
ŚRODA 17 PAŹDZIERNIKA

09:00-
17:00

TARGI BIZNES EXPO
Targi Biznes Expo są największym wydarzeniem marketingowym w zakresie usług i produktów dla biznesu. Wśród ponad 100 podmiotów
prezentujących swoją ofertę dla biznesu znajdą się firmy proponujące m.in. obsługę prawną, księgową, IT, marketingową, ofertę szkoleniową
czy wyjazdów integracyjnych, ale także oferujące niekonwencjonalne rozwiązania ułatwiające życie przedsiębiorców.

Na terenie Targów odbędą się także warsztaty i konsultacje eksperckie, spotkania networkingowe i B2B.

             Partner Strategiczny Targów:

09:45-
10:45

Dialog Obywatelski o cyfrowej Europie z komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariyą Gabriel 

 

Wydarzenia
towarzyszące

http://www.parp.gov.pl/


 

 

 

11:00-
13:00

INAUGURACJA 8. EKMŚP
Uroczystość Inauguracji 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Swój udział zapowiedzieli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i
Społeczeństwa.

13:00-
16:00

FACEBOOK: Boost Your Business
• Mobilna, wizualna i spersonalizowana przyszłość – skalowanie biznesu z Facebookiem.
• Jak lepiej wykorzystać reklamy na Facebooku?
• Going Global with Facebook – poszerzanie zasięgu i zdobywanie klientów na całym świecie.
• Wrzucamy drugi bieg w Instagramie – jak tworzyć interesujące i wspomagające rozwój firmy treści.

Zaproszeni eksperci:

• Mariya Gabriel, Komisarz ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Komisji Europejskiej,
• Karol Karpiński, Client Solutions Manager, Facebook,
• Jacob Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich, Facebook,
• Mateusz Wyszyński, Client Solutions Manager, Facebook.

Agenda:
13:00 - 13:25 OTWARCIE I POWITANIE (Jakub Turowski, Mariya Gabriel)

13:25 – 13:45 INSPIRACYJNA PREZENTACJA:
• Mobilna, wizualna i spersonalizowana przyszłość.

13:45 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY MŚP
• Jak skalować biznes i osiągnąć sukces.

14:15 – 14:45 SESJA I
• Jak lepiej wykorzystać reklamy na Facebooku.
• Dowiedz się więcej na temat reklam na Facebooku, poznaj statystyki reklam i wykorzystaj je dla osiągniecia optymalnych rezultatów
biznesowych.

14:45 – 15.00 PRZERWA 

15.00 – 15.30 SESJA II
• Idź w świat z Facebookiem.
• Odkryj, jak Twoja firma może zwiększyć zasięg i znaleźć klientów na całym świecie.

15.30 – 16.00 SESJA III
• Wrzucamy drugi bieg w Instagramie.
• Wskazówki dotyczące tworzenia interesujących, wspomagających rozwój firmy treści na Instagramie.

 

 

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży



 

13:00-
14:00

Spotkania Networkingowe
Chcesz poznać kilkudziesięciu potencjalnych partnerów i klientów w ciągu kilkudziesięciu minut? Zarejestruj się na speed networking.

W ciągu niecałych 60 minut dowiesz się:

• jak nawiązać pierwszy kontakt,
• jak rozpoznać, czy osoba, z którą rozmawiasz jest potencjalnym klientem, czy partnerem,
• co mówić, aby zostać zapamiętanym,
• co zrobić z własną i cudzą wizytówką, 
• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,
oraz porozmawiasz z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu.

Nie zapomnij o wizytówkach: kilka to za mało, przyda się kilkadziesiąt!

Miejsce: Strefa networkingu na Targach Biznes Expo

Prowadzenie: Concordia Business Club

 

13:30-
15:00

Rynek pracownika, perspektywy dla pracodawców
• 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
• 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,

Moderator:

• prof. nadzw. Politechniki Śląskiej dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

 

Rynek pracy i
edukacja

13:30-
15:00

Polskie drogi do sukcesu – innowacje czy imitacje?
• 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):

• Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce,
• Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
• Włodzimierz Kuc, Dyrektor Działu Inwestycji B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zarządzanie i
rozwój

http://wupkatowice.praca.gov.pl/


• Włodzimierz Kuc, Dyrektor Działu Inwestycji B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,
• Bożena Lublińska-Kasprzak, członek Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, była prezes PAPR,
• Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A.,
• Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier,
Minister Gospodarki w latach 1997-2001
• Magdalena Zawadzka, Partner w Crido Business & Innovation Consulting Sp. z o.o.,
• prof. dr hab. n med. Marian Zembala, Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,
• przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Moderator:

• prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.
 

 

 

  

13:30-
15:00

Bezpieczeństwo 2.0. Technologia jako szansa i zagrożenie dla społeczeństwa
Internetu nie projektowano z myślą o bezpieczeństwie. Nie przypuszczano też, że cyberprzestrzeń stanie się tak samo realnym obszarem
funkcjonowania człowieka jako woda ląd czy powietrze. Stało się jednak inaczej i człowiek wszedł na stałe w świat cyberprzestrzeni nie tylko z
dobrymi, ale również złymi intencjami. Łączna wartość globalnych strat ponoszonych na skutek popełniania cyberprzestępstw jest porównywalna
do wartości całego rynku narkotykowego. Ofiarami wszelkich form nielegalnej działalności w Internecie pada rocznie pół miliarda ludzi, co w skali
światowej daje 14 ofiar na sekundę. 

• Czy jesteśmy gotowi reagować na to zagrożenie? 
• Jaką postawę wobec cyberprzestrzeni powinny zająć polskie firmy i instytucje finansowe? 
• W jaki sposób świat nauki może wspomóc biznes w poszukiwaniu najefektywniejszych rozwiązań? 
• Czy doczekamy się cyberpolicjantów? 

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr inż. Adrian Kapczyński, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej,
• Aleksander Ludynia, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa AC Delivery Center Sp. z o.o.
• Błażej Pabiszczak, Prezes Zarządu YetiForce Sp. z o.o.,
• Jakub Pepłoński, Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania Allegro.pl sp. z o.o.,
• Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
• SSR Marcin Szymczak, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
• nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji / kom. Dominik Rozdziałowski, Komenda Główna Policji, Dyrektor Biura
do Walki z Cyberprzestępczością,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,

Moderator:

• dr inż. Krystian Mączka – Akademia WSB / dr Paulina Polko  – Akademia WSB

 

Cyfrowe
przedsiębiorstwo

13:30-
15:00

Przyszłość jednolitego rynku
• 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 Środkowo-Wschodniej, w świetle nasilających się
negatywnych tendencji na rynku wewnętrznym UE?
 

Global SME
Meeting

https://www.arp.pl/
http://www.wsb.edu.pl/


 

13:30-
17:00

Konferencja PARP: Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany
Tematem spotkania będzie Konstytucja Biznesu oraz inne zmiany prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie firm. Dowiesz się co zmieniło się
w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych a także o możliwościach wsparcia dla MŚP. 

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. 

Agenda spotkania:

13:30 Rejestracja 

14:00 – 14:30  Otwarcie spotkania 

Zaproszeni Goście:
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Jadwiga Lesisz, p.o. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
Barbara Loba, Wiceprezes Urzędu zamówień Publicznych.

14:30-15:00 Zmiany i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,

15:30-16:00 3*P w praktyce – podatkowe udogodnienia dla firm –Ministerstwo Finansów,

15:30-15:40 Konstytucja dla biznesu – ZUS dla biznesu  –Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

15:40-16:10 Sesja pytań i odpowiedzi,

13:30-16:10 Strefa informacyjna z udziałem ekspertów.

 

Wydarzenia
towarzyszące

13:30-
15:00

Nowa Ordynacja podatkowa – rewolucja, czy kosmetyka?
• 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?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• prof. dr hab. Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady,  Warsaw Enterprise Institute,
• prof. dr hab., Adam Mariański, Doradca podatkowy, adwokat Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Partner Zarządzający w Mariański Group,
• Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
• Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Moderator:

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

 
 Organizator:

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji:

 

 

Państwo i prawo

13:30-
15:00

Polsko-Chińska współpraca na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii
• Uczelnie wyższe jako źródło wysoko wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w nowoczesnych technologiach.
• Szanse i nadzieje pokładane w międzynarodowej współpracy międzysektorowej.
• Współpraca pomiędzy Polskimi i Chińskimi uczelniami, na jakim etapie jest Śląsk?
• Jedwabny Szlak to nie tylko ekonomia. Jak może on wzbogacić współpracę na polu nauki i edukacji.

