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XI Forum Ekonomiczne
Młodych Liderów



Już po raz jedenasty młodzi liderzy z całej europy spotkali się  
w Polsce, aby dyskutować na tematy ważne dla młodych ludzi. 

Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości europy. celem 
jest zbudowanie międzynarodowego think tanku młodych 
liderów oddziałujących na swoje środowiska lokalne, którzy staną 
się inspiracją dla nowych wspólnych projektów. wychodzimy  
z założenia, że wszystko zaczyna się od spotkania. Forum jest także 
miejscem inicjacji wielu projektów międzynarodowych, wspólnych 
przedsięwzięć, które pozwolą liderom budować lepsze jutro. 

Do udziału w Forum co roku zapraszamy szefów organizacji 
pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, 
młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców,  
a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy  
i przedsiębiorców. Limit wieku to 30 lat. 

„Młodzi liderzy” to grupa reprezentatywna, a jej członków  
wybieramy  w  czasie kilkumiesięcznej rekrutacji (spośród ponad 
2 tys. aplikacji) Nasi liderzy to osoby, które nie tylko osiągnęły 
już sukces, ale przede wszystkim mają potencjał i determinację,  
aby wspólnie budować  i zapraszać nowe osoby do współpracy. 

równie ważnym celem forum jest zachęcenie do budowania 
partnerstw środowiska biznesowego z młodymi kreatywnymi 
ludźmi.

FORUM 
EKONOMICZNE

MŁODYCH
LIDERÓW



MICHaŁ wÓJciK
Na Forum Ekonomicznym 
Młodych Liderów młodzi ludzie 
mają możliwość skonfrontowania 
się wyzwaniami, przed którymi 
obecnie stoi Europa. Dzięki 
temu, że dyskutują zarówno  
z decydentami, reprezentantami 
świata polityki i ekonomii, jak  
i między sobą, w gronie młodzieży 
ze Wschodu i Zachodu, mogą 
poznać różne punkty widzenia  
i wyrobić sobie własne zdanie.  
Ta umiejętność pozwoli  im sformułować  zdania słyszane 
przez obecnych liderów oraz działać skutecznie w przyszości, 
kiedy sami będą decydować o losach Europy. Istotą Forum 
jest dialog i debata. Forum służy do wypracowywania 
wspólnych rozwiązań dla najważniejszych problemów  
w Europie. Jeżeli głos młodzieży będzie spójny, będzie on 
bardziej słyszalny i wpłynie na decydentów.

Uczestnicy Forum zawsze przekonują się, że Polska to 
po prostu piękny kraj, a Małopolska to miejsce dla ludzi 
przedsiębiorczych i zaradnych. Liczę, że i tym razem 
zakochają się w Polsce, tutaj nawiążą przyjaźnie, które 
kiedyś zaprocentują. To jest tylko tyle i aż tyle. Uważam,  
że to oczekiwanie jest wystarczające w kontekście tak wielu 
wydarzeń, intensywnych sesji, dyskusji i „networkingu”. 
Forum służy właśnie do tego, do rozwijania relacji między 
ludźmi.

Michał Wójcik
Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw



LiDer 
KLuczowe  PoJĘcie 
NaSzego ForuM

co ozNacza To PoJĘcie?  
KiM Są LuDzie oKreśLaNi TaKiM MiaNeM?
czego oD Nich oczeKuJeMy?
JaKie czeKaJą Na Nich zaDaNia?
JaKie wiNNi PoSiaDać uMieJĘTNości i KoMPeTeNcJe?

Na te pytania ,  w czasie czterech dni Forum ekonomicznego 
Młodych Liderów, starało  się odpowiedzieć 400 
uczestników z 43 państw  - przedsiębiorcy, liderzy 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, 
a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze  
oraz  zaproszeni goście ze świata polityki, nauki i gospodarki. 

czy im sie to udało? zapewne w dużej mierze tak,  
co nie oznacza, że  nie musimy ich ponawiać starając  się 
przynajmniej raz w roku zmierzyć się z wyzwaniami jakie 
stawia przed młodym pokoleniem rzeczywistość.



TeMaTy Xi ForuM eKoNoMiczNego MłoDych 
LiDerÓw SKuPiły SiĘ Na KweSTiach iSToTNych DLa 
MłoDego PoKoLeNia obecNie i DeTerMiNuJących 

PerSPeKTywĘ ich rozwoJu w PrzySzłości.

Do NaJważNieJSzych NaLeżały:  

PrzeDSiĘbiorczość MłoDego PoKoLeNia 
– inspiracja do bycia przedsiębiorcą, źródła sukcesu w biznesie, jak radzić 
sobie z porażkami w biznesie, programy wsparcia dla startupów, współpraca 
nauki z biznesem, innowacje w biznesie 

PrzeDSiĘbiorczość SPołeczNa 
– społeczny i etyczny wymiar biznesu, współpraca biznesu i organizacji 
pozarządowych, rozwiązywanie problemów społecznych i budowa kapitału 
społecznego 

eDuKacJa a wSPÓłczeSNy ryNeK Pracy 
– sytuacja młodych na współczesnym rynku pracy, mobilność i europejskie 
programy edukacyjne, jak dopasować edukację do wymagań współczesnego 
rynku pracy, innowacje w edukacji 

SceNariuSze DLa euroPy 
– geopolityka, bezpieczeństwo w kontekście ustaleń szczytu NaTo  
w warszawie, rozwój gospodarczy w europie, zadania i rola europy  
w rozwiązywaniu problemów globalnych, wkład Polski w budowanie 
nowego ładu europejskiego po 1989 roku 

MłoDzi LiDerzy i ich wPływ Na zMiaNĘ 
- w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym – rola młodego 
pokolenia w polityce, gospodarce i życiu społecznym, jak być dobrym 
liderem, zadania stojące przed młodymi w XXi wieku

TEMaTY
XI FORUM EKONOMICZNEGO

MŁODYCH LIDERÓW



JaKi PowiNieN być MoDeL wSPÓłczeSNeJ 
eDuKacJi aby SProSTać wyMagaNioM 
cywiLizacyJNyM i aMbicJoM MłoDego 
PoKoLeNia?  
 
czy PrzyKłaD STeve’a JobSa Może być 
iNSPiracJą DLa TwÓrcÓw reForMy 
NauczaNia?  

Marzena Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie edukacji Narodowej 
rP podczas wystąpienia specjalnego, inaugurującego Xi Forum przyznała,  
że idee które przyświecały działalności Jobs’a są dobrą inspiracją dla 
programów nauczania - wiara, że marzenia mogą stać się rzeczywistością, 
pozwala na przełamywanie schematów. Tylko umiejętne połączenie 
pasji nauczycieli i ambicji nauczanych wprowadza odpowiednią 
dynamikę rozwoju. Plany MeN 
przewidują wprowadzenie 
instrumentów   wspomagających 
proces nowoczesnej edukacji - 
dalszą informatyzację szkół, naukę 
programowania wspomagającą 
umiejętność kreatywnego myślenia, 
dostęp do szerokopasmowego 
internetu. Nie bez znaczenia 
jest zaangażowanie społeczne 
młodego pokolenia. Temu 
służyć ma edukacja społeczna 
i historyczna oraz współpraca  
z organizacjami pozarządowymi 
którym bliskie są te cele rozwojowe. 

Należycie wciąż do elitarnego 
grona. Jesteście osobami, które 
codziennie biorą odpowiedzialność 
za swoje biznesy, wprowadzają 
kreatywne rozwiązania  
i chcą zmieniać świat. Podobnie 
jak Steve Jobs wierzył, że może 
zmienić świat, tak ja wierzę, 
że wzajemnie się wspierając  
i inspirując, polska szkoła będzie 
kształtować ludzi ambitnych  
i kreatywnych, dla których 
granicą będzie tylko ich własna 
wyobraźnia.

