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Konferencja  

Małopolska – strategia na nowe czasy 

Kraków, 9 czerwca 2022 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2/4 

Prowadzenie konferencji: 

Zbigniew Bartuś – „Dziennik Polski” 

 

10:00  Otwarcie konferencji  

10:10–10:30 Rozmowa otwierająca  

Refleksja na temat katalizatorów zmian w regionie 

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w rozmowie  

z moderatorem konferencji 

Tematy rozmowy: 

 Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – narzędzie zarządzania 

regionem w czasach nowych wyzwań społeczno-gospodarczych 

 Fundusze europejskie w Małopolsce jako skuteczne narzędzie do niwelowania 

negatywnych skutków gospodarczych i społecznych pandemii oraz źródło pomocy 

dla ukraińskich uchodźców 

 Małopolska tarcza antykryzysowa, Małopolska Tarcza Humanitarna oraz  

ich wpływ na gospodarkę i jakość życia mieszkańców regionu 

10:30–10:45 Flesz analityczny: Jak radzą sobie małopolskie firmy w obecnej sytuacji 

gospodarczej i międzynarodowej?  

(badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego) 

10:45–12:00 Panel I 

Gospodarka – czy i kiedy Feniks odrodzi się z popiołów? 

Tematy do dyskusji: 

 Długofalowe skutki pandemii i konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy dla 

gospodarki w Polsce i regionach 

 Nowy Ład w Europie i na świecie? Jakie wyzwania czekają na Polskę i politykę 

regionalną? 

 Zmiany społeczne związane z napływem uchodźców – konsekwencje dla regionu  

i kraju. Jak zarządzać zmianą w gospodarkach regionów? 

 Samorządy w starciu ze zmieniającą się sytuacją za wschodnią granicą 

 Zmiany w funkcjonowaniu korporacji i globalnych graczy – czy czeka nas koniec 

ekonomii nadmiaru? 



 Nowe trendy: rozwój gospodarki cyfrowej, automatyzacja i robotyzacja, zmiany  

w zakresie zarządzania organizacjami 

 Specjalizacja i współpraca kluczem do sukcesu gospodarki – jak budować 

efektywne platformy współpracy na linii przedsiębiorcy – samorząd – świat nauki?  

 Czy w Polsce warto zostawać przedsiębiorcą? Relacja kosztów do korzyści, 

kondycja stref przemysłowych, infrastruktura dla rozwoju rzemiosła  

w Małopolsce 

 Instytucje otoczenia biznesu – dla kogo i jak działają? Jak postrzegają rynek i jego 

możliwości po przejściu COVID-19? 

 Rozwój e-usług, w tym w obszarze medycyny i administracji publicznej – 

współpraca samorządów, MŚP i NGO 

Paneliści: 

 dr Katarzyna Dębkowska – Polski Instytut Ekonomiczny,  
Kierownik Zespołu foresightu gospodarczego 

 dr Krzysztof Jakóbik – Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie 

 prof. dr hab. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula 

 dr hab. prof. UEK Marcin Zawicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  
Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej 

 

 12:00–12:30 przerwa kawowa 

12:30–12:45 Flesz analityczny: Małopolski rynek pracy – problemy, wyzwania, szanse 

(badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego) 

12:45–14:00 Panel II 

Rewolucja czy ewolucja – co czeka małopolski rynek pracy 

w najbliższym dziesięcioleciu? 

Tematy do dyskusji: 

 Rynek pracy a Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021–2027 – jak region poradzi sobie z nowym 
wyzwaniami 

 Jakie branże rozwiną się w wyniku pandemii oraz napływu uchodźców z Ukrainy, 
którzy będą podejmować pracę na rynku krajowym?  

 Wyzwania stojące przed pracodawcami – zarządzanie różnorodnymi  
i rozproszonymi zespołami, rosnące oczekiwania pracowników 

 Rynek pracy niejednolity kulturowo – animozje i strach czy szansa?  

 Uczenie się przez całe życie a zmiany zawodowe  
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 Trendy w zakresie rozwoju nowych technologii na rynku pracy, kondycja 
działalności innowacyjnej i wynalazczej w Małopolsce  

 Innowacyjne eksperymenty związane z efektywnością pracy; skrócenie tygodnia 
pracy, rozwiązania technologiczne ułatwiające zdalne zarządzanie i pracę na 
odległość  

 Dobre samopoczucie i produktywność w zdalnym miejscu pracy a integrowanie 
pracowników poprzez wartości firmy. Kierunki regulacyjne wynikające z praktyk 
pracy zdalnej 

 Pracujący rodzice: transformacja związana z umożliwieniem powrotu do pracy 
rodzicom po urlopach rodzicielskich, zmiany w funkcjonowaniu kobiet na rynku 
pracy 

Paneliści: 

 prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – b. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie, popularyzator nauki 

 Marek Łukasik – Członek Zarządu Lewiatan Małopolska Sp. z o.o. 
 

 Kamil Wiatr – Agencja zatrudnienia ATERIMA WORK Kraków 

 dr hab. prof. UW Paweł Kaczmarczyk – Uniwersytet Warszawski,  
Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami  

14:00  Zakończenie konferencji 

 

14:10  lunch 


