
 

                        
 

 
KONFERENCJA 

 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH 

GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU  
ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE 
--------------------------------------------------- 

CONFERENCIA 
EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL EN LAS RELACIONES ECONOMICAS 

DE ESPAÑA Y POLONIA – EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO  
Y CONSIDERACIONES LEGALES 

 
 

10/05/2017 
Uniwersytet Warszawski 

Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich  
 

 
PROGRAM / PROGRAMA 

 
 
10.00-10.30  POWITANIE I WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE / BIENVENIDA E 

INTERVENCIÓN DE INAUGURACIÓN  
 

 Otwarcie Konferencji / Apertura de la Conferencia – prof. dr hab. Tomasz 
Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
 

 Wystąpienie inauguracyjne / Intervención de inauguración - Agustín Núñez 
Martínez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce 

 
 
10.30-11.30 MODUŁ I: Prawo unijne - wybrane aspekty istotne dla wspierania i rozwoju  

przedsiębiorczości w Hiszpanii i Polsce oraz bilateralnych kontaktów 
handlowych / MÓDULO I: Derecho de la UE – promoción y desarrollo de la 
actividad económica en España y en Polonia, algunos aspectos importantes y los 
contactos comerciales bilaterales   

 
 Impuls dla przedsiębiorczości w prawie unijnym /El impulso del 

emprendimiento en el Ordenamiento de la Unión Europea -  dr Maria Pilar 
Domínguez Martínez, Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Castilla-
La Mancha (Cuenca) 

 
  “Consumo colaborativo” i ekonomia społeczna: wyzwania i szanse w świecie 

bez granic /Consumo colaborativo y economía social: retos y oportunidades              
en un mundo sin fronteras - dr Maria de los Ángeles Zurilla Cariñana, Facultad        
de Ciencias Sociales de Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca) 
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11.30-11.45      Przerwa / Pausa 
 
11.45-13.00      MODUŁ II: Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorców w Hiszpanii i Polsce,   

w tym w aspekcie międzynarodowym  - uwarunkowania i skutki dla rozwoju 
przedsiębiorczości /MÓDULO II: Sistema de financiación y régimen fiscal de las 
empresas en España y en Polonia, con referencia a los aspectos internacionales; los 
factores determinantes y las consecuencias para el desarrollo de la actividad 
empresarial  
 
 Stan obecny i perspektywy  dalszego  rozwoju polsko - hiszpańskich 

stosunków gospodarczych oraz relacji B2B. Prezentacja zrealizowanych 
projektów i  działań / El estado actual y las perspectivas del desarrollo de las 
relaciones económicas polacos – españoles y las relaciones B2B. Presentación  
de los proyectos y las actividades realizadas  - Mirosław Węglarczyk, Pierwszy 
Radca - Kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w 
Hiszpanii 

 
 Rola ICEX-u we wspieraniu ekspansji hiszpańskich firm / Rol del ICEX              

en la internacionalización de las empresas - Pablo Conde Díez del Corral, 
Główny Radca, Biuro Radcy ds. Gospodarczych i Handlowych Ambasady 
Hiszpanii w Warszawie 

 
 Harmonizacja podatków i koordynacja systemów podatkowych w Unii 

Europejskiej – aktualne problemy i wyzwania  / Armonización  de los 
impuestos y coordinación de los sistemas fiscales en la Unión Europea - 
problemas y desafíos actuales - dr Maria Supera-Markowska, Wydział Prawa         
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

 
13.00-13.45      MODUŁ III: Przedsiębiorczość społeczna w Hiszpanii i Polsce – inne spojrzenie  

na działalność gospodarczą? - szanse i wyzwania / MÓDULO III - Economía 
social en España y Polonia - otra vista a la actividad económica? - perspectivas                 
y desafíos  

 
 Działalność ekonomiczna organizacji obywatelskich – znaczenie, istniejące 

problemy i kierunki zmian / Actividad económica de las organizaciones de la 
sociedad civil - importancia, problemas actuales y perspectivas de cambio   - 
Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

 
 Podmioty ekonomii społecznej w Hiszpanii. Ich rola i znaczenie w rozwoju 

hiszpańskiej gospodarki / Las entidades de la economía social en España.                    
Su papel e importancia en la economía española - Jarosław Supera, Prezes 
Zarządu, Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju  

 
13.45-14.00 Wystąpienie podsumowujące / Conclusiones finales  
 

Zadanie współfinansowane przez Ministra Rozwoju i Finansów  

 
Współorganizatrzy: 
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