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„Rozwój firm sektora MŚP fundamentem rozwoju gospodarczego Polski” – wystąpienie Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego

Sesja Inauguracyjna

panel

Śląskie. Dialog Przemysłowy
Przemysł 4.0 stoi przed ważnymi wyzwaniami:
• jak utrzymać wzrostową tendencję produkcji i sprzedaży,
• jak efektywnie wdrażać nowe technologie,
• jak pokonywać bariery niedostosowania rynku pracy do potrzeb nowej gospodarki?
Konieczne jest wprowadzenie lub intensyfikacja następujących działań:
• nowoczesne podejście do badań naukowych poprzez wspólne projekty i wspólne zamówienia,
• elastyczne podejście do rozwiązywania problemów i wyzwań rozwojowych poprzez wymianę doświadczeń,
• wykorzystanie wspólnych zasobów - kadrowych, infrastrukturalnych, badawczych,
• zmiana regulacji prawnych UE,
• współpraca rządów poszczególnych krajów.

• Wyzwania stojące przed branżą motoryzacyjną,
• Jak utrzymać wzrostową tendencję produkcji i sprzedaży?
• Wpływ zmian społeczno-gospodarczych oraz nowych regulacji prawnych na rozwój sektora
motoryzacyjnego w Polsce i na świecie,
• Bezemisyjny transport miejski,
• Rola technologii Przemysłu 4.0 dla rozwoju branży motoryzacyjnej,
• Rozwój gospodarki a rynek pracy: studia dualne sposobem na niedobór specjalistów?
• Perspektywy i czynniki hamujące rozwój branży.
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Branża Automotive

Zaproszeni eksperci:
• Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług,
• Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
• prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
• Beniamin Sokolowski, Dyrektor Działu Public Affairs oraz Stosunków Rządowych, Opel/Grupa TSA,
• przedstawiciel ACEA,
• przedstawiciel firmy Volkswagen.

panel

• Dotychczasowe osiągnięcia Polski w dziedzinie ochrony klimatu,
• W jakim kierunku powinna iść dywersyfikacja struktury paliwowej wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce?
• Energetyka jądrowa, wiatrowa czy oparta o gaz ziemny? Jakie rozwiązanie jest optymalne dla
naszego kraju,
• Przyszłość polskiej energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii,
• Harmonogram zmian udziału węgla i OZE w miksie energetycznym,
• Działania rządu na rzecz energochłonnego przemysłu – aktualne programy wsparcia,
• Podejmowane wysiłki propagujące niskoemisyjny transport. Rola koncernów paliwowych
• w rozwoju elektromobilności,
• Aktualny stan realizacji „porozumienia paryskiego”. Jakie są najważniejsze cele dla polskiej delegacji
na COP24 ?
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Branża Paliwowo-Energetyczna

panel
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług,
• Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
• Prof. Jerzy Buzek , Poseł do Parlamentu Europejskiego,
• Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24,
• Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego,
• Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach,
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• Elektromobilność w Polsce nabiera rozpędu? Bariery rozwoju, rozwiązania i warunki sukcesu.
• Jakie ulgi, zachęty i regulacje są konieczne w celu rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce?
• E-mobilność – sposoby przemieszczania się w przyszłości. Wpływ na społeczeństwo
i przedsiębiorczość.
• Miasta stawiają na elektromobilność. Zrównoważony transport w walce ze smogiem.
• Czy polskie firmy są gotowe na samochody niskoemisyjne?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Elektromobilność. Przyszłość to elektryczność

Dialog Przemysłowy w Grupie V4 – Producenci vs
Logistycy

• Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca
• Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
• Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,
• Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych,
• Prof. Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań I Rozwoju,
• Politechnika Śląska, przedstawiciel,
• VW, przedstawiciel.
• ACEA, przedstawiciel
• Grupa LOTOS SA, przedstawiciel.

• Dominujące produkty w branży FMCG na rynku logistycznym krajów V4.
• Oczekiwania Producentów wobec Logistyków – Zróżnicowania dla każdego kraju.
• Internet G5 – jak może zmienić współpracę producentów z logistykami.
• Czy Producenci i Logistycy mogą stworzyć wzajemną PLATFORMĘ współpracy
w granicach krajów V4 w celu zintensyfikowania handlu.
• Jak można tego dokonać?

panel

panel

Rynek pracy i edukacja
• Za wysokie wymagania pracodawców utrudniają wejście na rynek pracy studentów,
• Brak kreatywności i pewności siebie, jako jedna z przyczyn braku doświadczenia,
• Małe zaangażowanie studentów we współpracę z Biurami Karier,
• Niska świadomość studentów dotycząca rynku pracy powodem małego zaangażowania we własny
rozwój,
• System kształcenia dualnego,
• Studia dualne złotym rozwiązaniem dla studentów i biznesu ,
• Konferencje naukowe i publikacje mnożnikiem zdobywanych umiejętności,
• Współpraca z biznesem – niedoceniane możliwości jednostki (VC, własny biznes, kontakt
i dopasowanie pod potrzeby firmy),
• Luka między wiedzą akademicką a praktycznymi umiejętnościami: samodzielne myślenie, postawa
proaktywna, czy też umiejętności wychodzenia z własną inicjatywą.
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Od ławki do eksperta – rynek pracy studenta na
skraju 4 rewolucji przemysłowej

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów,
• Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB,
• Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
• Prof. UW dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
• Marcin Różycki, Przewodniczący Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych,
• Tomasz Tokarski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący
Forum Uniwersytetów Polskich,
• Mateusz Wośko, Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych,
• Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

panel

Moderator:
• Marcin Polkowski, CEO Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Biznesu
• System edukacyjny zapatrzony w przeszłość nie nadąża za potrzebami rynku,
• Brak ogniwa łączącego studentów (jeszcze na uczelni) z potrzebami przedsiębiorstw,
• Mało efektywna współpraca biur karier z przedsiębiorcami i studentami,
• Praktyki studenckie: czy za pieczątką idą konkretne kompetencje,
• Inflacja edukacyjna – wyuczeni bezrobotni,
• Brak spójnego systemu certyfikacji kompetencji w danej dziedzinie/ specjalizacji (np. design think),
co powoduje zmniejszenie zainteresowania,
• Niska integracja przedsiębiorstw w proces edukacji i dokształcania studentów pod potrzeby firmy,
• Mała popularność studiów dualnych wśród mniejszych uczelni,
• Koncentracja systemu naukowego na merytoryce zmniejszyła wagę zdobywania kluczowych
kompetencji miękkich,
• Praca 4.0, czyli wyzwania stawiane rynkowi pracy.
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Rynek pracy XXI wieku - jak stworzyć młodych
ekspertów na miarę przedsiębiorstwa 4.0

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB,
• Sebastian Kulczyk, założyciel funduszu VC ,
• Tomasz Urbański, Prezes Zarządu Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych,
• Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej,
• Przedstawiciel Facelytix,
• Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
• Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych,
• Przedstawiciel Politechniki Śląskiej.

panel

Moderator:
• Marcin Polkowski, CEO Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Biznesu
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• Czy legalna praca się opłaca? Pozapłacowe formy wynagradzania,
• Cudzoziemcy na regionalnym rynku pracy – perspektywa dla pracodawców,
• Integracja i społeczne aspekty imigracji,
• Szanse i wyzwania związane z zatrudnianiem cudzoziemców
• Jak migracja zmienia obraz polskich firm?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Polski rynek pracy dla pracowników spoza Unii
Europejskiej

