
 
 
 
 
 

 
Polsko-Szwajcarskie  Forum Gospodarcze 

27 styczeń 2014 r. 
 
Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Szwajcarii w Polsce i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza 
zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych, naukowo-badawczych, szkół 
wyższych i administracji do udziału  w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym, które od będzie 
się w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2014 roku w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w 
Warszawie. 
 
Forum Gospodarcze, odbywające się z okazji wizyty Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej Didiera 
Burkhaltera w Polsce, będzie miejscem wymiany poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk w  
polsko-szwajcarskiej współpracy, między innymi w zakresie dualnego kształcenia zawodowego, 
współpracy naukowo-badawczej, gospodarczej i transferu technologii do przedsiębiorstw. 
  
W trakcie Forum zaprezentowane zostaną  funkcjonujące już inicjatywy w sektorze publicznym i 
prywatnym w wymienionych wyżej dziedzinach. Dyskusja koncentrować się będzie na projektach 
polsko-szwajcarskiej współpracy oraz perspektywach ich rozwoju. Forum Gospodarcze  będzie także 
okazją do nieformalnych spotkań oraz dyskusji miedzy uczestniczącymi w dwustronnej współpracy 
gospodarczej i naukowo-badawczej przedsiębiorcami i osobistościami z Polski oraz Szwajcarii. 
 

Ramowy Program 
 
10:45-11:30 Rejestracja uczestników 
 
11:45-12:15 Otwarcie Forum 
 
Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Didier Burkhalter, Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej 
 
12:15-14:15 Panele dyskusyjne (równolegle) 
 
Panel 1: Dualne kształcenie zawodowe w Szwajcarii i w Polsce  
Wykorzystanie doświadczeń  firm i instytucji szwajcarskich  w zakresie dualnego kształcenie 
zawodowego  jako instrumentu poprawy szans zawodowych młodych pracowników na rynku  pracy 
Po dyskusji ekspertów przedstawione będą przykłady  projektów  realizowanych przez firmy 
szwajcarskich oraz polskie instytucje w zakresie dualnego kształcenie zawodowego w Polsce 

Panel 2: Współpraca naukowo-badawcza Polska-Szwajcaria 
Współpraca naukowo-badawcza: czego Polska i Szwajcaria mogą nauczyć  się od siebie? Po dyskusji 
ekspertów przedstawione będą przykłady i doświadczenia z realizacji obecnego polsko-
szwajcarskiego programu badawczego 

Panel 3: Nauka i business, transfer technologii z nauki do przemysłu 
Nauka i business – jak usprawnić współpracę i przepływ technologii między instytucjami badawczymi 
a przemysłem, rola sektora prywatnego oraz międzynarodowych przedsiębiorstw sektora firm małych i 
średnich  w badaniach R&D oraz transferze technologii 
 
14:15-14:30 Podsumowanie i zakończenie Forum 
 
Wystąpienie na zakończenie Forum: Wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński 
 
14:30  Lunch i spotkania kontaktowe 
 
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa i znaczną wielkość obiektu (Stadion Narodowy) - 
rekomendujemy przybycie o godz. 10.45. Gwarantujemy tłumaczenie symultaniczne na język polski i 
angielski. Szczegółowy program w załączeniu. Formularz rejestracyjny na stronie internetowej 
Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/19754. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 
stycznia 2014 r. Więcej Informacji: Jan Szustkiewicz, Departament Promocji i Współpracy 
Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, Tel. (22) 693 50 96, e-mail jan.szustkiewicz@mg.gov.pl 
 


