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Idea projektu 
„Wymiana myśli i wzajemna inspiracja sprzyjająca powstawaniu nowych rozwiązań  

dla działań politycznych” 

 

Swobodne wyrażanie myśli, otwartość, życzliwość: 

trzy podstawowe założenia, które definiują „Spotkania Warszawskie”. 

Inspiracją do zainicjowania Spotkań Warszawskich były debaty odbywające się w opactwie Royaumont we Francji od 

2003 roku. W grudniu 2012 r., dwóch przedstawicieli CCIFP wraz z polskim senatorem wzięli udział w „Entretiens 

de Royaumont”. Tam właśnie zrodził się pomysł, by stworzyć podobne miejsce w Polsce, pozwalające na swobodną 

wymianę i konfrontację idei. Celem Spotkań Warszawskich jest umożliwienie otwartego dialogu, na najwyższym 

szczeblu, pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki 

sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami. 

 

Pierwsza edycja zakończona ogromnym sukcesem 

Pierwsza edycja Spotkań miała miejsce 16.11.2013r. na Zamku Królewskim w Warszawie i w Arkadach Kubickiego. 

„Zdefiniować Europę na nowo” było jej hasłem przewodnim. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników 

za świata biznesu, nauki, sztuki i polityki. Gościliśmy również ponad 30 prelegentów.  

W pięciu zorganizowanych panelach dyskusyjnych rozmawiano głównie o gospodarce europejskiej, ale również o 

kwestiach społecznych i moralnych, jak i o przyszłości Starego Kontynentu. Dyskutujący nie skupiali się wyłącznie 

na omawianiu współpracy na linii Polska-Francja. Rozmawiano o prognozach gospodarczych i trendach społecznych 

na najbliższe lata tak, aby przedsiębiorcy mogli przewidzieć nadchodzący bieg wydarzeń oraz dostosować strategię 

rozwoju firmy do sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie.  

 

Silne wsparcie instytucjonalne 

W uroczystym otwarciu Spotkań w 2013 r. uczestniczyli:  
 
• Pierre Buhler - Ambasador Francji w Polsce 
 
• Jérôme Chartier - Założyciel i Przewodniczący „Entretiens de Royaumont”  
 
• Aleksander Pociej - Senator, Przewodniczący senackiej grupy polsko-francuskiej 
 
• Maciej Witucki – Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce 
 
• Jean-Marie Cavada – deputowany europejski, były Prezes Radio France 
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Sesja 2014 

  
CZY EUROPA DOŁĄCZY DO CYFROWEGO 

PRZEWROTU?  
 
Technologia cyfrowa, niezależnie od dziedziny, do której się odnosi (handel, czy też relacje międzyludzkie) jest 
wszechobecna w naszym życiu. Nieustannie wpływa na wszystkie aspekty naszej codzienności, przez co świat 
„realny” przeplata się z tym „wirtualnym”. Powielane przez nas dotychczas wzorce ulegają zmianom, a wszelka 
„tradycja” przestaje być aktualna. 
Czy Europa zdaje sobie sprawę z zasięgu tej nowej rewolucji, a także jej społecznych, gospodarczych i politycznych 
następstw?  
Spotkania Warszawskie otwierają prawdziwą, angażującą i inspirującą debatę na ten jakże aktualny i dotyczący 
każdego z nas temat. Stoimy u progu nowej ery. Czy Europa zdecyduje się być jej siłą napędową, czy też będzie 
biernie podążać za Stanami Zjednoczonymi i Azją? Czy mamy wystarczająco dużo motywacji, by cyfrowy przewrót 
dokonał się również w Europie? Wycofanie się z trzeciej rewolucji byłoby znaczącą porażką dla kontynentu, który 
był świadkiem narodzin dwóch pierwszych przewrotów przemysłowych. 
 

 

 
8.30 Powitanie i śniadanie  
 
 

9.30  Słowo wstępne 

 
 Pierre BUHLER 

Ambasador Francji 
 Jérôme CHARTIER 

Poseł francuski, przewodniczący Entretiens de Royaumont 
Współprzewodniczący Spotkań Warszawskich 

 Arnaud VAISSIE 

Prezes Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą 

 
 

10.30  Uroczyste otwarcie Spotkań Warszawskich 
 

 Jacques ATTALI 
Ekonomista, pisarz, Prezes Planetfinance 
Były Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

 Janusz PIECHOCIŃSKI 
Wicepremier, Minister Gospodarki 

 

11.15  Przerwa kawowa 
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11.30  GŁÓWNA DEBATA SPOTKAŃ WARSZAWSKICH 
Sala Wielka Asamblowa 
Cyfryzacja wyzwaniem dla rozwoju narodów. 
Wyzwania związane z cyfryzacją dotykają w równym stopniu osoby prywatne, firmy, jak i państwa. W kontekście 
rozwoju technologii, kwestia zaufania staje się kluczowa. Cyfryzacja stopniowo opanowuje bowiem wszystkie sfery 
gospodarki i społeczeństwa.  
Francuski Barometr z 2013r. badający poziom zaufania wobec technologii cyfrowych dowodzi, iż wraz z szerzącym się 
dostępem do tychże technologii oraz rosnącą liczbą użytkowników, to zaufanie radykalnie się zmniejsza.  
W jaki sposób pogodzić dalszy rozwój technologii, niezwykle istotny dla dzisiejszego społeczeństwa oraz dla wzrostu 
gospodarczego, wraz z ochroną wolności jednostki, jakże cenną dla każdego z nas ?  
 
Wstęp : 

Maciej WITUCKI, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i współprzewodniczący Spotkań 
Warszawskich 
Spotkanie przy okrągłym stole w obecności: 

 Michał BONI 

Były Minister Administracji i Cyfryzacji  

 Viviane CHAINE-RIBEIRO 

Prezes Talentia Software oraz Federacji Syntec 
 Gervais PELLISSIER 

Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy Orange odpowiedzialny za operacje w Europie 
 Michał PIEPRZNY 

Dyrektor Zarządzający Payback 
 Philippe-Olivier ROUSSEAU 

Dyrektor Public Affairs France w BNP Paribas 
 Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
 Prowadzący: Bogusław CHRABOTA, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” 

 

12.45  Lunch i networking 
 

14.30  Okrągłe Stoły 

 
Okrągły Stół – W jaki sposób cyfryzacja wpływa na dzisiejszą gospodarkę? 
Sala Arkady Kubickiego 
Rewolucja cyfrowa narzuca zmianę modeli biznesowych. Należy zacząć inaczej postrzegać rynek, który wraz z 
globalizacją i erą technologii cyfrowych, staje się coraz bardziej światowy i konkurencyjny. Przedsiębiorstwa nie 
poradzą sobie na tym nowym rynku bez odpowiedniego wsparcia. Dlatego też należy na nowo ustalić zasady 
współpracy pomiędzy firmami, zarówno tymi z sektora prywatnego, jak i działającymi w sektorze publicznym. 

 Benjamin ANDRE 

Współzałożyciel i Prezes Cozy Cloud 
 Lucien BESSE 

Współzałożyciel Shippeo, startupu działającego w sektorze logistyki 
 Igor OSTROWSKI 

Partner w kancelarii Dentons, Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji 
 Vincent OUDIN  

Prezes Socotec 
 Robin RIVATON 

Członek naukowej rady w Fondapol, autor książki „Wznowić przemysł za pomocą robotów” 
 Prowadzący: Jarosław KUISZ, redaktor naczelny tygodnika „Kultura Liberalna” 
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Okrągły Stół – Model biznesowy dla sektora kultury i sztuki w erze cyfryzacji. 
Sala Królewiczowska 
W erze technologii cyfrowych, szeroki dostęp do dóbr kultury i sztuki jest najczęściej bezpłatny. Aktualności, literatura, 
dzieła muzyczne i filmowe stają się dostępne z dowolnego miejsca na świecie. System kursów online MOOC (Massive 
on-line courses) daje nam nieograniczoną możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.  W czasach ogólnego dostępu 
do dóbr kultury w Internecie, kwestia praw autorskich staje się fundamentalna. 

 Marcin BEME 

Założyciel Audioteka.pl, księgarni audiobooków 
 Andrzej Krzysztof KOŹMIŃSKI 

Ekonomista, rektor Akademii Leona Koźmińskiego 
 Jean-Baptiste MALET 

Dziennikarz, autor książki ‘W Amazonii. Zinfiltrowany w „najlepszym ze światów”’ (Fayard) 
 Jean-Noël TRONC 

Prezes SACEM (Stowarzyszenie Autorów, Kompozytorów i Wydawców Muzycznych we Francji) 
 Prowadzący: Vadim MAKARENKO, redaktor „Gazety Wyborczej” 

 
 
Okrągły Stół – Nadejście „Prosumenta”, czyli w jaki sposób przyspieszają dzisiejsze procesy gospodarcze. 
Sala Koncertowa 
„Sharing economy” nazywana również „ekonomią dzielenia się” stopniowo wypiera tradycyjne schematy wymiany 
dóbr oraz przyspiesza proces tworzenia wartości firm, całkowicie rewolucjonizując aktualne sposoby konsumpcji. W 
jaki sposób dzisiejsza gospodarka będzie mogła stawić czoła konsekwencjom tych wszystkich zmian? 