• Bartosz Cichocki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
• Kaźmierczak Cezary, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Irena Pordzik, Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu,
• Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie,
• Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
• Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski,
• Przedstawiciel agencji pracy.
• Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

panel

Moderator:
Michał Wysłocki, Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii
Sadkowski
i Wspólnicy ekspert BCC w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce..
• Polacy w pracy, czyli sztuka zarządzania pokoleniami,
• Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście Kodeksu Pracy i oczekiwań pracodawców,
• Za chlebem – czy tylko? Powody emigracji zarobkowej Polaków,
• Obcokrajowcy na polskim rynku pracy – szanse i zagrożenia dla rozwoju firmy,
• Jak długo utrzyma się rynek pracownika w Polsce?,
• Sytuacja na francuskim rynku pracy – spojrzenie pracodawcy,
• Wręczenie nagród dla laureatów konkursu promującego przedsiębiorstwa powstałe za sprawą
dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. śląskiego.
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Rynek pracownika, perspektywy dla pracodawców Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• prof. nadzw. Politechniki Śląskiej w Gliwicach dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska w Gliwicach,
• Laurent Dupont, dyrektor HR, ZF PKW Mecacentre,
• Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• Alina Nowak, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa
śląskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu,

Zarządzanie finansami w MŚP
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Doświadczenia i prognozy dla Firm na półmetku
Perspektywy Finansowej 2014-2020

• Fundusze Europejskie w Województwie na półmetku Perspektywy 2014 - 2020. Efekty i plany.
• Środki unijne, po które wciąż można sięgać w skali Regionu, Polski, Wspólnot Europejskich.
• Aktualizacje Programów. Nowe możliwości wsparcia przedsiębiorstw.
• Prognozy wsparcia unijnego dla firm w Perspektywie 2021+

panel

• Kiedy jest właściwy moment na podejmowanie inwestycji rozwojowych w MŚP?
• Kapitał własny czy obcy? Korzyści i koszty.
• Kredyt, leasing, pożyczka? Dobór właściwego instrumentu do specyfiki inwestycji.
• Emisja akcji i obligacji – czy tylko dla wybranych?
• Źródła finansowania projektów innowacyjnych o dużym stopniu ryzyka.
• Finansowanie nowych projektów biznesowych poprzez crowdfunding - doświadczenia i
perspektywy.
• Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy?
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Kapitał na rozwój ? Mamy to!

panel
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu,
• Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
• Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.,
• Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku PekaoS.A.,
• Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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O czym nie wolno zapomnieć - warsztaty z
projektowania finansowego przedsięwzięć
biznesowych

Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
Planowanie wyniku finansowego przedsięwzięcia,
Planowanie przepływów pieniężnych,
Koszt kapitału,
Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
Analiza wrażliwości projektu,

Dostęp do finansowania zewnętrznego dla
przedsiębiorców sektora kreatywnego i kultury.

• Specyfika działalności oraz projektów realizowanych przez przedsiębiorców z sektorów kultury i
kreatywnych,
• Nowy instrument finansowy Unii Europejskiej receptą na problemy małych firm z sektora
kreatywnego i kultury?
• Jakie jest w tym sektorze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne?
• Doświadczenia ze współpracy instytucji finansowych i przedsiębiorców z sektorów kreatywnych
• Polska koncepcja wdrożenia preferencyjnego finansowania dla sektorów kultury i kreatywnych.

warsztat

panel
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UWAGA FUNDUSZE… czyli o tym gdzie, kiedy i na
jakie cele możesz pozyskać wsparcie unijne dla
swojej firmy

• Środki unijne na inwestycje i rozwój kapitału ludzkiego, po które wciąż można sięgać w skali
Regionu.
• Pieniądze na pierwszy biznes i powrót na rynek pracy.
• Nowe kierunki wsparcia przedsiębiorstw w latach 2019 – 2020.
• O czym pamiętać? Najważniejsze zasady aplikowania o wsparcie unijne.
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Adriana Witkowska-Konieczny, Kierownik Wydziału Informacji i Promocji, Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości w Chorzowie
• Piotr Kucharski, Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

warsztat

Zarządzanie i rozwój
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Efektywny zespół – jak stworzyć jak rozłożyć?

• Jak stworzyć Zespół wysokiej skuteczności ?
• Idealny Zespół – czy naprawdę możemy go stworzyć? Szczególnie, gdy dostępne zasoby ludzkie są
ograniczone?
• Co zrobić, gdy nie mamy szans na zbudowanie idealnego zespołu?
• Jak przewidzieć, czy dana grupa ludzi będzie potrafiła ze sobą współpracować?
• Jak połączyć różne osobowości, by razem odniosły sukces ?
Na wszystkie powyższe pytania odpowiemy podczas warsztatu, na który serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy pracują w zespołach i tych, którzy są odpowiedzialni za tworzenie zespołów / grup
(pracowniczych, projektowych, ….)
Jeśli chcesz sprawdzić, w jakim zespole Ty się najlepiej odnajdziesz, zaprosimy Cię do wypełnienia
kwestionariusza online przed warsztatem i podczas wspólnego spotkania odpowiemy na to pytanie.

warsztat

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Michał Faron, Trener, Coach, Konsultant,
• Mirosław Filipski, Partner Keystone Consulting,
• Ben Greeven – CEO Thalento NV.
Moderator:
• Iwona Suchomska, Prezes Zarządu, Keystone Consulting

• Sposoby sprawdzania wiarygodności CV potencjalnego pracownika,
• Zasady dobrze przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
• Sposoby poszukiwania pracowników,
• Sposoby promowania firmy jako atrakcyjnego przedsiębiorcy.
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Jak znaleźć wartościowego pracownika?- czyli
rekrutacja w sektorze MŚP

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Jakub Moczyróg, Doradca personalny w DPM Sp. z o.o.
• Mariusz Malicki , Dyrektor AIP Śląsk, przedsiębiorca, doradca biznesowy, trener
• Urszula Zając- Pałdyna, HR Project Manager, wykładowca, Blog HRnaObcasach.pl

panel FM

• Rynkowa premia za innowacyjność – fakt czy mit?
• Jak trwała jest przewaga innowatora w globalnej gospodarce?
• Czy imitacje nowatorskich produktów mogą być źródłem sukcesu rynkowego?
• W jakich dziedzinach Polscy przedsiębiorcy mogą być innowacyjni na skalę światową?
• W jakich obszarach powinniśmy skupiać się na twórczym naśladownictwie?
• Ryzyko innowacji a ryzyko imitacji w kontekście możliwości pozyskania finansowania,
• Rola państwa i jego instytucji w budowaniu innowacyjnych i imitacyjnych przedsiębiorstw.
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Polskie drogi do sukcesu– innowacje czy imitacje?

Wynagrodzenia jako element motywacyjny i
narzędzie pomocne przy utrzymaniu pracownika.