MarzeNNa Drab
Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo edukacji Narodowej rP
WYZWaNIa
DLa WSPÓŁCZESNEJ EDUKaCJI



MŁODZI
LIDERZY
SĄ NaJWIĘKSZĄ 
WaRTOŚCIĄ
KiM Są MłoDzi LiDerzy?
co ich charaKTeryzuJe?

JaceK KruPa
MarSzałeK woJ. MałoPoLSKiego

Aktywność intelektualna, spontaniczność, umiejętność formułowania celów 
i realizowania swoich pasji oraz wiek - to cechy młodych liderów.  To oni  
są naszą największą wartością i siłą napędową.

Paweł PoSzyTeK
DyreKTor geNeraLNy FuNDacJi rozwoJu SySTeMu eDuKacJi 

Nasza Fundacja większości z Państwa jest pewnie znana. Działania które 
realizujemy, to nie tylko to Forum, ale przede wszystkim program Erasmus+  
i jego część „Młodzież” oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. 

rySzarD NowaK
PrezyDeNT Nowego Sącza

Polityki nie da sie oddzielić od ekonomii i odwrotnie. Wielu z was będzie 
też w przyszłości pełnić znaczące funkcje w swoich krajach, miejscach 
pracy. Forum to szansa na wymianę poglądów, przedstawienie swoich idei  
i pokazanie, że młodzi ludzie w Europie tworzą jej rzeczywistość poza i ponad 
niebezpiecznymi akcentami, które dzisiaj niestety obserwujemy.

Michał wÓJciK
PrezeS euroPeJSKiego DoMu SPoTKań – FuNDacJi Nowy STaw

Gdy spotykam się z panem marszałkiem i z panem prezydentem, to często 
mi powtarzają, że dla młodych liderów zawsze znajdą się przestrzeń  
i środki. Serdecznie dziękuję za tą gościnność i  zaangażowanie.



agahuSeyN ahMaDov
azerbeJDżaN

Jestem młodym przedsiębiorcą z Azerbejdżanu, gdzie rozwijam obecnie swój 
startup „Lendock”. Przyjechałem tu głównie po to, by czerpać wiedzę od osób 
bardziej doświadczonych, którym udało się rozwinąć swój własny biznes. 
Chciałbym ją później wykorzystać w swoich działaniach.

aNa PLavSic
Serbia

Kiedy zobaczyłam ogłoszenie o Forum stwierdziłam, że muszę tu być. Dlaczego? 
To proste! To niezwykła okazja do spotkania liderów młodzieżowych z 40 
krajów naraz i poznać posłuchać prominentnych gości. Chciałam jednocześnie 
poszerzyć moją sieć kontaktów i poznać nowych przyjaciół.

arMaN gaSParyaN
arMeNia

Jest to jedno z największych wydarzeń z zakresu ekonomii skierowanych dla 
młodych ludzi z Europy Wschodniej. W czasie jego trwania miałem świetną 
okazję, by wymienić poglądy na różne tematy z wieloma z nich. Poza tym 
udział w Forum dawał możliwość nauczenia się czegoś od licznie przybyłych 
gości, którzy mają nie tylko wiedzę z zakresu ekonomii, ale też doświadczenie 
na tym polu.

iraKLi DaNeLia
gruzJa

Jestem ekonomistą i jako ekonomistę bardzo zainteresował mnie 
program Forum. Podoba mi się, że poruszane treści są bardzo ważne  
i aktualne dla mojego kraju i całej Europy: poszerzenie Unii Europejskiej, 
porozumienia o wolnym handlu Unii z krajami sąsiadującymi, współpraca  
z krajami Partnerstwa Wschodniego i makroekonomiczne rezultaty takiej 
współpracy.

MOJa

MOTYWaCJa



WaRSZTaTY
NaJważNieJSze To Dać uczeSTNiKoM PrzeSTrzeń 

Do DzieLeNia SiĘ TyM, co MaJą głowie

Najważniejsze to dać uczestnikom przestrzeń do dzielenia się tym, co mają głowie  
– zauważył wojtek Spychała zapytany o sposób organizacji warsztatów.

Ponad sto osób podzielonych na dziesięć kilkunastoosobowych grup, rozpoczęło 
pracę nad jednym z wybranych przez siebie tematów z ogólnego zagadnienia equal 
partnership.

uczestnicy pracowali m.in. nad podejmowaniem decyzji w grupie, zarządzaniem 
ryzykiem, sytuacjami konfliktowymi, etyką współpracy.

– Zależy mi, by wysłuchać tego, co inni mają do powiedzenia oraz czego doświadczyli i przez 
to zrozumieć punkt widzenia innego człowieka – tłumaczy yannis, uczestnik warsztatów 
pochodzący z cypru.

Podczas podsumowania warsztatów młodzi liderzy zwrócili uwagę na różnice 
w postrzeganiu określonych kwestii, spowodowane różną przynależnością 
narodowościową.

– Konkluzje członków warsztatów zbieramy w wirtualnej deklaracji dla równego partnerstwa. 
Chcemy, aby na niej opierała się współpraca między ludźmi – przyznała Dagna pod koniec 
warsztatów z zakresu dobrej współpracy.

czas drugich warsztatów upłynął pod znakiem wzajemnego poznawania się, słuchania 
i prób zrozumienia swoich współpracowników.

Kim jest dobry lider? Jakimi wartościami powinien się kierować? czy ludzie łączą 
się w grupy ze względu na chęć osiągnięcia celów, czy ze względu na potrzebę 
podtrzymywania relacji? Na te oraz inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy 
warsztatów w sali Sichrawy.

zapytani o motywacje uczestników, prowadzący najczęściej wskazywali na chęć 
poszukiwania partnerów do swoich projektów, poznania nowych i ciekawych ludzi, 
ulepszenie swoich umiejętności z zakresu pracy i komunikacji, czy też atrakcyjność 
doświadczeń międzykulturowych w wielonarodowych grupach.

– W uczestnikach moich warsztatów najbardziej zaskoczyła mnie mnogość pomysłów  
i ich gotowość, by budować mosty dla osiągnięcia wspólnego celu – wskazał prowadzący 
wojtek Spychała.

– Ciekawe pomysły innych osób z całego świata pozwalają spojrzeć na proste i z pozoru 
oczywiste rozwiązanie z zupełnie innej perspektywy – zauważył uczestnik jego warsztatów 
Jakub bocheński.

– Organizacja i różnorodność tworzą fajną synergię, która podnosi efektywność działań 
cross-sektorowych. – podsumowała eliza zadłużna.



EUROPa  
W NaSTĘPNEJ DEKaDZIE 



Uczestnicy debaty o przyszłości Europy zgodnie przyznali, że z powodu 
dynamicznych zmian i dużej niepewności na arenie międzynarodowej  
nie wiadomo, co czeka Stary Kontynent w ciągu najbliższych lat. Większość 
zgodziła się jednak, że kluczem do naprawienia błędów jest jedność  
oraz zasada consensusu.

JaN KrzySzToF bieLecKi
były PreMier rP,  PrzewoDNiczący raDy ParTNerÓw ey PoLSKa.

Jeśli stworzy się kanały i stworzy możliwości, młodzież ma dużo do powiedzenia 
i wiele dobrych pomysłów - stwierdził Jan Krzysztof bielecki.  Często słyszę, 
że młodzi nie uczestniczą w życiu publicznym. To nieprawda.

