PRELEGENCI
PROF. DR HAB. ROBERT KMIECIAK – kieruje zespołem politologów
skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu funkcjonującego
w strukturze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się
na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz
polityce regionalnej. Autor szeregu publikacji poświęconych tematyce samorządowej. Współautor projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.
DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI – pochodzi z polskiej, patriotycznej rodziny. W latach 2004 – 2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego
z województwa mazowieckiego. W latach 1997 – 2004 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Doradca ekonomiczny Premiera Rządu RP Jana Olszewskiego. Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl. Od szeregu lat i obecnie
prowadzi własne przedsiębiorstwo. Jest działaczem środowisk kresowych.
DR PAWEŁ ANTKOWIAK – adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej
i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz programu
UNIKAT „Unikatowy Absolwent”. Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. organizacji kształcenia oraz Dyrektor Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
w Poznaniu. Ekspert i doradca w jednostkach samorządu terytorialnego. Jego
zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego,
zawodowego i gospodarczego, a także polityki lokalnej. Współautor projektu
ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.
ROBERT SKŁADOWSKI – przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz
poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Na bazie dotychczasowych doświadczeń jako przedsiębiorca oraz Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu
Przemysłu i Usług – zainicjował powołanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, która ma za zadanie zbudowanie
silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce, jak również rozwój
i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, z uwzględnieniem gospodarczego i społecznego znaczenia sektora MŚP.
JÓZEF KAMYCKI – współzałożyciel Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych. Autor pracy „Filary państwowości naszej – realny plan podniesienia
kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej” (Wydawnictwo
Polityka Polska, 2017 rok). Zajmuje się publicystyką ekonomiczną jako
bloger Nikander. Interesuje się tematyką samorządu terytorialnego poszukującego konsensusu pomiędzy interesami lokalnego budżetu i gospodarki.
ANDRZEJ STĘPNIEWSKI – Przewodniczący Rady Programowej Federacji Przedsiębiorcy.pl, długoletni Prezes Związku Pracodawców Warszawy
i Mazowsza, inicjator ruchu „Szlachetni”, były członek Komisji Trójstronnej
i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Przedsiębiorca i działacz
społeczny. Inicjator powstania projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych, współorganizator Klastra „Polska Natura”, autor książki „Moje
widzenie Polski”.