Fuzja i przejęcie jako droga rozwoju MŚP. Kiedy
"tak" a kiedy "nie"

• Anna Azari , ambasador Izraela w Polsce,
• prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
• Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club,
• prof. dr hab. n med. Marian Zembala, Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi,
• przedstawiciel biznesu, sektor innowacyjny.
Moderator (propozycja):
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

• Jak stworzyć motywujący system premiowy?
• Jakie są różnice między premią, a nagrodą?
• Czym są premie retencyjne? Czy są skuteczniejsze niż premie za staż?
• Umowy szkoleniowe i lojalnościowe – kiedy można stosować?
• Czy można różnicować wynagrodzenia pracowników na tych samych stanowiskach?

Przedsiębiorstwa oraz ich właściciele nieustannie poszukują czynników wzrostu. Naturalny rozwój
przedsiębiorstwa jest procesem długotrwałym, a dzięki fuzji lub przejęciu rozwój może nastąpić
skokowo. Fuzja to połączenie co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno, zupełnie nowe. Przejęcie
to przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem, które często może prowadzić do inkorporacji, czyli
wcielenia (po którym przejmowana firma przestaje istnieć). Fuzje i przejęcia to złożone, wieloetapowe
procesy, do których trzeba się bardzo solidnie przygotować i przewidzieć ich konsekwencje dla
przejmującego oraz strony przejmowanej. Wymagana jest nie tylko wiedza o własnym
przedsiębiorstwie, ale również o drugiej stronie. Bardzo ważna jest kwestia pracowników – to oni
zazwyczaj najbardziej obawiają się fuzji i przejęć, bo są przekonani, że zawsze oznacza to zwolnienia.
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panel

panel

Cyfrowe przedsiębiorstwo
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• Wpływ technologii cyfrowych na funkcjonowanie MŚP,
• Rozwiązania dogodne dla MŚP, usprawniające proces zarządzania przedsiębiorstwem,
• Projekty cyfrowe realizowane przez MŚP,
• Bariery wdrożeniowe dot. digitalizacji firm,
• Jak przyspieszyć i efektywnie wesprzeć proces digitalizacji?

Zaproszeni Goście Specjalni:
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Digitalizacja w sektorze MŚP

• Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji RP.

sesja
plenarna

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Stefan Czub, Kierownik Zakładu Produkcyjnego, Strauss Cafe Poland,
• Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,
• Michał Lach, Prezes Zarządu EQ System Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
• Sebastian Matyniak, Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.,
• przedstawiciel Banku Pekao SA.
• Czy jesteśmy gotowi reagować na to zagrożenie?
• Jaką postawę wobec cyberprzestrzeni powinny zająć polskie firmy i instytucje finansowe?
• Nauka dla biznesu. W poszukiwaniu najefektywniejszych rozwiązań.
• Czy doczekamy się cyberpolicjantów?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Bezpieczeństwo 2.0 Technologia jako szansa i
zagrożenie dla społeczeństwa.

• Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
• Prof. Jerzy Kosiński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
• Paweł Olszar, Dyrektor bezpieczeństwa ING,
• Jakub Pepłoński, Dyrektor bezpieczeństwa Allegro,
• Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich,
• Dyrektor kom. Dominik Rozdziałowski, Komenda Główna Policji, Biuro do Walki
z Cyberprzestępczością,
• Dyrektor departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
• SSR Marcin Szymczak, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratur,
• Przedstawiciel Politechniki Śląskiej.

panel

Moderator:
• dr inż. Krystian Mączka – Akademia WSB / dr Paulina Polko – Akademia WSB
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• Prof. Aleksander Nawrat, Zestępca Dyrektora NCBiR,
• Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej,
• dr Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Ewolucja roli usług świadczonych z wykorzystaniem • dr Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
technologii VR, AR oraz AI.

warsztat

Moderator:
• dr inż. Karol Jędrasiak, Akademia WSB.
• Znaczenie cyfryzacji administracji publicznej w gospodarce.
• Jak wypadamy w porównaniu z Estonią?
• Jakie estońskie rozwiązania możemy naśladować a w jakich obszarach musimy iść własną drogą?
• Jakie są plany Ministerstwa Cyfryzacji na najbliższe miesiące i lata?
• Co zostało już zrobione?
• Czy można porównywać Estonię do wielokrotnie większej Polski?

23
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e-Estonia vs e-Polska: skąd przyszliśmy, gdzie
jesteśmy, dokąd zmierzamy.

Problem własności intelektualnej w cyfrowej
gospodarce.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
panel
• prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• Janusz Kahl, Konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, Prezes NordicHouse Sp. z o.o.,
• Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji /
Piotr Artur Gajewski - Dyrektor Departamentu Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji,
• Martin Roger, Ambasador Estonii w Polsce.

• Ochrona własności intelektualnej a wolność gospodarcza,
• Rodzaje własności intelektualnej : co, jak długo oraz w jaki sposób podlega ochronie,
• Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstwa,
• Prawo przedsiębiorcy do wytworu intelektualnego stworzonego przez jego pracownika,
• Niedozwolone naśladowanie produktów konkurencji,
• Ochrona oprogramowania, interfejsów stron www i baz danych,
• Rodzaje wolnych licencji i wynikające z nich prawa,
• Własność intelektualna w Internecie.

warsztat

5

• Rozwój cyfryzacji w obliczu postępu technologicznego,
• Cyfryzacja w instytucji publicznej – potrzeby, realizacje, możliwości,
• Coraz więcej „e” dla przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• „E” czyli efektywność,
• Bezpieczeństwo w sieci.
25

Kierunek cyfryzacja

panel
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,
• Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Jakie są najważniejsze składniki strategii jednolitego rynku cyfrowego?
• Co strategia jednolitego rynku cyfrowego oznacza dla przedsiębiorców działających w branży
cyfrowej? Czy może przyczynić się do polepszenia pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorców na
europejskim rynku?
• W jaki sposób konsumenci mogą zyskać w związku z realizacją strategii jednolitego rynku
cyfrowego?

26

Realizacja strategii jednolitego rynku cyfrowego –
szanse dla firm i konsumentów

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• Agata Boutanos?
• Play/Orange,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.
Moderator:
Aleksandra Fandrejewska, Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców.
• Jakie są podstawowe cele programu paperless/cashless?
• Jak dużą wartością dla gospodarki jest ograniczenie liczby papierowych dokumentów będących
w obiegu?
• W jaki sposób można przekonywać społeczeństwo do korzystania z płatności bezgotówkowych?