Zaproszeni Eksperci (w kolejności alfabetycznej):

Global SME
Meeting
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• Prof. Tang Boming, Prezydent Uniwersytetu Chongqing Jiaotong w Chinach,
• Yu Chen, Przewodniczący CCPIT Szanghaj,
• Prof. Liu Gonghui, Prezydent Politechniki Pekińskiej,
• Prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej, Przewodniczący Komitetu Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Uczelni
Wyższych w Polsce,
• Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Moderator:

• Prof. ArkadiuszMężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,

13:30-
15:00

Młodzi Przedsiębiorcy i Startupy z krajów Grupy V4 - perspektywy i możliwości rozwoju
• Specjalizacja miasta/regionów/krajow/GrupyV4
• Instrumenty publiczne dla sektora MSP i StartUpów
• Mechanizmy wspierania internacjonalizacji w grupie V4
• Ekosystem start-upów w grupie V4  
• Wyzwania w pozyskiwaniu talentów
• Bariery współpracy wewnątrz Grupy V4

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, menedżer Business Link Katowice,
• György Kozmann, Co-founder / CEO, HeartBit, 
• Dr inż. Jerzy Mościński, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Dyrektor Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej,
• Sławomir Tokarski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP,
• przedstawiciel biznesu z Czech,
• przedstawiciel biznesu z Polski,
• przedstawiciel biznesu ze Słowacji.

 

YES Summit -
Young
Entrepreneurs &
Startups Summit

14:00-
15:00

Studium konfliktu "Projektowanie jako proces między agencją a klientem"
Prowadzenie:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Lena Pianovska, Lena Mitkowa 
 

Partnerzy:

 

   

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

14:30-
18:00

VII Konferencja Naukowa pt.: "Innovations in Biomedical Engineering – IIBE 2018"
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 ochrony zdrowia w ramach Targów Biznes Expo towarzyszących
Kongresowi.

 

Wydarzenia
towarzyszące

http://www.iibe.pl/


15:30-
17:00

Jedwabny Szlak
• 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?

Zaproszeni eksperci:

• Rafał Adamczyk, Burmistrz Miasta Sławków,
• Yu Chen, Wiceprezydent China Council for the Promotion of International Trade filia Szanghaj,
• Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
• Xin Gu, Koordynator China Business Group w PricewaterhouseCoopers,
• dr inż. Marcin Górski, Wydział Budownictwa Politechnika Śląska, Dyrektor Centrum Zarzadzania Projektami Politechnika Śląska,
• Ryszard Hermanowski, Dyrektor Wykonawczy w Haitong Investment Banking, Haitong Bank S.A. Warsaw Branch,
• Pengqi Lu, Wiceprezes China Council for the Promotion of International Trade,
• Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
• Jakub Styczeń, Prezes "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o,
• Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Pełnomocnik Rektora UŚ  ds. Studentów
Zagranicznych Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
• Bin Xia, Country Head of Poland Bank of China – Warsaw.

Moderator:

• Andrzej Pieczonka, pełnomocnik Regionalnej Izby Gospodarczej ds. współpracy z ChRL.

 

 

 

Global SME
Meeting

15:30-
17:00

YES Summit: 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Przemysław Grzywa, współzałożyciel Revolve, współzałożyciel Związku Pracodawców Usług IT,
• Bartek Majewski, CEO i współzałożyciel Związku Pracodawców Usług IT, CEO Codibly,
• Wojciech Kosiński, Wiceprezes Euvic, 
• Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzjący Cloud Infrastructure Services CEE Capgemini, Wiceprezes, ABSL,
• Agnieszka Zielińska, Partner Deloitte Technology Fast 50 CE Leader. 

Moderator:

• Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych
Przedsiębiorców YES for Europe,  menedżer Business Link Katowice.

 

 

YES Summit -
Young
Entrepreneurs &
Startups Summit

15:30-
17:00

Międzynarodowa ekspansja polskich MŚP
• “Is it just the price?” The dominance of Polish companies in export.
• Financing of export - what are the best solutions.
• Risk in export.
• Main export barriers.
• Just the European Union?

Invited experts (in alphabetical order):

Global SME
Meeting

http://www.euterminal.pl/pl


Invited experts (in alphabetical order):

• Tadeusz Kościński, Ministry of Entrepreneurship and Technology
• Piotr Piękoś, Bank Pekao S.A.
• Maciej Spychała, Export Credit Insurance Corporation S.A.
• Piotr Stolarczyk, Bank Pekao S.A.

• Katarzyna Śledziewska, DELab University of Warsaw

Moderator: 

• Maciej Wośko, Editor-in-Chief of the "Gazeta Bankowa" monthly, in Gospodarka.pl

 

            

15:30-
17:00

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

• Michał Czeredys, Prezes Zarządu, Arcus SA,
• Jakub Bińkowski,  Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
• Urban Kielichowski, Prezes Zarządu Stratera Med,
• Karol Wójcik, Przewodniczący Rady Programowej, Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Moderator:

• Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Redaktor Biuletynu Prawa i Legislacji ZPP.

 

Organizator:

 

Państwo i prawo

15:30-
17:00

Jednolita stawka VAT i jej konsekwencje – propozycja uproszczenia koncepcji podatków
• 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?
• Walka polskiego rządu z wyłudzeniami VAT - jakie były dotychczas regulacje, co się zmieniło, skutki wprowadzonych regulacji. 

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• Michał Borowski, Partner Działu Doradztwa Podatkowego Crido Sp. z o.o.
• Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o.
• dr Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

Moderator:

• Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI

 
Organizator:

Państwo i prawo

15:30-
17:00

Zrównoważona mobilność miejska
Okrągły Stół

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

Samorząd
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• Rowerem przez Metropolię. Rower metropolitalny jako uzupełnienie komunikacji miejskiej. 

Zaproszeni goście:

• Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
• Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca
• Marcin Dumnicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
• Marcin Hanczakowski, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
• Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności 
• Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
• Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich  Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie
• Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic
• Tomasz Stefanicki, oficer pieszy we wrocławskim Urzędzie Miejskim
• prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak , Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego 

• Mariusz Szałkowski, Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Wiceprezes Zarządu do spraw
Eksploatacji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie,
• ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 Moderator: Maria Trepińska, dziennikarz

 

 

15:30-
17:00

Skoda Biznes Ekspert
Biznes Ekspert to unikalny program stworzony przez markę SKODA oraz Volkswagen Financial Services dedykowany małym i średnim
przedsiębiorstwom, które posiadają w swoim car parku od 11 do 150 aut.

Krzysztof Kołodyński i Maciej Zwiewka opowiedzą o:

• Programie Biznes Ekspert,
• Rozwiązaniach telematycznych,
• Polityce flotowej,
• Doborze finansowania,
• Bezpośrednim wsparciu ekspertów flotowych. 

 

   

 

Śląskie. Dialog
Przemysłowy

17:00-
19:00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Spektakl „Miłość w dużych miastach - czyli korpo i tradycja” 
Spektakl realizowany jest przez Fundację „Damy radę - z Kulturą!” oraz Krakowski Teatr Komedia Sp. z o.o. w ramach ogólnopolskiego
programu teatralnego „100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI”. 

Realizacja spektaklu dofinansowana jest ze środków Biura Programu „NIEPODLEGŁA” oraz Narodowego Centrum Kultury. 

Wydarzenia
towarzyszące



19:00-
21:00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Uroczysty bankiet dla gości 8. EKMŚP
Uczestnictwo w bankiecie możliwe za zaproszeniami.  

Podczas bankietu będzie miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów w programie „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP”. 

 

Współgospodarze wydarzenia towarzyszącego 

     

 

Wydarzenia
towarzyszące

CZWARTEK 18 PAŹDZIERNIKA

09:00-
17:00

TARGI BIZNES EXPO
Targi Biznes Expo są największym wydarzeniem marketingowym w zakresie usług i produktów dla biznesu. Wśród ponad 100 podmiotów
prezentujących swoją ofertę dla biznesu znajdą się firmy proponujące m.in. obsługę prawną, księgową, IT, marketingową, ofertę szkoleniową
czy wyjazdów integracyjnych, ale także oferujące niekonwencjonalne rozwiązania ułatwiające życie przedsiębiorców.

Na terenie Targów odbędą się także warsztaty i konsultacje eksperckie, spotkania networkingowe i B2B.

            Partner Strategiczny Targów:

09:30-
11:00

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

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Marcin Dzioba,  współwłaściciel, Członek Zarządu ADEGIS - oficjalnego przedstawiciela JC Electronics i iba na Polskę,
• Prof. Robert Gwiazdowski,  prawnik, ekspert w dziedzinie podatków, komentator gospodarczy, Przewodniczący Rady Centrum im A.Smitha,
• Marek Isański, wieloletni prywatny przedsiębiorca, m.in. założyciel Towarzystwa Finansowo-Leasingowego, którego działalność została

Państwo i prawo
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• Marek Isański, wieloletni prywatny przedsiębiorca, m.in. założyciel Towarzystwa Finansowo-Leasingowego, którego działalność została
zablokowana przez aparat skarbowy, obecnie Prezes Zarządu Fundacji Praw Podatnika, której celem jest doprowadzenie do stosowania zasady
In dubio pro tributario,
• Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Moderator:

• Prof. Adam Mariański, adwokat, doradca podatkowy, Profesor nadzwyczajny w  Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej. Przewodniczący Krajowej Rady
Doradców Podatkowych.

