Warszawa, 19.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością zapraszam na spotkanie autorskie oraz prelekcję dotyczącą publikacji
i projektu pn. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład
etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” dofinansowanego
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”. Prelekcja obędzie się 18 października br. (czwartek)
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Uroczystej Sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego „100-lecie odzyskania niepodległości" – początek o godz. 13:30.
W trakcie spotkania zaprezentujemy publikację, ukazującą przykłady prospołecznego zaangażowania
przedsiębiorstw, które przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100
lat i stanowiło istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Istotną część publikacji
stanowią studia przypadków wybranych Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zakres
tematyczny projektu wynika z wieloletnich doświadczeń Instytutu oraz z licznych badań, które
wskazują, że w znacznej części społeczeństwa polskiego świadomość roli biznesu w rozwoju kraju
i dobrostanu jego obywateli jest bardzo niska. Brakuje szerszej wiedzy dotyczącej zasług
przedsiębiorców dla rozwoju lokalnych społeczności, a wizerunek polskich przedsiębiorców utrwalany
w mediach i funkcjonujący w opinii publicznej nie zawsze jest pozytywny i prawdziwy. Poprzez projekt
oraz publikację pragniemy podkreślić i upowszechnić główne wartości, jakimi od zawsze kierują
się polscy przedsiębiorcy, tj. wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową.
Wydawcą publikacji oraz realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” objął projekt swym
patronatem.
Uroczysta Sesja Sejmiku organizowana jest w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – forum wymiany myśli i doświadczeń, a także dyskusji na temat rozwoju gospodarki.
EKMŚP to największy w Europie Kongres poświęcony sektorowi MŚP, który co roku gromadzi ponad
6000 reprezentantów biznesu, samorządu, nauki i polityki oraz ekspertów z kraju, Europy i świata.
Udział w prelekcji oraz całym Kongresie jest bezpłatny. Warunkiem, uczestnictwa w wydarzeniu
jest rejestracja, której dokonać można poprzez link: https://ekmsp.eu/visitor/register.
Szczegółowy program Kongresu oraz wydarzeń mu towarzyszących dostępny jest pod linkiem:
https://ekmsp.eu/program.
Z poważaniem,

dr Mieczysław Bąk
Prezes Zarządu
Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym

