
 

 

 

 

Zaproszenie na seminarium    /     4 czerwca 2013 r. 12.30-16.00     /    KSAP, ul. Wawelska 56, Warszawa 

 

Organizacyjne uczenie się było od zawsze obecne w ad-
ministracji publicznej. W ostatnich dziesięcioleciach nabiera 
jednak wyjątkowego znaczenia wraz z tym, jak narasta kom-
pleksowość świata społecznego oraz wzrastają oczekiwania 
obywateli względem państwa. Skłania to do poszukiwania 
efektywniejszych i skuteczniejszych mechanizmów prowadze-
nia polityk publicznych. We wzmacnianiu zdolności organiza-
cyjnego uczenia się coraz częściej upatruje się sposobów na 
poprawę jakości zarządzania sprawami publicznymi. 

Uczestnicy seminarium będą rozmawiać o tym, jak uczy 
się polska administracja publiczna oraz jak wzmacniać w niej 
mechanizmy organizacyjnego uczenia się. Tłem debaty będą 
doświadczenia administracji publicznych 12 państw OECD 
opisane w książce „Zarządzanie wiedzą w organizacjach pu-
blicznych – doświadczenia międzynarodowe” (red. S. Mazur 
i A. Płoszaj). Książkę w formacie PDF można pobrać ze strony: 
www.mus.edu.pl lub www.euroreg.uw.edu.pl 

Gdzie i kiedy? 
Seminarium odbędzie się 4 czerwca 2013 r. w godzinach 

12.30-16.00, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej (w Auli Jana Nowaka-Jeziorańskiego), ul. Wawelska 
56, Warszawa. 

Rejestracja 
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o rejestrację do 

31 maja 2013 r. Prosimy przesyłać zgłoszenie zawierające imię 
i nazwisko oraz instytucję na adres: biuro@mus.edu.pl 

Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem 
zwrotnym. 

 

Organizatorzy 
Organizatorami seminarium są: Krajowa Szkoła Admini-

stracji Publicznej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych 
i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP) Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie. Seminarium jest organizo-
wane w ramach projektu Ministerstwa Uczące Się, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (więcej informacji: www.mus.edu.pl). 

 

Program 

12.30 Rejestracja uczestników oraz kawa 

13.00 Otwarcie seminarium – Jan Pastwa (Dyrektor Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej) 

13.05 O projekcie Ministerstwa Uczące Się 
– dr Karol Olejniczak (EUROREG, Uniwersytet Warszawski) 

13.15 Prezentacja publikacji „Zarządzanie wiedzą 
w organizacjach publicznych – doświadczenia międzynarodowe” 
–  dr Adam Płoszaj (EUROREG, Uniwersytet Warszawski) 

13.30 Dyskusja panelowa:  Jak wzmocnić mechanizmy 
organizacyjnego uczenia się w polskiej administracji 
publicznej? Formuła dyskusji zakłada aktywny udział 
publiczności (zadawanie pytań, komentarze, itd.) 

Paneliści: 

 prof. Piotr Dutkiewicz (Dyrektor Center for Governance and 
Public Management, Carleton University, Ottawa, Kanada) 

 prof. Janusz Hryniewicz (EUROREG, Uniwersytet 
Warszawski) 

 dyr. Jan Pastwa (Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej) 

 dyr. Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku 
Publicznego, MPiPS) 

 dyr. Wojciech Zieliński (Wicedyrektor Departamentu Służby 
Cywilnej, KPRM) 

Moderowanie dyskusji: Jowanka Jakubek-Lalik (Zakład Nauk 
Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Warszawski) 

Pytania do dyskusji: 

 Jak wzmocnić mechanizmy organizacyjnego uczenia się 
w polskiej administracji publicznej? 

 Jak oceniać efekty organizacyjnego uczenia się. Jakie są 
kryteria sukcesu? 

15.20 Podsumowanie debaty 
– dr hab. Stanisław Mazur (MSAP,  Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie) 

15.30 Lunch
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