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KONFERENCJA NAUKOWO-PROBLEMOWA
Pod patronatem
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa – Patronat Merytoryczny
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ziemi Świętokrzyskiej na tle długookresowej strategii rozwoju kraju
(Poszukiwanie kierunków rozwoju z uwzględnieniem problematyki rynku pracy, zdrowia, opieki, partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz ochronno-inwestycyjnej roli ubezpieczeń)
Kielce 5 czerwca 2013 r.
Miejsce konferencji: GEOPARK w Kielcach, ul. Daleszycka 21
Początek konferencji – godz. 1000
1. Program rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej na tle długookresowej strategii rozwoju Polski i UE:
1) Przywitanie uczestników przez JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Jacka
Semaniaka
2) Wystąpienia gości honorowych – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego –Kazimierza
Kotowskiego
3) Wprowadzenie do problematyki – dr Stanisław Nowak
4) Wskazanie priorytetów rozwoju regionalnego na tle długookresowej strategii rozwoju Polski –prof.
Wojciech Saletra, prof. Antoni Stasch,
5) Świętokrzyski program rozwoju na tle Strategii Europa 2020. Zarys programu (prezentacja uzgodnień:
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski)
2. Wręczenie Nagród Honorowych Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
3. Zewnętrzne uwarunkowania realizacji programów regionalnych
1) Wykorzystanie rynku finansowego dla rozwoju regionalnego - prof. Andrzej Sopoćko
2)
Zabezpieczenie praw obywatelskich i konsumenckich. Efektywność funkcjonowania podmiotów
pozostających w sferze zaufania publicznego – Przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych
3) Otoczenie prawno-finansowe. Warunki finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych oraz
efektywność ich wykorzystania. Finansowanie samorządów – prof. Hanna Kuzińska
4) Włączenie społeczne w Strategii Europa 2020. Konieczności i szanse w regionie – dr Nina Drejerska,
1200 - 1215 - przerwa na kawę
4. Projekty programów lokalnych – moderatorzy: prof. Antoni Stasch, prof. Andrzej Szplit, prof. Tadeusz
Winkler-Drews
Wprowadzenie – Programy lokalne, inspiracje i kierunki działań – Bogdan Soboń – Starosta Konecki
1) Lokalne Grupy Działania źródłem inspiracji i poszukiwania inwestycji w rozwój Małych Ojczyzn (Anna
Łubek na przykładzie LGD Bieliny, Agnieszka Wojcierowska LGD „U Źródeł”, inne obszary- Ruda
Maleniecka- Piotr Piec, Bliżyn, Stąporków)
2) Świętokrzyski Szlak Archeogeologiczny - wiodący element promocji geoturystyki regionalnej Jerzy
Jędrychowski
3) Potencjał uzdrowiskowy regionu świętokrzyskiego na tle kraju – dr Adam Szromek
4) Turystyka uzdrowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego. (Solec Zdrój,
Busko Zdrój) - dr Arkadiusz Przybyłka
5) Rozwój konkurencyjności województwa świętokrzyskiego:
przykłady innych przedsięwzięć
regionalnych - dr Michał Leśniewski

5.

Procesy demograficzne, a rozwój regionu
1) Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego na tle sytuacji społeczno gospodarczej Polski wczoraj, dziś, jutro - Paulina Osuch, Patrycja Michalska
2) Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w grupie młodzieży w wieku
25- 35 lat na tle sytuacji społeczno gospodarczej Polski - Marcin Walczak
3) Konieczność dostosowywania systemów emerytalnych, zdrowotnych, opieki do prognoz ludnościowych.
Problemy w skali makroekonomicznej i praktyki regionalnej – Prezes Tadeusz Lenart
a)
OFE – tak/nie
b)
wyzwania wobec opieki geriatrycznej - dr Grzegorz Gałuszko
c)
rehabilitacja osób poszkodowanych w wypadkach – dr Marek Ludwik Grabowski
4) Struktura świętokrzyskiego rynku pracy w latach 2008-2011. Wnioski na przyszłość. – Marta Ćwierz,
Damian Liwocha

1400 - 1430 - przerwa na lunch połączona ze zwiedzaniem GEOPARKU
6. Partnerstwo publiczno – prywatne jako element realizacji programu regionalnego
1) Zarządzanie wiedzą w zinstytucjonalizowanym otoczeniu biznesu województwa świętokrzyskiego w
kontekście dokumentów strategicznych - dr Anna Sabat
2) Partnerstwo publiczno – prywatne wobec konstytucyjnego ujęcia społecznej gospodarki rynkowej na
przykładzie doświadczeń woj. świętokrzyskiego- prof. Andrzej Szplit i Beata Studniarek
3) Realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerstwa - Anna Krzysztofek
4) Przykład realizacji partnerstwa : baseny Mineralne Solec Zdrój (Top Inwestycje Komunalne 2013.) –
przedstawiciel gminy Solec Zdrój
7. Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – Przykłady realizacji projektów (pozyskiwanie energii
w procesie recyklingu odpadów) – Stanisław Kostek, dr Jarosław W. Przybytniowski, prof. Antoni Stasch,
Patrycja Prusaczyk,
8. Inicjatywno-inspirująca oraz inwestycyjna rola ubezpieczeń gospodarczych – wprowadzenie dr Jarosław
Przybytniowski; moderatorzy: dr Jarosław Przybytniowski, prof. Andrzej Sopoćko; prof. Kazimierz
Ortyński,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ubezpieczenia zdrowotne (system prawny, blaski i cienie, potrzeby i perspektywy – dr Kinga
Stęplewska i prof. St. Wieteska, TU
wzajemność ubezpieczeniowa - ideą optymalnego zaspokojenia potrzeb ochrony
ubezpieczeniowej życia, zdrowia, interesu majątkowego osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
oraz jednostek samorządów terytorialnych – dr Katarzyna Malinowska
Unijne projekty usuwania barier w świadczeniu ubezpieczeniowych usług transgranicznych – dr
Dariusz Fuchs
rola ochronna (zabezpieczająca ubezpieczeń w zakresie szkód w środowisku i ekologii) – dr
Jarosław Przybytniowski, Patrycja Prusaczyk
Kierunki zmian w systemie ubezpieczeń medycznych OC – Andrzej Młynarczyk, Jarosław
Witkowski
rola pośrednika ubezpieczeniowego w zabezpieczeniu realizacji umowy ubezpieczenia –
przedstawiciel środowiska pośredników – Prezes Maciej Łazęcki

godz. 1615 - Podsumowanie obrad – organizatorzy.
Patroni medialni:

Kwartalnik „Ziemia Odrowążów”

