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Harmonogram seminarium podsumowującego badania 

w przeddzień: 3.12.2013 [wtorek]  

do godz. 17.00 – Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie, kawa powitana 

17.00-17.10 – Otwarcie seminarium [dyr. Jarosław Bomba]; 

17.10-19.00 – Prezentacja przez LGD minimum 3 przykładów dobrych praktyk 

funkcjonowania różnych form działalności spółdzielczej na obszarach 

wiejskich;   

19.00- 1.00 – Kolacja integracyjna 

dzień pierwszy: 4.12.2013 [środa] 

  7.00-  8.00 – Śniadanie; 

  8.15-  9.45 – Przejazd do Racławic hotel „Dosłońce”, zakwaterowanie; 

10.30-11.15 – Wprowadzenie do problematyki seminarium – wykład inaugurujący debatę 

[Prof. J. Żmija];  

11.15-12.15 – Zainteresowanie doradców i rolników rozwojem spółdzielczych form działalności 

gospodarczej i społecznej – wykład prezentujący wyniki badań  

[dr hab. P. Nowak];  

12.15-12.45 – Przerwa kawowa; 

12.45-13.30 – Społeczne i ekonomiczne bariery w rozwoju spółdzielczości na wsi – wykład 

[dr B. Brzozowski]; 

13.30-14.30 – Obiad; 

14.30-17.00 – Rola doradców publicznych jednostek doradztwa rolniczego w rozwoju 

spółdzielczych form działalności gospodarczej i społecznej na obszarach 

wiejskich – panel ekspertów połączony z dyskusją moderowaną;  

14.30-14.45 – Wprowadzenie moderatora [prof. Józef Kania]  

14.45-15.15 – Wystąpienia dwóch paneli stów (po 15 minut)  

[dr M. Czekaj/dr hab. Z. Brodziński]; 

15.15-16.30 – Dyskusja moderowana; 

16.30-17.00 – Przerwa kawowa; 
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17.00-18.00 – Sesja lokalna (przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,  spółdzielni i 

doradcy)   

18.00-18.20 – Podsumowanie dyskusji – paneliści (po 10 minut); 

18.20-18.30 – Zamknięcie panelu – moderator; 

 Sprawozdawca [dr K. Vinohradnik]  

18.30-19.30 – Kolacja dla gości seminarium (sesja lokalna); 

18.30-20.00 – Relaks (uczestnicy seminarium) 

20.00-21.00 – Kolacja (uczestnicy seminarium) 

 

dzień drugi: 5.12.2013 [czwartek]  

  8.00-  9.00 – Śniadanie; 

  9.15-10.00 – Teoretyczne podstawy metodyki doradczej w zakresie wsparcia procesów 

rozwoju spółdzielczych form gospodarowania – wykład [prof. J. Kania];  

10.00-10.30 – Przerwa kawowa; 

10.30-12.15 – Doświadczenia doradców w promowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich w oparciu o spółdzielcze formy – dyskusja 

moderowana;  

12.15-13.00 – Podsumowanie dyskusji i zakończenie seminarium. 

13.15-14.15 – Obiad. 


