
Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Śląsk 
Koszęcin 24.11.2017 

Program
8:15-9:15 Rejestracja uczestników

9:15 – 11:45 

„Prezentacja danych o rozwoju transportu drogowego, kolejowego i rzecznego na przestrzeni 
ostatnich 20 lat oraz kierunków rozwoju transportu w perspektywie 25-50 lat”
Prelegenci: Prof. Andrzej Bujak, Ryszard Galla – Poseł do Parlamentu RP, eksperci z Niemiec

Komisje Unii Izb Odry i Łaby 
„Kształcenie dualne”  
Prelegenci: Kevin Kaiser - Przewodniczący Komisji, Jan Kamiński – UW Wrocław, Prof. Zygmunt Przybycin

12:00-13:00 „Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu izb gospodarczych w przypadku wprowadzenia 
nowych zasad obowiązkowej przynależności”
Prowadzący: Sven Ericsson

13:15–13:45 „Aktywna promocja polskich podmiotów gospodarczych na rynkach niemieckojęzycznych”  
PolenJournal.de, Punkt.Media, Projekt-Profi
Dorota Michniewicz-Rybarz i Piotr Piela SC Media

13:45-14:45 „Problemy polskich firm na rynku niemieckim i sposoby ich rozwiązywania” 
Smuda Consulting

„Ubezpieczenia polskich firm w Niemczech”
Oliver Botto - ekspert Smuda Consulting

15:00-16:00 Przerwa obiadowa

16:00 – 17:15 „Finansowanie zewnętrzne jako narzędzie optymalizacji. Możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych”
Prelegenci: Katarzyna Nagły, Prof. Witold Potwora, Roland Wrzeciono OCRG i eksperci z Niemiec

17:15-17:30 Przerwa kawowa

17:30-18:30 „Ekspansja firm chińskich na rynek zachodni. Zagrożenia czy korzyści dla polskich 
i niemieckich firm”
Prelegenci m.in.: Sven  Ericsson,  Prof. Zygmunt Przybycin - UE Katowice

18:30-19:00

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

20:15 Uroczysty bankiet

W czasie konferencji prowadzona będzie Giełda Kooperacyjna podmiotów gospodarczych z Polski i Niemiec celem 
nawiązania współpracy i rozwoju kontaktów gospodarczych. Giełda odbędzie się w piątek w godzinach od 10.00 - 19.00.

UWAGA!
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres: d.michniewicz@polenjournal.de lub nr tel. +48 728 838 003 (j. polski) +48 667 920 340 
(j.niemiecki) do 10 listopada br. Liczba miejsc limitowana. 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w pałacu. Koszt 130 zł za dobę w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem. Proszę o informację 
w tej sprawie na adres wskazany powyżej wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji. 
W czasie konferencji prowadzona będzie rejestracja wideo. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji zarejestrowanego materiału na 
portalach internetowych organizatorów i patronów medialnych. 
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11:15-12:00 Przerwa kawowa

13:00-13:15 Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

19:00-20:00


