
 

 

 03 września2017 (niedziela)  - przyjazd gości „Polonia VIP”  *) 

16:00-16:30  Przyjazd gości do „Hotelu Gal”.  Recepcja, meldunek, wręczenie kluczy do pokojów. 

16:30-18:30  Zakwaterowanie, czas wolny 

18:40-18:50 Przejście na kolację powitalną do Hotelu Tarnovia 

19:00-22:00  Kolacja powitalna z udziałem gości „Polonia VIP”  oraz gospodarzy i organizatorów Forum (Hotel 
Tarnovia) 

22:00-22:15  Odprowadzenie  gości do hotelu „Gal”. 

 Czas wolny 

 *) Program dnia 03.10.2017r. dotyczy wyłącznie zaproszonych i zarejestrowanych Gości z Polonii 

 04 września 2017 (poniedziałek) – I dzieo Forum 
Program dostępny dla wszystkich zarejestrowanych gości II Forum Gospodarczego Polonii Świata 

08:00-08:30  Śniadanie w hotelu (dla gości korzystających z noclegu) 

09:00-09:15  Transfer z hoteli na Forum 

09:15-09:50  Recepcja, rejestracja gości (kawa powitalna) 

10:00-10:05  Otwarcie II Form Gospodarczego Polonii Świata- prezentacja programu Forum, wystąpienie 
Prezydenta Miasta Tarnowa 

10:05-10:30  Wystąpienia gości honorowych Forum 

 

 

10:30-11:00    
 
 
11:00- 11:30 
 
 
11:30- 12:00 

 
 
 

I Panel dyskusyjny   ( 20 min. debata panelowa + 10 min. interaktywna 
dyskusja)- Sala Plenarna Główna (parter) 
 

 „A”- Miejsce „Polonii w gospodarce Rzeczyposplitej- stan 
obecny i perspektywy. 
 

 „B”- Młoda „Polonia”- czy zmiany geopolityczne na Świecie 
zatrzymają emigrację młodych i wykształconych Polaków oraz 
zachęcą do powrotów ? 

 „C”- Polska-inwestycja w dziedzictwo- projekt dedykowany 
„polonijnej” młodzieży zachęcający do edukacji oraz rozpoczęcia 
działalności gospodarczej i pracy w kraju swoich przodków 
 

 
 
godz. 10:30 – 14:00 
 
Foyer (parter)  +  
Mała Scena (I pietro) 
  
W trakcie: 
 
 
Networking 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
12:00-12:30 
 
 
 
 
 
12:30-13:00 
 
 
13:00-13:30 
 
 
 
13:30- 14:00 
 
 
 

Moderator: 
Paneliści: 
- 
- 
- 
- 
 
przerwa kawowa 
 
II Panel dyskusyjny  (20 min. debata panelowa +10 min. interaktywna 
dyskusja) Sala Plenarna Główna (parter) 
 
 

 „A”- Realne obszary współpracy gospodarczej z Polonią.  
Propozycje, które mają szansę na wspólny sukces, osiągnięcie 
celów i perspektywa długoterminowych porozumieo 
biznesowych. 

 „B”- Instrumenty realizacji polityki Polski wobec Polonii i 
Polaków za granicą. Instrumenty prawne oraz katalog działao 
Rządu, Senatu, organizacji pozarządowych. 

 „C”- Tarnów Światową Stolicą Polonii. Przyjazne miejsce dla 
inicjatyw, dialogu i kontaku Polonii z Ojczyzną.  

Moderator: 

Paneliści:  

- 

- 

- 

- 

 
Business to Business 
 
 
 
Prezentacje ofert 
 
 
 
 
 
 

14:00-14:45  Lunch  

14:45-15:00  I Briefing Prasowy  Centrum Prasowe( I pietro) 

 

 

15:00-15:30 

 

 

15:30-16:00 

 

 

16:00-16:30 

 

16:30-17:00 

 

 

17:00-17:30 

III Panel dyskusyjny  ( 20 min. debata panelowa +10 min. interaktywna 
dyskusja)- Sala Plenarna Główna (parter) 

 „A”- Polonia – wiarygodny ambasador gospodarczego 
wizerunku Polski w Świecie.  „Ośrodki Doradztwa i Promcji” przy 
polonijnych izbach handlowych skutecznym wsparciem dla 
polskich przedsiębiorców, perspektywą na internacjonalizację i 
promocję.  

 „B”- Polonia -promotor „Marki Polska” w Świecie. Efektywny  
kreator mody na Polskę. Powołanie „Rzecznika Gospodarczego 
Polonii Świata”. 

 ”C”- RP czyli Razem Polacy- kooperacja polskich i „polonijnych” 
przedsiębiorcow oraz współpraca z samorządami. Spólki „joint 
venture”, konsorcja , PPP. 

 „D”- Czy 20 milionów Polaków za granicą to lojalny klient i 
kapitał?  Polonia jako jako wrota i właściwy kurs do globalnego 
rynku.  Jak dotrzed i pozyskad etniczny rynek zbytu. 

