
DZIEŃ 1

13:00 OTWARCIE OBRAD

13:10-14:30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

iks ńip raK zreim izd ołW , Mi ni ster Skar bu Pań stwa, Pol ska

PA NEL DYS KU SYJ NY: 

Przekształcenia własnościowe w Europie
Środkowej- wykorzystane możliwości
i utracone szanse.
Z per spek ty wy 25 lat mo żna oce nić, że prze kształ ce nia wła sno ścio we

nie sta no wi ła pod sta wę wpro wa dze nia go spo dar ki ryn ko wej po przez

dat ków pań stwo wych i po pra wie nia efek tyw no ści za rzą dza nia przed -
się bior ca mi. Tem po i mo del prze mian wła sno ścio wych mia ły ta kże
bez po śred ni wpływ na wzrost go spo dar czy. W wy mia rze sys te mo wym
prze mia ny wła sno ścio we speł ni ły swo je ce le, war to jed nak spoj rzeć
na pro ce sy pry wa ty za cyj ne przez pry zmat prze mian spo łecz nych, po -

M o  d e  r a  t o r :

ahc oS kec aJ , Wi ce pre zes, PwC 

P a  n e  l i  ś c i :

• iks ńip raK zreim izd ołW , Mi ni ster Skar bu Pań stwa, Pol ska
• iks rob maT łew aP , Pre zes Za rzą du, Gieł da Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie
• ar eb uL zsuir aD , Pre zes Za rzą du, Tau ron Pol ska Ener gia SA
• zciw or ad jaH zrog ezrG , Pre zes, Gru pa GRE MI
• ik cuł zoR wałs eiW , Do rad ca Stra te gicz ny, Ro th schild 
• Dragos Neascu, Dyrektor Wykonawczy, SAI Erste Asset Managment, Rumunia

14:30-14:40 Prze rwa ka wo wa



14:40-15:50 PA NEL DYS KU SYJ NY

Strategie sektora chemicznego wobec
zmieniających się wyzwań rynkowych
Ryn ko wi eks per ci po zy tyw nie oce ni li pro ces kon so li da cji pol skiej che -

Na ro dzi mym ryn ku Gru pa Azo ty jest już zde cy do wa nym li de rem. Skon -
so li do wa na pol ska che mia mo że jed nak zajść da lej. Wła śnie trwa ją
pra ce nad kom plek sem pe tro che micz nym, któ ry zda je się mo że zo stać
ko łem za ma cho wym dla ca łej pol skiej go spo dar ki. Czy ko lej ne in we -
sty cje mo gą wy wo łać efekt ska li, dzię ki któ re mu pol ski prze mysł che -
micz ny mo że stać się gra czem glo bal nym? 

M o  d e  r a  t o r :  

iks wod zaiwG treb oR , Pre zy dent, Cen trum im. Ada ma Smi tha 

P a  n e  l i  ś c i :

• Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
• Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa Lotos
• iks ńil eiZ zsam oT , Pre zes Za rzą du, Pol ska Izba Prze my słu Che micz ne go 
• kain aB łaf aR , Pod se kre tarz Sta nu, Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa

15:50-16:30 OBIAD



Procesy inwestycyjne w perspektywie
25 lat transformacji ustrojowej.
Trans for ma cja ustro jo wa w kra jach Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej
w spo sób dia me tral ny zmie ni ła re gu ły dzia ła nia sys te mów eko no micz -
nych, stwa rza jąc no we, bar dzo sze ro kie mo żli wo ści roz wo ju. Na ka żdym
z eta pów prze mian go spo dar czych pro ce sy in we sty cyj ne wy ni ka ły z mo -
żli wo ści i wa run ków ofe ro wa nych przez oto cze nie po li tycz ne, spo łecz ne
i eko no micz ne. Pa trząc z per spek ty wy mi nio nych 25 lat war to po ku sić
się o oce nę efek tyw no ści za sto so wa nych roz wią zań w po szcze gól nych
sek to rach go spo dar ki w za le żno ści od wiel ko ści przed się biorstw. Zro zu -
mie nie zmie nia ją ce go się tem pa i mo żli wo ści in we sty cyj nych oraz ich re -
gio nal ne go zró żni co wa nia jest nie zwy kle cen ne w ob li czu po szu ki wa nia
mo żli wo ści wyj ścia z kry zy su go spo dar cze go.

