
Wielce Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ - WYMIAR INFORMACYJNY”, która odbędzie się 17 października br. w Rzeszowie. Organizacja konferencji jest 
efektem kilkuletniej współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
- Oddział w Rzeszowie w realizacji poprzednich trzech edycji, które poświęcone były tematyce społecznej odpowiedzialności 
administracji publicznej w różnych obszarach. Pragniemy nadmienić, że tegoroczna tematyka oscylować będzie wokół świata 
mediów i komunikacji społecznej. 

Od kilku lat wzrasta świadomość znaczenia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) wśród podmiotów niekomercyjnych, 
jakimi między innymi są instytucje administracji publicznej, które w swojej misji powinny być instytucjami społecznie odpo-
wiedzialnymi. O ile problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu została w pełni zaabsorbowana w świadomości 
społecznej i w szerokim zakresie omówiona w literaturze naukowej, o tyle społeczna odpowiedzialność administracji pozostaje 
zjawiskiem, które - w przekonaniu Organizatorów konferencji - nie zostało poddane wystarczającej refleksji naukowej, mimo 
że zasadności tego wymiaru działania aparatu państwa nie można w żaden sposób zanegować. 

W tym miejscu deklarujemy,  iż dołożone  zostaną  wszelkie  starania, aby  konferencja  wzorem  lat  ubiegłych,  stanowiła  
bardzo inspirującą  debatę  na  tematy ważne  i  aktualne z obszaru społecznej odpowiedzialności,  z  udziałem najwyższej  klasy  
specjalistów ze sfery nauki i praktyki.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji. Mamy 
nadzieję, że poruszana problematyka będzie stanowić inspirację do podzielania się wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu CRS. 
W załączeniu przesyłamy szczegóły informacyjne.

Z wyrazami szacunku,

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

Prorektor WSIiZ ds. Nauki
Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie

Ewa Papiewska-Borkowska 

Dyrektor
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Konferencja pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej - wymiar informacyjny” będzie obejmowała 
dwa panele. Pierwszy z nich poświęcony będzie raportowaniu społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, 
a drugi - roli komunikacji społecznej i medialnej w kontekście społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. 
W panelach planujemy podjąć rozważania dotyczące m.in. następujących zagadnień:

inkorporacja standardów CSR z biznesu do administracji,

komunikowanie/raportowanie o społecznej odpowiedzialności administracji publicznej,

relacje media - administracja publiczna,

obszary współpracy administracji z partnerami społecznymi i mediami,

społeczny odbiór „nowego” wizerunku administracji społecznie odpowiedzialnej,

dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej,

media jako komunikator administracji publicznej,

edukacja medialna: media uczą administrację a administracja media,

społeczna odpowiedzialność administracji publicznej w ujęciu medialnym i opinii publicznej,

rola social media w komunikowaniu o administracji publicznej,

rzecznik prasowy - zawód, funkcja, misja - czy odpowiednik PR'owca i marketingowca sektora biznesowego, w tym 
kontekście komunikowania o społecznej odpowiedzialności administracji.



Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników naukowych (w tym doktorantów), reprezentujących różne 
dyscypliny nauki (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, administracja, prawo, ekono-
mia, zarządzanie, psychologia), pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu, 
osoby wykonujące pracę związaną z komunikacją społeczną, współpracą z partnerami społecznymi i instytu-
cjonalnymi, rzeczników prasowych, a także przedstawicieli świata mediów.

Szczegółowe informacje i wytyczne dot. publikacji referatów w monografii pokonferencyjnej 
zostaną przesłane do prelegentów w terminie późniejszym
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