PAFERE LIBERTY WEEKEND 2011

Zapraszamy na III edycję corocznej
konferencji Fundacji PAFERE.
21-23 października 2011
Czeszów, Hotel Niezły Młyn ***

Tematy tegorocznej konferencji:
I Współczesne formy kradzieży
Frédéric Bastiat pisał w Prawie, że: „Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc
sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje,
subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do
pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do
środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co
dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu”.
Jak zmieniła się usankcjonowana grabież od czasów Bastiata? Jakie formy „legalnej
grabieży” niszczą dziś nasze życie gospodarcze? Czy musimy się godzić na nią, czy
można przywrócić władzę nad wytwarzanym przez nas bogactwem? Jak to uczynić, czy
to w ogóle możliwe?
W tej części konferencji wystąpią m.in. prof. Victor Claar, prof. Witold Kwaśnicki, red.
Stanisław Michalkiewicz, Damian Kot, Paweł Sztąberek, Paweł Toboła-Pertkiewicz.
Całość zakończy panel dyskusyjny.
II Polska gospodarka – rynkowa czy rynkowopodobna?
Od 20 lat budujemy gospodarkę rynkową. Czy już ją zbudowaliśmy, czy bliżej niej
byliśmy w 1990 roku? Jaki wpływ na transformację miały kolejne rządy i jaki wpływ na
życie gospodarcze mają nieformalne układy, mafia i służby specjalne? Dlaczego przez
dwie dekady nie wytworzyła się silna klasa średnia będąca owocem normalnie
funkcjonującej gospodarki rynkowej? Czemu mimo obietnic kolejnych rządów, wolności
gospodarczej nie przybywa, lecz jej stale ubywa. Czy jesteśmy w stanie przerwać tę
patologiczną sytuację? Co trzeba zrobić, aby Polska była silna i przedsiębiorcy mogli
wytwarzać bogactwo, a nie zmagać się z biurokracją i kolejnymi utrudnieniami.
W tej części konferencji wystąpią przedsiębiorcy i eksperci: Andrzej Barański (Herbewo
International, Kraków, Jan Kubań (QBS, Warszawa), Bogdan Ludkowski (Intakus S.A.,
Wrocław), prof. Andrzej Zybertowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń),
Przemysław Wipler (Fundacja Republikańska), red. Stanisław Michalkiewicz.
Tę część konferencji zakończą dwie dyskusje: przedsiębiorców i ekspertów z udziałem
publiczności.

III Kryzysowa przyszłość
W sobotę popołudniu odbędzie się panel dotyczący obecnego kryzysu. Udział w nim
wezmą Bogdan Dąbrowski (współprowadzący program Historia gospodarcza w TV
Biznes), Piotr Wojda (Mennica Wrocławska) oraz prof. Victor Claar. Paneliści postarają
się odpowiedzieć czy kryzys na rynku hipotecznym i walutowym to dopiero przedsmak
tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, i jakie może nieść za sobą skutki
ekonomiczne kryzys
Wstępny harmonogram konferencji:
Piątek, 21 października
Godz. 16:00-22:00 Przyjazd do Czeszowa, zakwaterowanie
Godz. 20:00 Kolacja
Godz. 20:45 Pokaz filmu
Godz. 22:00-24:00 Dyskusje
Sobota, 22 października
Godz. 8:00-9:00 Śniadanie
Godz. 9:00-9:20 Oficjalne otwarcie konferencji, podziękowanie dla sponsorów
Godz. 9:30 Część I Współczesne formy kradzieży
Godz. 9:30 1. wystąpienie (podatki)
Godz. 10:00 2. wystąpienie (Inflacja Bogdan Dąbrowski)
Godz. 10:30 3. wystąpienie (dług publiczny – Damian Kot)
Godz. 11:00-11:30 Przerwa kawowa
Godz. 11:30-12:00 4. wystąpienie (biurokracja – Paweł Sztąberek)
Godz. 12:00-12:30 5. wystąpienie (Sprawiedliwość społeczna i państwo opiekuńcze)
Godz. 12:30-13:00 6 wystąpienie (korupcja)
Godz. 13:00-13:15 Przerwa kawowa
Godz. 13:15-13:45 7. wystąpienie (system bankowy – prof. Witold Kwaśnicki)
Godz. 13:45-14:15 8. wystąpienie (monopole i oligopole)
Godz. 14:15-15:15 Obiad
Godz. 15:15-16:30 Dyskusja podsumowująca
Godz. 16:30-17:00 Przerwa
Godz. 17:00-18:30 Panel na temat kryzysów finansowych
Godz. 18:30-20:30 Przerwa (możliwość popływania w basenie, skorzystania z sauny,
odnowy biologicznej, spacer)
Godz. 20:30-23:00 Bankiet
Niedziela, 23 października
Godz. 8:00-9:00 Śniadanie
Godz. 9:00 Część II Polska gospodarka – rynkowa czy rynkowopodobna?
Godz. 9:00-9:30 1. wystąpienie
Godz. 9:30-10:00 2. wystąpienie
Godz. 10:00-10:30 3. wystąpienie
Godz. 10:30-11:00 przerwa kawowa

