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Forum Ekonomiczne od ponad 25 lat jest największym i najważniejszym spotkaniem liderów świata 
polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Tym samym można powiedzieć, że Forum nie tylko towarzyszy przemianom ustrojowym w naszym regio-
nie, ale jednocześnie te prze miany kształtuje. Jego misją jest tworzenie korzyst nego klimatu dla rozwoju współ-
pracy gospodarczej i politycznej w Europie.

 
W zeszłorocznej edycji Forum uczestniczyło ponad 3500 gości z 65 krajów - liderów życia gospodarcze-

go, po litycznego i społecznego z Europy, Azji i Ameryki oraz 600 przedstawicieli mediów. 

Wśród nich są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, prezesi największych 
firm oraz kadra zarządzająca. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, opinie 
uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

Zaufali nam :

Robert Fico, Premier Słowacji; Wołodymyr Hrojsman, Premier Ukrainy; Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Polska; Viktor Orban, Premier Węgier; 
Bohuslav Sobotka, Premier Czech
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Dlaczego warto uczestniczyć w Forum Ekonomicznym?

 » Krynickie Forum to najważniejsze miejsce spotkań elit gospodarczych w tej części Europy.

 » Forum daje wyjątkową szansę przedstawienia osiągnięć i planów firmy, pozwala zapoznać się z możliwo-
ściami współpracy na poziomie międzynarodowym oraz jest okazją do debat w kręgu najwyższej rangi
praktyków i teoretyków biznesu.

 » Efektem krynickich debat są szersze możliwości współpracy oraz wiele wspólnych inicjatyw, które budują
 gospodarczą przyszłość  zarówno Polski jak i Europy.

 » Forum to cenna platforma wymiany opinii i okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami.

Zaufali nam :

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii;
Igor Wasilewski, Prezes Zarządu, PERN S.A.

Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland; Wojciech Jasiński, Prezes Zarzą-
du, Dyrektor Generalny, PKN ORLEN S.A., Polska

Nowa twarz biznesu – innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, gospodarka cyfrowa, e-commerce: Tony Housh, Prezes Zarządu, Amerykańska Izba Han-
dlowa w Polsce; Rafał Bator, Partner, Enterprise Investors; Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu ds. Marketingu, P4 Sp. z o.o.; Teresa Czerwińska, Podsekretarz 
Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Mateusz Litewski, Manager ds. regulacji CEE, Uber; Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny, Mastercard Europe
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Zaufali nam :

Inauguracyjna Sesja Plenarna XXVI Forum Ekonomicznego „Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach” : Książę Michael von Liechtenstein, Założyciel i Prezes, 
Geopolitical Intelligence Services AG, Liechtenstein; Vytenis Andriukaitis, Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Komisja Europejska, Belgia; Filip Thon, 
Senior Vice President w Retail Executive Committee w Grupie innogy, Prezes Zarządu innogy Polska S.A..; Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 

Rozwoju i Finansów, Polska

Raport Ranking CE TOP 500: Mark Jung, Partner, Deloitte; Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita; Piotr Nowjalis, Wiceprezes Zarządu, CFO, CCC S.A.



Forum Ek onomiczne 5

Podczas Forum odbywa się ponad 180 debat po-
dzielonych na bloki tematyczne obejmujące najważ-
niejsze dziedziny gospodarki m.in.: 

 » Energetyka

 » Biznes i Zarządzanie

 » Makroekonomia

 » Nowa Gospodarka

 » Innowacje

 » Samorządy

 » Ochrona Zdrowia

Na Forum obecne są największe światowe telewiz-
je, relacje z debat można znaleźć w międzynarodo-
wych agencjach prasowych, takich jak:  Bloomberg, 
Euronews, AFP, Reuters czy ITAR TASS oraz na ła-
mach najpoczytniejszych dzienników w tym m.in. 
The Wall Street Journal, Die Welt, Kommersant 
czy Financial Times.

Zaufali nam :

Blok tematyczny „Jak cyfryzacja może przyspieszyć rozwój Polski?”: Adam Sawicki, CEO, T-Mobile Polska S.A., Polska; 
Daniel Boniecki, Dyrektor Zarządzający EEMA TMT, McKinsey & Company, McKinsey & Company, Polska; Amir Haramaty, CCO, SparkBeyond, USA; 

Michał Broniatowski, Redaktor Naczelny, Forbes Polska

Sesja Plenarna „Od globalizacji do patriotyzmu gospodarczego. Europa w 
poszukiwaniu nowych dróg rozwoju”: Jacek Karnowski, Redaktor Naczelny 
tygodnika wSieci, Polska; Christian Friis Bach, Sekretarz Wykonawczy, Euro-
pejska Komisja Gospodarcza ONZ, Dania
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Media

F OT.  R A D O S Ł AW  C Z A P L I Ń S K I

Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy przedstawili swoje plany podczas 
Forum Ekonomicznego w polskim uzdrowisku Krynica, podają przypadek Brexit’u 
jako ostatnie ostrzeżenie dla Unii Europejskiej w celu zmiany kierunku jej działania. 