 
Debata i dysusja 
Moderator: 
Paneliści: 
- 
- 

 
15:00 – 18:00 
 
 
Foyer  (parter)  +  
Mała Scena (I pietro) 
  
W trakcie: 
 
 
Networking 
 
 
 
Business to Business 
 
 
 
Prezentacje ofert 
 
 
 



- 
- 

 
 

18:00-18:30 Transfery do hoteli , czas wolny do godz. 19:30.   

19:30-20:00  Transfer z hoteli na Salę Lustrzaną (Kamienica „Wałowa 10”) 

20:00-23:00  Uroczysta Gala  Biznesu – ogłoszenie wyników Konkursu 

„Orzeł Biznesu Polonii Świata” 
 

23:00- 23:30   Transfery busami  z Sali Lustrzanej do hoteli 

 05 wrzesieo 2017 (wtorek) II dzieo Forum 
Program dostepny dla wszystkich zarejestrowanych gości II Forum Gospodarczego Polonii Swiata. 

08:30-09:00 Śniadanie w hotelu (dla osób korzystających z noclegu) 

09:00-09:45 Transfer z hoteli na Forum. 

09:45- 10:00 Recepcja, kawa powitalna 

10:00-10:15  Otwarcie drugiego dnia Forum. Wprowadzenie, program drugiego dnia. 

 
 
 
10:15-10:45 
 
 
10:45-11:15 
 
 
 

11:15-11:45 
 
11:45-12:00  

IV Panel dyskusyjny (20 min. debata panelowa +10 min. interaktywna 
dyskusja) Sala Plenarna Główna (parter) 
 

 „A”- Polskie specjalności eksportowe źródłem sukcesu Polonii. 
Sprawdzone i atrakcyjne polskie produkty doskonałym źródłem 
dochodów Polonii, nowości szansą na sukces dla początkujących. 

 „B”- Nowy polityczny kurs w Ameryce. Jaka będzie Europa? 
Powrót amerykaoskiego „izolacjonizmu”?,  „Europa Ojczyzn”, 
„Kontynentalne Partnerstwo” czy Eurpa Reginów? Rola Polonii w 
nowej gospodarczej  polityce międzynarodowej. 

 „C”- Debata koocowa „Współpraca gospodarcza ważnym 
komponentem wzmacniania  więzi  Polonii z Ojczyzną”.  

 „D”- Podsumowanie Forum 

Moderator: 

Paneliści: 

- 

- 

- 

- 

UWAGA: Tematy Paneli mogą ulec zmianom 

10:30 – 12:00 
 
 
Foyer (parter)  +  
Mała Scena (I pietro) 
  
W trakcie: 
 
 
 
 
Networking 
 
 
Business to Business 
 
 
Prezentacje ofert 
 
 
 

12:00 – 12:15     II Briefing Prasowy – Centrum Prasowe I pietro 

12:30-13:30     Lunch kooczący II Forum Gospodarcze Polonii Świata 

13:30 - 14:00   Wyjazd uczestnikow akredytowanych na Forum Ekonomiczne do Krynicy 

Kontakt do organizatorów:  
 

 Zdzisław Wojtasik, tel. +48 502 303 293, e-mail: kontakt@polishbusiness.biz  

 Anna Urbaś, tel. +48 14 68 82 820, e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl 

 Kinga Młynaryk, tel. +48 68 82 820, e-mail: k.mlynaryk@umt.tarnow.pl  

mailto:kontakt@polishbusiness.biz
mailto:a.urbas@umt.tarnow.pl
mailto:k.mlynaryk@umt.tarnow.pl


 

Informacje organizacyjne: 

 Rejestracja na Forum w terminie 01.04 – 20.08.2017r. Formularze i warunki udziału dostepne na stronie 

www.Polonia4um.com   

 Ilośd miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo.  

 Pierwszeostwo udziału mają przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu ( izb handlowych, 
stowarzyszeo, klastry, parki technologiczne, inkubatory  itp. ) oraz przedsiębiorcy indywidualni. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych podmiotów i osób. 

 Udział w II Forum Gospodarczym Polonii Świata jest wyłącznie dla podmiotów/ osób, które wypełnią 
odpowiednii formularz, przeprowadzą prawidłowo proces  rejestracji  i otrzymają potwierdzenie zwrotne 
wraz z imiennym zaproszeniem.  

 Goście posiadający status „Polonia VIP” mają zapewnione: 
- 2 bezpłatne noclegi 
- bezpłatny catering pobytowy (śniadania, lunch, kollacje) 
- bezpłatny udział we wszystkich częściach programu Forum (panele, networking, B2B, prezentacje) 
- bezpłatny udział w Gali Biznesu 
- bezpłatny serwis logistyczny (transfery na terenie Tarnowa, dojazd na Forum Ekonomiczne w Krynicy) 
- pakiet materiałów konferencyjnych i upominków 
- udział w losowaniu nagród 

 
Zapraszamy do udziału. 

http://www.polonia4um.com/

