


Z wielką radością zapraszamy na I Transgraniczne Forum Gospodarcze.

To kolejne, organizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwalające budować 
nową jakość w kontaktach obu miast, przez które jeszcze do niedaw-
na przebiegała granica. Nie bez znaczenia jest fakt, że odbędzie się ono 
w symbolicznym miejscu — w pobliżu granicznego mostu, który kiedyś 
dzielił, a dziś łączy mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

Zależy nam, aby Forum o charakterze transgranicznym stało się inspiracją 
i źródłem wiedzy dla ludzi biznesu, przedstawicieli władz samorządo-
wych i wszystkich uczestników z Polski i Republiki Czeskiej. To szczególnie 
ważne w tak trudnym czasie gospodarczej recesji. 

Wierzymy, że wspólne działanie może przynieść wszystkim realne korzyści.

Velice rádi bychom Vás pozvali na I. Přeshraniční hospodářské fórum.

Je to další z řady společně pořádaných akcí, které umožňují vytvářet 
novou kvalitu v kontaktech obou měst, mezi kterými ještě nedávno pro-
bíhala hranice. Není bez významu skutečnost, že se Fórum bude konat na 
symbolickém místě — v sousedství hraničního mostu, který kdysi rozdě-
loval a nyní spojuje obyvatele Cieszyna a Českého Těšína.

Záleží nám na tom, aby se Fórum s přeshraničním charakterem stalo in-
spirací a zdrojem informací pro podnikatele, zástupce místní samosprávy 
a všechny účastníky z Polska a České republiky. Je to zvlášť důležité 
v tak těžkém období hospodářské recese. 

Věříme, že společné aktivity mohou všem přinést reálný prospěch.

    Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna
    Vít Slováček, Starosta města Český Těšín



Program I Transgranicznego Forum Gospodarczego

12.00 Powitania i uroczyste otwarcie Forum — Mieczysław Szczurek,  
 Burmistrz Miasta Cieszyna i Vít Slováček, Starosta města  
 Český Těšín

 Anna Olszewska, Konsul Generalny RP w Ostrawie

 Aleksandra Gajewska–Przydryga, Wicemarszałek Województwa  
 Śląskiego

 Rola firm w procesie budowania dynamicznej gospodarki —  
 prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,  
 wystąpienie multimedialne

12.10 Potencjał eksportowy na pograniczu polsko–czeskim —  
 Magdalena Holeksová, Dyrektor Czesko–Polskiej Izby Handlowej

12.25 Możliwości współpracy czesko–polskiej. Wspieranie stosunków  
 handlowych — Wojciech Pobóg–Pągowski, I radca, kierownik 
 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej  
 Polskiej w Pradze

12.40  Atrakcyjność inwestycyjna samorządu terytorialnego dla  
 przedsiębiorców — Tadeusz Adamski, dyrektor Wydziału  
 Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

13.00  Znaczenie transgranicznej współpracy firm — Tadeusz Donocik, 
 Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

13.30  Przygraniczna Książka Skarg i Zażaleń — przekazanie 
 przedstawicielom władz państwowych i samorządowych listy  
 utrudnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  
 w strefie przygranicznej

13.40  Lunch



14.20  Firmy rodzinne w gospodarce Polski i świata — prof. Andrzej  
 Jacek Blikle, Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych  
 z Warszawy

15.00  Źródła finansowania przedsiębiorstw — możliwości   
 i perspektywy — Marek Zając, Dyrektor PKO Banku Polskiego  
 Oddziału 1 w Cieszynie

15.10  Prezentacje dobrych praktyk biznesowych

15.40  Przerwa kawowa

16.00  Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej  
 w Polsce i Republice Czeskiej — Kancelaria Radcy Prawnego  
 „Traktat” Tomasz Szkaradnik

17.00  Wręczenie Paszportów Przedsiębiorcy

17.20  Zakończenie Forum

17.30  Koncert Cieszyńskie divertimento

Program I. Přeshraničního hospodářského fóra

12.00 Přivítání a slavnostní zahájení fóra — Mieczysław Szczurek,  
 Burmistrz Miasta Cieszyna a Vít Slováček, Starosta města  
 Český Těšín

 Anna Olszewska, Generální konzul RP v Ostravě

 Aleksandra Gajewska–Przydryga, zástupce hejtmana Slezského  
 vojvodství

 Úloha firem v procesu výstavby dynamického hospodářství —  
 prof. Jerzy Buzek, Předseda Evropského parlamentu, multi- 
 mediální vystoupení



12.10 Exportní potenciál v česko–polském pohraničí — Magdalena  
 Holeksová, ředitel Česko–polské obchodní komory

12.25 Možnosti česko–polské spolupráce. Podpora obchodních  
 styků — Wojciech Pobóg–Pągowski, I. rada, vedoucí Oddělení  
 propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky  
 v Praze

12.40  Investiční atraktivnost územní samosprávy pro podnikatele —  
 Tadeusz Adamski, ředitel Oddělení hospodářské správy  
 Krajského úřadu v Katowicích

13.00  Význam přeshraniční spolupráce firem — Tadeusz Donocik,  
 předseda Regionální hospodářské komory v Katowicích

13.30  Pohraniční Knížka přání a stížností — předání zástupcům  
 státní vlády a územní samosprávy listiny překážek spojených  
 s podnikáním „na hranici”

13.40  Lunch

14.20  Rodinné firmy v hospodářství Polska a světa — prof. Andrzej  
 Jacek Blikle, předseda spolku Iniciativa rodinných firem  
 z Warszawy

15.00  Zdroje financování podniků — možnosti a výhledy — Marek  
 Zając, ředitel PKO Bank Polski pobočka 1 v Cieszyně

15.10  Prezentace dobrých podnikatelských aktivit

15.40  Přestávka na kávu

16.00  Právní aspekty podnikání v Polsku a České republice — 
 Kancelář právního poradce „Traktat” Tomasz Szkaradnik

17.00  Předání „Pasů podnikatele”

17.20  Ukončení Fóra

17.30  Koncert Těšínské divertimento



W czasie Forum zachęcamy do korzystania z konsultacji ekspertów z zakre-
su prawa, podatków, windykacji i przedsiębiorczości. Szczegółowe zasady 
promocji uczestników Forum (rollbanery, prezentacje, wystawa produktów, 
filmy) — www.zamekcieszyn.pl.

V průběhu Fóra nabízíme využít konzultace s experty z oblasti práva, daní, 
vymáhání pohledavek a přeshraničního podnikání. Podrobná pravidla pro-
pagace účastníků Fóra (rollbanery, prezentace, výstava výrobků, filmy) — 
www.zamekcieszyn.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, tel. +48 33 851 08 21, www.zamekcieszyn.pl

Partner i Sponsor Wydarzenia / 
Partner a sponzor události:

Patroni medialni / Mediální patronát:


