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XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu było największą 
konferencją społeczno-gospodarczą w Polsce.

Po raz pierwszy odbyło się w 1992 r. w Krynicy. Stało się platformą wymiany poglądów 
i kształtowania opinii liderów. Od 2020 miejscem Forum Ekonomicznego jest Karpacz 
na Dolnym Śląsku.

„Forum Ekonomiczne było 
najwyższym rangą wydarzeniem o 
takim charakterze, które odbyło się po 
zakończeniu naznaczonego pandemią 
2020 roku.”

„Podczas XXX edycji Forum 
Ekonomicznego, które odbywało się 
od 7 do 9 września w Karpaczu, ponad 
4 tys. gości dyskutowało o rozwoju 
biznesu, politycznych wyzwaniach i 
zagadnieniach związanych m.in. z 
katastrofą klimatyczną czy pandemią 
koronawirusa.”
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„Podczas gdy jego pierwowzór, Forum 
w szwajcarskim Davos, zostało 
odwołane z powodu pandemii, Polacy 
utrzymali swoje „Davos wschodu.”
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2021

Uczestnicy 
Forum Ekonomicznego

2019
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2021

Struktura Gości
ze względu na stanowiska
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2021

Wydarzenia 
Forum Ekonomicznego



5 / 16

2021

Dyskusje Forum 
Ekonomicznego
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2021

60 wystawców, 23 pawilony i sale partnerów, 37 stoisk, łączna powierzchnia pawilonów 
i sal 5 777m². Największe pawilony liczyły 225 m² - 665 m².

Strefy Forum Ekonomicznego

2019
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2021

Informacje zostały opracowane na podstawie danych Press Service Monitoring Mediów 
za okres 1 marca - 15 listopada 2021 roku.

Wysokość wskaźnika AVE*

2019
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2021

Porównanie przekazu 
w mediach tradycyjnych
Informacje zostały opracowane na podstawie danych Press Service Monitoring Mediów 
za okres 1 marca - 15 listopada 2021 roku.



9 / 16

2021

Na podstawie danych Press Service Monitoring Mediów za okres 1 marca - 15 listopada 2021 
roku.

AVE szacunkowe w mediach 
tradycyjnych
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2021

Dostęp z dnia 4.01.2022 r.

Google Trends przedstawia częstotliwość zapytań 
internautów w wyszukiwarce Google i ich rozkład w czasie.
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Opis i kluczowe cele

Opis:
Misją Forum Ekonomicznego jest budowanie dialogu. Dlatego też w 2021 r. podczas Forum 
Ekonomicznego został zainicjowany projekt Młodzi na Forum umożliwiający młodzieży z różnych 
środowisk społeczno-gospodarczych udział w Forum Ekonomicznym. Aktywny udział w panelach 
dyskusyjnych oraz ich współtworzenie. Tak aby zwiększać poczucie solidarności społecznej oraz 
ograniczyć rozwój negatywnego zjawiska: „wspólnego pastwiska” opisanego przez Garreta Hardina.

Kluczowe cele:
• Umożliwienie udziału w dyskusji podczas Forum młodym aktywnym osobom z różnych środowisk

• Zwiększenie zróżnicowania prowadzonych dyskusji międzypokoleniowej

• Integracja przedstawicieli różnych środowisk młodych podczas Forum

• Wspieranie pluralizmu światopoglądowego i dążenia do konsensu w dyskursie publicznym 

Młodzi na Forum
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Działania podczas XXXI Forum Ekonomicznego

Zakres działań:
Działania będą prowadzone od czerwca do września włącznie. Obejmują zaproszenie do udziału w 
Forum przedstawicieli 6 wiodących ugrupowań politycznych w kraju oraz dodatkowo wybranych 
organizacji społecznych celem wyłonienia 60 osób kształtujących rzeczywistość, którym zostanie 
umożliwiony udział w Forum Ekonomicznym. Organizacje, które będą reprezentowane przez młodych 
mogą współtworzyć panele dyskusyjne. 

Działania:
• Wyłonienie organizacji społecznych do udziału w projekcie, wybór przedstawicieli

• Umożliwienie przeprowadzenia dyskusji podczas Forum (4-6 paneli podczas Forum)

• Organizacja debaty oksfordzkiej z udziałem młodych

• Współtworzenie aktywności młodych z partnerami instytucjonalnymi oraz medialnymi podczas 
Forum

• Spisane kluczowych postulatów młodych po zakończeniu Forum

• Debata medialna z udziałem młodych po zakończeniu Forum

• Ewaluacja projektu

Młodzi na Forum
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Rodzaje kosztów:

Młodzi na Forum

Po stronie Partnerów: Po stronie FISW:
Noclegi Uczestnictwa
Organizacja debaty oksfordzkiej Organizacja debaty medialnej

Koszty administracyjne – komunikacja i 
zarządzanie projektem
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Partnerzy medialni
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Zaufali nam



Jan Berdychowski
Marketing Manager

@: j.berdychowski@isw.org.pl
Kom: 530-616-053


