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SZANOWNI PAŃSTWO,

Jak konkurować na rynku globalnym?  
Polska ma za sobą niespełna dwie dekady budowania własnego kapitalizmu. Do nieogra-
niczonej, wolnorynkowej rywalizacji nasz kraj przystąpił dopiero po 1989 roku. Zmiany 
ustrojowe i wejście do Unii Europejskiej były niezbędne, ale jednocześnie przyniosły koniecz-
ność konkurowania z krajami dużo silniejszymi od nas pod względem gospodarczym.

UE to wspólnota o charakterze administracyjno-prawnym, natomiast w rywalizacji go-
spodarczej każdy kraj sam musi zadbać o swoją silną pozycję, także i Polska. 
Jak to osiągnąć? Budując taki model kapitalizmu, który opiera się na własnym kapitale. 
Jego źródłem są firmy rodzime i rodzinne, związane ze swoim miejscem pochodzenia, 
zamieszkania, nawet gdy rozwiną się w duże przedsiębiorstwa i utworzą nowe fabryki za 
granicą, swoje centra pozostawiają w kraju. To właśnie Państwa firmy zapewniają 
długotrwały wzrost gospodarczy, są najbardziej stabilnym elementem roz-
woju naszego kraju. 

Na likwidacji granic w Unii Europejskiej skorzystały przede wszystkim koncerny z dużych 
krajów „starej” Unii. Posiadając tzw. efekt skali osiągnięty na dotychczasowych rynkach, 
wielkie korporacje okazały się największymi beneficjentami integracji europejskiej. Przewa-
ga ekonomiczna tych firm jest przeważnie dużo większa niż korzyści przedsiębiorstw po-
chodzących z krajów „nowej” Unii, uzyskiwane dzięki niższym, krajowym kosztom pracy.  
W efekcie rodzime firmy, które nie są w stanie konkurować z europejskimi przedsiębiorstwa-
mi upadają.

Podczas tegorocznej Konferencji pragniemy poruszyć temat konkurowania 
polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym, licząc na Państwa aktywny 
udział i chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami. 

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” stawia sobie za cel ekonomiczną edukację obywatelską 
i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi polskiej gospodarki. Jednym z przed-
sięwzięć realizowanych przez Fundację jest opracowanie pt. „Dlaczego w Polsce zarabiamy 
4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?”, 
które znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org.  
Materiał ten zawiera ciekawe spostrzeżenia dotyczące gospodarki wolnorynkowej, które 
często nie są znane przeciętnemu obywatelowi – konsumentowi. Chcielibyśmy zaprosić 
Państwa do dyskusji. Mamy nadzieję na znalezienie wspólnych obszarów działania, szcze-
gólnie tych na rzecz informowania, jak konkurować na rynku globalnym. 

Konferencji, która ma przynieść odpowiedź na pytanie, „Jak konkurować na rynku global-
nym?” będą towarzyszyć III Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych. 
Zapraszamy do sportowej rywalizacji na stokach Jaworzyny Krynickiej.

Bożena Damasiewicz

      Dyrektor Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”



PROGRAM

sobota 1 marca 2014 
 
stok Jaworzyny Krynickiej 
10.00 - 11.30 rejestracja uczestników
12.15 - 12.20 powitanie uczestników
12.30 – 14.00 “III Narciarskie Mistrzostwa Polskich 
    Pracodawców Prywatnych” 
    na stoku Jaworzyny Krynickiej
14.00 – 14.10 zakończenie zawodów
 
 Hotel Activa 
14.30 – 16.30 zapisy na zimowe atrakcje sportowe 
15.00 – 16.00 obiad Restauracja Hotelu Activa
16.30 – 16.40 rozpoczęcie Konferencji
16.30 – 19.15 Konferencja „Jak konkurować na rynku 
    globalnym – doświadczenia  polskich firm.”
20.00 - 24.00 uroczysta kolacja – ogłoszenie wyników zawodów
 

niedziela 2 marca 2014 
 
Hotel Activa 
07.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – 13.00 indywidualne spotkania dyskusyjne/ atrakcje sportowe
13.00 - 13.10 zakończenie konferencji 
13.30 - 14.30 obiad



WARUNKI UCZESTNICTWA

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji, 
należy kierować do Biura Fundacji:

Anna Korczyk
e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org 
tel.: +4818 444 0 304
fax.: +4818 444 0 333 
www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konferencji i towarzyszącym jej zawodom mogą być wyłącznie właściciele polskich firm.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konferencji i zawodach jest poprawnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org oraz 
dokonanie opłaty za uczestnictwo.

3. Opłata za uczestnictwo 1 osoby na Konferencji wynosi:
-  pobyt jednodniowy 500 zł (netto) - kwota wpisowego obejmuje: udział w panelach konferencyjnych, 

udział w zawodach, karnet umożliwiający wyjazd na Jaworzynę Krynicką w ramach zawodów, obiad, 
kolację podczas której zostaną ogłoszone wyniki Mistrzostw, atrakcje hotelowe (kompleks saun, siłownia, 
pokój relaksacyjny). Dla współpracujących z Fundacją cena specjalna 350zł (netto).

-  pobyt dwudniowy 700 zł (netto) - kwota wpisowego obejmuje świadczenia jw. oraz dodatkowo koszt 
noclegu z 28 lutego/1 marca lub z 1/2 marca 2014, śniadanie oraz udział w dodatkowych atrakcjach 
sportowych przewidzianych w programie Konferencji. Dla współpracujących z Fundacją cena specjalna 
500zł (netto).

- pobyt trzydniowy 1000zł (netto) - kwota wpisowego obejmuje świadczenia jw. oraz dodatkowo kolację 
i koszt noclegu 28 lutego/1 marca 2014. Dla wspierających działania Fundacji cena promocyjna 700zł 
(netto).

4. Opłaty należy dokonać do dnia 01.02.2014 r. na konto Fundacji: ING Bank Śląski SA, O/Nowy Sącz,  
ul. Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz nr konta: 21 1050 1445 1000 0023 5366 7419 z dopiskiem „udział  
w konferencji”.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 01.02.2014 r.
6. Ogólna liczba osób biorących udział w Konferencji i zawodach jest ograniczona do 50 osób.  

O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Na liście uczestników znajdą się osoby, które 
dokonały wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem udziału.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość 
zgłoszonych zawodników osiągnie poziom 50 osób.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu opublikowanego na stronie  
www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org

9. Organizator zapewnia pokoje 1 i 2 os. W przypadku zmiany pokoju na większy lub dostawki dla dzieci, 
należy zgłosić zmianę u Organizatora, dodatkowe opłaty za pokój będą realizowane indywidualnie  
w hotelu. Strona hotelu: www.hotel-activa.pl

10. Wcześniejszy przyjazd lub wydłużenie pobytu należy dokonać we własnym zakresie, indywidualnie 
kontaktując się z recepcją Hotelu Activa.