Godz. 11:00-11:30 4. wystąpienie
Godz. 11:30-12:30 Dyskusja z udziałem przedsiębiorców
Godz. 12:30-13:00 Przerwa kawowa
Godz. 13:00-14:30 Dyskusja z udziałem prelegentów
Godz. 14:30 Obiad
Godz. 15:30 Zakończenie konferencji

Warunki udziału w konferencji
Udział w konferencji jest płatny. Całkowity koszt udziału w konferencji z
zakwaterowaniem na dwa noclegi (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę),
pełnym wyżywieniem, udziałem w bankiecie oraz korzystaniem ze wszystkich wygód
dostępnych w Hotelu Niezły Młyn*** a także we wszystkich wydarzeniach w ramach III
edycji konferencji PAFERE LIBERTY WEEKEND wynosi 359,00 PLN przy rejestracji do
końca września 2011 r. Rejestracja i wniesienie opłaty po 30 września 2011 r. wynosi
399,00 PLN.
Istnieje możliwość wzięcia udziału w konferencji od soboty (bez piątkowego powitania i
noclegu). Koszt konferencji z 1 noclegiem wynosi 279,00 PLN przy rejestracji do końca
września 2011 r. Rejestracja i wniesienie opłaty po 30 września 2011 r. wynosi 329,00
PLN.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o możliwie jak najwcześniejszą rejestrację.
Hotel Niezły Młyn*** oferuje gościom konferencji PAFERE LIBERTY WEEKEND
bezpłatne korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, udostępnia rowery, a także oferuje (za
dodatkową opłatą, ale ze specjalną bonifikatą) masaże i zabiegi SPA.
Ponieważ okolice Czeszowa to najpiękniejsza przyrodniczo i historycznie część Dolnego
Śląska, zainteresowanych zapraszamy z rodzinami. Osoby nie zainteresowane
bezpośrednio udziałem w konferencji z pewnością znajdą dla siebie ciekawe propozycje
spędzenia czasu (Milicz, Trzebnica i inne piastowskie miejscowości, kros rowerowy,
spacer nordic walking, zwiedzenie okolicznego ośrodka leczenia zwierząt hodowlanych i
wiele innych atrakcji).
Podsumowując: PAFERE LIBERTY WEEKEND to nie tylko ekonomia i gospodarka, ale
również szansa na poznanie tego zakątka Polski. Hotel w Czeszowie dla gości konferencji
oferuje przedłużenie weekendu do poniedziałku za dodatkowe jedyne 90 PLN.

Dla osób niezmotoryzowanych, zapewniamy transport do hotelu z Trzebnicy lub z
Wrocławia (po wcześniejszym umówieniu godziny).
Zapraszamy na tegoroczny wolnorynkowy weekend do Czeszowa!
Spędź weekend we wspaniałym gronie,
w pięknym miejscu dyskutując na interesujące tematy.