        

 

09:30-
11:00

Polska bez smogu
• 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):

• Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
• Jarosław Grzesik, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
• Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,
• Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

• Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny,
• Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice,
• Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
• Piotr Woźny, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Moderator:

• Józef Wycisk, redaktor Polskiego Radia Katowice

 

Zdrowie i
środowisko

09:30-
11:00

Jak znaleźć i utrzymać wartościowego pracownika?- czyli rekrutacja w sektorze MŚP
•  Sposoby sprawdzania wiarygodności CV potencjalnego pracownika,
•  Zasady dobrze przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
•  Sposoby poszukiwania  pracowników, 
•  Sposoby promowania firmy jako atrakcyjnego przedsiębiorcy,
•  Programy referencyjne jako sposób na rekrutacje – praktyczne aspekty ich stosowania,
•  Benefity i motywacyjny system wynagrodzeń

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

•  Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w katowickim biurze kancelarii Raczkowski Paruch
•  Agnieszka Musiał-Terlecka, Employer Branding & Talent Acquisition Manager
•  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

Moderator: 

• dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademia WSB

 

Zarządzanie i
rozwój

http://https//krdp.pl/
https://www.wfosigw.katowice.pl/


09:30-
11:00

Digitalizacja w sektorze MŚP
• 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:

• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji RP.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Stefan Czub, Kierownik Zakładu Produkcyjnego, Strauss Cafe Poland,
• Janusz Kahl, Konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, Prezes NordicHouse Sp. z o.o., członek Komitetu Sterującego projektu UE
„Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”,
• Michał Kot, Dyrektor Sprzedaży Siemens Polska,
• Michał Lach, Prezes Zarządu EQ System Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
• Sebastian Matyniak, Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.,
• Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

Moderator:

• Red. Katarzyna Walterska, dziennikarka, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia SA

 

          

Cyfrowe
przedsiębiorstwo

09:30-
11:00

Marketing przyszłości: synergia mediów
• 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):

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

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

 

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

09:30-
11:00

Zrównoważone miasta. Tu chce się żyć!
• 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):

• Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej,
• Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki,
• Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice
• Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu, Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
• Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika,
• Małgorzata Mańka - Szulik, Prezydent Zabrza
• Gaël Perdriau, Mer miasta Saint-Etienne,

Samorząd
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• Gaël Perdriau, Mer miasta Saint-Etienne,
• Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
• dr inż Anna Szewczenko, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
• Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny w Global Compact Network Poland.

Moderator:

• Krzysztof Bąk,  redaktor Polsat News

     

   

09:30-
17:30

VII Konferencja Naukowa pt.: "Innovations in Biomedical Engineering – IIBE 2018"
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 ochrony zdrowia w ramach Targów Biznes Expo towarzyszących
Kongresowi.

 

Wydarzenia
towarzyszące

09:30-
11:00

Indie – możliwości, ekspansja, sukces!
Przemówienie wprowadzające
Giriraj Singh, Minister ds. Micro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rządzie Indii 
• 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Vinod Kumar, President of India SME Forum,
• Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
• Tsewang Namgyal, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Indii w Polsce,
• Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Teorii i Filozofii Prawa,
• Giriraj Singh, Minister ds. Micro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rządzie Indii.

Moderator:

• J.J. Singh, Prezes Indysjko-Polskiej Izby Gospodarczo-Przemysłowej / President of Indo-Polish Chambers of Commerce & Industries 

 

Global SME
Meeting

09:30-
11:00

Zarząd sukcesyjny - nowe możliwości
• Kto może skorzystać z nowych regulacji?
• Dlaczego warto pomyśleć o sukcesji już dziś? 
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• 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?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Marcin Jadczyk, Prezes Zarządu w firmie SOR-DREW S.A.
• Łukasz Martyniec, Doradca sukcesyjny, Prawnik, Właściciel Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC,
• Paula Pszenica,  Dyrektor Rozwoju w firmie Narzędziownia Ewa Pszenica,
• Paweł Rataj, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy,
• Katarzyna Skrzek, Radca Prawny w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Moderator:

• Piotr Rybicki, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

09:30-
11:00

Dobre praktyki samorządowe korzyścią dla gospodarki 
• 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):

• Andrzej Gniadkowski, Redaktor Pisma Wspólnota,
• Sylwia Ługowska- Bulak, Wicedyrektor Narodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego,
• Jarosław Obremski, Senator, były Wiceprezydent Wrocławia
• Tomasz Wróblewski, Prezes Warsow Enterprise Institute

Moderator:

• Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI

 

Organizator:

Samorząd

09:30-
11:00

GOOGLE: Bezpieczeństwo i obecność Twojej firmy w sieci
•  Jak zadbać o obecność firmy w wyszukiwarce,
• Jak wykorzystać możliwości internetu do budowy marki swojej firmy,
• Na co zwrócić uwagę w komunikacji przez media społecznościowe,
• W jaki sposób wykorzystać wideo w komunikacji z klientami,
• Jak analizować dane pochodzące z dostępnych dla każdego przedsiębiorcy narzędzi,
• Jak wykorzystywać te dane do podejmowania celnych decyzji biznesowych,
• W jaki sposób lepiej chronić dane znajdujące się na komputerach firmowych i w chmurze.

 

 

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

10:00-
12:30

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+

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Bartosz Rozpondek, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
• Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
• Krzysztof Wójcik, Programme Manager, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska,
• Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Zarządzanie
finansami w
MŚP

https://ekmsp.eu/BackOffice/Events/Jednolita stawka VAT
https://www.google.pl


10:00-
11:00

Skuteczna komunikacja mobilna, czyli jak to robić dobrze
Marketing SMS i marketing mobilny generalnie to obecnie coraz częściej stosowane narzędzie budowania sprzedaży jak i lojalności. Jak go
używać, aby działało i realizowane kampanie przynosiły zyski? Zestaw przydatnych rad i wskazówek jak tworzyć efektywne wysyłki i o czym
pamiętać –właśnie o tym usłyszą uczestnicy prezentacji.

Prowadzenie:

Edyta Godziek, SerwerSMS

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

11:00-
12:00

Spotkania networkingowe
Chcesz poznać kilkudziesięciu potencjalnych partnerów i klientów w ciągu kilkudziesięciu minut? Zarejestruj się na speed networking.

W ciągu niecałych 60 minut dowiesz się:

• jak nawiązać pierwszy kontakt,
• jak rozpoznać, czy osoba, z którą rozmawiasz jest potencjalnym klientem, czy partnerem,
• co mówić, aby zostać zapamiętanym,
• co zrobić z własną i cudzą wizytówką, 
• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,
oraz porozmawiasz z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu.

Nie zapomnij o wizytówkach: kilka to za mało, przyda się kilkadziesiąt!

Miejsce: Strefa networkingu na Targach Biznes Expo

Prowadzenie: Concordia Business Club

 

11:00-
12:00

Strategia w procesie wzorniczym na przykładach sukcesu produktów FMCG
Prezentacja zawierać będzie informacje na temat:
 - wkładu strategicznego w budowaniu marki i produktu,
 - rolę badań w weryfikacji procesu wzorniczego ,
 - opis procesu wzorniczego w firmie wzorniczej THIS,
 - elementy sztuki komercjalizacji nowego produktu na przykładzie sukcesów firmy Medisept z dezynfekcją premium w sieci Rossmann,
 - dopasowanie opakowań do potrzeb konsumenta na przykładzie sukcesu nowej butelki piwa „Łomża”
 - odpowiedź na pytanie  jak finansować procesy wzornicze w kreacji produktu ze środków europejskich
 
Prowadzenie:

Jarosław Grzesica, Studio This 

 

Partnerzy:

 

   

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

11:30-
13:00

Pasja + Biznes = Sukces!
• 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):

• Przemek Błaszczyk, Właściciel i szef kuchni Mañana Bistro & Wine Bar w Chorzowie, finalista drugiej edycji Programu Top Chef,

Pasja i czas
wolny



• Przemek Błaszczyk, Właściciel i szef kuchni Mañana Bistro & Wine Bar w Chorzowie, finalista drugiej edycji Programu Top Chef,
• Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa,
• Tomek Szabelka, Właściciel Studia Fryzjerskiego Tomasz Szabelka & Natural Cut Team w Chorzowie, stylista, trener sztuki fryzjerskiej,
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.

