Polska Strefa Inwestycji. Nowy wymiar stosunków gospodarczych Polska-USA, czyli pierwszy
Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa – Miami 2018
To będzie wydarzenie bez precedensu. Trzy dni, ponad 300 uczestników forum i ponad 450 osób na wydarzeń
towarzyszących, przedstawicieli świata biznesu i polityki, liderów i decydentów z Polski i Stanów Zjednoczonych.
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Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji (Polish-American Leadership
Summit: Polish Investment Zone, #PALS).
To będzie najważniejsze wydarzenie w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych w 2018 r. i pierwsza
taka inicjatywa łącząca relacje polityczne i gospodarcze pomiędzy obydwoma państwami.
Wśród zaproszonych i spodziewanych gości honorowych #PALS znajdują się m.in. premier Polski Mateusz
Morawiecki, wicemarszałek senatu Adam Bielan, senator Anna Maria Anders, Lady Blanka A. Rosenstiel,
założycielka i prezes American Institute of Polish Culture, Piotr Wilczek, ambasador Polski w USA oraz Paweł
Borys,
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Polskiego

Funduszu
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i ministerstwa obrony narodowej. Ze strony amerykańskiej zaproszeni zostali przedstawiciele administracji
Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz sam prezydent Donald Trump.

„Ideą tego wyjątkowego spotkania jest silne wsparcie na poziomie decydentów biznesowych – wielu deklaracji
politycznych w obszarze gospodarczym, które często padają i są sygnowane w relacjach między Polską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki. Sprzyja nam pozytywna energia, jaka towarzyszy dacie obchodów 100-lecia
niepodległości Polski. Na tę naszą niepodległość i losy Polaków niezwykły i realny wpływ miały takie postaci jak
prezydenci USA Woodrow Wilson, Herbert Hoover czy Ronald Regan oraz ich relacje z premierem Ignacym Janem
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Pawłem
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w trakcie pierwszego Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa” – mówi Michał Maciej Lisiecki,
przewodniczący Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Szczytu.
Podkreśla, że zależało mu na takiej formule spotkania, która umożliwi zadzierzgnięcie bezpośrednich relacji
pomiędzy reprezentantami strony polskiej i amerykańskiej. Taką możliwość daje format RTMx (Round Table
Mixer) prowadzony przy okrągłych stołach. Podkreśla też, że na pierwszym spotkaniu nie zabraknie idei
Trójmorza, bez którego nie istnieje stabilna i pokojowa Europa.
Program konferencji #PALS obejmuje między innymi otwierające wystąpienia VIP-ów, 9 sesji w formacie business
mixer, 2 sesje panelowe, 3 sesje wieczorne, galę wręczenia nagród oraz ekskluzywne spotkanie VIP
i dodatkowe atrakcje.

Program konferencji poświęcony jest w szczególności zagadnieniom związanym z transferem wiedzy i technologii
między USA a Europą Środkową, strategicznym bezpieczeństwem energetycznym oraz jego skutkami dla regionu.
Zwieńczeniem części oficjalnej #PALS będzie 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden
Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”.
Specjalna ekskluzywna sesja VIP Szczytu odbędzie się w Mar-a-Lago, nazywanym przez Donalda Trumpa
„Zimowym Białym Domem”.
W honorowej radzie programowej Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji
zasiadają m.in. (alfabetycznie) Rafał Antczak (wiceprezes PKO BP), Ian Brzezinski (ekspert ds. polityki
zagranicznej i obronności), Rita Cosby (dziennikarka), Jonny Daniels (prezes Fundacji From The Depths), Jadwiga
Emilewicz (wiceminister rozwoju), George Friedman (przewodniczący i założyciel Geopolitical Futures), Marta
Gajęcka (wiceprezes spółki PGE Energia Odnawialna), Maciej Golubiewski (konsul generalny RP w Nowym Jorku),
Tadeusz Kościński (wiceminister rozwoju), prof. Piotr Moncarz (Uniwersytet Stanforda), Matthew Tyrmand
(publicysta). W Radzie Honorowej zasiadać będzie blisko 100 osób z Polski i USA.
Partnerami strategicznymi Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji są Grupa
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i merytorycznymi #PALS są Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Grupa
PFR). Wydarzennie objęte jest również patronatem The American Institute of Polish Culture. Patronat medialny
nad konferencją objęły tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”, miesięcznik „Historia Do Rzeczy”, telewizja
Inwestorzy.tv oraz polonijny „Nowy Dziennik”. Organizatorem wydarzenia jest PMPG Polskie Media, Round Table
Mixer (RTMx) oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej.
Szczegóły

wydarzenia

i

informacje

dotyczące

https://rtmx.pl/polish-american-leadership-summit.
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