MaRgaRIDa MaRqUES
SEKRETaRZ STaNU DS. EUROPEJSKICH 

W MINISTERSTWIE SPRaW ZagRaNICZNYCH PORTUgaLII

Uczestniczą, tylko na różne, nowe sposoby.  Moje ugrupowanie chce zmienić 
Europę, którą znamy: z rosnącym nacjonalizmem, masową imigracją, 
rosnącymi nierównościami. Ale by odwrócić te tendencje potrzebujemy 
wsparcia młodego pokolenia – przekonywała.

aMer beNouDa
ceNTruM STuDiÓw zarząDzaNia i baDań  w aiX-MarSeiLLe - FraNcJa

benouda zauważył, że jest kilka przyczyn braku zaangażowania młodych 
ludzi w życie polityczne. Najważniejszymi jest brak zaufania do polityków 
oraz nepotyzm - preferowanie przy obsadzaniu stanowisk swojej rodziny  
i przyjaciół z pominięciem doświadczenia i kompetencji. 



KriSTiaN FriiS bach
SeKreTarz wyKoNawczy  euroPeJSKieJ KoMiSJi goSPoDarczeJ oNz

Jestem mocno zaniepokojony tym, co dzieje się w Europie. Narody przestają 
ufać sobie nawzajem, kraje wycofują się z międzynarodowej współpracy. 
Przecież celem tak zwanego Państwa Islamskiego jest sterroryzowanie nas do 
tego stopnia, aż wszyscy sąsiedzi będą się bali siebie nawzajem. Musimy na 
nowo stworzyć integrującą się Europę.

zaNDa KaLNiņa-LuKaševica
SeKreTarz ParLaMeNTarNy 

w MiNiSTerSTwie SPraw zagraNiczNych łoTwy

Piętą achillesową UE jest komunikacja ze społeczeństwem, wyjaśnianie tego, 
czym zajmuje się Unia. Musimy odzyskać zaufanie poprzez komunikację. 

aNa birchaLL
PrzewoDNicząca 

KoMiTeTu DS. euroPeJSKich  w izbie DePuTowaNych ruMuNii

Wierzę, że obowiązkiem każdego z nas jest kontynuowanie rozpoczętego 
przed latami projektu europejskiego. 

MarciN PrzyDacz
zaSTĘPca DyreKTora DS. SPraw zagraNiczNych 

w KaNceLarii PrezyDeNTa rP 

Marcin Przydacz, zaznaczył, że nie można zapominać o zagrożeniach 
zewnętrznych dla unii i państwach, które chcą panować nad innymi.
Myślę, że coraz mniej jest wśród młodych osób refleksji. Proponuje się im model 
kolejnych staży, rozmów, spotkań i wyjazdów, ale nie wraca się do refleksji 
intelektualnej i nie podkreśla jej roli.  Mój apel jako człowieka będącego 
niedawno po państwa stronie jest taki: trzeba czytać klasyków filozofii.



JaKICH 
LIDERÓW 
POTRZEBUJE 
WSPÓŁCZESNa EUROPa 
I ŚWIaT?

NoNNa DaviTaDze
uKraiNa, euroPeJSKi ParLaMeNT MłoDzieży Na uKraiNie

W odpowiedzi na pytanie o cechy jakie powinni posiadać liderzy chcę zaznaczyć 
jedno. Powinni oni być nastawieni na cel i zorientowani na społeczeństwo, 
powinni słuchać opinii innych a nie tylko uważać swoją za jedyną właściwą. 
Powinni być również proaktywnymi osobami które potrafią uczyć się samemu 
i rozpowszechniać zdobytą wiedzę wśród współpracowników i partnerów 
w przyszłości. Podsumowując. Jako, że żyjemy w wysoce zglobalizowanym, 
wielokulturowym i zróżnicowanym społeczeństwie, wrażliwość kulturowa  
i tolerancja są niezbędne

beLLa baghDaSaryaN
arMeNia, r-iNSighTS reSearch aND coNSuLTiNg

Ponieważ świat ciągle się zmienia, pytanie o rodzaj przywództwa którego 
potrzebujemy jest zawsze na czasie. Obecnie te zmiany stają się co raz bardziej 
drastyczne i dostrzegalne ze względu na wpływ liderów na społeczeństwo. 
Z mojej perspektywy, lider w dzisiejszych czasach powinien posiadać dwie 
główne cechy. Po pierwsze, wszyscy skuteczni liderzy muszą mieć umiejętność 
wyobrażenia sobie przyszłości dla swojego kraju, przewidywania potrzeb 
narodu. Drugą ważną cechą jest umiejętność zmotywowania zespołu 
aby go popierali i wykorzystywali swój potencjał, aby stali się najlepszą  
i najprawdziwszą wersją siebie. W konsekwencji każdy odnajduje się lepiej 
kiedy wykorzystuje swój potencjał, jego przywództwo jest nastawione  
na pozytywne efekty a nie na straty.



Marco ricceri
SeKreTarz geNeraLNy z euriSPeS
iNSTyTuTu STuDiÓw PoLiTyczNych, eKoNoMiczNych i SPołeczNych

Pojęcie „lider” często i mylnie jest utożsamiane z pojęciem menedżer  
– powiedział włoch Marco ricceri. zaznaczył, że podstawą bycia liderem 
jest posiadanie wizji oraz zwracanie uwagi również na takie dziedziny jak 
etyka.

FraNciS zaMMiT DiMech
były MiNiSTer SPraw zagraNiczNych (2012-2013) MaLTy

Wizja to podstawa, a ja dodałbym jeszcze zaufanie – stwierdził Francis 
zammit Dimech. zauważył też, że lider musi nie tylko wzbudzać zaufanie, 
ale i inspirować je u innych. Obecnie obserwujemy model przywództwa, 
który opiera się na „liderze na jedno kliknięcie”. Polityka konkuruje z mediami, 
dostosowuje się do ich logiki, dlatego mamy przywództwo stylu, ale bez treści 
– przekonywał Dimech. zaapelował o odtworzenie brakującej treści 
przywództwa oraz podkreślił, że tylko koncepcja przywództwa jako 
służenia innym ma sens.

zoLTaN cSeFaLvay
rePrezeNTaNT wĘgier w oecD i uNeSco

wiele osób siedzących na sali należy do pokolenia „z”. Macie inne kariery 
niż wasi rodzice, którzy zazwyczaj mieli jedną pracę na całe życie.  Żeby mówić 
o przywództwie najpierw musimy zastanowić się, jaką gospodarkę będziemy 
mieli w najbliższej przyszłości. Jeśli będzie ona oparta np. na sharing economy, 
to również pojęcie lidera się zmieni.

grzegorz SaDowSKi
TygoDNiK „wProST”

zdaniem Sadowskiego świat zmienia się bardzo szybko i dlatego często 
nie rozumiemy rzeczywistości. zauważył też, że zdarza się, iż mówiąc  
o jakimś zjawisku, dezaktualizuje się ono w chwili jego omawiania.



UWaŻaM

ŻE
JaKich LiDerÓw 

PoTrzebuJe wSPÓłczeSNa euroPa i świaT?