Moderator :

• Kamil Nowak, dziennikarz telewizyjny i prasowy. 

 

11:30-
13:00

Miasta Cittaslow alternatywą wielkomiejskiego pośpiechu
• 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Agata Gruszecka-Tieśluk, Członek Komitetu Naukowego Polskiej Sieci Miast Cittaslow,
• Klaudiusz Kandzia, Burmistrz Miasta Kalety,
• Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
• dr Barbara Szydłowska Konecka, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

Moderator: 

• dr inż. Małgorzata Twardzik, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Pasja i czas
wolny

11:30-
13:00

Kierunek cyfryzacja – dobra strona dla biznesu
• 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Jakub Górka, Radca Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, eksperta ds. FinTech,
• Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Przedsiębiorczości i Technologii,
• Anna Maj, PwC CEE Startup Collider,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Moderator:
• Agata Kołodziej, redaktor Money.pl

 

Cyfrowe
przedsiębiorstwo

11:30-
13:00

Global SME Meeting 
• Problemy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w krajach reprezentantów.
• Wpływ procesu legislacyjnego Unii Europejskiej na MŚP.
• Dobre praktyki współpracy Izb Gospodarczych z Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami.
• Rola Izb Gospodarczych w internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Zaproszeni eksperci:
• Yu Chen, Wiceprezydent China Council for the Promotion of International Trade filia Szanghaj,
• Dogad Dogoui, Przewodniczący Africa SMB Forum,

Global SME
Meeting



• Gaétan  Etancelin, Skarbnik FIV.MPA.MA, Konfederacji Małych I Średnich Przedsiębiorstw Atsinanany – Madagaskar,
• Neila Gongi, Prezes Mfcpôle- Tunezja,
• Vinod Kumar, Prezes India SME Forum, 
• Patrick Meinhardt, Prezes BVMW,
• Guo Peidong, Dyrektor Generalny CCPIT w Warszawie,
• Nejib Slama, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Centralnej Tunezji, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowej I budżet – Tunezja.
• Daniel Villareale, Prezes CPME Loire.

Moderator:

• Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

11:30-
13:00

Liechtenstein – Bankowość, Fundacja, Sukcesja
• Specyfika jurysdykcji w Liechtensteinie,
• Rynek usług finansowych,
• Treuhand i jego rola,
• Zastosowanie polskich rozwiązań prawnych,
• Zalety jurysdykcji w Liechtensteinie z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Christoph Gassner, Managing Partner, Audina Treuhand AG,
• dr. Peter Krenn, CSO, BENDURA BANK AG,
• Krzysztof Żuradzki, Partner, KBZ Żuradzka & Wspólnicy Sp.K.

Moderator:

• Maciej Szreder, Manager of Polish Market, BENDURA BANK AG.

 

   

Global SME
Meeting

11:30-
13:00

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.  

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

 

   

 

Zarządzanie i
rozwój

11:30-
13:00

Od ławki do eksperta – rynek pracy studenta na skraju 4 rewolucji przemysłowej
• 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,

Rynek pracy i
edukacja

http://www.keystone.com.pl/
https://www.thalento.com/


• 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.
• Udział w międzynarodowych programach edukacyjnych (np. Erasmus+) szansą na zdobycie wyjątkowych kompetencji społecznych i
zawodowych.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB,
• Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
• Prof. UW dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
• Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
• Tomasz Tokarski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich,
• Mateusz Wośko, Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych.

Moderator:

• Marcin Polkowski, CEO Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Biznesu

 

Organizator:

 

Partner: 

      

 

11:30-
13:00

Okrągły stół/debata z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
• 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):

• Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

Państwo i prawo

http://www.wsb.edu.pl/


• 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
• Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej,
• Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju RP, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
• Jarosław Nieradka, właściciel Profiteo Group w Zielonej Górze, Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Moderator:

• Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach

11:30-
13:00

Prawo pracy w MŚP – co sprawia największe problemy i czego spodziewać się w 2019 r. 
Jak radzić sobie z odpływem pracowników – narzędzia jakimi dysponuje pracodawca
• Premie i świadczenia retencyjne – czym są i jak je uregulować,
• Jak stworzyć motywujący system premiowy,
• Uelastycznianie form i czasu pracy jako odpowiedź na potrzeby rynku,
• Umowy szkoleniowe i lojalnościowe – kiedy można stosować.

Co mali i średni przedsiębiorcy powinni wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
• Czym jest i kogo obejmie obowiązek utworzenia PPK,
• Jakie kroki należy podjąć w związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia PPK,
• Jakie obowiązki związane z utworzeniem PPK będą spoczywać na pracodawcach,
• Czy pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w PPK,
• Czy w przypadku utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) możliwe będzie nietworzenie PPK.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w katowickim biurze kancelarii Raczkowski Paruch,
• Sandra Szybak-Bizacka, radca prawny w katowickim biurze kancelarii Raczkowski Paruch,
• Paweł Sych, radca prawny w katowickim biurze kancelarii Raczkowski Paruch.

 

Państwo i prawo

12:00-
13:00

Debata: Sektor MSP w epoce Przemysłu 4.0. Jak unowocześnić małe i średnie przedsiębiorstwa
Czy firmy z sektora MSP chcą inwestować, w tym inwestować w nowoczesne technologie – diagnoza;

- Czy nowoczesne rozwiązania są potrzebne firmom z sektora MSP? Które procesy dotyczące Przemysłu 4.0 są atrakcyjne dla małych i średnich
przedsiębiorstw;

- Jak zmotywować sektor MSP do poszukiwania nowych rozwiązań? Korzyści z wdrażania nowości technologicznych, procesowych,
konsumenckich czy zarządczych;

- Problem finansowania inwestycji – możliwości jakie stwarza rynek.

- Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy ze strony agend rządowych i unijnych.

- Płynność finansowa w przedsiębiorstwie w kontekście SPLIT PAYMENT

Prowadzenie:

My Company Polska

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

13:00-
13:30

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Otwarcie wystawy "Ojcowie niepodległości"
Wystawa z okazji 100-lecia niepodległości Polski zatytułowana „Ojcowie Niepodległości” prezentuje liderów walki o wolną Polskę w 1918 r.:
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego
Daszyńskiego.

Ponad dwumetrowe plansze z sylwetkami wybitnych mężów stanu opatrzone są ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na wystawie
znajdziemy także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych
dokumentów. Korzystając ze specjalnej mapy można prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.

Ekspozycję przygotował szczeciński oddział IPN.

Wystawa do końca roku będzie eksponowana w blisko 120 miejscowościach w ramach akcji „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”.

Organizatorem wystawy jest IPN oddział Katowice oraz Fundacja "Gaudete".

 

Wydarzenia
towarzyszące

13:00-
14:00

Spotkania Networkingowe
Chcesz poznać kilkudziesięciu potencjalnych partnerów i klientów w ciągu kilkudziesięciu minut? Zarejestruj się na speed networking.

W ciągu niecałych 60 minut dowiesz się:

http://raczkowski.eu/


• jak nawiązać pierwszy kontakt,
• jak rozpoznać, czy osoba, z którą rozmawiasz jest potencjalnym klientem, czy partnerem,
• co mówić, aby zostać zapamiętanym,
• co zrobić z własną i cudzą wizytówką, 
• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,
oraz porozmawiasz z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu.

Nie zapomnij o wizytówkach: kilka to za mało, przyda się kilkadziesiąt!

Miejsce: Strefa networkingu na Targach Biznes Expo

Prowadzenie: Concordia Business Club

 

13:00-
14:00

Przez trudności do gwiazd. O osiąganiu celów których inni nie podejmują

Szybownictwo to sport, ale również doskonałe narzędzie eksploracji niedostępnych rejonów. Źródłem paliwa dla szybownika są ogromne ilości
energii dostępnej dosłownie z powietrza. Jeśli się i się wie jak z niej skorzystać i ma się dość odwagi, można polecieć tam gdzie nie było dotąd
nikogo. Jednak umiejętności lotnicze do tego nie wystarczą. 

 
Sebastian Kawa przez lata wygrywa każde zawody na których się pojawi. W szybownictwie zdobył już 29 medali rangi mistrzostw świata i
Europy.  Uczestnicząc w zawodach szybowcowych latał na wszystkich zamieszkałych kontynentach, ale oprócz zawodów i bicia rekordów uprawia
szybownictwo eksploracyjne, łamiąc bariery i przekraczając granice. Dosłownie; te polityczne, i w przenośni, wlatując szybowcem tam, gdzie
nikomu by nie przyszło do głowy.

Sprawia to wrażenie, że jest to bardzo łatwe, ale tak nie jest. O trudnościach i o sukcesach w sporcie rozgrywanym na najwspanialszych
naturalnych arenach Ziemi opowie najbardziej utytułowany szybownik świata. 