 Tomasz DROSIO 

CFO Zortrax, startupu produkującego drukarki 3D 
 Diana FILIPPOVA  

Ekspert ekonomii dzielenia się, Core Connector think tanku OuiShare odpowiedzialna za OuiShare Fest  
 Frédéric FRERY 

Profesor ds. strategii, ESCP (École supérieure de commerce de Paris – Wyższa Szkoła Handlowa w Paryżu) 
 Małgorzata MOLEDA-ZDZIECH  

Dr hab. nauki o polityce, autorka, Wiceprezes Komietu Naukowego organizacji pozarządowej EUROPA 
 Serge SOUDOPLATOFF 

Ekspert odpowiedzialny za „politykę 2.0” francuskiego rządu w Fondapol, współzałożyciel Scanderia 
 Prowadzący:  Wawrzyniec SMOCZYŃSKI*, pomysłodawca i dyrektor Polityka Insight 

 
 
Okrągły Stół – System podatkowy wspierający badania i rozwój w dziedzinie cyfryzacji. 
Sala Wielka Asamblowa 
W kontekście gospodarki cyfrowej oraz globalizacji, coraz trudniej zlokalizować poszczególne etapy działalności 
przedsiębiorstw, która stała się światowa, wręcz transgraniczna. Obecny system fiskalny nierówno traktuje te nowe 
formy działalności, konsumpcji i transakcji. W jaki sposób uniknąć zakłócania konkurencji, czy też optymalizacji 
podatkowej stosowanych przez duże firmy Internetowe? Jakie zasady opodatkowania powinny wypracować państwa 
członkowskie, na szczeblu krajowym i europejskim, by  stymulować rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz zachęcać 
do zakładania firm na swoich terytoriach?   

 Pascal PERRI 

Ekonomista, autor książki „Google: przyjaciel, który nie chce wyłącznie waszego dobra” (Éditions Anne 

Carrière) 
 Krystyna SKOWROŃSKA 

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych 

 Marc TESSIER 

Członek Krajowej Rady Cyfryzacji i Administrator Vidéo Futur 
 Arthur WALLER 

Współzałożyciel Price Match, startupu działającego w sektorze hotelarskim 
 Prowadzący: Andrzej BOBIŃSKI, starszy analityk ds. gospodarczych, Polityka Insight 
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15.45  Przerwa koktajlowa 

 
 

16.00  Debata podsumowująca 

Sala Wielka Asamblowa  
Czy Europa może stać się „ziemią obiecaną” dla przemysłu cyfrowego?  
Wielu europejskich przedsiębiorców, w tym zarówno z Francji, jak i z Polski, opuszcza swój kraj i udaje się za ocean, 
by zakładać własną działalność gospodarczą. Jakie działania powinna podjąć Europa, by ich zatrzymać i dać im 
szansę na rozwój? Jakie ramy polityczne, prawne, ekonomiczne, społeczne i fiskalne należy stworzyć, by skutecznie 
wspierać kulturę innowacji? 
W jaki sposób zdefiniować politykę europejską w kwestii finansowania startupów? 
 

 Andrzej HALICKI 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
 Henri KLABA  

Prezes OVH 
 Tariq KRIM 

Wiceprezes Krajowej Rady Cyfryzacji, założyciel strony internetowej Netvibes oraz założyciel i Prezes 

Jolicloud 
 Benoît THIEULIN 

Prezes Narodowej Rady ds. Cyfryzacji (FR) 
 Jakub TUROWSKI 

Head of Public Policy, Facebook Poland 
 Prowadząca: Sylvie KAUFFMANN, dyrektor redakcji dziennika „Le Monde” 

 

 

17.00  Podsumowanie 
 Maciej WITUCKI  

Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz współprzewodniczący Spotkań 
Warszawskich 

 

 

17.15  Perspektywy 
 François FILLON 

Poseł, były Premier Francji 

 
 

18.00  Uroczysta kolacja  
Arkady Kubickiego 
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Organizator : Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)  
 

Językami spotkania będą polski i francuski (tłumaczenie symultaniczne)  
Kontakt i zapisy: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce,  

www.ccifp.pl – www.spotkaniawarszawskie.pl  

Contact : ccifp@ccifp.pl, 22 696 75 80 

 

 

 

PARTNERZY 
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Partnerzy Entretiens de Royaumont 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.ccifp.pl/
http://www.spotkaniawarszawskie.pl/