TaraS rePyTSKyi
uKraiNa, iNSTyTuT iNicJaTyw SPołeczNych

Integracja i przyszłość Europy stała się gorącym tematem dyskusji  
na geopolitycznej arenie świata. Ważnym zagadnieniem o którym często 
zapominamy jest rola i głos młodzieży w tym procesie. Wydarzenia takie 
jak Ekonomiczne Forum Młodych Liderów pomaga zmniejszyć przepaść 
komunikacji pomiędzy politykami a młodą generacją, pomaga również 
młodzieży we wzmacnianiu pewności siebie odnośnie ich pomysłów i metod, 
nawiązaniu kontaktu z innymi liderami jutra. Ponieważ tylko i wyłącznie kiedy 
działamy razem możemy osiągnąć wspaniałe rezultaty i sprawić że naszemu 
społeczeństwu będzie żyło się lepiej. Młodzież musi być aktywna w ich 
wspólnotach, szkołach i na uczelniach. Musimy być aktywnymi wyborcami 
ponieważ wybory to moment kiedy decydujemy o naszej przyszłości. Wydaje 
mi się, że najważniejsze jest zaangażowanie młodzieży w organizacje 
pozarządowe NGO, ponieważ jest to bardzo dobra platforma dla rozwoju 
kariery w przyszłości oraz dla osiągania konkretnych celów.

TeTiaNa KozLeNKo
uKraiNa, ceNTruM iNicJaTyw euroPeJSKich

Lider w dzisiejszym świecie jest członkiem grupy, który ma prawo podejmowania 
najważniejszych decyzji. Musi posiadać umiejętność dawania szczegółowych 
odpowiedzi i tylko słuchania ludzi, ale również ich rozumienia. Lider powinien 
być inteligentny, musi się ciągle rozwijać. Wysoki poziom wiedzy oraz status 
intelektualny są głównymi kryteriami dla organów władzy. Jednocześnie, 
lider nie może zapomnieć że jest częścią grupy a ludzie są składnikiem który  
ją napędza, to oni dają mu energię.



aNa gagoShviLi
gruzJa, ceNTruM baDań eKoNoMiczNych 

W wyniku zeszłorocznego kryzysu, Europa przez następną dekadę pozostanie 
głęboko podzielona i będzie ciężko jej odzyskać pełną siłę. Unia Europejska 
w pewnym stopniu poradzi sobie z tą sytuacją lecz problem tkwi również  
w ekonomii kierowanej przez obustronne bądź wielostronne relacje. 
Zwiększony nacjonalizm i wzrost sceptycyzmu w Europie zada jej kolejną ranę 
głównie przez kraje próbujące rozwiązać ich własne problemy zanim zorientują  
się jaka sytuacja panuje na zewnątrz. Kryzysy które przewidujemy w następnej 
dekadzie będą zdecydowanie poważniejsze od tych które widzieliśmy  
w poprzednim stuleciu i nie będą różnić się wiele od tych których oczekujemy 
w niedalekiej przyszłości.

KSeNia oMeLcheNKo
uKraiNe, MeNaDżer MeDiaLNy

W najbliższej dekadzie Europa zmierzy się z wieloma wyzwaniami testującymi 
kooperacje i solidarność pomiędzy krajami. Może ta strefa naturalnej stabilności, 
bezpieczeństwa i powodzenia zamieni się w coś nowego, na przykład, unia 
Europejska posiada wszystkie narzędzia i środki aby przekształcać swoje 
granice. Wyjdą również na jaw sprzeczności w różnych politycznych, religijnych 
i ekonomicznych branżach jak i sytuacjach społecznych. Pomimo wszystkich 
tych oczywistych faktów, Europa wejdzie na nowy etap technologiczny  
i informacyjny. Aby poradzić sobie ze wszystkimi tymi wyzwaniami będzie 
potrzeba wielkiej dozy motywacji, kooperacji, wielu rzetelnych projektów  
oraz liderów z różnych krajów aby zbudować silną Europę.

OPINIE
PRZYSZŁOŚĆ EUROPY 
W NaSTĘPNEJ DEKaDZIE

OPINIE O FORUM

haNNa vaShchyLa
białoruś, iba grouP 

Jestem dumna że mogłam uczestniczyć w Ekonomicznym Forum Młodych 
Liderów w 2016 roku. Podobała mi się przyjacielska atmosfera w ciągu 
wszystkich dni, sprzyjała ona owocnym dyskusjom. 

Doceniam kulturę i uprzejmość uczestników. Nawet na forach postawionych 
na wysokim szczeblu zdarzają się ostre i pozbawione szacunku krytyki,  
dla przykładu często dochodzi do takich dyskusji między Rosjanami  
i Ukraińcami, ludźmi z Armenii i Azerbejdżanu oraz wieloma innymi krajami. 
Jednak na Ekonomicznym Forum Młodych Liderów w Polsce, wszyscy 
uczestnicy byli taktowni, opanowani i pokazali swoje dobre maniery. 

Mieliśmy różne punkty widzenia i opinie, debaty były ekscytujące i ożywione. 
Kolejną rzeczą jaka zrobiła na mnie wrażenie byli wysoko postawieni goście 
z Polski, którzy znaleźli czas aby porozmawiać z młodymi ludźmi na temat 
problemów ekonomicznych i sytuacji zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, 
przedstawili perspektywy przyszłości i wyzwań które przed nami stoją. 

Jako prezent otrzymałam książkę która wyjątkowo mi się spodobała, ponieważ 
pokazuje jak Polscy uczeni, urzędnicy państwowi, analitycy i biznesmeni myślą 
o przyszłości ich kraju.



CZWaRTa 
REWOLUCJa 

PRZEMYSŁOWa 

INTERNET RZECZY  
I INTELIgENTNE aKTYWa 
KLUCZEM DO STWORZENIa 
PRaWDZIWEJ gOSPODaRKI 
OBIEgOWEJ.

czy rewoLucJa z DeFiNicJi JeST zJawiSKieM 
DeSTruKcyJNyM i gwałTowNyM?  
czy Mogą Ją PrzeTrwać JeDyNie oSoby zDoLNe 
zaaKcePTować i zaaDaPTować SiĘ Do Nowego 
STaNu rzeczy?



berNharD buDaKer
DyreKTor buSiNeSS uNiT  w auToMoTive FrauNhoFer iPa

Skupiamy się przede wszystkim na tym, co czwarta rewolucja przemysłowa niesie 
ze sobą z perspektywy pracownika i pracodawcy oraz jak w istniejącym układzie 
zaadaptować robotykę do procesu produkcyjnego – stwierdził bernhard budaker.

PioTr DarDzińSKi
SeKreTarz STaNu w MiNiSTerSTwie  NauKi i SzKoLNicTwa wyżSzego rP

Piotr Dardziński, zauważył wpływ obecnej rewolucji na odwrócenie relacji  
w sferze stosunków między osobą słuchającą a wydającą polecenia. To już 
nie jest tak, że wyłącznie politycy i liderzy wiedzą co robić. Dzisiejsze rozwiązania 
musimy zastosować wspólnie – stwierdził wiceminister. Uniwersytety są 
instytucjami bardzo konserwatywnymi w złym tego słowa znaczeniu – stwierdził 
Sekretarz Stanu, wskazując następnie na potrzebę większej specjalizacji 
uczelni i podziału na powszechne akademie dydaktyczne oraz uczelnie o 
niestandardowym systemie edukacji, które będą nauczały najwybitniejszych 
studentów. Wspólnie z MEN uruchamiamy program nauki programowania  
na wszystkich poziomach edukacji. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
chcemy, żeby uczniowie nabrali kompetencji cyfrowej – oświadczył wiceminister. 
Budowa tzw. podstawy programowej trwa około dwóch lat. Języki programowania 
zmieniają się w ciągu pół roku. Nauczyciele programowania będą musieli uczyć się 
w chmurze, gonić cały czas rzeczywistość – dodał.

aNgeLiKa JaroSławSKa
KoorDyNaTorKa ProJeKTu PoLSKa 3.0

według angeliki Jarosławskiej, ewolucja powinna zaczynać się od pojedynczego 
człowieka. W Polsce musimy przygotować odpowiednią kadrę do nowych działań. 
Jesteśmy pokoleniem, które będzie obserwować zmianę polskiej gospodarki 
– stwierdziła. Jarosławska omówiła projekt Polska 3.0. i zaprosiła też do 
współpracy młodych liderów. Polska 3.0 to projekt na miarę Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, do którego jest porównywany. Koncepcja jest podobna – stworzenie 
największego centrum logistycznego w Polsce – dodała.



