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X Kongres Obywatelski 

„Polska jutra. Możemy być lepsi” 

7 listopada 2015 r., Politechnika Warszawska 

 

Kongres Obywatelski obchodzi jubileusz istnienia. Już po raz dziesiąty spotykamy się 

w Warszawie, by dyskutować o ważnych dla Polski i Polaków sprawach. Formułując 

hasło X Kongresu Obywatelskiego, chcieliśmy wywołać refleksję i przekonanie, że stać 

nas – Polaków – na stworzenie jeszcze lepszego społeczeństwa, państwa i gospodarki. 

A także na to, by oferować Europie i światu idee, produkty i usługi, które są potrzebne i 

z których możemy być dumni. 

 

Możemy być lepsi i chcemy być lepsi – o tym, jak to robić w różnych obszarach życia, 

będziemy rozmawiać na X Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 7 listopada 

br. w godz. 11.00 - 17.45 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac 

Politechniki 1).  

Wstęp na Kongres jest bezpłatny. Obowiązkowa rejestracja [także dla mediów] pod 

adresem: https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/ 

Wśród naszych gości m.in.: 

 s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, kobieta 

odważna, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli celem jest pomoc innym, 

 Piotr Głowacki, aktor filmowy i teatralny, którego ciekawość stale pcha go 

w coraz to nowe dziedziny, prawdziwy społecznikowski duch, wiceprezes Związku 

Artystów Scen Polskich, 

 Rafał Sonik, kierowca rajdowy, zwycięzca rajdu Dakar, przedsiębiorca, 

 Olga Malinkiewicz, fizyk, prekursorka niskokosztowej metody wytwarzania 

ogniw słonecznych na bazie perowskitów, pierwsza polska laureatka konkursu 

naukowego Photonics21, organizowanego przez Komisję Europejską, 

 Jacek Santorski, psycholog biznesu, który zmienia polskie organizacje w miejsca 

przyjazne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, 

 Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA, jego pasja 

i angażujące przywództwo zmieniły przestarzałe Zakłady Naprawy Taboru 

Kolejowego w międzynarodową, innowacyjną firmę produkującą nowoczesne pociągi 

i tramwaje, 

 Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, konsul 

honorowy Republiki Irlandii, ekonomista, bankowiec, który z równie wielkim 

zaangażowaniem i energią prowadzi bank, jak też działa dla dobra nowoczesnej 

Polski. 

https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/
http://www.kongresobywatelski.pl/
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Program X Kongresu Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie: 

http://www.kongresobywatelski.pl/category/x-kongres-obywatelski/program-x-ko 

Obrady odbędą się w dziesięciu sesjach tematycznych: 

1. Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? – debata okrągłego stołu 

2. Polska gospodarka – czas na ekosystemy rozwoju 

3. Edukacja dla rozwoju. Jakich postaw i kompetencji potrzebujemy i jak je rozwijać? 

4. Cyfrowa szansa – co zrobić, aby zaawansowane usługi IT stały się polską 

specjalizacją? 

5. Sport dla zdrowia, rozwoju osobistego i budowy więzi społecznych 

6. Jakiej przestrzeni publicznej potrzebujemy? 

7. Polska lokalna – jak się rozwijać? 

8. Czas na godną pracę i lepszy rynek pracy 

9. Las – źródło tożsamości, edukator i kreator więzi 

10. Co możemy zaoferować Europie i światu? – debata okrągłego stołu  

Więcej informacji:  

www.kongresobywatelski.pl/ 

www.facebook.com/KongresObywatelski 

www.twitter.com/Obywatelski 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

W tym roku odbył się VIII Pomorski Kongres Obywatelski, a 7 listopada 2015 r. odbędzie się 

X Ogólnopolski Kongres Obywatelski w Warszawie.  

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego 

miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej 

energii i budowanie polskiego RAZEM w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Chcemy być 

RAZEM, pomimo tego, że pochodzimy z różnych miejscowości i działamy w różnych branżach 

i środowiskach. Mamy często odmienne poglądy i reprezentujemy wszystkie pokolenia. Łączy 

nas to, że Polska nie jest nam obojętna – wspólnie „wyprzedzamy przyszłość” i zastanawiamy 

się nad naszym rozwojem. 

 

Kontakt dla mediów: 

Magdalena Iwanowska 

tel. 58 524-49-56 

tel. kom. 609-316-348 

magdalena.iwanowska@ibngr.pl 
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