Coroczna konferencja w Krynicy jest rodzajem wizytówki dzisiejszej Europy. Konfe-
rencja oficjalnie jest prowadzona w trzech językach (polski, angielski i rosyjski), 
a jeszcze bardziej wielojęzyczną jest w kontekście uczestników debat. W typowej 
debacie brali udział goście z Węgier, Polski, Czech i Niemiec.

Odbywające się Forum Ekonomiczne w Krynicy,  jest najważniejszą konferencją o te-
matyce gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego obrady skupiają uwa-
gę publiczną opinii publicznej. W tym roku Ukraina jest tutaj na ustach wszystkich.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w polskiej Krynicy-Zdroju odbywa się istotne 
wydarzenie dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich sąsiadów. Jest to 
Forum Ekonomiczne (…) Ostatnie, XXVI Forum było najbardziej reprezentatywne w 
najnowszej historii. Nie istnieje dokładniejszy barometr polityczny oraz skuteczniej-
sza platforma dla szczerych rozmów w całej Europie. Jak zawsze, oprócz oficjalnych 
spotkań i paneli tematycznych, ważną rolę podczas Forum odgrywają nieformalne 
rozmowy w kuluarach.

W polskiej Krynicy-Zdroju odbyło się kolejne, już XXVI Forum Ekonomiczne. „Polskie 
Davos” - jak nieformalnie jest nazywane krynickie forum – zgromadziło rekordową 
liczbę uczestników, około 4000 osób. Organizatorom w tym roku udało się podnieść 
rangę przedsięwzięcia poprzez udział pięciu premierów krajów regionu, w tym Ukra-
iny.

Europa się rozpada, i co dalej? –  tego typu pytań jeszcze nikt sobie nie zadawał 
na krynickim Forum Ekonomicznym. Od 1991 roku, przyjeżdża tu od 2 do 3 tysięcy 
uczestników, przede wszystkim z Europy Środkowej i Wschodniej. Po zmianie ustro-
ju, spotkanie to nazwano „polskim Davos”, miejscem gdzie kwitły nadzieje i gdzie 
przedstawiano plany na przyszłość.

Wzajemne poczucie krzywdy będące efektem najpoważniejszego kryzysu między 
Moskwą a Zachodem od czasów zimnej wojny, regres komunikacji po dwudziestu 
latach żmudnego układania relacji dały o sobie znać podczas Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy, spotkania, które od 1990 r. gromadzi we „wschodnim Davos” główne 
postaci świata polityki i biznesu.

Krynica-Zdrój – do czwartku stolica polityki i biznesu. Tematem przewodnim są wy-
zwania, stojące przed Europą, a tych z roku na rok przybywa. Najważniejsze pytanie 
forum brzmi; „czy w rozwiązywaniu tych problemów Europa jest zjednoczona, czy 
raczej podzielona”. Na te wyzwania premierzy aż pięciu państw odpowiadają zacie-
śnienie współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Media

Trzy tysiące uczestników – Polaków, Rosjan, Ukraińców, Mołdawian, ale także Litwi-
nów, Niemców, Hindusów oraz Chińczyków – po raz kolejny przybyło do Krynicy na 
Forum Ekonomiczne, aby zmierzyć puls Europy Środkowej i Wschodniej.

Wczoraj w Krynicy Zdroju rozpoczęło się XXVI Forum Ekonomiczne, jedno z naj-
ważniejszych spotkań biznesowych w Europie Środkowej. Zamiar uczestnictwa w 
Forum wyraziło ponad 3 tys. osób pochodzących z około 50 państw, wśród których 
są m.in. premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiciele polskiego rządu, 
dwaj komisarze UE. Uczestnicy sesji inauguracyjnej zgodnie stwierdzili, że w dzisiej-
szych czasach warunki gospodarcze są delikatne i ważne jest, by działać w sposób 
elastyczny, wprowadzając właściwe regulacje i będąc otwartym na innowacje. Naj-
bardziej dyskutowanym tematem były relacje między Unią Europejską a państwami 
członkowskimi.

W Krynicy–Zdroju odbyło się po raz 24 jedyne w swoim rodzaju spotkanie polityków, 
przedstawicieli biznesu i naukowców z Europy Centralnej i Wschodniej. […] Na po-
czątku w 1991 roku dyskutowane były wyzwania polskiej transformacji. […] Dzisiaj 
więcej niż 2500 gości konferencyjnych przyjeżdża do miasteczka, które na co dzień 
zamieszkuje 16.000 osób.