SCENaRIUSZE 
DLa EUROPY
gEOPOLITYKa 
BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMIa

goście PaNeLu zgoDNie STwierDziLi, że To 
KoNFLiKT uKraińSKi NaJbarDzieJ wPłyNął 
Na SPoSÓb PoSTrzegaNia bezPieczeńSTwa 
w euroPie Na PrzeSTrzeNi oSTaTNich 
DwÓch LaT. uczeSTNicy wSKazaLi Też Na 
wiDoczNą oDbuDowĘ NaTo i wzMocNieNie 
Jego wSchoDNieJ FLaNKi.



TiMo KoSTer
DyreKTor DS. PoLiTyKi obroNNeJ i zDoLNości NaTo

Agresywna Rosja to nie jedyne wyzwanie. Organizacje terrorystyczne nie tylko 
destabilizują kraje z których pochodzą, ale eksportują też terror do Europy  
– stwierdził Timo Koster, Dyrektor ds. Polityki obronnej i zdolności NaTo. 
wspomniał także o nieco zapomnianych przez opinię publiczną obszarach 
działalności Paktu, takich jak arktyka i północny atlantyk. – To również  
są wymiary naszego bezpieczeństwa i nie powinniśmy ich zaniedbywać – dodał.

JaceK KurzĘPa
PoSeł Na SeJM rP

Jakość relacji między gośćmi i gospodarzami wymaga przede wszystkim wzajemnego 
otwarcia na dialog i akceptację siebie nawzajem. Mówię to w kontekście 
wydarzeń, które mocno koncentrują obecnie uwagę Polaków – stwierdził Poseł 
Jacek Kurzępa, nawiązując do brexitu oraz niedawnych wydarzeń z harlow.  
zaznaczył, że  należy  uszanować  prawo społeczeństwa wielkiej brytanii do 
samostanowienia. wskazał ponadto na wagę współpracy Polski i zjednoczonego 
Królestwa.

KriSTiaN vigeNiN
były MiNiSTer SPraw zagraNiczNych bułgarii

Powinniśmy myśleć o gospodarce bardziej zrównoważonej, odpornej na wstrząsy 
zewnętrzne. Może powinniśmy porozmawiać o gospodarce bardziej „zielonej”?  
– zaproponował Kristian vigenin. – Przede wszystkim powinniśmy skonsolidować 
nasze własne gospodarki europejskie. Wciąż są wielkie różnice między wschodem  
a zachodem, północą a południem. Wspomnieliśmy migrację pracowników polskich. 
Ten sam problem mamy jako Bułgarzy – dodał. vigenin wskazał na specyfikę 
ruchów migracyjnych: – Musimy zarządzać migracją tak, aby ludzie przyjeżdżający 
do Unii wnosili wkład w naszą gospodarkę, nie zaś tak jak widzieliśmy to przez 
ostatni rok.

giacoMo STucchi
PrezeS KoMiTeTu DS. wywiaDu i Służb bezPieczeńSTwa włoch

Droga ku bardziej zintegrowanej Europie została przyblokowana w ciągu ostatniego 
roku, ze względu na zastrzeżenia niektórych członków UE – powiedział giacomo 
Stucchi, zapytany o bezpieczeństwo na bliskim wschodzie, Stucchi zaznaczył, 
że konflikt w tym regionie to nie jedynie konflikt między szyitami i sunnitami,  
ale walka o dominację między Turcją, iranem i arabią Saudyjską, zaś iSiS  
to jedna z form jego prowadzenia.



DLa 
WOLNOŚCI 
I SOLIDaRNOŚCI
braK SySTeMaTyczNeJ reKruTacJi, 
NieDoSTaTeczNe PoiNForMowaNie 
zaiNTereSowaNych  o MożLiwości oDbycia 
woLoNTariaTu i LuKi w eDuKacJi PrawNeJ 
wśrÓD woLoNTariuSzy – To TyLKo NieKTÓre 
ProbLeMy z zaKreSu NieoDPłaTNeJ PoMocy 
SPołeczNeJ, wSKazaNe Przez woJciecha 
KaczMarczyKa, PełNoMocNiKa rząDu DS. 
SPołeczeńSTwa obywaTeLSKiego. oDPowieDzią 
Na Nie Ma być PoLSKi KorPuS SoLiDarNości.



woJciech KaczMarczyK
PełNoMocNiK rząDu DS. SPołeczeńSTwa obywaTeLSKiego

Celem naszego programu jest zwiększenie społecznego zaangażowania obywateli 
na rzecz wspierania wolontariuszy i organizacji wolontariackich – stwierdził 
Kaczmarczyk, dodając przy tym, że jednym z podstawowych obszarów działania 
Korpusu będzie pomoc zaniedbanym i zapomnianym działaczom ruchu 
Solidarność.

woJciech KoLarSKi
PoDSeKreTarz STaNu w KaNceLarii PrezyDeNTa rP

Solidarność jest polskim towarem eksportowym. Solidarność jest pojęciem, 
które dzięki nam weszło nie tylko do języka polityki, ale też do kultury i historii  
– odpowiedział wojciech Kolarski.

KrzySzToF MichałKiewicz
SeKreTarz STaNu w MiN. roDziNy, Pracy i PoLiTyKi SPołeczNeJ

Krzysztof Michałkiewicz, zwrócił uwagę, że przez ostatnie dwadzieścia pięć lat 
w europie promowane były wartości stojące w konflikcie z ideą solidarności, 
takie jak nieskrępowana konkurencyjność, czy też nadmierny indywidualizm. 
Podkreślił też, że aktywność społeczna wpisana jest w ramy ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie.

Michał łuczewSKi
DyreKTor ceNTruM MyśLi JaNa Pawła ii

z kolei Michał łuczewski wskazał na zakorzenienie omawianych podczas panelu 
idei w ruchu Solidarności. – Przykład Solidarności pokazuje, że był w Polsce taki czas, 
kiedy społeczeństwo występujące przeciwko państwu mogło zmieniać oblicze ziemi.  
Ci ludzie myśleli o tym, żeby nieustannie pracować nad sobą. Byli to ludzie czynu – 
powiedział.

SoNia aNgioLiN i TaraS rePyTSKyi
uczeSTNicy ForuM

Wolontariat jest oparty na zaangażowaniu obywatelskim i powinien pomagać 
społeczeństwu w stawaniu się lepszym – stwierdziła angiolin.

repytskyi zaznaczył, że wolontariat nie musi być procesem czysto altruistycznym. 
Może służyć także szlifowaniu swoich umiejętności, zdobyciu wiedzy  
oraz rozwojowi osobistemu.



gOŚĆ SPECJaLNY 

PREZES RaDY MINISTRÓW RP 

BEaTa

SZYDŁO



beaTa SzyDło
PrezeS raDy MiNiSTrÓw rP

Lider to osoba, która potrafi poprowadzić zespół, stworzyć strategię,  
ale i gromadzić wokół siebie ludzi poprzez charyzmę i cechy osobowości 
– powiedziała Premier beata Szydło w Nowym Sączu.

Premier przekonywała, że nie można udawać, iż w europie nic się  
nie dzieje.