27

Od państwa papierowego do cyfrowego –
realizacja programu paperless/cashless

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie
Cyfryzacji,
• Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii,
• Przedstawiciel firmy
Państwo i prawo
• Rzecznik MŚP w polskim systemie instytucjonalnym,
• Interwencje Rzecznika MŚP, w tym ochrona praw przedsiębiorcy,
• Powołanie Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP i jej działania,
• Zakres opiniowania projektów zmian w prawie, adresowanych do małego i średniego biznesu,
• Problemy oraz trudności małych i średnich przedsiębiorców, kierowane do Rzecznika MŚP.
• Rola Rzecznika MŚP oraz rola Pełnomocnika Rządu ds. MŚP - zadania , obszary , różnice.
Kiedy i z czym do Rzecznika, a kiedy i z czym do Pełnomocnika?
Zaproszony Gość Specjalny:
• Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców debata/okrągły stół

• Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
• Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
• Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Prof. dr hab. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach, Z-ca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego
• Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju RP, Pełnomocnik
Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
• Jarosław Nieradka, przedsiębiorca,
• Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rzecznik Praw
Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie gospodarczej w Katowicach

okrągły
stół

Moderator:
• Aleksandra Fandrejewska, Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców.
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Cała Polska strefą ekonomiczną – szansą na
inwestycje MŚP

• Porównanie kluczowych warunków udzielania zwolnień podatkowych w specjalnych strefach
ekonomicznych i w ramach nowego systemu.
• Nowy system uprzywilejowuje firmy z sektora MŚP – prawda czy fałsz?
• Najważniejsze wyzwania w nowym systemie dla sektora MŚP.
• Potencjalny wpływ nowego systemu zwolnień podatkowych na rozkład geograficzny nowych
inwestycji.
• Wpływ nowych regulacji na firmy już funkcjonujące w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

panel

6

30

Prawne aspekty sprzedaży w internecie - czyli jak
mieć pieniądze a nie kłopoty

• Prawo w praktyce sprzedaży internetowej - case study,
• Prawo w internecie - oczami kancelarii,
• RODO a sprzedaż internetowa,
• Konsument w internecie - jak chroni nas prawo?
• Internetowe wojny - czyli o ochronie konkurencji w Internecie.

warsztat

• Czynniki które trzeba rozważyć wybierając formę prawną startującego przedsiębiorstwa,
• Czy zakładać firmę w formie organizacyjno-prawnej „na zapas”?
• Równowaga pomiędzy zaufaniem do wspólników a własnym bezpieczeństwem w przedsięwzięciu,
• Forma prawna przedsiębiorstwa a sukcesja,
• Optymalna forma prawna dla wielu przedsięwzięć jednego przedsiębiorcy.
31

Optymalna forma organizacyjna i prawna
prowadzenie biznesu - jaka? kiedy? dlaczego?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

warsztat

• Izabella Żyglicka, radca prawny, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach.

• Jakie znaczenie ma bezpieczeństwo obrotu gospodarczego dla przedsiębiorców? Czy jest to
kluczowy czynnik, z punktu widzenia planowania inwestycji albo poszukiwania kontrahentów?
• Czy powszechnie obowiązujące przepisy w wystarczającym stopniu zapewniają bezpieczeństwo
obrotu gospodarczego? Jakie instrumenty temu służą?
• W jaki sposób sami przedsiębiorcy mogą przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa
obrotu w polskiej gospodarce?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
32

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

• Stanisław Kluza, ekspert, Minister Finansów w 2006 r., Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego w latach 2006-2011,
• Tadeusz Konaszuk, przedsiębiorca,
• Bartosz Wojno, prawnik,
• Tomasz Wróblewski, Prezes Warsaw Enterprise Institute.

panel

Moderator:
Aleksandra Fandrejewska, Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców.
• Czy aktualnie obowiązujące rozwiązania dotyczące ograniczenia handlu w niedziele stanowią
optymalny model regulacji w tym zakresie? Jakie są alternatywne propozycje?
• W jaki sposób obowiązujące regulacje wpłynęły na uczestników rynku?
• Czy ograniczenie handlu w niedziele w jakikolwiek sposób przysłużyło się drobnym sklepom?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
33

Pół roku ograniczenia handlu w niedziele – skutki
dla branży handlowej

• Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych,
• Katarzyna Niemyjska, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców,
• Marcin Zawadzki, Prezes Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.
• Właściciel małego sklepu.
Moderator:
• Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI

panel

• Z czego wynika konieczność zmiany aktualnie obowiązującej Ordynacji podatkowej? Jakie są jej
najważniejsze wady?
• Jakie są najważniejsze zmiany zaproponowane w nowej Ordynacji podatkowej?
• Czy nowe przepisy dotyczące postępowania podatkowego oraz systemu wydawania interpretacji
wpłyną na poprawę sytuacji podatników?

34

Nowa Ordynacja podatkowa – rewolucja, czy
kosmetyka

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców, Prezes Warsaw Enterprise Institute,
• dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Adam Mariański, Uniwersytet Łódzki,
• Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
• prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Poseł na Sejm RP.

panel

Moderator:
• Aleksandra Fandrejewska, Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja, Związek Pracodawców Polskich

7

• Jakie praktyczne problemy wynikają z kazuistyczności i poziomu skomplikowania aktualnie
obowiązującej matrycy stawek VAT?
• Jak polska matryca stawek VAT prezentuje się w porównaniu do stawek obowiązujących
w państwach Unii Europejskiej?
• Jakie byłyby gospodarcze i społeczne skutki ujednolicenia stawki VAT w Polsce?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
35

Jednolita stawka VAT i jej konsekwencje –
koncepcja uproszczenia koncepcji podatków

• Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
• Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Henryk Siodmok, przedsiębiorca,
• CRIDO Sp. z o.o.
Moderator:
Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI

panel

• Czy nowa koncepcja zamówień publicznych to rewolucja w stosunku do obowiązującego PZP?
• Jak wiele wad aktualnie obowiązującej ustawy eliminuje nowa koncepcja zamówień publicznych?
• Czy nowa koncepcja zamówień publicznych w odpowiedni sposób wyważa proporcje pomiędzy
zapewnieniem konkurencji przy realizowaniu zamówień publicznych, a dbałością o rozsądne
gospodarowanie pieniędzmi publicznymi?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
36

Nowa koncepcja zamówień publicznych – analiza
kierunku zmian zaproponowanego przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

• Michał Czeredys, Prezes Zarządu, Arcus SA,
• Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
• Urban Kielichowski, Prezes Zarządu Stratera Med,
• Sławomir Rudowicz, Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami,
• Przedstawiciel ZPP.

panel

Moderator:
Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI
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Bezpieczny podatnik w dobie zmian systemu
podatkowego

Zarząd sukcesyjny - nowe możliwości

• Czy przy licznych zmianach prawa podatkowego oraz podejmowanych działaniach uszczelniających
system podatkowy
• uczciwy podatnik może czuć się bezpiecznie?
• Jakie powinien podejmować czynności aby rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków?
• Jakie działania przedsiębiorcy, bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności, są
niezbędne celem zmniejszenia ryzyka ponoszenia odpowiedzialności podatkowej?
• Jak może zmniejszyć to ryzyko współpraca z doradcą podatkowym?