M o  d e  r a  t o r :

ik cis iL łew aP , Re dak tor Na czel ny, Ty go dnik Do Rze czy

P a  n e  l i  ś c i

• ik ciw aS ker aM , Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Polska
• ołd yzS ata eB , Po seł, Wi ce prze wod ni czą ca Ko mi sji Fi nan sów Pu blicz nych 
• iks ńiw aP fot zsyzrK , Pre zes Za rzą du, Gru pa Ma spex Wa do wi ce
• iks niw eL nov droC , Dyrektor Zarządzający, Ma cqu arie In fra struc tu re and Re al As sets

17:40-17:50 Prze rwa ka wo wa

17:50- 19:00 PRE ZEN TA CJE 
• Polityka Handlowa UE, a inwestycje w regionie – Andrzej Dycha,

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

• CENTRUM EDUKACYJNE MUZEUM ŻYDOWSKIE YIDDISHER
HUIZ – Jacek Pilch, pełnomocnik Fundacji Chai ds. budowy
w Tarnowie

• Centrum Business in Małopolska Marka ekonomiczna regionu
– Tomasz Latocha, Wiceprezes, Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA

• Inese Šuļžanoka, Szef Przedstawicielstwa w Polsce, Agencja
Inwestycji i Rozwoju, Łotwa

• Marka miasta magnesem dla inwestorów – prezentacje miast
ukraińskich – Walerij Logwinow, Szef Centrum Technologii ds.
e-administracji



19:00- 19:10 Prze rwa ka wo wa

19:10: 20:20 U sterów polskiej gospodarki
– bilans ćwierćwiecza.
Trans for ma cja ustro jo wa, spo łecz na i go spo dar cza ja ka do ko na ła się
po 1989 ro ku sta no wi do sko na ły przy kład ewo lu cyj nych prze mian i dy -
na micz ne go roz wo ju za ini cjo wa nych przez zmia nę wa run ków po li -
tycz nych i wy zwo le nie nie skrę po wa nej spo łecz nej przed się bior czo ści.
No we mo żli wo ści roz wo jo we stwo rzy ły szan sę ale i ko niecz ność dy na -
micz ne go wzro stu go spo dar cze go. Ja ka by ła ro la Pań stwa w tym pro -
ce sie, ile mo żli wo ści uda ło się wy ko rzy stać, któ re dzia ła nia
kon ty nu ować – roz strzy gnie cie tych kwe stii bę dzie nie zwy kle wa żne
dla przy szło ści pol skiej go spo dar ki. W tym kon tek ście nie do prze ce nie -
nia są do świad cze nia lu dzi, któ rzy w mi nio nym ćwierć wie czu wy wie -
ra li naj więk szy wpływ na wa run ki i roz wój eko no micz ny Pol ski.

M o  d e  r a  t o r :

urt eP drazs yR , Prze wod ni czą cy Rady, To wa rzy stwo Eko no mi stów Pol skich

P a  n e  l i  ś c i :

• zcas ąW limE , Pre zes Za rzą du, Sta le xport Au to stra dy S.A.
• darG red nas kelA , Wi ce pre zes, Tau ron Pol ska Ener gia S.A.
• ahc oS kec aJ , Wi ce pre zes, PwC
• ker am zcaK wałs eiW , Prze wod ni czą cy, Pol ski Zwią zek Że glar ski
• iks wod naw eL zsun aJ , Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

)AN ZCIN HCET AW REZRP(

20:30 Ceremonia wręczenia nagród Inwestora
i Inwestycji Roku Europy Środkowo-Wschodniej



DZIEŃ 2

bankowy, fundusze private equity i venture
capital, giełdę i środki unijne – aktualny stan
i perspektywy. 
Ak tu al ny stan i per spek ty wy dla przed się bior ców w za kre sie po zy ska -

hcyrb od yzc ,uł at ip ak karb tsej uk nyran yzC .jów zoran uł at ip ak ain
pro jek tów? Czy ist nie je sy ner gia mię dzy wska za ny mi w ty tu le pa ne lu

nia roz wo ju? Ja kie są pod sta wo we ba rie ry w do stę pie do ka pi ta łu i jak
je prze ła mać? Dla cze go in no wa cyj ność prze bi ja się z tru dem do ka sy?
Pol skie do świad cze nia w za kre sie wspie ra nia SME – plu sy i mi nu sy.