Największym kryzysem, jaki teraz mamy, jest kryzys wartości – 
zaznaczyła. Dodała również, że w europie „czuć ducha zmian”. 

wskazała też na rosnącą rolę grupy wyszehradzkiej. Powiedziała, 
że to zrzeszenie zaczyna nadawać ton unii europejskiej i wychodzi  
z konstruktywnymi propozycjami.

Nie możemy pozwolić, żeby projekt Unii Europejskiej został 
zaprzepaszczony – przekonywała Premier. –  Musimy zrobić wszystko, 
aby temu projektowi nadać świeżego ducha. Takiego, który spowoduje, 
że Unia Europejska zacznie pełnić rolę, jaką kiedyś przypisali jej ojcowie 
założyciele i zacznie służyć Europejczykom – dodała.

Premier zachęcała też, aby nie bać się zmian. – Postęp bierze się ze 
zmian. Świat się zmienia i życie się zmienia. W tych zmianach trzeba 
oczywiście zachować coś trwałego, coś, co wiąże nas z tym miejscem,  
w którym żyjemy – przekonywała.



gOŚCIE SPECJaLNI 
MINISTROWIE

JaROSŁaW gOWIN
MaTEUSZ MORaWIECKI



JaroSław gowiN
wicePreMier oraz MiNiSTer NauKi i SzKoLNicTwa wyżSzego

Narody pozbawione liderów, elity, są narodami bez przyszłości – 
powiedział wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego 
Jarosław gowin, jeden z gości specjalnych trzeciego dnia Forum 
ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

wicepremier podkreślił też tragizm wspólnych doświadczeń 
państw europy środkowo-wschodniej na przestrzeni ostatnich 
osiemdziesięciu lat.

Fundamentalnym zadaniem dla Polski i innych państw tego regionu  
jest odbudowa elit narodowych – przekonywał.

zwrócił uwagę na potrzebę gotowości lidera do poświęceń. Mówił 
również o problemach i wyzwaniach dla szkolnictwa wyższego  
w Polsce.

Jeżeli nie stworzymy uczelni, które będą kształcić na poziomie 
konkurencyjnym wobec co najmniej dobrych lub bardzo dobrych 
uczelni europejskich, to co roku pogłębiać się będzie zjawisko drenażu – 
powiedział Jarosław gowin.

zapewnił, że odpowiedzią na ten problem będzie utworzenie 
w Polsce wyspecjalizowanych uczelni badawczych, skupionych  
na współpracy ze studentem i jego udziale w badaniach naukowych.

To ostatnie dwadzieścia siedem lat to czas nadganiania zaległości 
metodą prób i błędów, a tych błędów było bardzo wiele i mam nadzieję, 
że „Plan Morawieckiego” je zlikwiduje – podsumował Jarosław gowin. 



MaTeuSz MorawiecKi
wicePreMier i MiNiSTer DS. rozwoJu 

Kim powinien być dobry lider? ...

– Jeszcze po latach osiemdziesiątych byli wokół mnie ludzie, którzy 
zupełnie nie byli wykształceni, czasami byli nieokrzesani, ale dla mnie 
byli członkami prawdziwej elity, liderami – stwierdził wicepremier 
Mateusz Morawiecki.

zaznaczył też, że o przynależności do elit nie decydują tytuły 
naukowe, ale przede wszystkim chęć działania dla dobra wspólnego 
i środowiska, w którym się żyje.

– Coraz więcej mamy zawodów nowoczesnych, inżynierskich, 
informatycznych i matematycznych, a więc dziedzin w których szczęśliwie 
my, obywatele Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy znakomici  
i bardzo doceniani – zauważył wicepremier Morawiecki.

– Próbujemy odkręcić te dwadzieścia sześć lat pewnego modelu 
gospodarczego, który doprowadził do tego, że wam często bardziej 
opłaca się wyjechać na przysłowiowy zmywak, niż podjąć pracę  
u polskiego przedsiębiorcy – dodał.



WSPIERaNIE STaRT-UPÓW 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
MŁODYCH 
W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.



JaDwiga eMiLewicz
PoDSeKreTarz STaNu w MiNiSTerSTwie rozwoJu 

Start-up’y przypominają klimat transformacji ustrojowych, przypominają mi ’89 
rok – powiedziała Jadwiga emilewicz. zwróciła uwagę na wysoką aktywność, 
przedsiębiorczość i gotowość do pracy osób działających w tego typu 
organizacjach. Promowanie tych właśnie cech to jeden z celów programu Start 
in Poland.

Paweł SzeFerNaKer 
SeKreTarz STaNu w KaNceLarii PrezeSa raDy MiNiSTrÓw 

według Pawła Szefernakera, aby rynek środkowoeuropejski był konkurencyjny 
wobec innych rynków światowych, należy postawić na promocję nowych 
technologii, innowacji oraz ludzi sukcesu cenionymi za granicą. – Pod koniec 
prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej chcemy zorganizować w Warszawie 
kongres innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej – ogłosił Szefernaker.

arTur racicKi
PrezeS SociaL wiFi

artur racicki przyznał, że od strony teoretycznej rządowe plany wyglądają 
obiecująco, jednak należy skupić się przede wszystkim na rozruszaniu liderów 
rynku, obracających miliardami złotych oraz przekonaniu ich, aby zainwestowali 
w start-up’y.

KeviN MoNSerraT
Monserrat wskazał na problemy w tej dziedzinie. Porównał związki inwestorów  
i start-upów do relacji męża i żony – wiedzą, że muszą być ze sobą, jednak nie mówią 
tym samym językiem. zwrócił także uwagę na potrzebę wspierania edukacji  
o start-up’ach już na etapie szkoły. Ponadto ostrzegł, że nie można traktować 
tego typu działalności jako łatwego i szybkiego sposobu na wzbogacenie się.

aNNa SavchuK 
Na pytanie, czy start-up’y z europy wschodniej mają szanse na sukces globalny, 
anna Savchuk odpowiedziała, że nie jest to łatwe, ale możliwe. zaznaczyła 
też, że niewątpliwą zaletą regionu jest wysoki stopień pomocy udzielanej start-
up’owcom przez państwa. Dodała jednak, że obecny w niektórych krajach europy 
wschodniej natłok wymaganych do spełnienia formalności może odstraszyć 
potencjalnych inwestorów.



co JeST ważNe 
DLa rozwoJu STarT-uP w TwoiM KraJu?

aSya baLaSaNyaN
arMeNia, SzKoła DLa MłoDych LiDerÓw

Obecnie w Armenii gdzie globalny rynek start-upów odgrywa kluczową 
role dla rozwoju, stają się one co raz bardziej ważne jako model biznesu. 
Ich rola nabrała wagi w trakcie ostatniej dekady. Co prawda mamy kilka 
państwowych i pozarządowych programów, ale wzrost nie jest jeszcze 
zauważalny. Najważniejszą rzeczą jest fakt, że w przypadku start-upów nie 
liczy się jedynie wsparcie na wczesnych etapach ale również na półmetku,  
w szczególności jeśli chodzi o udzielanie wskazówek mentorskich, współpraca 
z partnerami otwartymi na dzielenie się swoim doświadczeniem i pomocą 
poprzez konsultacje.

aNToN hoLovacheNKo
uKraiNa, euroPeaN youTh awarD

Po pierwsze, jest bardzo ciężko zdobyć wiedzę podstawową. Sprawą 
drugorzędną jest to, że uniwersytety nie zapewniają użytecznej wiedzy, więc 
ludzie uczęszczają na kursy i kształcą się we własnym zakresie. Na Ukrainie, 
pomimo wielu trudności i braku możliwości stwarzamy wiele ciekawych 
innowacji. Nawet dla obywateli życie na Ukrainie jest trudne dlatego pojawia 
się problem emigracji ponieważ za granicami kraju osiągamy wielkie sukcesy. 
Tak jak i w moim wypadku, Polska, gdzie system start-upów jest o wiele bardziej 
rozwinięty, wielu przedsiębiorców z Ukrainy dostało nowe możliwości na 
rozwój swojego biznesu. Mamy sposobność uczestniczenia w wielu wykładach 
lecz wciąż istnieje problem jeśli chodzi o finansowanie projektów. Wierzę,  
że w przyszłości, na Ukrainie będzie możliwe stworzenie pozytywnego 
ekosystemu dla start-upów, jednak na tą chwilę, to dopiero pierwszy krok do 
rozwoju.