Prowadzenie:

Sebastian Kawa

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

13:30-
15:00

Rynek pracy XXI wieku - jak stworzyć młodych ekspertów na miarę przedsiębiorstwa 4.0
• 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. 
• Międzynarodowa mobilność i projekty współpracy (np. w programie Erasmus+) jako element działalności uczelni/szkoły niezbędny dla
ukształtowania umiejętności i kompetencji właściwych dla współczesnej gospodarki.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Dr hab. inż. Małgorzata Dobrowolska, profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej,
• Ben Greeven , CEO Thalento NV,
• Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB,
• Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
• Grzegorz Turniak, Prezes Akademii Rekomendacji,
• Tomasz Urbański, Prezes Zarządu Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych,
• Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej,
• Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych.

Moderator:

• Marcin Polkowski, CEO Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Biznesu

 
 

    

 

Rynek pracy i
edukacja

http://www.keystone.com.pl/
https://www.thalento.com/


 

 

 

      

13:30-
15:00

Optymalna forma organizacyjna i prawna prowadzenie biznesu - jaka? kiedy? dlaczego?
• Czynniki które trzeba rozważyć wybierając formę prawną startującego przedsiębiorstwa,
• Czy zakładać firmę w formie organizacyjno-prawnej „na zapas”?
• Zmiany i propozycje ułatwień prowadzenia działalności i opodatkowania,
• Równowaga pomiędzy zaufaniem do wspólników a własnym bezpieczeństwem w przedsięwzięciu, 
• Etyka w biznesie. Umiejętności „miękkie”  - potrzebne czy nie?
• Forma prawna przedsiębiorstwa a sukcesja,
• Optymalna forma  prawna dla wielu przedsięwzięć jednego przedsiębiorcy.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):
• Kamil Durczok, dziennikarz, założyciel portalu SILESION,
• Ewa Jakubczyk – Cały, Prezes Zarządu i Założycielka spółki audytorskiej PKF Consult, biegły rewident, 
• Paweł Karasiński, Radca Prawny , Partner w Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy,
ekspert w zakresie spółek prawa handlowego,
• Ewa Rogozińska, Międzynarodowy Ekspert z zakresu komunikacji międzykulturowej i etyki w biznesie.

Prowadzenie:
• Mecenas Beata Bieniek Wiera, partner w  Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

 

Organizator warsztatu:

Państwo i prawo

13:30-
15:00

Przepis na udany event
• 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):

• Danuta Cebeterewicz-Goliwąs, Właściciel, Studio Kulinarne Przystanek11,
• Artur Dubiel, menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Katowicach, ekspert w zakresie
bezpieczeństwa m.in. imprez masowych, Koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa,
• Marcin Herra, Prezes Rady Nadzorczej, Arena Operator Sp. z o.o.,
• Krzysztof Hostyński, Założyciel Serwisu Crossweb.pl,
• Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu Grupy PWTP,
• Olga Krzemińska  Zasadzka, Managing Director Agencji eventowej Power, Członek – Założyciel Stowarzyszenia Branży Eventowej.

 

Moderator:

• Krzysztof Bąk, redaktor Polsat News

 

Pasja i czas
wolny

13:30-
15:00

Ewolucja roli usług świadczonych z wykorzystaniem technologii VR, AR oraz AI
Podczas panelu porozmawiamy o wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), które w połączeniu z algorytmami sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego stają się powoli standardem zarówno w życiu codziennym, jak i w działaniach przedsiębiorstw. Dyskusja
dotyczyć będzie rozwijania VR i AR w takich działaniach spółek jak zarządzanie zasobami ludzkimi, prototypowanie, design, szkolenie i
doskonalenie, digitalizacja oraz umożliwienie doświadczenia produktu przed zakupem.
  
Zaproszeni goście zdradzą nam:
• Jakie umiejętności i wiedzę trzeba posiadać by samodzielnie rozwijać technologie VR i AR? 
• Jak skutecznie sprawdzić kompetencje pracowników przed ich zatrudnieniem? 
• Jak skutecznie szkolić pracowników bez ryzyka wypadku? 

Cyfrowe
przedsiębiorstwo

http://www.kpr.pl/


• Jak skutecznie szkolić pracowników bez ryzyka wypadku? 
• Czy szkolenie w wirtualnej rzeczywistości może zastąpić klasyczne szkolenie? 
• Czy VR i AR może pozwolić na oszczędzenie kosztów designu i prototypowania i w jakich przypadkach? 
• Czy umożliwienie wirtualnego doświadczenia produktu przed zakupem wpływa na sprzedaż? 
• Czy poziom immersji wpływa na postrzeganie jakości usługi bazującej na VR/AR? 
• Jakich nowych produktów i usług bazujących na VR i AR możemy się spodziewać w nadchodzących latach? 
• Czy oprócz licznych korzyści VR/AR niesie ze sobą również jakieś zagrożenia? 
• Jakie technologie warto zwrócić uwagę oraz jak należy się przygotować do ich wdrożenia by zagwarantować sukces.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

•  Michał Chomczyk, Koordynator projektu ds. Informatyki i Technologii Informacyjnych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• ppłk SOP, dr Jarosław Cymerski, Przedstawiciel Służby Ochrony Państwa,
• dr Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• inż. Agnieszka Szczęsna, ekspert z zakresu VR i AR, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska,
• prof dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Moderator:

• dr inż. Karol Jędrasiak, Akademia WSB.
 

     

 

13:30-
15:00

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego „100-lecie odzyskania niepodległości"
Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji Sejmiku:

- Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
- Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rad Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

2. Wystąpienie Pani Ruth Wasserman Lande, Zastępcy Dyrektora Generalnego Działu Współpracy Międzynarodowej Federacji Samorządów
Regionalnych Izraela.

3. Oczekiwania śląskich przemysłowców w przededniu niepodległości. Poufny memoriał „Śląsk Górny a Polska”

-  prof. dr. hab. Jan Malicki

4. "100 lat niepodległej Polski a wolność gospodarcza"

- Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

5. "Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności
gospodarczej"

- Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

oraz Anna Szcześniak, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor 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”.

6. "Współpraca biznes-nauka-samorząd w wolnej Polsce"

-Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

8. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
9. Zamknięcie sesji Sejmiku.

 

     

Samorząd

13:30-
15:00

Transport międzynarodowy – Centra logistyczne 
• Kierunki rozwoju transportu drogowego, kolejowego i lotniczego w Polsce i na Świecie, 

Global SME
Meeting

https://www.ncbr.gov.pl/
http://www.wsb.edu.pl/
http://www.wsb.edu.pl/


15:00 • Kierunki rozwoju transportu drogowego, kolejowego i lotniczego w Polsce i na Świecie, 

• Miejsce transportu międzynarodowego w rozwoju gospodarczym Polski 
• Ograniczenia w transporcie  w świetle zmian przepisów krajowych i europejskich, 
• Rynek pracy, czy rynek pracownika - jakie są możliwości zaspokojenia popytu na pracowników w branżach transportowych.
• Samochody elektryczne jako kolejna przełomowa innowacja w transporcie towarów?
• Globalne ograniczenia kosztów transportu.
• Jak pozyskiwać i zatrzymywać kierowców, logistyków, mechaników w polskich firmach transportowych? 
• Centra logistyczne w Polsce jako element transportu intermodalnego

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.,
• Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu TrackTec,
• Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP,
• Artur Tomasik, Prezes GTL Katowice,
• Artur Warsocki, Prezes Inter Balt,
• Jerzy Zachara Prezes Śląskiego Centrum Logistycznego.

Moderator:

• Prof. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB, Członek Komitetu Transportu PAN

 

Meeting

13:30-
15:00

Zmiany i ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie dla przedsiębiorców (portal biznes.gov.pl)
• Działalność nierejestrowa - na czym polega?,
• Relacje z podwykonawawcą – możliwość zastąpienia umów o dzieło i zlecenia działalnością nierejestrową,
• Ulga na start - na czym polega?,
• Mały ZUS dla małych firm (mniejszy ZUS dla działalności o małych przychodach),
• Zmiany dotyczące spółek (od 1. października br. składanie sprawozdań finansowych wyłącznie w wersji elektronicznej,
• Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment)?
• RODO – praktyczne informacje.

Prowadzenie warsztatu:

• Katarzyna Dwórznik, Ekspert prawno-gospodarczy, Biuro Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej.