M o d e r a t o r :

Magdalena Petryniak, Dyrektor programów strategicznych KAN

P a n e l i ś c i

• Filip Berkowski, Dyrektor Inwestycyjny, Enterprise Investors 
• Robert Kwiatkowski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie
• Jarosław Fordoński, Wicedyrektor Wydziału ds. Unii Europejskiej w Departamencie

Wsparcia Biznesu, mBank S.A.
• Cord von Lewinski, Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets

11:00- 11:30 Przerwa Kawowa/indywidualne rozmowy z uczestnikami



11:30 -13:00 BLOK PREZENTACJI:

Finansowanie Inwestycji w Polsce i Europie
Centralnej

• Mark Allen, Były Dyrektor Regionalny w Europie Środkowej i Wschodniej,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) 

• Aron Gereben, Starszy Ekonomista, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
• Rafał Rybacki, Szef Sekcji Polskiej, Infrastruktura i Sektor Publiczny, Europejski Bank

Inwestycyjny (EBI) 
• Wiesław Bury, Prezes, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA)
• Rafał Solecki, Dyrektor, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
• Łukasz Dziekoński, Przewodniczący Zarządu, Marguerite Fund

13:00-13:10 Przerwa Kawowa

13:10-14:10 „Dizajn jako szansa na osiągnięcie pozacenowej
przewagi rynkowej polskiej gospodarki”

rych wy ko rzy sta nie po zwo li na uzy ska nie prze wa gi kon ku ren cyj nej. Di -
zajn sta no wi re la tyw nie ta nie na rzę dzie nie tyl ko wy ró żnie nia się na tle
kon ku ren cji, ale rów nież po zwa la za ofe ro wać klien tom wy ższą war tość
do da ną sprze da wa nych pro duk tów. Ro la di zaj nu wy kra cza po za ko rzy -

duk tów i usług oraz oszczęd no ści zu ży cia ma te ria łów w pro ce sie
pro duk cji. Cho dzi w tym przy pad ku o ja kość ży cia zwią za ną ze sto so -
wa niem za sad er go no mii, two rze nie ma te rial ne go dzie dzic twa w wy -
mia rze kul tu ro wym czy też zmniej sze nie kosz tów uty li za cji pro duk tów
po przez uwzględ nie nie te go fak tu już na eta pie pro jek to wa nia. Czy mo -
żna trak to wać di zajn ja ko do bro pu blicz ne i wspie rać je go roz wój ze
środ ków bu dże to wych? W ja ki spo sób efek tyw nie pro mo wać pol ski di -
zajn na świe cie? Co po zwo li na szer sze wy ko rzy sta nie do bre go di zaj nu
w przed się bior stwach? Czy „druk” przed mio tów w tech no lo gii 3D zre -
wo lu cjo ni zu je do tych cza so we me to dy pro duk cji i dys try bu cji?

PARTNER: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE



M o d e r a t o r :

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Polska

P a n e l i ś c i :

• dr hab. Jacek Kucaba, Dyrektor Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie

• dr hab. Łukasz Mamica, Pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki i Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

• Agnieszka Sanocka-Zajdel, Dyrektor Handlowy, Splast Sp. z o.o.

14:10- 14:40 LUNCH

14:40- 16:10 BLOK:

Ekologia, energia i zrównoważony rozwój
urbanistyczny w miastach i regionach
– efektywne szwedzkie rozwiązania.

P r o w a d z ą c y :

Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji

Dobre Szwedzkie praktyki w samorządach
– dyskusja, sesja Q&A

• Gunnar Söderholm, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Zdrowia, Miasto Sztokholm,
Szwecja

• Kenneth Holmström, Wiceburmistrz, Gmina Älvkarleby, Szwecja
• Göran Albjär, Współpracownik ds. Klimatu i Energii, Rada Administracji, Region

Uppsala, Szwecja
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