XIX
ŚWIATOWA KONFERENCJA
GOSPODARCZA POLONII

01.10.2016 WARSZAWA

Dlaczego warto wziąć udział

Nasze gwarancje:
• Największa debata gospodarcza Polonii
• Reprezentanci trzydziestu krajów świata
• Praktycy dla Praktyków
• Strefa spotkań B2B i Networkingu
• Merytoryczny dialog z władzami
• Spotkanie kapitału i wiedzy
• Kontakty z odległymi rynkami
• Prezentacje Liderów
• Oferta regionalna
• Integracja przy biesiadnym stole

Uczestnicy konferencji:
• Przedstawiciele Rządu
• Przedstawiciele Samorządów
• Przedstawiciele Organizacji i Środowisk
Gospodarczych Polonii
• Przedstawiciele Izb Gospodarczych
z kraju i zagranicy
• Przedsiębiorcy i Managerowie firm zagranicznych
• Przedsiębiorcy i Managerowie firm krajowych
• Przedstawiciele Prasy, Radia i Telewizji
z kraju i zagranicy
• Radcowie Ambasad RP
• Przedstawiciele Świata Nauki i Kultury
• Konsulowie Honorowi
• Szefowie Banków
• Szefowie Funduszy i Firm Inwestycyjnych
• Przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych

Światowa Konferencja
Gospodarcza Polonii

W świecie niewiele jest państw, które w minionym wieku miałyby tak liczną emigrację rozsianą po wszystkich kontynentach i takie możliwości w obszarze wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej.
Celem organizowanych od wielu lat Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii jest rozwijanie
międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia oraz powiązań między krajami ich
osiedlenia a Macierzą.
Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii to największe spotkania, skupiające gospodarczą Polonię ze
świata będące miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów, a osobiste relacje
powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Do udziału w konferencjach zapraszamy bezpośrednio i przy udziale placówek dyplomatycznych RP
przedstawicieli polonijnego biznesu z kilkudziesięciu krajów świata, przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych oraz mediów, a dialog z uczestnikami prowadzony jest przez osoby o najwyższych kompetencjach i pełnej orientacji w zachodzących procesach gospodarczych z uwagi na sprawowane funkcje w
naczelnych organach państwa.
W tym roku zapraszamy do udziału w XIX edycji Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, którą
zainauguruje Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju w dn. 1.10.2016 r.

Prezes Zarządu
Fundacja Polonia Gospodarcza Świata
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Kraje uczestników konferencji
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Lokalizacja i Hotel
1. Lokalizacja i kontakt:
Biblioteka Narodowa,
Al. Niepodległości 213, Warszawa
Biuro organizacyjne - kontakt
tel.: +48 22 240 42 42
biuro@fundacjapolonia.pl
www.fundacjapolonia.pl

2. Jak dojechać:
TAXI - Lotnisko Chopina w Warszawie rekomenduje usługi trzech korporacji taksówkowych:
• ELE SKY TAXI - kontakt: +48 22 811 11 11, www.eletaxi.pl
• SUPER TAXI - kontakt: +48 22 578 98 00, www.supertaxi.pl
• SAWA TAXI - kontakt: +48 22 644 44 44 , www.sawataxi.com.pl
W trosce o bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania z taksówek zrzeszonych korporacji, oferujących
swoje usługi na terenie Lotniska Chopina. Cennik usług u zrzeszonych taksówkarzy jest umieszczony w
widocznym miejscu na szybie pojazdu.
Koszt przejazdu :
• z Lotniska do Hotelu IBIS REDUTA - ok.30 PLN
• z Hotelu IBIS REDUTA na Konferencję do (BN) - ok.20 PLN

3. Rezerwacja Hotelu:
• Rezerwacja na hasło: Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
• Rezerwacje będą dokonywane w miarę dostępności miejsc w obu hotelach.
• Warunki rezerwacji oraz płatności będą ustalane indywidualnie z gośćmi.
HOTEL IBIS Budget Reduta
• Cena: 99 PLN za pokój/dobę (dla 1 lub 2 osób, +15 PLN śniadanie/osobę)
• Rezerwacja-dane personalne na email: h7148@accor.com (tel. +48 22 824 05 40)

HOTEL IBIS Reduta
• Cena: 139 PLN za pokój/dobę (dla 1 lub 2 osób, +20 PLN śniadanie/osobę)
• Rezerwacja – dane personalne na email: h7125@accor.com (tel. +48 22 572 25 00)