Państwo i prawo

13:30-
15:00

Jak nowe rozwiązania technologiczne wpływają na rozwój polskich firm
• Czy polscy przedsiębiorcy w wystarczającym stopniu korzystają z technologicznych nowości?
• Jakie potencjalne korzyści wiążą się z wykorzystywaniem nowych rozwiązań technologicznych w biznesie?
• Jak sprawić, by polskie firmy częściej generowały innowacje technologiczne? Jakie do tej pory mamy osiągnięcia na tym gruncie?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Dr  Andrzej  Kuśmierz,  Fundator,  Warszawski  Akcelerator  Technologiczny  WAW.ac
• Cezariusz  Lesisz,  p.o.  Prezesa  zarządu  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  S.A.
• Konrad  Majewski,  Radca  prawny,  partner  w  SMW  LEGAL
• Katarzyna  Niemyjska,  Dyrektor  Departamentu  Prawa  i  Legislacji  ZPP
• Marcin  Ociepa,  Podsekretarz  Stanu,  Ministerstwo  Przedsiębiorczości  i  Technologii

Moderator:

• Artur Kiełbasiński, Dziennikarz, bloger WEI
 

Organizatorzy:

 

 

 

Cyfrowe
przedsiębiorstwo
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13:30-
15:00

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości
• Budowanie relacji pomiędzy instytucjami w  miastach zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości. Przykłady współpracy.
• Budowanie relacji pomiędzy firmami zainteresowanymi wejściem na rynki międzynarodowe. Przykłady firm i wspólnych projektów.
• Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych i średnich firm, start-
up’ów oraz w ich wsparciu w rozwoju poza granicami kraju pochodzenia. Tworzenie narzędzi wsparcia. 
• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
• Współpraca pomiędzy Inkubatorami Przedsiębiorczości z terytoriów wchodzących w skład sieci.

I/ Prezentacja pięciu terytoriów partnerskich projektu :
Prezentacje, filmy
• Gaétan Etancelin (Tamatave) Skarbnik FIVMPAMA Atsinanana
• Marcin Stanczyk (Katowice) Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Katowice
• Olivier Salamin (Sierre) Wicemer Miasta Sierre
• Denis Chambe (Saint-Etienne) Wicemer Miasta Saint-Etienne
• Neila Gongi (Monastyr) CEO Mfcpôle

II/ Prezentacja projektu :
• Sigolène Saunier : historia projektu
• Lalaina Ralandison : sieć inkubatorów przedsiębiorczości o zróżnicowanych praktykach: Tamatave i St-Etienne.
• Riadh Ben Aziz : sieć inkubatorów przedsiębiorczości o zróżnicowanych praktykach: Monastir i Katowice
• Aleksandra Monsiol - Szatkowska: elastyczna struktura operacyjna.

III/ Przykłady działań przedsiębiorców :
Efekty bezpośrednie: Henry Shelonzek i Charles Bertholet
Efekty pośrednie: Nicolas Fontaine - projekt UTOPIA

IV/ Dyskusja (z salą)
Animacja : Robert Pyka, Anna Lyonnet

V/ Podsumowanie przez Merów, Prezydentów :
• Gaël Perdriau (Mer Miasta Sait-Etienne)
• Célestine Ravelondrazana (Wicemer Miasta Tamatave)
• Olivier SalamiN (Wicemer Miasta Sierre)
• Najoua Besbes (Wicemer Miasta Monastyr)
• Marcin Krupa (Prezydent Miasta Katowice)

Global SME
Meeting

13:30-

15:00

Spotkanie Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców - Debata: Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze

potrzeby klienta MMŚP
• Powstałą w 2016 roku przy Związku Banków Polskich Radę ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców tworzą banki finansujące sektor
mikro, małych i średnich firm (mmśp). Są to zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze oraz bank państwowy. Banki te pragną
optymalnie obsługiwać klientów MMŚP, prowadzić konstruktywny dialog  ze środowiskiem klientów i rozwijać dedykowaną mu ofertę, w tym w
oparciu  o zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania tego sektora. Dla banków skupionych w Radzie MMŚP ważne jest także propagowanie
edukacji finansowej i wiedzy dotyczącej usług bankowych, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu obsługi bankowej MMŚP oraz
promowanie banku jako rzetelnego i wiarygodnego partnera przedsiębiorcy. 

• Będzie dla nas prawdziwą przyjemnością spotkanie ze środowiskiem MŚP w Katowicach podczas prestiżowego wydarzenia jakim jest
Europejski Kongres MŚP. 

• Podczas posiedzenia Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami oraz dyskusja nt. stanu i
oceny oferty bankowej dla sektora mikro, małych i średnich firm. 

Zapraszamy do dyskusji  pt. 
„Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP”

13.30: Otwarcie posiedzenia i wystąpienia wprowadzające
• Tomasz Styczyński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes Banku Pekao SA
• Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
• Tadeusz Donocik, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 
13.45: Debata „Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP”
• 13.45-14.00: Prezentacja wprowadzająca: „Oferta sektora bankowego dla MMSP w okresie aktywnych zmian regulacyjnych i technologicznych
na rynku - w ocenie banków i klientów banków" - Przedstawiciel Rady
• 14.00-15.00: Dyskusja panelowa  oraz z udziałem Członków Rady i zaproszonych gości (przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców oraz
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii):
 
Uczestnicy dyskusji panelowej:

1. Przedstawiciele Banków - Członków Rady

2. Przedstawiciele Przedsiębiorców:

Zarządzanie

finansami w
MŚP



• Tadeusz Donocik, I Wiceprezes  Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
• Dariusz Michałowski, Dyrektor Regionalny Effect Business Consulting, 
• Piotr Rybicki, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

2. Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przesiębiorstw,

15.00: Podsumowanie i zakończenie obrad.
 

          

14:00-
15:00

Mądry biznes, dobre projektowanie. To się opłaca!
Prowadzenie:

Zamek Cieszyn

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

15:00-
17:00

V4 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Zamknięte spotkanie branżowe.

Śląskie. Dialog
Przemysłowy

15:30-
17:00

Budując dla pokoleń – przyszłość Twojej firmy rodzinnej
• 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?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Monika Błońska, Radca prawny, Dyrektor Departamentu w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa,
• Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Fundacji Firmy Rodzinne,
• Katarzyna Woszczyna , Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej w Business Centre Club,
• Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Moderator:
• prof. dr hab. Adam Mariański, lider i założyciel Mariański Group

 

          

Państwo i prawo

15:30-
17:00

Bariery w komunikacji i różnice kulturowe w biznesie
• 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):

• Denis Chambe, Wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej,
• Paweł Jaguś, Prezes Zarządu Maat4,
• dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Wykładowca Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego,
• Anna Krasuska-Terillon,  Konsul Honorowa Francji w Katowicach,
• dr hab. Irena Polewczyk, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Moderator:

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

Panel organizowany przy współpracy z  Wydziałem Filologicznym.

 

 

Global SME
Meeting

15:30-
17:00

Finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców sektorów 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?

Zarządzanie
finansami w
MŚP

http://www.parp.gov.pl/
http://marianskigroup.pl/
http://www.us.edu.pl/


• 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.

Prezentacja wprowadzająca: „Bankowalność sektora kreatywnego i kultury w Polsce” – dr Tomasz Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy ds.
Instrumentów Finansowych Programów UE

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

Sektor publiczny:
• Maciej Dydo, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
• Maciej Szymanowicz, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, 
i Kultury, Kreatywna Europa – MEDIA.

Banki:
• Jakub Fulara, Dyrektor Banku Pekao SA,
• Tadeusz Matuszewski, Dyrektor Departamentu Produktów SGB Bank SA,
• Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Biznes kreatywny i kultury:
• Andrzej Chrzanowski, Prezes Wydawnictwa Akademickiego Sedno, Członek Rady Polskiej Izby Książki, 
• dr Remigiusz Kopoczek, Prezes Zarządu ARP Games Sp. z o.o,
• prof. Marian Oslislo, Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Pracownia Działań
Multimedialnych.

Moderator:
• Red. Maciej Zakrocki  Radio TOK FM

Organizator: 

         

MŚP

15:30-
17:00

Kompetencje przyszłości – czy MŚP są gotowe na cyfrowe innowacje? 
• Jak przedstawia się stan kompetencji cyfrowych w polskich MŚP?
• Czy polskie firmy w pełni wykorzystują innowacyjne technologie takie jak np. sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe?
• Jak budować świadomość MŚP i jakie umiejętności promować?
• Jak zachęcać przedsiębiorców do korzystania z nowoczesnych rozwiązań?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• Mariusz Jas, Dyrektor Zarządzający w Agencja iArt,
• dr Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej,
• Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku PKO SA,
• Artur Waliszewski, Dyrektor Biznesowy Google w Europie Środkowo-Wschodniej,
• Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Moderator: 

• Aleksandra Fandrejewska – Tomczyk, Redaktor Prawa i Legislacji ZPP

Organizator:

 

Biznesowy Partner Specjalny:

Cyfrowe
przedsiębiorstwo

17:00-
19:00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: półfinał SMOGATHON 2018
Według WHO ponad 92% populacji świata oddycha niezdrowym, zanieczyszczonym powietrzem, a ponad 7 milionów ludzi umiera przedwcześnie

co rok z powodu smogu. Smogathon to inicjatywa, której celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza za pomocą innowacji i technologii. 
W tej edycji uczestnicy rywalizują o nagrody pieniężne: $15000, $10000 i $5000 oraz nagrodę wdrożeniową w wysokości 30 000 PLN
ufundowaną przez Otrivin. W półfinale w Katowicach rywalizować będą najbardziej innowacyjne zespoły z całej Europy.

