
Szanowni Państwo! 

W imieniu Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA mam 

zaszczyt zaprosić na V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

którego to jesteśmy partnerem. Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim 

przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, 

instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-

badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych .Od kilku lat, 

również Adwokatura aktywnie uczestniczy w Kongresie organizując panele 

dyskusyjne , które z roku na rok cieszą się co raz większym zainteresowaniem. 

W tym roku zapraszamy na nasz panel:  

13 października 2015r. o godzinie 9.00 

 z tematem przewodnim  

” Spory gospodarcze – sposób na sukces”  

 

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Nauka - Biznes - Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI 

12-14 października 2015 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich 

przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni 

wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz 

rządowych i innych. 

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. 

To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed 

przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości 

ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z 

kilkudziesięciu państw.  

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń 

gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji 

panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci 

z kraju i zagranicy.  

http://www.kongresmsp.eu/pl/program#blok-iii-sesje-panelowe-w-ramach-%C5%9Bcie%C5%BCek-tematycznych
http://www.kongresmsp.eu/pl/program#blok-iii-sesje-panelowe-w-ramach-%C5%9Bcie%C5%BCek-tematycznych
http://www.icc-katowice.eu/


Ubiegłe cztery edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, 

nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i 

barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.  

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w naszym panelu 

zachęcamy do rejestracji na stronie kongresu 

https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login  lub o przesłanie zgłoszenia 

do siedziby Rady na adres mailowy : 

sekretariat@adwokatura.katowice.pl 

          SERDECZNIE  ZAPRASZAMY ! 

Komisja Wizerunku i Ochrony Prawnej NRA 

  

Aktualności śledzić można także na fanpage’u Kongresu: 

www.facebook.com/KongresMSP 
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