• Kto może skorzystać z nowych regulacji?
• Dlaczego warto pomyśleć o sukcesji już dziś?
• Zarządca sukcesyjny - kto to taki?
• Kiedy można ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
• Jakie korzyści może przynieść zarząd sukcesyjny?
• Czy zarząd sukcesyjny gwarantuje bezpieczeństwo obrotu?

panel

panel

• Firmę powinniśmy BUDOWAĆ DLA POKOLEŃ, pamiętając przy tym, iż jest to proces długotrwały i
złożony. Wymaga przemyślanej strategii i planu,
• Nigdy nie ma dobrego momentu na podjęcie działań sukcesyjnych, dlatego nigdy nie jest za
wcześnie aby zacząć,
• Jeżeli nie chcesz aby Twój sukces – firma rodzinna, był przyczyną problemów dla Twojej rodziny w
kolejnych pokoleniach to musisz dowiedzieć się jakich błędów należy unikać.
• Jak pokierować firmą i sukcesorami, by nie stracić tego na co pracowało się tak intensywnie przez
wiele lat?
• Jak uniknąć konfliktów w rodzinnie?
• Kto powinien stać się właścicielem firmy, a kto nią zarządzać? Jaką prowadzić politykę inwestycyjną?
39

Budując dla pokoleń – przyszłość Twojej firmy
rodzinnej

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP,
• Monika Błońska, Radca prawny, Dyrektor Departamentu w Mariański Group Kancelaria PrawnoPodatkowa,
• Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezesa PARP,
• prof. dr hab. Adam Mariański, lider i założyciel Mariański Group,
• Katarzyna Woszczyna , Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej w Business Centre
Club,

40

Warsztat na temat portalu biznes.gov.pl

Warsztat organizowany przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

warsztat

Pasja i czas wolny

8

• Jak sprawić, by nasza pasja stała się pracą?
• Pasja jest moim dodatkowym źródłem dochodów. Kiedy podjąć decyzję, by stała się podstawowym
źródłem utrzymania?
• Jak pogodzić prowadzenie firmy opartej na pasji z innymi dziedzinami życia?
• Blaski i cienie biznesu opartego na pasji z perspektywy doświadczeń znanych osób, które wybrały tę
drogę.
• Zagrożenia kryjące się za nieprzemyślanym łączeniem swoich pasji ze ścieżką zawodową.
• Moja firma w moim mieście – dlaczego tu?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
41

Pasja + Biznes = Sukces

panel
• Przemek Błaszczyk, Właściciel Bistro Manana w Chorzowie, finalista Programu Top Chef,
• Tobias Goelz, Dyrektor Generalny biopin Vertiebs GmbH,
• Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa,
• Tomek Szabelka, Właściciel Studia Fryzjerskiego Tomasz Szabelka w Chorzowie, pasjonat
i filantrop,
• Veselin Peev, Prezes Elektror airsystems Sp. z o.o.,
• Grzegorz Pietraszewski, Prezes Aureus Leasing Sp. z o.o.,
• Michał Wróblewski, Prezes Zarządu MAP System Sp. z o.o. właściciela kompleksu "Sztygarka" w
Chorzowie.
• Mierz siły na… zasoby czyli finansowanie eventu,
• Rusz głową! Pomysł, idea i motyw przewodni,
• Lokalizacja i dostępna infrastruktura i atrakcje,
• Promocja, komunikacja, gwarantowana satysfakcja!
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Przepis na udany event

• Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Paru Wodnego Tychy,
• Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu Grupy PWTP,
• Olga Krzemińska Zasadzka, managing director Agencji eventowej Power, PowerSport i DMC Poland,
członek – założyciel Stowarzyszenia Branży Eventowej,
• Arena Gliwice

panel

• Miasta dobrej jakości życia,
• Równowaga podstawą rozwoju,
• Zalety ruchu cittaslow dla mieszkańców oraz turystów,
• „Slow city” nie oznacza „w tyle”,
• Postawy typu slow: slow food, slow travel, slow work.

43

Miasta Cittaslow alternatywą wielkomiejskiego
pośpiechu

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• Agata Gruszecka-Tieśluk, Komitet Naukowy Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
• Anna Grygierek, Burmistrz Gminy Strumień,
• Mateusz Kamiński, Burmistrz Miasta Rzgów,
• Klaudiusz Kandzia, Burmistrz Miasta Kalety,
• Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
• Work life balance vs. Work life harmony,
• Praca zawodowa i życie osobiste - jak w procesie harmonijnego łączenia tych stref może aktywnie
wspierać swoich pracowników każda organizacja?
• Jak holistycznie zarządzać pracownikiem i jego doświadczeniem, które zdobywa w pracy i poza nią?
• Jak rozwijać odporność psychiczną i jaki to ma wpływ na funkcjonowanie pracownika i organizacji?
• Koncepcja Activity Based Working – jak kreować przestrzeń organizacji tak, by sprzyjała zarządzaniu
różnorodnym zespołem?
• Wellbeing - czym jest i dlaczego warto go wdrażać w sposób strategiczny w organizacji.
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
44

WORK LIFE HARMONY – jak szukać harmonii
między życiem a pracą?

• Dr Katarzyna Kulig-Moskwa, ekspert w zakresie kapitału ludzkiego i społecznej odpowiedzialności
biznesu, autorka książki „Wellbeing w organizacji. Co? Jak? Dlaczego?”,
• Anna Marciniak, dyrektor ds. personalnych i administracji, Skanska Property Poland,
• Sylwia Rybak, manager projektów rozwojowych, certyfikowany trener, konsultant, coach, Business
Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International,
• Dr Anna Syrek-Kosowska, ekspert Akademii WSB, manager projektów HR, trener, executive coach.
• Magdalena Wilczak, szefowa FP Academy, Future Processing Sp. Z o.o.
Moderator:
• Dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB

panel

Samorząd

9
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Sejmik Województwa Śląskiego:
Sesja na 100-lecie odzyskania niepodległości.

46

Smart(er) cities

PORZĄDEK OBRAD
LIX. UROCZYSTEJ SESJI
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
„100-lecie odzyskania niepodległości”
18 października 2018 roku, czwartek, godz. 1330
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
sala konferencyjna Balowa B
1. Otwarcie sesji Sejmiku:
- Pan Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
- Pan Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rad Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
2. 100-lecie odzyskania niepodległości – wpływ na przyłączenie Śląska do Polski:
- wystąpienie Pana prof. dr. hab. Jana Malickiego, Dyrektora Biblioteki Śląskiej.
3. 100 lat niepodległej Polski a wolność gospodarcza:
- wystąpienie Pana Tomasza Zjawionego, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych
przedsiębiorstw
w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej:
- wystąpienie Pana Mieczysława Bąka, Prezesa Zarządu
i Dyrektora Generalnego Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym"Oraz Pani Anny Szcześniak, Pełnomocnika Zarządu, Dyrektora ds. Strategii i Programów
Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym".
Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
5. :
- wystąpienie Pana Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (druk V/……….).
7. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego
8. Zamknięcie sesji Sejmiku.
• Smart(er) cieties, miasta przyszłości, przykłady dobrych praktyk w Europie i na świecie,
• Czy inteligentne rozwiązanie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem? Smart cieties w kontekście
„Wielkiego Brata”,
• Internet rzeczy w służbie inteligentnych miast,
• „Rozwiązania smart” – szanse lokalnych dostawców technologii kontra globalne firmy,
• Współpraca: Samorząd – biznes, w służbie mieszkańcom,
• Komunikacja miejska w inteligentnym mieście – jak planować wydatki,
• Dobre praktyki – jakie rozwiązania smart warto wdrażać w polskich miastach,
•Optymalizacja ruchu pojazdów miejskich.
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

sesja

panel
• Wojciech Muras, Prezes Netology,
• prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,
• Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis Group.
Moderator:
• Romuald Gacka, Cormet S.C.

• Zrównoważone miasto czyli jakie? Największe wyzwania dla samorządów,
• Jak zarządzać miastem aby było przyjazne dla mieszkańców i środowiska,
• Rola mieszkańców w zrównoważonym rozwoju miast,
• Zrównoważone budownictwo, transport, przemysł, gospodarka odpadami …. Biznes na rzecz
zrównoważonych miast,
• Metropolia Śląska. Razem możemy więcej? Nie tylko transport. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
polityka senioralna, środowisko…

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
47

Zrównoważone miasta. Tu chce się żyć!

• Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,
• Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej,
• Małgorzata Bednarek , Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki,
• Iga Kamocka, Fundacja Schumanna,
• Marcin Krupa, Prezydent Katowic,
• Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
• Gaël Perdriau, Mer miasta Saint-Etienne,
• Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
• Aleksandra Skowronek – Wiceprezes Zarządu, Fundusz Górnośląski SA,
• Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland,

panel

10

• Jaka jest, a jaka powinna być rola samorządu w gospodarce?
• Czy w Polsce istnieją przykłady samorządowych praktyk szczególnie korzystnych dla
przedsiębiorców?
• Jeśli tak, to jakie wymierne korzyści wynikają ze stosowania powyższych praktyk?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
48

Dobre praktyki samorządowe korzyścią dla
gospodarki

• Kordian Kolbiarz, Burmistrz Miasta Nysa,
• Andrzej Maciejewski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej,
• Jarosław Obremski, Senator RP, Wiceprezydent Wrocławia w latach 2001-2011,
• prof. Paweł Swianiewicz, ekspert, twórca rankingu zadłużenia gmin,
• Irena Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

panel

Moderator:
Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI

49

50

• Śląsk pojezierzem? Zasoby wodne. Jakość wód.
• Potencjał dziedzictwa hydrotechnicznego, biogospodarczego i turystycznego śląskiego pojezierza.
• Zieleń w mieście a gospodarowanie wodą. Nowe aspekty zarządzania wodą w miastach – „deszcze
niespokojne kontra miejski beton”. Wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych do rozwoju
błękitno-zielonej infrastruktury śląskich miast – Czy jest to możliwe?
• Samorząd, mieszkańcy, przedsiębiorstwa - Wspólny interes, konieczny dialog. Rozwiązania
techniczne i dobre praktyki gospodarowania wodami – trendy w architekturze i urbanistyce.
Wody Pojezierza Śląskiego–potencjał ekonomiczny • Wyzwania w zarzadzaniu wodami w mieście - edukacja społeczne. Nowoczesne metody edukacji i
i społeczny - stan obecny, wyzwania, przyszłość.
promocji. Jak zmotywować i zaangażować mieszkańców do działania?
• Zrównoważona gospodarka wodna sposobem na minimalizację skutków zmian klimatycznych na
terenach zurbanizowanych
Moderator:
• dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii

• Zrównoważony transport i jego wpływ na wzrost jakości życia mieszkańców ,konkurencyjność i
atrakcyjność regionu. Dobre praktyki.
• Idea zrównoważonej mobilności w Metropolii receptą na zanieczyszczenie powietrza, hałas,
zatłoczone centra miast…
• Elektryfikacja transportu publicznego. Pierwsze kroki w elektrycznej rewolucji.
• Przyszłość to dzielona mobilność ? Car sharing ride sharing jako współdzielona mobilność
wsparciem transportu miejskiego. Jak zachęcić mieszkańców na zmiany nawyków podróżowania?
• Rowerem przez Metropolię. Rower metropolitalny jako uzupełnienie komunikacji miejskiej.

panel

spotkanie
zamknięte

Akademia Marketingu i Sprzedaży
• Miliony opcji, jak wybrać te właściwe?-czyli o skutecznym, inteligentnym marketingu,
• Reklama VR - jakie daje możliwości?
• Marketing kulturalnie - czyli jak miejsca rozrywki i usług wykorzystać nowe technologie,
• Do czego służy Webinar? – czyli o przyjaźni z klientem,
• Tworzenie dobrych treści - kluczem do serca klienta?

51

Marketing doznań

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Marcin Janowski, Właściciel agencji SPACE PR. Doradca, konsultant z zakresu E-PR, oraz Komunikacji
w Social Media

panel

Moderator:
• Maria Buszman, Prezes firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie, kierownik i
wykładowca podyplomowych studiów Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11

• małe sposoby na duże problemy, czyli jak nowoczesny marketing może rozwijać małe i średnie
firmy.
• przewagi konkurencyjne, czyli jak marketing może wpływać na pozycjonowanie marki
• marketing przyszłości, czyli co nas czeka w najbliższych latach
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

52

Marketing przyszłości: synergia mediów

• Marcin Wojda, Pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w Cityboard Media; ekspert z zakresu marketingu
i reklamy; wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
• Wiktor Balcer, PR Partner w Cityboard Media; ekspert z zakresu PR i komunikacji; wykładowca na
Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
• Łukasz Wyglądała, strategy lead w Performance Academy

panel

Moderator:
Marta Kazana-Piętka, top manager w firmach szkoleniowych, doświadczona specjalistka w obszarze
HR i tematyki związanej z ZZL. Realizuje szkolenia dla kadr z obszaru HR
• Skutecznej strategii i kampanii wejścia na rynki zagraniczne,
• Jak utrzymać się na rynku zagranicznym,
• Prognozy i nowe trendy na rynkach zagranicznych,
• Różnice kulturowe w biznesie,
• Step by step in business plan, czyli Vademecum kontaktów dla tych, którzy chcą spróbować swoich
sił w światowym biznesie.
53

Międzynarodowa kampania marketingowa - czyli
jak wejść na rynki zagraniczne, case study

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Urszula Wöltjen, Deutsch - Polnisches Consulting
• Benjamin Knöfler, The Relations Expert, BVMW
• Łukasz Żak, Legal Support Office

panel

Moderator:
• Dariusz Tworzydło, polski ekonomista, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o
mediach, profesor WSIiZ

54

Warsztaty o nowoczesnych strategiach
marketingowych

• Na czym polega skuteczna komunikacja marketingowa?
• Nowy model kampanii reklamowej - jak go realizować?
• Dlaczego badania i analiza danych jest tak ważna dla skutecznego marketingu? - case study,
• Inteligentny marketing - czyli o tym, jak w skuteczny sposób stworzyć i realizować nowoczesną
strategię marketingową,
• Strategia marketingowa bez skutecznego PR- czy to możliwe?
• Siła brandu - czyli jak ważny jest wizerunek marki.

warsztat

• Sposoby weryfikacji modeli istniejących biznesów oraz oferowanych produktów i usług,
• Sposoby analizy poprawności procesów sprzedażowych i marketingowych w firmie,
• Założenia Design Thinking, Agile i Lean Start-Up
• Sposoby weryfikacji użyteczności produktu wśród klientów.
55

Kliencie kup! Czyli dlaczego klient nie jest
zainteresowany naszymi produktami?

