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PLAN NAPRAWCZY DLA POLSKI 



Jacek Czauderna, 
lider wydarzenia 

Z Kongresu Antykryzysowego 
wyjedziemy bardziej świadomi 
i mocniejsi,  przygotowani do 
dalszego działania w czasach 

niepewności. 

www.kongresantykryzysowy.pl

http://www.kongresantykryzysowy.pl/


„Dzisiaj i każdego dnia ważą się losy 
nie tylko naszych firm, ale także 
przyszłość naszych rodzin i 
kolejnych pokoleń. Masowe 
konflikty społeczne, ograniczenia, 
degradacja natury, ograniczona ilość 
zasobów naturalnych, galopująca 
inflacja, jedne z najtrudniejszych 
warunków na świecie do rozwoju 
biznesu – to tylko niektóre z 
problemów dzisiejszego świata”.



Brak reakcji i działania na ograniczenia
niesie za sobą najbardziej kosztowne 
konsekwencje - kryzys tożsamości Ludzi 
Przedsiębiorczych. 

Z drugiej strony każdy kryzys to 
niesamowita szansa na rozwój. Już dzisiaj 
w wielu miejscach powstają nowe 
inicjatywy, rodzą się nowe rozwiązania 
i w efekcie bogatsze społeczeństwo.

Przyszedł moment, kiedy mądrość 
i doświadczenie liderów świata nauki 
i biznesu, praktyków życia społecznego 
połączymy w jedną spójną całość. 



Dlatego organizujemy 
Kongres Antykryzysowy, by 
wspólnie mieć wpływ na to 
co się dzieje.

Jesteśmy całkowicie 
skupieni na zaprojektowaniu 
przyszłości , w której
będziemy żyć. Wierzymy, że 
będziesz jedną z tych 
odważnych osób, która 
zrobi to razem z nami. 

www.kongresantykryzysowy.pl

http://www.kongresantykryzysowy.pl/


Jak zabezpieczyć się przed 
kryzysem i jak zarabiać w 

czasie kryzysu? 

Program dobrowolnych 
i dziedziczonych składek 

ZUS 

Topowi prelegenci ze świata 
gospodarki, biznesu, 

mediów i kultury
Prezentacja skutecznych

rozwiązań antykryzysowych

www.kongresantykryzysowy.pl



Naprawa i odnowa 
otoczenia 

gospodarczego

Wzrost kompetencji 
i wzmocnienie 

przedsiębiorczości
W agendach tematycznych 

dotyczących funkcjonowania 
Rzeczpospolitej Polskiej
będziemy identyfikować 
i diagnozować otoczenie 

gospodarcze, szukać rozwiązań, 
planować wdrożenia

i mechanizmy społecznej 
kontroli państwa .

Zarządzanie, marketing, 
sprzedaż i przywództwo. 
Musimy być silni, pewni 

siebie i zmotywowani, aby 
dobrze zarządzać i chronić 

to, co stworzyliśmy. 



CZEŚĆ PLENARNA

v Przedsiębiorczość i gospodarka

v Porozmawiajmy o wolności

v Porozmawiajmy o procesach gospodarczych w naszej 
ojczyźnie i naszej roli 

v Porozmawiajmy o marketingu i sprzedaży w dobie kryzysu 
gospodarczego 

v Porozmawiajmy o automatyzacji i robotyzacji naszych 
przedsiębiorstw 

v Spotkanie tych, którzy obawiają się kryzysu z tymi, którzy 
sobie dobrze w nim radzą

PRACA W ZESPOŁACH (AGENDY)
wypracowanie planu naprawczego dla Polski

vWOLNOŚĆ 

vRELACJA i KOMUNIKACJA

vPROCESY GOSPODARCZE

vPODATKI   

vUSŁUGI PUBLICZNE

vEKOLOGIA i ZERO WASTE 

Agenda Kongresu Antykryzysowego



Część plenarna, wystąpienia gości, 
mówców, ekspertów. 

OTWARCIE
22.11.2022 rodz. 10.00

OBRADY PLENARNE
Tematy: przedsiębiorczość, wolność, 
procesy gospodarcze, marketing, 
sprzedaż, automatyzacja i robotyzacja, 
mędrcy biznesu.

Budujemy trwałe relacje między nami.

UROCZYSTY BANKIET

Dzień drugi 
23.11.2022 r

PRACA W GRUPACH
Agendy: Wolność, Relacja i komunikacja, 
Procesy gospodarcze, podatki, usługi 
publiczne, ekologia i zero waste.

Dzień drugi

PLAN NAPRAWCZY 
Efekt pracy w grupach: plan naprawczy dla 
Polski : identyfikacja, diagnoza, 
poszukiwanie rozwiązań, projekt wdrożenia 
i mechanizmy kontroli. 

Godzina 17.00

Uroczyste zakończenie kongresu.
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Możesz współtworzyć 
Kongres Antykryzysowy

Dołącz do niezwykłych umysłów tego 
świata i razem z nami kreuj rozwiązania 

i pomoc w kryzysie



Komitet 
Organizacyjny 

Kontakt

Marcin Zieliński tel. 576 450 230
Zbigniew Grzeszczuk tel. 609 628 638
Robert Kazimierski tel. 510 000 073

www.kongresantykryzysowy.pl



Zapraszamy
Kontakt do Rzecznika 
Kongresu 

Marcin Zieliński

Adres e-mail
marcin@kongresantykryzysowy.pl

Telefon
+48 575 450 230

www.kongresantykryzysowy.pl
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