasz Rachwał, a następnie dokonali nakreślili problematykę obrad. W sesji piątej, rozpoczynającej ten dzień obrad, której przewodniczył
prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości i jej
edukacji na różnych poziomach nauczania. Wystąpienie, autorstwa prof. UP dr hab.
Janiny Pach, dr Renaty Śliwy oraz dr Katarzyny Kowalskiej, dotyczące ekonomii społecznej jako propozycji podejścia do wzmacniania dobrobytu gospodarczego, stanowiło wprowadzenie do tematyki tego bloku obrad. Następni referenci (dr inż. Anita
Richert-Kaźmierska i dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk) podzielili się wynikami badań
przedsiębiorczości w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji
„ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej. Doktor Renata Anisiewicz
naświetliła przemiany w szkolnictwie zawodowym w Gdyni w XXI wieku, natomiast
mgr Piotr Wróbel omówił klasy uniwersyteckie oraz podstawy przedsiębiorczości
jako wsparcie w wyborze drogi zawodowej uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących. Jako ostatni w kolejności w tej sesji wystąpili licealiści z Zespołu Szkół
Akademickich Politechniki Wrocławskiej – Igor Konarski, Mikołaj Szustakiewicz,
Szymon Łojewski, Jakub Łach i Michał Chohura, prezentując Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej jako strefę konstruktywnego myślenia.
Szósta, w pełni anglojęzyczna, sesja obejmowała 4 wystąpienia, a przewodniczyła jej dr hab. prof. UP Danuta Piróg. Obrady ogniskowały się wokół prezentacji wyników projektów badawczych dotyczących kompetencji związanych
z przedsiębiorczością, prowadzonych przez ośrodki naukowe z Niemiec, Polski,
Wielkiej Brytanii i Węgier. Tą część konferencji rozpoczęła wypowiedź przedstawicielki Uniwersytetu Eotos Lorand z Budapesztu (dr hab. Nora Katona) na temat strategii i interwencji opracowanych w ramach projektu Reach the Lost Generation (RLG). Następny referat zespołu prof. UP dr hab. Sławomir Kurek,
prof. UP dr. hab. Wiktor Osuch, dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał i dr
Agnieszka Świętek przeanalizował rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych
uczestników projektu RLG. Prelegenci z Monachium – Marta Hempel i Nicole
Berger (Euro Training Centre) eksponowali niemiecki sposób na dotarcie do straconej generacji (Reach the Lost Generation). Ostatnia prezentacja w tej sesji,

109

Kronika

wygłoszona przez Cath McGlynn z Train d’UP Menstrie-Manchester-London,
obejmowała problematykę przedsiębiorczych kompetencji młodych ludzi podczas
warsztatów w ramach projektu RLG. Obrady tego bloku wystąpień sfinalizowano
dyskusją z licznymi pytaniami do prelegentów.
W ostatniej, siódmej części Konferencji, wystąpiło dwóch referentów. Doktor Tomasz Tadeusz Brzozowski przedstawił ideę tutoringu w edukacji, a dr Tomasz Rachwał
przedyskutował kierunki zmian nauczania przedsiębiorczości w szkole w warunkach
aktualnej reformy systemu edukacji. Sesja ta zakończyła się dyskusją odnosząca się do
problematyki obrad Konferencji i Zjazdu. Podsumowania obrad dokonali Kierownicy
Konferencji – prof. dr hab. Z. Zioło i dr T. Rachwał, którzy odnotowali znaczenie
podejmowanych prac badawczych i zróżnicowanie tematyki prezentowanych odczytów,
dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Referaty wygłoszone na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, zatwierdzone przez redaktorów i recenzentów do druku, wydane zostaną w postaci publikacji w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”.
Znaczne zainteresowanie podjętą w ramach Konferencji problematyką wskazuje
na zasadność jej kontynuowania w kolejnych latach. Na koniec warto podkreślić, że
poruszana w ramach Konferencji tematyka roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych wykazuje ścisłe związki z przedmiotem badań geograficznych.
Przed zamknięciem obrad gromadzeni uczestnicy zostali zaproszeni przez dra Tomasza Rachwała do udziału w kolejnej, 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowej
(połączonej z 10. Jubileuszowym Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości), która odbędzie się tradycyjnie w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
w dniach 9-10 października 2017 roku.
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