56

Facebook

Panel do opracowania z partnerem

warsztat

57

Google

Panel do opracowania z partnerem

warsztat

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Igor Ginalski , założyciel, trener w Flip Mind
• Piotr Drozdol, Senior Agile Coach w ING Bank, właściciel, trener w Flip Mind
• Rafał Mazur, Business Solutions Manager w COMARCH, właściciel, trener w Flip Mind

panel FM

Lokalność jest coraz ważniejszym choć nadal niewykorzystanym trendem w komunikacji. A to na tym
poziomie biznes i pasje widać najlepiej.
Na przykładzie projektu zrealizowanego przez markę Onet i mytaxi pokażemy jak sektor MSP może
wykorzystać ten potencjał w swoich działaniach.
58

Miasto moje a w nim … czyli co ludzkie historie
mogą dać Twojej marce

Opowiemy o budowaniu historii marki w oparciu o historie ludzi – mieszkańców i przedsiębiorców w
różnych części Polski.

warsztat

Pokażemy też narzędzia i rozwiązania wspierające komunikację lokalną.
Damy również wskazówki, jak prowadzić takie projekty z własną marką.
Dominik Pilarski, Strategic Project Manager, Media Impact

Global SME Meeting
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Transport międzynarodowy – Centra logistyczne

Przyszłość jednolitego rynku

• Kierunki rozwoju transportu drogowego w Polsce i na Świecie,
• Ograniczenia w transporcie drogowym w świetle zmian przepisów krajowych i europejskich,
• Ułatwienia w procedurach zezwoleń związanych z transportem drogowym i pracowniami dyskusja/propozycje de lege ferenda.
• Ustawodawstwo europejskie – czy uderza w polskich transportowców?
• Rynek pracy, czy rynek pracownika - jakie są możliwości zaspokojenia popytu na pracowników w
branżach transportowych.
• Kierunek rozwoju branży transportowej – czy jest zagrożona przez kolej?
• Samochody elektryczne jako kolejna przełomowa innowacja?
• Globalne ograniczenia kosztów transportu.
• Jak pozyskiwać i zatrzymywać kierowców, logistyków, mechaników w polskich firmach
transportowych?
• Jakie bariery występują na jednolitym rynku i czy UE zamierza się zająć tym problemem,
• Na jakich dziedzinach powinny się koncentrować przyszłe działania UE na rzecz pogłębienia
jednolitego rynku?
• Jak Polska ocenia wpływ Berxitu na funkcjonowanie jednolitego rynku.
• Jakie znaczenie ma polski cyfrowy wymiar jednolitego rynku? Jakie korzyści dostrzega Polska w
cyfryzacji jednolitego rynku?
• Czy konieczne są dalsze swobody liberalizujące swobodny przepływ towarów i usług w ramach rynku
wewnętrznego?
• W jaki sposób zapewnić przestrzeganie zasady mobilności pracowników?
• Przestrzeganie zasad subsydiarności i proporcjonalności oraz utrzymanie traktatowego podziału
kompetencji,
• Zabezpieczenie interesów przedsiębiorców transportu drogowego z państw Europy ŚrodkowoWschodniej, w świetle nasilających się negatywnych tendencji na rynku wewnętrznym UE?

panel

panel

• Różnice kulturowe i biologiczne a skuteczna komunikacja w biznesie.
• Rozmowy biznesowe bez barier pokoleniowych czy równościowych.
• Pułapki natury ideologicznej w komunikacji a prowadzenie firmy.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

61

Bariery w Komunikacji i różnice kulturowe w
biznesie

• dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska - Wykładowca Instytutu Języka Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego,
• dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Wykładowca Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu
Śląskiego,
• Anna Krasuska-Terillon, Konsul Honorowa Francji w Katowicach
• Paweł Jaguś, Biznesman; Prezes Spółki Maat4; Członek Rady Nadzorczej Spółki Giełdowej ES System;
Członek Rady Nadzorczej Spółki Agat; Partner i Członek Zarządu w Spółkach Fracthon
• Denis Chambe, Wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej
• Christophe Bertier, Dyrektor ds. sprzedaży firmy RSA COSMOS

panel

Moderator:
• dr hab. Jacek Warchala, Kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
Uniwersytetu Śląskiego
62

Warsztaty dla Przedsiębiorców z rynków
zagranicznych

Warsztat w opracowaniu

63

Global SME Meeting

Global SME Meeting - Okrągły Stół

64

Jedwabny szlak.

65

Spotkanie Rektorów Uczelni Polskich i Chińskich

66

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości

•Czy Nowy Jedwabny Szlak to droga do zacieśnienia współpracy Europy Centralnej z Chinami?
•Które branże powinny najbardziej podążać Nowym Jedwabnym Szlakiem ? Które już wkroczyły na
Szlak ? Próba oceny pierwszych efektów.
• Nowy Jedwabny Szlak ma też wprowadzać w świat zaawansowanych technologii. Czy tak
rzeczywiście może się stać ?
•Nowy Jedwabny Szlak to wizja dla wielkich przedsięwzięć. Czy jest tu miejsce dla małych i średnich
firm?
•Po Szlaku trzeba się poruszać – perspektywy dla infrastruktury transportowej.
•Śląsk włącza się w realizację Nowego Jedwabnego Szlaku. Jak ten zamiar efektywnie wdrożyć ?

warsztat
spotkanie
zamknięte

panel

panel
Otwarty okrągły stół

okrągły stół
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• Giriraj Singh, Minister ds. Micro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rządzie Indii / Minister of
Micro, Small and Medium Enterprises of the Government of India
Zagadnienia:
• Prezentacja potencjału gospodarczego i szans we współpracy ekonomicznej z Republiką Indii,
• Prezentacja branż kluczowych dla Rządu Indyjskiego,
• Współpraca Województwa Śląskiego z Republiką Indii,
• Rozmowy B2B z przedstawicielami delegacji.
67

68

Indie – możliwości, ekspansja, sukces!

Zagraniczna ekspansja polskich MŚP

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Vinod Kumar, President of Indian SME Forum,
• Giriraj Singh, Minister ds. Micro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rządzie Indii / Minister of
Micro, Small and Medium Enterprises of the Government of India.
Moderator:
• J.J. Singh, Prezes Indysjko-Polskiej Izby Gospodarczo-Przemysłowej / President of Indo-Polish
Chambers of Commerce & Industries
• „Czy tylko cena?” Przewagi polskich firm w eksporcie.
• Finansowanie eksportu – jakie rozwiązania są najlepsze.
• Ryzyko w eksporcie.
• Główne bariery eksportowe.
• Czy tylko Unia Europejska?

panel

panel

• Jurysdykcja i jej specyfika,
• Rynek usług finansowych,
• Treuhand i jego rola,
• Zastosowanie polskich rozwiązań prawnych,
• Zalety z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy.
69

Lichtenstein – bankowość, fundacja, sukcesja

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

panel

• Ivan Melay – Director of Central Europe, BENDURA BANK AG,
• Maciej Szreder, Manager of Polish Market, BENDURA BANK AG,
• Christoph Gassner, CEO / Managing Partner, Audina Treuhand AG,
• Aleksander Stuglik, Managing Partner, KBZ Żuradzka & Wspólnicy Sp.K.
Zdrowie i środowisko
• Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza – Program „Czyste Powietrze” – korzyści dla
przedsiębiorcy,
• Jak przedsiębiorca może walczyć ze smogiem?,
• Przedsiębiorca jako partner w Programie „Czyste Powietrze”,
• Oferta NFOŚ dla przedsiębiorców podnoszących efektywność energetyczną,
• Jak ROP wspiera śląskich przedsiębiorców podnoszeniu efektywności energetycznej, czyli w walce o
czyste powietrze?
• Czy przedsiębiorcy aktywnie korzystają z funduszy unijnych dedykowanych zwiększaniu
efektywności energetycznej?
• Jak na tle kraju prezentują się śląscy przedsiębiorcy?
• Budynki komunalne stanowią poważne źródło niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.
• Jak miasta próbują rozwiązać ten problem? Czy pozyskują środki unijne na wsparcie tych działań?
Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Polska bez smogu

panel
• Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
• Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,
• Piotr Woźny, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
• Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,
• Przedstawiciel Ministerstwa Energii,
• Przedstawiciel Miasta Katowice,
• Przedstawiciel Miasta Zabrze.
Moderator:
• Józef Wycisk, redaktor Polskiego Radia Katowice