 

Wydarzenia
towarzyszące

https://zbp.pl/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/
https://ekmsp.eu/BackOffice/Events/Jednolita stawka VAT
https://www.google.pl/


 

 

18:00-
20:30

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Uroczysty poczęstunek dla gości zagranicznych 8. EKMŚP w "27th Floor bar & restaurant"
Uczestnictwo w poczęstunku możliwe za zaproszeniami.  

 

Współgospodarz: 

 

Wydarzenia
towarzyszące

PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA

09:00-
16:00

TARGI BIZNES EXPO
Targi Biznes Expo są największym wydarzeniem marketingowym w zakresie usług i produktów dla biznesu. Wśród ponad 100 podmiotów
prezentujących swoją ofertę dla biznesu znajdą się firmy proponujące m.in. obsługę prawną, księgową, IT, marketingową, ofertę szkoleniową
czy wyjazdów integracyjnych, ale także oferujące niekonwencjonalne rozwiązania ułatwiające życie przedsiębiorców.

Na terenie Targów odbędą się także warsztaty i konsultacje eksperckie, spotkania networkingowe i B2B.

 

           Partner Strategiczny Targów:

 

09:30-
11:00

Gospodarka odpadami. Kluczowe wyzwania i palące problemy
• 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):

• Damian Bartyla, Prezydent Bytomia
• Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w  Ministerstwie Środowiska
• Małgorzata Mańka - Szulik, Prezydent Zabrza
• Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami,
•Kamil Saługa, Prezes Zarządu, Fundacja Unimetal Recykling
• Jerzy Starypan, Prezes Zarządu Beskid Żywiec  Sp. Z o.o.,
• Jerzy Ziaja, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.
• przedstawiciel, Najwyższa Izba Kontroli

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

 

Zdrowie i
środowisko

https://smogathon.com/pl/strona-glowna/
https://www.facebook.com/metropoliagzm/


 

09:30-
11:00

Branża Automotive
• 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.

Zaproszeni eksperci:

• Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług,
• Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
• Andrzej Korpak, Dyrektor Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.
• dr Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
• dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - Dziekan Wydziału Mechaniczno - Technologicznego Politechnika Śląska,
• przedstawiciel firmy Volkswagen.

Moderator:

• Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM, Prezes Zarządu InnoCo.

 

Śląskie.
Dialog
Przemysłowy

09:30-
11:00

Kapitał na rozwój ? Mamy to!
• 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.
• Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu,
• dr Rafał Rębilas, Wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ekspert z zakresu bankowości i rynków finansowych, praktyk,
• Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.,
• Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.,
• dr inż. Katarzyna Samsel, Dyrektor Działu Koordynatorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Moderator:

• Józef Wycisk, Dziennikarz Polskiego Radia Katowice

 

      

   

 

Zarządzanie
finansami w
MŚP

09:30- Międzynarodowa kampania marketingowa - czyli jak wejść na rynki zagraniczne, case study
• O skutecznej strategii i kampanii wejścia na rynki zagraniczne, 

Akademia
Marketingu i

https://kig.pl/
http://ksse.com.pl/o-ksse-1
https://www.pekao.com.pl/
http://www.leasing.org.pl/
http://www.leasing.org.pl/
http://www.wsb.edu.pl/


11:00 • O 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.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Maria Buszman, ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju. Prezes firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie i
wykładowca akademicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, SWPS). 
• Benjamin Knöfler, The Relations Expert, BVMW,
• Florian Schmidtner, Doradca ds. lokalizacja inwestycji, Invest Region Leipzig GmbH, 
• Urszula Wöltjen, Manager ds. inwestycji zagranicznych, Deutsch - Polnisches Consulting,
• Łukasz Żak, Legal Support Office,

Moderator:

• Dariusz Tworzydło, prezes zarządu EXACTO sp. z o.o., Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Kierownik Katedry Komunikacji
Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

Marketingu i
Sprzedaży

09:30-
11:00

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

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

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

09:30-
10:00

Strefa Innowacji i Wiedzy: Chatboty - przyszłość komunikacji z klientem?
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:

Marcin Strzałkowski - Prezes i Dyrektor Zarządzający InteliWISE S.A., założyciel i współwłaściciel www.InteliWISE.com, seryjny przedsiębiorca,
pasjonat nowych technologii, odpowiedzialny za sukces klientów, sprzedaż i marketing oraz relacje z inwestorami. Absolwent Institute Francais
de Gestion oraz  Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Partner:

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

09:30-
10:00

Miasto moje a w nim… czyli co ludzkie historie mogą dać Twojej marce
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. Opowiemy o budowaniu historii marki w oparciu o historie ludzi – mieszkańców i przedsiębiorców w różnych części Polski. 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

 

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

https://www.invest-region-leipzig.de/pl/dom
https://inteliwise.pl/o-firmie/


09:30-
15:00

YES Summit: Software Development Association Poland
Spotkanie branży Software House 

YES Summit -
Young
Entrepreneurs
& Startups

Summit
09:30-
13:00

VII Konferencja Naukowa pt.: "Innovations in Biomedical Engineering – IIBE 2018"
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 ochrony zdrowia w ramach Targów Biznes Expo towarzyszących
Kongresowi.

 

Wydarzenia
towarzyszące

10:00-
10:30

Strefa Innowacji i Wiedzy: Skąd wziął się Bitcoin? Genesis
• Kto wymyślił bitcoina? 
• Czy każdy może stworzyć kryptowalutę? 
• Skąd się bierze cena kryptowalut? 
• Czy kryptowaluty są bezpieczne? 
• Jakie są obszary ich stosowania?

Wystąpienie:

Tomasz Wrzeszczyński - ekspert od ekonomii rynku kryptowalut i weryfikacji sensu wykorzystania i użyteczności poszczególnych kryptowalut w
świecie biznesu.

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

10:00-
11:00

Wpływ reklamy w internecie na sprzedaż
Prowadzenie:

Rankhouse

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

10:30-
11:00

Strefa Innowacji i Wiedzy: Smart contracts jako sposób dostarczenia zaufania w systemach IT
Ethereum to pierwszy na świecie, globalnie działający system informatyczny (oparty na technologii blockchain) w którym możemy programować
własne aplikacje będąc pewnym, że kod który napisaliśmy pozostanie niezmiennym i wykona się w ustalonych przez nas warunkach. Dzięki tzw.
„inteligentnym kontaktom” w niedalekiej przyszłości będziemy w stanie sprawdzić autentyczności dokumentów (takich jak np. akty notarialne,
dyplomy ukończenia studiów, dowody osobiste, paszporty, dokumentacja techniczna) w postaci zaszyfrowanej. Dzięki temu każdy proces staje
się mierzalny i weryfikowalny historycznie. Masowa digitalizacja – przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zaufania do
przechowywanych dokumentów – zapewni podmiotom, które będą korzystać ze „smart kontraktów”, ogromne oszczędności i przewagę nad
konkurencją.

Wystąpienie:

Tomasz Waszczyk - programista, frontend developer, zajmuje się również Ethereum i rozwiązaniami  wykorzystywanymi przy handlu
automatycznym.

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

11:00-
12:00

Spotkania Networkingowe
Chcesz poznać kilkudziesięciu potencjalnych partnerów i klientów w ciągu kilkudziesięciu minut? Zarejestruj się na speed networking.

W ciągu niecałych 60 minut dowiesz się:

• jak nawiązać pierwszy kontakt,
• jak rozpoznać, czy osoba, z którą rozmawiasz jest potencjalnym klientem, czy partnerem,
• co mówić, aby zostać zapamiętanym,
• co zrobić z własną i cudzą wizytówką, 
• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,
oraz porozmawiasz z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu.

Nie zapomnij o wizytówkach: kilka to za mało, przyda się kilkadziesiąt!

Miejsce: Strefa networkingu na Targach Biznes Expo

Prowadzenie: Concordia Business Club

 

http://www.iibe.pl/


11:00-
12:00

Branding, ale o co chodzi? Jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o (duże) pieniądze
Witamy w świecie marek, jutro to dziś. Anatomia brandingu. Co naprawdę działa? Skalowalność biznesu a fenomen marki, bycie sprawnym
producentem już nie wystarczy. W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, w praktyce jest. The best way to predict the future is to invent
it.
 