UWaŻaM

ŻE



JaKIEJ 
SOLIDaRNOŚCI 
POTRZEBUJE EUROPa?



Tibor NavracSicS
KoMiSarz DS. eDuKacJi, KuLTury, MłoDzieży i SPorTu ue 

Można mówić o trzech typach solidarności: solidarności osób, solidarności 
regionalnej oraz solidarności pomiędzy państwami członkowskimi – powiedział 
Tibor Navracsics. – Jeśli chodzi o solidarność międzyosobową, to bardzo 
pomógł program Erasmus. Mamy do czynienia z nowym pokoleniem młodych 
ludzi o tożsamości europejskiej, która nie ma charakteru antagonistycznego  
w stosunku do solidarności narodowej. Jeśli jestem dobrym obywatelem swojego 
kraju, to jestem też dobrym Europejczykiem – tak myślą młodzi ludzie. Jedna 
tożsamość nie podważa drugiej – przekonywał komisarz. 

ioaN Mircea PaScu 
wicePrzewoDNiczący ParLaMeNTu euroPeJSKiego 

Stare kraje unii europejskiej nie miały czasu stopić się z nowymi państwami 
członkowskimi. Trzeba na nowo zdefiniować, czym jest solidarność. – Gdy debata 
wewnętrzna staje się ważniejsza niż reakcja na problemy zewnętrzne, to zaczyna się 
problem – przekonywał. Porównał unię europejską do drużyny piłkarskiej, która 
mimo konfliktów wewnętrznych, musi przede wszystkim grać o zwycięstwo  
z inną drużyną. – Trudno jest osiągnąć wspólną taktykę, ale to konieczne w ramach 
jednego zespołu. Jednak poczucie przynależności do zespołu tworzy się z czasem,  
a nie w momencie „kupienia zawodnika” – zaznaczył.

Michał KruPińSKi
PrezeS zarząDu w gruPie Pzu

Najważniejsze przyczyny kryzysu europejskiego to: postępujący brak zaufania 
oraz zdolność największych krajów UE do realizacji swoich interesów poza Wspólnotą.

MareK KuchcińSKi
MarSzałeK SeJMu rP

Trzeba porządkować przepisy unijne żeby były zrozumiałe dla każdego z nas  
i przyjazne mieszkańcom Unii. Należy też znaleźć kompromis, który jest fundamentem 
działania wszystkich państw europejskich.

LoreTa graužiNieNė 
PrzewoDNicząca SeiMaS z LiTwy

zaznaczyła, że jej kraj przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa energetycznego 
i wzmocnienie solidarności powinno odbywać się przez pryzmat właśnie tej 
polityki. – Europa musi zachować niezależność energetyczną – przekonywała.



JaKa PRZYSZŁOŚĆ 
MŁODEgO POKOLENIa?

TRENDY I WYZWaNIa 
DLa EDUKaCJI, RYNKU PRaCY, 

RYNKU KaPITaŁOWEgO 
I SYSTEMU EMERYTaLNEgO 

W POLSCE I EUROPIE. 

JaK NaDążać za zMiaNaMi Na ryNKu Pracy w Dobie PoSTĘPu 
TechNoLogiczNego? co z eMeryTuraMi obecNego MłoDego 
PoKoLeNia? czy SySTeMowi eDuKacyJNeMu grozi STagNacJa? 
PrzeDe wSzySTKiM Na Te PyTaNia STaraLi SiĘ oDPowieDzieć 
uczeSTNicy DySKuSJi. 

grzegorz chłoPeK
PrezeS NaTioNaLe-NeDerLaNDeN PTe S.a.

Największym wyzwaniem dla większości społeczeństw w Europie jest kryzys 
demograficzny. Bardzo mocno zaburzy on coś, co uznawane jest za spokojną   
i naturalną zastępowalność pokoleń – ocenił grzegorz chłopek, Prezes Nationale-
Nederlanden PTe S.a. zaznaczył, że zjawisko to zasadniczo wpłynie na to,  
ile przyszłe pokolenia będą pracować. chłopek zauważył, że pomimo powszechnej 
wśród Polaków chęci oszczędzania, mało komu udaje się odkładać pieniądze 
na przyszłość. wskazał też na luki systemu edukacji w zakresie nauczania 
przedsiębiorczości.

waLDeMar zbyTeK
DyreKTor geN. NowoczeSNe zarząDzaNie bizNeSeM

Chciałbym obronić trochę system edukacji – odniósł się do wypowiedzi 
przedmówcy waldemar zbytek, Dyrektor generalny Programu Nowoczesne 
zarządzanie biznesem. – Realizujemy programy i rozpoczynamy ze 130 uczelniami 
proces, który ma przekonać młodego człowieka, że trzeba zacząć oszczędzać – dodał. 
Przypomniał również, że już od kilku lat pod patronatem MeN realizowane  
są na poziomie szkół proste lekcje o zarządzaniu finansami.

JaKa 
PRZYSZOŚĆ
MŁODEgO
POKOLENIa?



aNNa zaLewSKa
MiNiSTer eDuKacJi NaroDoweJ

Bez współpracy biznesu z edukacją nie możemy mówić o gospodarce XXI wieku 
– powiedziała anna zalewska, Minister edukacji Narodowej i podkreśliła,  
że system edukacji musi być związany z przedsiębiorcami. Dlatego tak poważnie 
w ministerstwie mówi się o szkolnictwie zawodowym. Dodała też, że szkoły 
zawodowe w obecnym wydaniu są nieefektywne. Odpowiedzią na ten problem 
ma być wprowadzenie niemieckiego systemu dualnego.

Tibor NavracSicS
KoMiSarz DS. eDuKacJi, KuLTury, MłoDzieży i SPorTu w Ke 

Spytany o to, jakie wyzwania stoją przed programami nauczania krajów unii 
europejskiej, Tibor Navracsics zaznaczył, że przede wszystkim należy zmienić 
społeczne nastawienie do nauki. – Musimy zerwać z tradycyjnym postrzeganiem 
edukacji trwającej od 6. do 23. roku życia – zaapelował.

DragoS PiSLaru
MiNiSTer Pracy, roDziNy i ochroNy SocJaLNeJ ruMuNii 

Nie możemy w swojej arogancji uważać, że wiemy jakie prace pojawią się  
w przyszłości – zgodził się Dragos Pislaru. wykazał także podobieństwa między 
polską a rumuńską reformą edukacji.

właDySław KoSiNiaK–KaMySz
były MiNiSTer Pracy i PoLiTyKi SPołeczNeJ 

Trzeba budować mocne relacje międzypokoleniowe aby nie doszło w przyszłości  
do buntu młodych przeciwko rodzicom i dziadkom – stwierdził władysław 
Kosiniak–Kamysz, były Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jako wyzwanie 
stojące przed młodymi liderami wskazał znalezienie subtelnej równowagi między 
realizowaniem swoich oczekiwań i ambicji a pomocą i opieką nad starszymi.

giaN PauL gauci
człoNeK euroPeJSKiego ceNTruM DS. PracowNiczych eza

zauważył, że współczesna szkoła uczy przede wszystkim nadmiernej 
indywidualności i konkurencyjności, zapominając przy tym o solidarności.



