
 

 

 
 
 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 
W Katowicach w dniach 24 - 27 września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych,  

w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 

3500.  

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego 

sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat 

i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, 

samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent 

RP – Pan Bronisław Komorowski, a w panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie 

z Prezesem Rady Ministrów, Panem Donaldem Tuskiem. 

12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 

2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy – tak statystycznie przedstawiał się I EKMŚP. Dwudniowy cykl spotkań 

przyniósł skierowane do instytucji państwowych krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz 

środowisk naukowo - badawczych postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie 

napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące 

przed polską przedsiębiorczością. 

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji 

Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom 

Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz 

Steinhoff – Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w 

Katowicach. 

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej 

 i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic, innowacje dla MSP oraz Samorząd 

Gospodarczy i Terytorialny a Biznes, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na 

temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas 

poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą 

przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.  

 



 

 

 

INAUGURACJA 

24 września 2012 rok, godz. 12.00 – 16.00 

Akademia Muzyczna w Katowicach 

 

I. Powitania i wystąpienia inauguracyjne gości honorowych  - Prezydenta RP oraz przedstawiciela rządu 

RP 

II. Nauka – Biznes - Samorząd Terytorialny – RAZEM DLA GOSPODARKI  

Prowadzenie: prof. dr hab.inż Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący 

Komitetu Honorowego Kongresu  

Wystąpienia  przedstawicieli  Komisji Europejskiej, rządu RP, uczelni wyższych, wybranych Marszałków 

Województw oraz Prezydentów Miast 

III. Samorząd gospodarczy jako reprezentant przedsiębiorców we współpracy z nauką, administracją 

rządową i samorządową 

• Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej  

z samorządem gospodarczym? 

• Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz 

administracją rządową i samorządową? 

• Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie? 

• Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej  

i regionalnej? 

• Jak współpraca nauki i biznesu może wpływać na kreowanie nowoczesnego modelu 

kształcenia? 

 

SESJE TEMATYCZNE 

25 – 27 września 2012 

 

• Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 

• Od lokalności do świata bez granic 

• Świat innowacji tworzy się w MŚP 

• Wydarzenia towarzyszące:  

- Budownictwo - IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości 

- Gminy górnicze 

- Uroczystość z okazji 10 –lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

- Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  

 



 

 

II Europejskiemu Kongresowi MŚP towarzyszyć będą tradycyjnie TARGI BIZNES EXPO, w ramach, których 

odbędą się następujące SALONY: 

 

Salon EDUKACJI i INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI  

Salon ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA BIZNESU 

Salon FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ 

Salon NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DLA FIRM 

Salon BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI 

Salon OFERT TURYSTYCZNYCH, UZDROWISKOWYCH I REKREACYJNYCH  

Salon OFERT INWESTYCYJNYCH GMIN 

Salon  GÓRNICTWA I FIRM OKOŁOGÓRNICZYCH  

Salon INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

Salon ENERGOOSZCZĘDNOŚCI 

Salon FRANCZYZY  

Salon  OFERT USŁUG MEDYCZNYCH  

Salon MENEDŻERA 
 

 