Rejestracja i warunki uczestnictwa
1. Wymogiem koniecznym do uczestnictwa w XIX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest
wypełnienie formularza rejestracyjnego online lub przesłanie do organizatora skanu wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.fundacjapolonia.pl) - oraz dokonaniu wpłaty
rejestracyjnej w ciagu 3 dni od daty rejestracji/zgłoszenia.
2. Uczestnik zagraniczny zgłaszający się do udziału w Konferencji nabywa prawo do udziału w plenarnych obradach konferencji w Warszawie w dniu 01.10.2016r. oraz w ramach zaproszenia Samorządu
Elbląga - w sesji wyjazdowej konferencji w Elblągu w dniach 02-04.10.2016r. z chwilą przesłania do niego
przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany w formularzu online lub karcie zgłoszenia adres
e-mail lub nr fax.
3. Uczestnik krajowy zgłaszający się do udziału w Konferencji nabywa prawo do udziału w plenarnych
obradach konferencji w Warszawie w dniu 01.10.2016r. z chwilą przesłania do niego przez organizatora
potwierdzenia udziału na wskazany w formularzu online lub karcie zgłoszenia adres e-mail lub nr fax.
4. W przypadku wyczerpania miejsc po dokonaniu wpłaty i przed potwierdzeniem uczestnictwa, cała
wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty.
5. Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa (odstąpić od umowy) do dnia 15 września 2016 r.
poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora, po tym terminie
zgłaszający jest zobowiązany wyznaczyć reprezentanta i poinformować drogą pisemną organizatora, kto
w jego imieniu będzie reprezentował firmę.
6. W przypadku gdyby Konferencja miała się nie odbyć zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony
o tym fakcie przez organizatora.
7. Zgłaszający oświadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pobytu na konferencji oraz wydarzeniach
towarzyszących jest w jego gestii.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji.
9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w oficjalnych pokonferencyjnych materiałach
marketingowych.
10. Przez uczestnika zagranicznego rozumie się osobę fizyczna lub prawną mającą miejsce zamieszkania/siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Przez uczestnika krajowego rozumie się osobę inna niż opisana w punkcie 9.

Formularz rejestracyjny
na stronie:

www.fundacjapolonia.pl

Dialog z uczestnikami w latach 1995-2015
• Aleksander Kwaśniewski - prezydent RP
• Andrzej Stelmachowski - marszałek Senatu RP
• Adam Struzik - marszałek Senatu RP
• Longin Pastusiak - marszałek Senatu RP
• Maciej Płażyński - marszałek Sejmu RP
• Danuta Hubner - minister ds. europejskich, komisarz Unii Europejskiej, eurodeputowana
• Bogusław Liberadzki – minister transportu i gospodarki morskiej, eurodeputowany
• Krzysztof Hetman– marszałek woj. Lubelskiego, eurodeputowany
• Leszek Miller - premier
• Izabela Jaruga-Nowacka - wicepremier
• Leszek Balcerowicz - wicepremier i minister finansów
• Roman Jagieliński - wicepremier i minister rolnictwa
• Grzegorz W. Kołodko - wicepremier i minister finansów
• Janusz Steinhoff - wicepremier i minister gospodarki
• Jerzy Hausner - wicepremier i minister gospodarki
• Waldemar Pawlak - wicepremier i minister gospodarki
• Janusz Piechociński - wicepremier i minister gospodarki
• Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezes Narodowego Banku Polskiego
• Witold Koziński – wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
• Wiesław Rozłucki - prezes Giełdy Papierów Wartościowych
• Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich
• Marcin Święcicki - minister współpracy gospodarczej z zagranicą
• Jarosław Bauc - minister finansów
• Jacek Piechota - minister gospodarki
• Piotr Woźniak – minister gospodarki
• Grażyna Gęsicka – minister rozwoju regionalnego
• Marcin Kubiak – wiceminister infrastruktury i rozwoju
• Wiesław Kaczmarek - minister przekształceń własnościowych
• Emil Wąsacz - minister skarbu
• Aldona Kamela-Sowińska - minister skarbu
• Witold Modzelewski - wiceminister finansów
• Radosław Sikorski - wiceminister spraw zagranicznych
• Maciej Grabowski – wiceminister finansów
• Katarzyna Sobierajska - wiceminister ds. turystyki
• Tadeusz Iwiński - sekretarz stanu w kancelarii premiera
• Eugeniusz Grzeszczak - sekretarz stanu w kancelarii premiera
• Jan Borkowski - podsekretarz stanu w MSZ
• Grzegorz Schetyna – minister spraw zagranicznych
• Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w MG
• Piotr Wojaczek – przewodniczący konferencji specjalnych stref ekonomicznych
• Waldemar Achramowicz - marszałek woj. kujawsko-pomorskiego
• Piotr Całbecki - marszałek woj. kujawsko-pomorskiego
• Sławomir Sosnowski - marszałek woj. Lubelskiego
• Andrzej Kosztowniak - prezydent Radomia
• Andrzej Nowakowski – prezydent Płocka
• Marek Wojtkowski – prezydent Włocławka
• Andrzej Izdebski - prezes Agencji Inwestycji Zagranicznych