CZY MŁODYM 
LUDZIOM 
POTRZEBNa JEST HISTORIa?



PioTr gLińSKi
wicePreMier, MiNiSTer KuLTury  i DzieDzicTwa NaroDowego rP

Odpowiedź na to pytanie jest w gruncie rzeczy oczywista, w jakimś sensie jest to 
pytanie retoryczne – odpowiedział Piotr gliński, wicepremier oraz Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na tytułowe pytanie debaty. wskazał,  
że obecnie wśród młodych ludzi występuje pewnego rodzaju popyt na historię.

 W Polsce obserwujemy przełom w tym zakresie. Młodzi ludzie się organizują i robią 
to często wokół kwestii związanych z historią. Mamy do czynienia z fenomenem 
samoorganizacji – dodał wicepremier. zauważył też, że to nie jedyny taki 
przełom w historii kraju. według Piotra glińskiego pierwszym była polska 
Solidarność, drugim – rzadko opisywane zjawisko pokolenia ‚88.

Rok strajków studenckich i robotniczych po stanie wojennym charakteryzował 
się dużym radykalizmem i powrotem do historii, odzyskiwaniem tego co PRL 
zakłamywało – stwierdził minister. Postulaty pokolenia ‚88 określił jako bardziej 
radykalne niż owoce okrągłego Stołu.

radykalizm młodzieży to naturalna reakcja na poszukiwanie swojej tożsamości, 
w tym narodowej. z kolei powolna budowa instytucji powołanych do 
pielęgnowania tej tożsamości, to według Piotra glińskiego odpowiedź pokoleń 
dojrzalszych na potrzeby młodych.

To jest nasz obowiązek jako polityków, by tą tożsamość historyczną 
zinstytucjonalizować – przekonywał.

Minister Kultury wskazał również, że mimo istnienia różnych punktów widzenia, 
najważniejsze zawsze powinno być dążenie do prawdy historycznej. zaznaczył, 
że potrzeba naturalnej sprawiedliwości tkwi w każdym człowieku.

Na pytanie, czy historia powinna być polem walki politycznej, wicepremier 
odpowiedział, że każdy uprawia tego rodzaju walkę, nawet historycy. według 
ministra jest ona w tej sferze nieunikniona.

Jest to kwestia wyboru pewnych wartości, pewnych kwestii tkwiących w historii  
i stawiania ich wyżej w hierarchii potrzeb społecznych – tłumaczył.

Stwierdził też, że w polityce historycznej należy przekazać specyfikę i decyzje, 
które sprawiły, że Polska istnieje dzisiaj jako wolny kraj.

Historia potrzebna jest do tego, abyśmy istnieli i nadawali sens naszemu życiu – 
przekonywał.



CZY MŁODYM LUDZIOM 
POTRZEBNa JEST HISTORIa?

BOgDaN KIT
uKraiNa, ForSociaL

Kiedyś ktoś powiedział, że historia powinna uczyć się na swoich błędach. 
Całkowicie się z tym zgadzam. Wydarzenia z przeszłości mają tendencje 
do zataczania koła, więc my, młodzież, musimy zgłębiać te wydarzenia 
historyczne aby skutecznie pokonywać trudności które napotkamy na 
naszej drodze. Zawsze szukamy modelu do naśladowania aby poprawić nasz 
wizerunek na podstawie wartości które dzielimy. Wierzę, że jest to pewien 
rodzaj uprawomocnienia którego każdy człowiek szuka. Potrzebujemy kogoś 
lub czegoś co wskaże nam dobrą drogę. Historia jest doskonałym miejscem 
na znalezienie takich przykładów do naśladowania, a co bardziej istotne, 
pozwala nam zobaczyć całą drogę jaką te osoby przebyły aby być świadomym 
wszystkich upadków i wzlotów które na tej drodze nas czekają.

NIKa KOgHUa
gruzJa, ogÓLNoeuroPeJSKa Sieć orgaNizacJi STuDeNcKich

Czym jest historia? Czemu jej potrzebujemy I czy w ogóle jej potrzebujemy? 
Historia jest jak wspomnienie lecz w o wiele szerszym tego słowa znaczeniu. 
To doświadczenie wielu ludzi. Posiadać historie to posiadać tożsamość  
i umiejętność przyczyniania się do historii świata. Twoja historia świadczy 
o tym kim jesteś i czym wyróżnia się twoja wyjątkowość, jakie są główne 
różnice między innymi krajami. Posiadanie historii pomaga chronić narodową 
tożsamość i unikalność. Z całą pewnością potrzebujemy historii.

UWaŻaM

ŻE



PaRTNERZY OFICJaLNI

PaRTNER STRaTEgICZNYMIaSTO gOSPODaRZ

PaRTNER ORgaNIZaTORZY

WSPÓŁFINaNSOWaNIE

PaRTNERZY MEDIaLNI



Małopolska 
to dynamicznie rozwijające się województwo o solidnych 
fundamentach, które dają szansę na długookresowy wzrost 
gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to dynamiczne, 
konkurencyjne środowisko rozwoju. Władze województwa 
starają się wspierać przedsiębiorców na wiele sposobów. 
Województwo Małopolskie przywiązuje szczególną 
wagę do promowania zdolnej młodzieży i rozwijania jej 
zainteresowań, kreując jednocześnie aktywną postawę 
obywatelską w oparciu o zasady demokracji, wolności  
i sprawiedliwości.

PKN orLeN 
to lider branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-
Wschodniej, zarządzający największą siecią stacji paliw w regionie. 
Koncern konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów w kraju, a poprzez swoją spółkę ORLEN Upstream 
Canada jest obecny na jednym z najbardziej zaawansowanych  
technologicznie rynków wydobywczych ameryki Północnej.  
Buduje też aktywa i rozwija kompetencje w zakresie kogeneracyjnej 
energetyki opartej na gazie, której zadaniem jest wzmocnienie  
efektywności produkcji paliw i petrochemikaliów oraz sprzedaż 
energii. Sztandarowe inwestycje w tym zakresie to budowa  
elektrociepłowni parowo-gazowych we Włocławku i Płocku,  
które  do 2017 r zwiększą potencjał energetyczny grupy ORLEN  
o 1,1 gWe.

Fundacja współpracy Polsko-Niemieckiej
wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad  
20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych  
projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia 
polsko-niemieckiego. głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie 
wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów  
o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce  
i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych 
i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez 
nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje 
polsko-niemieckie.

Nationale-Nederlanden PTe S.a. 
to stabilna firma o długoletniej tradycji. Oferuje proste  
i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym zabezpiecza  
finansową przyszłość Klientów i ich bliskich. Jako firma zaangażowana 
intensywnie działa w obszarze istotnych problemów dotyczących 
zdrowia i jakości życia Polaków, bo ludzkie życie i zdrowie są ważne.  
W komunikacji i działaniach Nationale-Nederlanden kładzie nacisk 
na profilaktykę zdrowotną – w postaci regularnych badań, zdrowego 
trybu życia oraz zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby. 
Jej celem jest dalszy rozwój w kierunku zabezpieczania przyszłości 
finansowej klientów oraz podejmowanie kolejnych ważnych tematów 
społecznych.
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