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Szanowni Państwo,
w imieniu Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Monitorowanie swobody działalności
gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym”, która odbędzie się 19 września 2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 w sali 205. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Powszechnie uważa się, że swobodę działalności gospodarczej (SDG) zapewniają centralne władze publiczne, w szczególności podkreśla się ich rolę
prawotwórczą w tym zakresie. W naszej opinii prawdziwy wpływ na swobodę działalności gospodarczej wywiera wykonywanie ustaw, co odbywa się na
szczeblach samorządowych oraz na szczeblu funkcjonalnych pionów administracji państwowej w terenie. Egzekucja prawa, jak i wzrastająca liczba skarg
i odwołań do jednostek odwoławczych i NSA, świadczą o tym, że przewidziany ustawami system zapewniania swobody działalności gospodarczej nie działa
sprawnie. W rzeczywistości to władze gminne, powiatowe oraz regionalne decydują o poziomie swobody działalności gospodarczej. Naszym zdaniem im lepsza
współpraca władz wymienionych szczebli z przedsiębiorcami lub organizacjami ich reprezentującymi, tym lepsze dopasowanie lokalnego prawa do potrzeb
biznesu, czego skutkiem jest szybszy rozwój gospodarczy. Wychodząc z tego założenia, zaproponowaliśmy sposób monitorowania SDG, który udało nam się
przetestować w ramach realizowanego projektu pn. „Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce”, a jego wyniki zaprezentujemy
w trakcie konferencji. Naszym celem było bowiem wypracowanie i wypromowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych szczebla
gminnego, powiatowego i regionalnego w obszarze zapewnienia SDG. W ten sposób pragniemy przyczynić się do rozwoju potencjału trzeciego sektora oraz
rozwoju dialogu obywatelskiego. Podczas konferencji zaprezentujemy również najlepsze praktyki w zakresie społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem
administracji publicznej i wzmacniania partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących zapewnienia swobody działalności gospodarczej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z władzami różnych szczebli w zakresie kształtowania decyzji
wpływających na życie gospodarcze, przedstawicieli samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, centralnych władz publicznych, przedsiębiorców,
dziennikarzy oraz osoby zainteresowane rozwojem dialogu obywatelskiego. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo zapoznać się z wynikami realizowanego przez
nas projektu uczestnicząc w konferencji będącej jego podsumowaniem.
Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatną publikację zawierającą m.in.: studia przypadków organizacji pozarządowych, które potrafią efektywnie docierać do
projektów uchwał i decyzji z zakresu SDG, wpływać na decyzje poszczególnych władz z zakresu SDG czy budować koalicje na rzecz zmian w ramach miejscowych
społeczności.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.rmsg.pl i Instytutu www.iped.pl.

Z poważaniem,

Dr Mieczysław Bąk
Prezes Zarządu
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UWAGA! Wśród uczestników konferencji zostaną rozlosowane wartościowe nagrody!

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

Liczba miejsc ograniczona.

www.rmsg.pl

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza
zamieszczonego na odwrocie do dnia 12 września 2011 r.
pod fax: 22 434 60 49 lub e-mail: biuro@rmsg.pl
Dodatkowe informacje - tel. 22 630 98 01-03
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11:15-13:00

SESJA I Wpływanie na decyzje z zakresu swobody działalności gospodarczej (SDG). Doświadczenia organizacji
pozarządowych. Prowadzenie: Anna Szcześniak, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW. WNIOSKI Z PROJEKTU
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TWORZENIE WARUNKÓW DLA SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REJONIE PRZEMYŚLA
- Jan Piszak, Prezes Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy w Przemyślu
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SESJA II Perspektywy dla swobody działalności gospodarczej. Zwiększenie roli NGO w budowaniu SDG na szczeblu
lokalnym i regionalnym. Prowadzenie: prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk, Uniwersytet Gdański
WPROWADZENIE: NAJLEPSZE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
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