Profesor Richard Wilkinson o tym, że po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju ja-
kość życia bardziej zależy od podziału bogactwa niż od jego wzrostu. – Im większa 
nierówność, tym bardziej wszyscy martwimy się o swoją pozycję. Rośnie konkuren-
cja o status, niepokój, że możemy stracić miejsce w szyku, i troska o to, jak nas po-
strzegają inni – twierdzi Wilkinson.

Mamy sukces. A Polska? Tytułowe pytanie zadaje sobie coraz więcej przedsiębior-
ców. Najcelniej wyraziła to chyba Solange Olszewska z autobusowego Solarisa, gdy 
na Forum Ekonomicznym w Krynicy zwróciła się do siedzących obok założycieli zna-
nych polskich firm słowami: Stworzyliśmy silne marki. A co z marką Polska?

W dniu dzisiejszym tj. 6 września, w Krynicy - przepięknej, polskiej miejscowości -roz-
poczyna się XXVI Forum Ekonomiczne. Jest to wydarzenie, na które czekają zarów-
no ekonomiści jak i finansiści. W Krynicy spotykają się eksperci, pracownicy uczelni, 
przedstawiciele najważniejszych, światowych firm, liderzy polityczni. Wśród kluczo-
wych tematów, które będą poruszane podczas konferencji znalazły się min. sytuacja 
Unii Europejskiej, kwestia euro jako jedynej waluty w Europie, imigracja czy kryzys 
uchodźców, który w dużej mierze dotknął kraje bałkańskie i regionu karpackiego, 
ekonomicznej i społecznej siły,  wyraźnie obecnej podczas tegorocznego Forum Eko-
nomicznego w Krynicy.

Jeszcze osiem lat temu w tym samym miejscu zastanawialiśmy się nad konsekwen-
cjami upadku banku Lehman Brothers. Dziś świat potrzebuje ponownego zrówno-
ważenia podstawowych elementów makro- i mikrogospodarczych – przekonywał 
wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas sesji otwierającej tego-
roczne Forum, które odbywa się pod hasłem „Europa w obliczu wyzwań – zjedno-
czeni czy podzieleni?”.
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Zaufali nam :

Współpraca w kształtowaniu programu

Naszym Partnerom umożliwiamy aktywny udział 
w kształtowaniu programu Forum poprzez partner-
stwo przy panelach dyskusyjnych, blokach tematycz-
nych oraz wydarzeniach specjalnych. Partner może 
zaproponować temat dyskusji, zarekomendować 
grono międzynarodowych ekspertów.

W ramach współpracy merytorycznej proponujemy: 

 » Objęcie patronatem jednego z paneli

dyskusyjnych

 » Partnerstwo przy panelu dyskusyjnym

 » Partnerstwo przy bloku tematycznym

Podczas bloku tematycznego Partner ma możliwość 
szerszego zaprezentowania swojej Firmy poprzez na-
stępujące działania:

 » Prezentacja raportu

 » Wykład

 » Prezentacja Lidera Biznesu

 » Rozmowa

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA; Adam Krasoń, Prezes 
Zarządu, PwC Polska Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny „Rola globalnych firm w rozwoju państw i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej”: Gerard Bourland, Dyrektor Generalny Grupy Veolia 
w Polsce; Anna Pawlak-Kuliga, Prezes, Ikea Retail Sp. z o.o., Polska; Filip Grzegorczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska
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Zaufali nam :

Możliwość współpracy promocyjnej

Forum Ekonomiczne to doskonała okazja, aby 
zaprezentować swoją firmę wśród szerokiego gro-
na gości, do których należą politycy, przedstawiciele 
świata nauki oraz biznesu. 

Naszym Partnerom oferujemy m.in.:

 » powierzchnie wystawiennicze 

na zorganizowanie strefy Partnera

 » możliwość umieszczenia reklamy

wielkogabarytowej na terenie 

Centrum Konferencyjnego

 » możliwość organizacji wystaw, spotkań

kulturalnych lub bankietów dla wybranej 

grupy gości
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Kontakt

Forum Ekonomiczne w Krynicy organizowane jest przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

ul. Solec 85, 00-382 Warszawa

tel.: + 48 22 583 11 00, fax: + 48 22 583 11 50

e-mail: marketing@isw.org.pl, www.forum-ekonomiczne.pl

Zostań Partnerem Forum Ekonomicznego

Proponujemy Państwu udział w tworzeniu przyszłości otoczenia biznesowego
i społecznego Europy Środkowo-Wschodniej.

Udział w Forum Ekonomicznym gwarantuje: 

 » możliwość zaprezentowania swojej firmy 

 » dotarcie do decydentów ze swoją ofertą  

 » wzmocnienie relacji z kluczowymi

partnerami i klientami

 » uzyskanie najnowszych informacji

na temat kluczowych wydarzeń

oraz innowacji w Państwa branży 

 » uczestnictwo w dyskusjach na tematy

o strategicznym znaczeniu dla Państwa firmy