Prowadzenie:
Wojciech Mierowski
 

Partnerzy:

 

   

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

11:30-
13:00

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
• Czy i w jaki sposób funkcjonowanie w specjalnych strefach ekonomicznych wpłynęło na rozwój firm sektora MŚP i w jakim stopniu oferta strefy
spełniła ich oczekiwania?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Michał Dąbrowski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
• Krzysztof Drynda, Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.,
• Maria Leszczyńska, Kierownik Wydziału Pomocy Publicznej z Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.,
• dr hab. Barbara Piontek, Zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,  prof. nadzw. Akademii WSB,
• Agnieszka Skręt-Bednarz, Manager EY,

• Marzena Tkaczuk, BTS Development Director, Panattoni.

Moderator:

• Józef Wycisk, Dziennikarz Polskiego Radia Katowice

Wydarzenie towarzyszące:

Podpisanie umowy w obszarze rekultywacji pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Państwowym Instytutem Geologicznym.

 

                

 

 

 

Państwo i
prawo

Branża paliwowo-energetyczna wobec zmian klimatycznych - podsumowanie przed COP 24 Śląskie.



11:30-
13:00

Branża paliwowo-energetyczna wobec zmian klimatycznych - podsumowanie przed COP 24 
• 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 ?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług,
• Prof. Jerzy Buzek , Poseł do Parlamentu Europejskiego,
• Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowej Izby Gospodarczej
• Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej
• Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
• Grupa Lotos SA – przedstawiciel

Moderator: Adam Sojka, dziennikarz ekonomiczny

Śląskie.
Dialog
Przemysłowy

11:30-
13:00

Polski rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej
• 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):

• Bartosz Cichocki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

• Roman Dereviannov, Prezes Motivated-Workers,
• Cezary Kaźmierczak, 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,

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..

 

Rynek pracy i
edukacja

11:30-
13:00

Atrakcyjność gospodarcza i rekreacyjna miast – możliwości zagospodarowania zbiorników wodnych
• 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.
• Wyzwania w zarzadzaniu wodami w mieście - edukacja społeczne. Nowoczesne metody edukacji i promocji. Jak zmotywować i zaangażować
mieszkańców do działania?
• Zrównoważona gospodarka wodna sposobem na minimalizację skutków zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Andrzej Woźnica, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody
• dr inż. Arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ekspert w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego
• Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice
• dr Leszek Trząski, Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
• Artur Wójcik, Kierownik Zlewni Białej Przemszy

Moderator: 

• dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan  ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

 

Organizator:

 

Panel organizowany przy współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.

Samorząd

http://www.lotos.pl/
http://www.us.edu.pl/


11:30-
13:00

FlexiForm Day. Warsztaty o nowoczesnych strategiach marketingowych
• Wprowadzenie: Dziennikarstwo, reklama, content marketing. Co warto wiedzieć o mediach i promowaniu marki,
• Wideo jako nowoczesna i angażująca forma promocji,
• Budżet alert - jako nowoczesne narzędzie promocji idei partycypacyjnej w Internecie.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Karol Gruszka, Digital manager w Polska Press Grupie, fan nowych mediów oraz technologii,
• Marcin Kasprzyk, Szef zespołu Newsroom360,
• Marek Twaróg, Dziennikarz, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego” i „Strefy Biznesu”, wcześniej - „Gazety Wrocławskiej”.
 
 Główny Patron Medialny:

     

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

12:00-
12:30

Strefa Innowacji i Wiedzy: Robotyzacja Procesów Biznesowych – jak zatrudnić cyfrowego pracownika?
• Czym jest technologia RPA (ang. Robotic Process Automation)? 
• Jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystują roboty biurowe do pracy? 
• Jakie kryteria powinien spełniać proces, aby móc go zrobotyzować?

Wystąpienie:

Piotr Kaczmarek - dyrektor rozwoju w spółce Pirxon, która od 14 lat z powodzeniem wprowadza rozwiązania IT w polskich i zagranicznych
firmach, a także w administracji publicznej.Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Gdańskiej,
natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii tej samej uczelni.
 

Partner:

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

12:00-
13:00

Twórcza moc słów - kształtowanie angażującej kultury organizacji
Prowadzenie:

Lila Cieślar, Piotr Zawadzki

Strefa
Prezentacji na
Biznes Expo

12:30-
13:00

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? 

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

13:00-
14:00

Spotkania Networkingowe
Chcesz poznać kilkudziesięciu potencjalnych partnerów i klientów w ciągu kilkudziesięciu minut? Zarejestruj się na speed networking.

W ciągu niecałych 60 minut dowiesz się:

• jak nawiązać pierwszy kontakt,
• jak rozpoznać, czy osoba, z którą rozmawiasz jest potencjalnym klientem, czy partnerem,
• co mówić, aby zostać zapamiętanym,
• co zrobić z własną i cudzą wizytówką, 
• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,

https://dziennikzachodni.pl/
http://pirxon.com/pl/


• co zrobić po spotkaniu, aby rozmowa przerodziła się w dalszą współpracę,
oraz porozmawiasz z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu.

Nie zapomnij o wizytówkach: kilka to za mało, przyda się kilkadziesiąt!

Miejsce: Strefa networkingu na Targach Biznes Expo

Prowadzenie: Concordia Business Club

 

13:30-
15:00

Work Life Harmony – jak szukać harmonii między życiem a pracą?
• 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):

• 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

 

Pasja i czas
wolny

13:30-
15:00

Elektromobilność. Przyszłość to elektryczność
• 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):

• Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca
• Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
• Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
• Arkadiusz Hołda, Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
• Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego
• prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej 
• Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 
• Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
• Ekspert, Volkswagen

 

 Moderator: Adam Sojka, dziennikarz ekonomiczny

 

   

 

Śląskie.
Dialog
Przemysłowy

http://www.wsb.edu.pl/
http://www.lotos.pl/
http://www.lotos.pl/


13:30-
15:00

Marketing doznań
• 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?

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• Aleksandra Frątczak-Biś, Personal shopper, Autorka książek, Trener wizerunku biznesowego,
• Marcin Janowski, Właściciel agencji SPACE PR. Doradca, konsultant z zakresu E-PR, oraz Komunikacji w Social Media,
• Adam Maliszewski, menedżer kierunku marketing i sprzedaż Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Katowicach, kierownik zespołu ds.
marketingu i PR Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia,
• Marcin Olkowicz, Konsultant, edukator, Chief Knowledge Officer SAR,
• Magda Wysocka, Head of Advertising Revenue, Grupa OLX.

Moderator:

• dr Maria Buszman, ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju. Prezes firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie i
wykładowca akademicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, SWPS).

 

Akademia
Marketingu i
Sprzedaży

13:30-
15:00

Smart(er) cities
• Smart(er) cities, miasta przyszłości, przykłady dobrych praktyk w Europie i na świecie,
• Czy inteligentne rozwiązanie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem? Smart cities 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,
• Waluta lokalna w Smart Cities,
• Optymalizacja ruchu pojazdów miejskich.

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa,
• Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
• Wojciech Muras, Prezes Netology,
• dr Janusz Okrzesik, Wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej,
• prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
• Wojciech Przybylski, Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego,
• Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis Group.

Moderator:

• Romuald Gacka, Cormet S.C.

Samorząd

13:30-
15:30

Strefa Innowacji i Wiedzy: Katowice AI
AI Katowice to cykl spotkań poświęconych sztucznej inteligencji, służących budowaniu społeczność ekspertów, praktyków i przede wszystkim
pasjonatów AI! Celem spotkań jest nie tylko wymiana wiedzy, ale również inspiracja do tworzenia i badania sztucznych sieci neuronowych przez
osoby związane z nowymi technologiami.

Wystąpienia: 

13.30: "Data Scientist as a Service – Microsoft Azure dla projektów innowacyjnych", dr inż. Marek Pyka, Cloud Solutions Architect Advanced
Analytics and AI w firmie Microsoft.

14.00: "Machine Learning w procesie obiegu dokumentów", Maciej Karpicz CTO DLABS. 

14.30: "Etyczne zagadnienia AI", prof. Tomasz Pietrzykowski – prorektor Uniwersytetu Śląskiego i profesor na Wydziale Prawa i Administracji
UŚ.

15.00: "Człowiek i jego rozum, robot i jego inteligencja - czyli dlaczego Robin Heart jest telemanipulatorem?" - prof. Zbignew Nawrat -
naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Ojciec robota Robin Heart.      

Współorganizatorem projektu jest miasto Katowice.

Strefa
Innowacji i
Wiedzy

13:30-
15:00

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
 
 

Zarządzanie
finansami w
MŚP
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