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Warszawa, 23 sierpnia 2018 r. 

MISJA EDUKACYJNA DO GENEWY, 4 – 6 WRZEŚNIA 2018 R., GENEWA (SZWAJCARIA) 

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęcają przedsiębiorców, przedstawicieli 
administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji 
szkoleniowej do Genewy, która odbędzie się w dniach 4 – 6 września 2018 r. 

Celem misji jest przedstawienie jej uczestnikom możliwości biznesowych związanych z rynkiem zamówień 
publicznych organizacji międzynarodowych, który rokrocznie szacowany jest na 50 mld USD, w tym rynkiem 
systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych o wartości 18,6 mld USD.

1
 Przedmiotowy rynek pozostaje otwarty 

dla polskich firm.  

Zarówno MSZ, PARP, MPIT i UKE podejmują wysiłki w celu promocji zamówień publicznych zagranicznych i 
zamówień organizacji międzynarodowych. Misja edukacyjna jest jednym ze wspólnych działań podjętych w tym 
zakresie. 

 

PROGRAM MISJI 

W ramach misji planuje się: 

1. Zaawansowane szkolenie nt. procedur zamówieniowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
konsultacje indywidualne z pracownikami Biura Narodów Zjednoczonych  w Genewie  (ang. The 
United Nations Office at Geneva, UNOG). 

Data: 4 września 2018 r. (wtorek) 
Godz.: 14:00 – 17:00 (ok. 3 h) 
Lokalizacja: Palais des Nations (Palace of Nations, Pałac Narodów), Genewa
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Opis: szkolenie dot. m.in.: rodzajów procedur przetargowych, przygotowania dokumentacji przetargowej w 
praktyce, komunikacji z Zamawiającym, kryteriów oceny ofert, procedury debriefingu i ewentualnych procedur 
odwoławczych. Szkolenie dedykowane jest w szczególności uczestnikom misji edukacyjnych do Genewy, które 
odbyły się w listopadzie 2017 r. i lutym 2018 r., jako kontynuacja przeprowadzonych podczas nich szkoleń z 
przedstawicielami Biura Narodów Zjednoczonych w Genewie. Natomiast udział w w/w misjach nie jest 
konieczny, aby uczestniczyć w planowanym przedsięwzięciu. 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, językiem obrad jest język angielski. 

Inne uwagi: Ze względów bezpieczeństwa należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, który należy 
okazać przed wejściem do Pałacu Narodów. Istotne jest punktualne przybycie na miejsce wydarzenia: minimum 
0,5 h przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku spóźnienia udział w spotkaniu nie będzie możliwy. 

 

2. Seminarium z ekspertami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International 
Telecommunication Union, ITU), możliwość udziału w wideo nagraniu promującym 
firmę/uczestnika, możliwość udziału w pracach grup studyjnych w obszarze innowacji 

Data: 5 września 2018 r. (środa) 
Godz.: 10:00 – 12:30 (ok. 2,5 h) 
Lokalizacja: International Telecommunication Union, Montbrillant Building, Place des Nations 1211, Geneva 
 

                                                           
1
 Dane na podst: Annual Statistical Report 2017. 

2
 Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Palais+des+Nations/@46.2266053,6.1404813,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbaabef976
19cd473?sa=X&ved=0ahUKEwjOhZ3xrPDYAhXE0xQKHXb6DooQ_BIImwEwDg 
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Opis: Rozwój małych i średnich firm oraz promocja ich sukcesów jest według Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego (ITU) jednym z kluczowych elementów, które umożliwiają globalny rozwój, w tym również 
rozwój sektora IT/ICT. W związku z tym ITU, jako wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się ww. tematyką, 
podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie MŚP w globalnym ekosystemie ICT. 

Podczas planowanego seminarium, eksperci ITU przedstawią możliwości współpracy sektora prywatnego, w 
szczególności firm IT/ICT z tą agencją, jako atrakcyjnym partnerem biznesowym, jak również zamawiającym. 
Udział w seminarium umożliwi także zainteresowanym uczestnikom dalszą kooperację z agencją w formie udziału 
w spotkaniach grup studyjnych, które wspólnie z ITU pracują nad rozwiązaniami w obszarze innowacji w ramach 
dedykowanym programów, w tym przykładowo: Connecting to global ecosytem. 

Dodatkową propozycją dla polskich firm, które wezmą udział w seminarium, jest możliwość profesjonalnego 
przygotowania wideo nagrania promującego firmę. Nagranie to posłuży do promocji w trakcie wydarzeń ITU oraz 
w mediach społecznościowych organizacji. 

Chęć udziału w nagraniu prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail: agata.przychodzen- 

czajka@uke.gov.pl 

Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm i instytucji, których profil działalności związany jest z 
technologiami telekomunikacyjnymi i szerokorozumianym ICT. 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, językiem obrad jest język angielski. 

Inne uwagi: Ze względów bezpieczeństwa należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, który należy 
okazać przed wejściem do siedziby ITU (Montbrillant Building). Istotne jest punktualne przybycie na miejsce 
wydarzenia: minimum 0,5 h przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku spóźnienia udział w spotkaniu nie będzie 
możliwy. 

 

KWESTIE LOGISTYCZNE 

1. Udział w spotkaniach wskazanych w programie misji jest nieodpłatny. Udział należy zgłosić  
w formie elektronicznej, za pomocą formularza PARP. 

Link do formularza: http://www.parp.gov.pl/50236 

2. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszt przelotu i zakwaterowania. 

Przykładowe zakwaterowanie w pobliżu Pałacu Narodów: 

- Hotel EDEN: 

https://www.galahotels.com/en/Hotel/SWITZERLAND_217/GENEVA_20342/EDEN_156808?gclid=EAIa
IQobChMIkcTUtsXw2AIVlMqyCh0O5AzJEAAYAyAAEgLbm_D_BwE 

Inne hotele w bliskiej lokalizacji: 

https://www.tripadvisor.com/HotelsNear-g188057-d1529701-UNOG_Palais_des_Nations-
Geneva.html  

Dodatkowo informuję, że na lotnisku w hali odbioru bagażu/przed wyjściem z lotniska możecie 
Państwo pobrać darmowy, jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu z lotniska do Państwa hotelu. 
Lotnisko jest dobrze skomunikowane z centrum miasta i usytuowane ok. 10 – 15 min. od centrum. 

3. Dodatkowych informacji dotyczących misji udziela: 

P. Małgorzata Ignatowicz 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
e-mail: 

malgorzata_ignatowicz@parp.gov.pl 
tel.: +48 22 432 86 45 
 

p. Beata Pich i p. Marcin Nowak  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
e-mail: beata.pich@msz.gov.pl 
tel.: +48 22 5238196  
e-mail: marcin.nowak@msz.gov.pl 
tel.: +48 22 5237318 
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