PROGRAM KONFERENCJI
„Bilans członkostwa Polski w UE w perspektywie regionów”
Centrum Europejskie Natolin, ul. Nowoursynowska 84
23-24 czerwca 2009 r. (wtorek-środa), Aula A1 - Stajnia
Dzień I, 23 czerwca ‘09
13.15

transfer autokarowy uczestników konferencji z centrum Warszawy (parking przed
PKiN -Sala Kongresowa, od strony ul. Emilii Plater) do Natolina
14.00 – 14.45 obiad – restauracja
Debata I
14.45 – 15.30 Jakie są podstawowe założenia polityki zagranicznej i europejskiej
Polski?
Dyskusja: Jak zmieniały się one po 1989 roku do chwili obecnej? Czy Polska
może odegrać ważną rolę w polityce wschodniej?
Dr Marek A. Cichocki, Centrum Europejskie Natolin, Uniwersytet Warszawski,
specjalista ds. międzynarodowych
15.30 – 16.15 Gospodarka w pierwszym okresie członkostwa w UE
Dyskusja: Jak rozwijała się polska gospodarka od 2004 r. (wzrost
ekonomiczny, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, skutki
migracji, bezrobocie, inflacja, itd.)? Jak wypadamy na tle państw sąsiednich?
Czy dobrze spożytkowaliśmy "dobre czasy" w gospodarce? Co
można powiedzieć o sytuacji w poszczególnych regionach? Jakie są
perspektywy w obliczu kryzysu finansowego i recesji?
Paweł Samecki, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
16.15 – 16.30 przerwa kawowa
Debata II
16.30 – 17. 15 Polityka spójności w Polsce: między rozwojem a jakością życia
Dyskusja: Jak można scharakteryzować dotychczasowe efekty Polityki spójności
w Państwa regionach? A jak ocenić? Jakie czynniki zdecydowały o szybkim tempie
rozwoju kraju po 2003 roku? Czy i co warto by zmienić w Polityce spójności?
Dr Marek Kozak, specjalista w zakresie polityki regionalnej, rozwoju regionalnego i
lokalnego, systemu instytucjonalnego i zarządzania rozwojem, Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski
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17.15 – 17.45 Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności medialnej w okresie
kryzysu - rola samorządu i struktur unijnych.
Dyskusja: Jak postrzegana jest współpraca finansowa małych lokalnych redakcji z
Unią Europejską - przykłady prostych i przyjaznych projektów? Czy w okresie
wyborów do Euro Parlamentu skorzystali państwo z pomocy Brukseli ? Jak
wspomóc lokalne redakcje w utrzymaniu się na polskim rynku?
Leszek Lik, wydawca, właściciel tytułu i redaktor naczelny „Nowego Życia
Olsztyna”
18.00

kolacja i wieczór integracyjny

ok. 22:30

zakończenie spotkania integracyjnego i wyjazd autokaru
Dzień II, 24 czerwca

8.50

transfer autokarowy uczestników konferencji z hotelu Campanile do Natolina

Debata III
9.30 – 10.15

Czy polityka rolna UE nadal powinna być wspólna?
Dyskusja: Jakie państwo widzą w swoich regionach wyzwania, na które musi
odpowiadać Wspólna Polityka Rolna? Czy na te wyzwania odpowiadał WPR w
ciągu ostatnich pięciu lat? Jeżeli nie, to czy w Waszych regionach pojawiły się
pomysły, jakie instrumenty wprowadzić do WPRu?
Artur Lorkowski, wicedyrektor Departamentu Polityki Integracyjnej, UKIE

10.15–11.00

Obecność Polski w instytucjach UE (przegląd instytucji pod kątem
obecności Polaków i ich wpływu na działania UE)
Dyskusja: Jak można podsumować obecność Polaków w instytucjach UE (stan
obecny, obszary, potrzeby)? Jaki jest wpływ państwa członkowskiego na
funkcjonowanie UE (etapy i możliwości)? Dylematy administracji - jak zapewnić
dobre kadry w kraju i w Brukseli?
Joanna Skoczek, Dyrektor Departamentu Koordynacji Przygotowań i Obsługi
Przewodnictwa Polski w Radzie UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

11.00 -11.15

przerwa

Debata IV
11.15 – 12.00 Polska w Schengen - dokończone rozszerzenie za cenę wzmocnienia
bezpieczeństwa wschodniej granicy
Dyskusja: Jak oceniamy Schengen? Czy migracje są korzystne? Co nam dała
transgraniczna współpraca sądowa - europejski nakaz aresztowania.
Dr Artur Gruszczak, koordynator projektu Forum Wymiar Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych UE realizowanego przez CEN, adiunkt na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
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12.00 – 12.45 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce a Unia Europejska
Dyskusja: Jak w Państwa regionach rozwija się idea społeczeństwa
obywatelskiego? W jaki sposób przejawia się aktywność organizacji
pozarządowych w różnych regionach Polski (ochrona środowiska, zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu, kultura i sport, dialog społeczny)? Co utrudnia w
Polsce kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego?
Dorota Pronobis, uczestnik Studium Dziennikarstwa Europejskiego-Natolin,
absolwentka studiów podyplomowych – zarządzanie kulturą w strukturach Unii
Europejskiej (Polska Akademia Nauk)
12.45 – 13.45 obiad - restauracja
Debata V
13.45 – 15.15 Na ile Polska chce i może promować Ukrainę w UE? Czy
Ukraina chce i może wykorzystywać polskie doświadczenia u siebie?
Prowadzenie: Maria Przełomiec , autorka i redaktor "Studia Wschód" TVP Info
Paneliści:
Anna Kuźma, wieloletnia korespondentka mediów polskich na Ukrainie
(PR, TVN24, TVP),
Dr Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
W dyskusji wezmą udział także goście z Ukrainy:
Taras Voznyak - redaktor naczelny lwowskiego czasopisma „Ji” o tematyce
europejskiej i regionalnej,
Vasyl Gatsko – Prezes AYPO Democratic Alliance,
Anatolii Korol - Vice-Prezes Youth of European Peoples
15.15 – 15.30 podsumowanie konferencji i jej zamknięcie, wyjazd autokaru

Konferencja współfinansowana ze środków UE