14

• W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
• Ambitne cele recyklingowe UE wyzwaniem dla administracji i biznesu.
• Europejskie systemy gospodarowania odpadami. Jak to robią najlepsi?
• Gospodarka odpadami. Planowane zmiany prawne i systemowe.
• Pożary składowisk. Palący problem polskiej gospodarki odpadami.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
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Gospodarka odpadami. Kluczowe wyzwania i
palące problemy

• Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska
• Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
• Ryszard Pazdan, ekspert BCC
• Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny,
• Jerzy Starypan, Prezes Zarządu Beskid Żywiec Sp. Z o.o.,
• Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK,
• Tomasz Uciński, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,
• Jerzy Ziaja, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.

panel

Moderator:
• Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza
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spotkanie
zamknięte

Okrągły stół wody

YES Summit - Young Entrepreneurs & Startups Summit
72

Młodzi Przedsiębiorcy w V4

Spotkanie Młodych Przedsiębiorców, start-up'ów oraz inwestorów z różnych branż.
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Polski software house - lokomotywa rodzimego
eksportu usług IT

• Kim są i dla kogo pracują rodzime "software housy" - małe i średnie firmy zajmujące się
świadczeniem usług IT,
• Polski programista - krajowy hit eksportowy,
• Główne kierunki rozwoju oraz bariery we wzroście branży,
• Utrzymanie szybkiej dynamiki wzrostu rynku - rekomendacje dla administracji publicznej.
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Software Development Association Poland

Spotkanie branży Software House

okrągły stół

panel

spotkanie
zamknięte

Strefa Innowacji i Wiedzy:
Grywalizacja w firmie - zastosowanie elementów
gier komputerowych w zarządzaniu i marketingu

• Czym jest grywalizacja i w jakich obszarach znajduje zastosowanie?
• Na czym polega innowacyjność tej metody?
• Czy w każdej organizacji możemy ją stosować?

wystąpienie
20 min.

76

Blockchain

• Czym jest blockchain i jak działa?
• Czym się charakteryzuje ta technologia i jakie są możliwości jej komercyjnego wykorzystania?
• Jakie nowe modele biznesowe mogą być tworzone z wykorzystaniem tej technologii w przypadku
dużych przedsiębiorstw jak i startupów?

wystąpienie
20 min.
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• Kto wymyślił bitcoina?
• Czy każdy może stworzyć kryptowalutę?
• Skąd się bierze cena kryptowalut?
Bitcoin i inne kryptowaluty - pieniądze przyszłości?
• Czy kryptowaluty są bezpieczne?
• Jakie są obszary ich stosowania?
• W jakim zakresie rynek kryptowalut powinien być regulowany przez państwo?

75

Podczas wystąpienia dowiemy się, dlaczego 55% firm na świecie już wdraża bądź planuje
uruchomienie AI (Sztucznej Inteligencji) - w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta.
Ponadto poznamy odpowiedź na pytania:
• Jakie są aktualne możliwości chatbotów?
• W jakich obszarach są najczęściej stosowane?
• W jakim kierunku będą się rozwijały?

wystąpienie
20 min.

wystąpienie
20 min.
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Chatboty - przyszłość komunikacji z klientem?

79

• Czym jest technologia RPA?
Robotyzacja Procesów Biznesowych – jak zatrudnić
• Jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystują roboty biurowe do pracy?
cyfrowego pracownika?
• Jakie kryteria powinien spełniać proces, aby móc go zrobotyzować?

wystąpienie
20 min.
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AI Katowice

wystąpienie
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- Life-work balance
- Zdrowy styl życia
- Well being w pracy
- Biznes i kultura
- Alternatywne metody inwestowania
- Oryginalne i inspirujące biznesy
- Savoir Vivre w biznesie
- Wpływ aranżacji powierzchni biurowych na
efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Cykl prezentacji ze specjalistami z obszaru sztucznej inteligencji

Strefa Prezentacji na Biznes Expo:

Realizacja kilku wystąpień na terenie Targów, tematy do ostatecznego potwierdzenia

wystąpienie

Wydarzenia Zapowiadające
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VIII Konferencja Rada Nadzorcza

Konferencja w całości poświęcona profesjonalizacji nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych. Po raz
4. zostanie wręczone wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”, wyróżnienie dla osoby, która
wnosi istotny wkład w budowanie ładu korporacyjnego w Polsce. 4 października 2018 r. w Dąbrowie
Górniczej.

konferencja

83

Kongres Praktyków Biznesu

Kongres Praktyków Biznesu organizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu

konferencja

Wydarzenia towarzyszące

84

VII Konferencja Naukowa pt.: Innovations in
Biomedical Engineering – IIBE 2018”

85

Spotkanie wieczorne w dzień inauguracji
Komngresu

86

Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering” (www.iibe.pl) organizowana jest przez
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej we współpracy z American Heart of Poland SA.
Inicjatywa ta stanowi kontynuację, w zmienionej formule, konferencji „Śląska Inżynieria
Biomedyczna”, której cztery edycje miały miejsce w Zabrzu w latach 2012 ÷ 2015. Zmiana ta wynikała
z zamiaru nadania konferencji charakteru naukowego. Tegoroczna edycja konferencji „Innovations in
Biomedical Engineering”, po raz pierwszy, będzie stanowiła jedno z wydarzeń towarzyszących VIII
Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw i odbędzie się w dniach 17-19.10.2018
r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Ta nowa inicjatywa będzie okazją do
zaprezentowania osiągnięć naukowo-badawczych w obszarze inżynierii biomedycznej szerokiemu
gremium uczestników kongresu. Uczestniczyć w niej będą m.in. przedstawiciele: Władz Województwa
Śląskiego, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych z kraju i zagranicy, a także
przedstawiciele jednostek szpitalnych. W ramach wydarzenia przewidziana jest również wystawa
najnowszych osiągnięć aplikacyjnych opracowanych w firmach stanowiących technologiczne zaplecze

konferencja

Podczas spotkania finał konkursu Samorząd, który wspiera MŚP

spotkanie
zamknięte

Spotkanie wieczorne w drugi dzień Kongresu

Spotkanie w restauracji 27 piętro

spotkanie
zamknięte
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Posiedzenie KIG

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

spotkanie
zamknięte
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SMOGATHON

Polski Półfinał Smogathon 2018

89

Prawo do przedsiębiorczości

90

Rada ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw

Tematem spotkania będzie Konstytucja Biznesu oraz inne zmiany prawne ułatwiające zakładanie i
prowadzenie firm. Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, w ramach której eksperci z
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji
Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa
dyspozycji.
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Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Spotkanie zamknięte zorganizowane przez Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
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Spotkania B2B organizowane z Enterprise Europe
Network

w trakcie opracowywania

konferencja
otwarta

spotkanie
zamknięte
spotkanie
zamknięte
spotkania
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