
09:30 - 10:00
Specjalne

Otwarcie Kongresu 590 przez Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej Andrzeja Dudę

10:00 - 10:45
Specjalne

Podkarpackie Przestrzeń Otwarcia: znaczenie trasy Via Carpathia 
dla rozwoju Polski Wschodniej

10:00 - 10:45
GoSpodarka

Prognoza geopolityczna Polski – dr George Friedman  
w rozmowie z dr. Jackiem Bartosiakiem

Różne drogi do neutralności klimatycznej – różne możliwości 
wsparcia nisko- i zeroemisyjnych inicjatyw

Patriotyzm Gospodarczy: jak plany inwestycyjne spółek Skarbu 
Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego?

11:00 - 11:45
GoSpodarka

Panel autorski – Fuzja Orlen – Lotos: nowy koncern 
multienergetyczny w kontekście wyzwań rynku

11:00 - 11:45
InfraStruktura

Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki 
i społeczeństwa

11:00 - 11:45
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Model eksportu do Indii, oparty na integracji przedsiębiorstw 
sektora rolno-spożywczego, w procesie rozwoju polskiej 
gospodarki i inwestycji za granicą

11:00 - 11:45
Specjalne

Podkarpackie Przestrzeń Otwarcia: budowanie marki regionu 
przez pryzmat inteligentnych specjalizacji

12:00 - 12:45
GoSpodarka Polski miks energetyczny i polityka energetyczna Polski

12:00 - 12:45
Specjalne

Podkarpackie Przestrzeń Otwarcia: innowacyjne Podkarpacie 
w nurcie cyfryzacji

12:00 - 12:45
GoSpodarka Ryzyko, inwestycje, sukces. Jak finansować innowacyjne projekty?

13:00 - 13:45
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Port Gdańsk oknem na świat dla towarów 590.  
W kierunku synergii i uwolnienia potencjału polskiego eksportu

13:00 - 13:45
GoSpodarka Jak paliwa przyszłości zmienią energetykę i transport

13:00 - 13:45
Specjalne

Podkarpackie Przestrzeń Otwarcia: lotnictwo 2022  
– jak wykorzystamy kryzys

13:00 - 13:45
SpołeczeńStwo Operacjonalizacja synergii nauki i biznesu

14:30 - 15:15
SpołeczeńStwo Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

14:30 - 15:15
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Wyzwania energetyki cieplnej w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu

14:30 - 15:15
SpołeczeńStwo Język polski jako obcy

15:30 - 16:15
GoSpodarka Blockchain w praktyce instytucji finansowych

15:30 - 16:15
SpołeczeńStwo

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego 
jako zaplecze intelektualne i eksperckie w reorganizacji procesów 
społeczno-gospodarczych

E-sport a sport – symbioza czy walka o uwagę widza i partnerów?

16:30 - 17:15
GoSpodarka

Innowacyjne finansowanie – zmiany sektora finansowego 
w obliczu pandemii i rewolucji gospodarki

16:30 - 17:15
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Unijny Zielony Ład, co oznacza dla biznesu?

16:30 - 17:15
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Silna marka gwarantem sukcesu eksportowego

17:30 - 18:15
GoSpodarka

Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki. Jak budować 
przewagi konkurencyjne w biznesie w oparciu na kompetencjach 
polskich naukowców?

Jak spółki Skarbu Państwa wykorzystują potencjał polskich  
start-upów

Od pandemii po boom eksportowy
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09:30 - 10:00
Specjalne

Otwarcie drugiego dnia Kongresu 590 przez Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego

10:00 - 10:45
SpołeczeńStwo

Jaki wpływ na życie każdego z nas ma sektor kosmiczny?  
Transfer technologii. Komercjalizacja

10:00 - 10:45
GoSpodarka

Morska energetyka wiatrowa – jak zbudować łańcuch wartości  
dla polskiego przemysłu

11:00 - 11:45
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Czy będziemy żyli w azjatyckim wieku i co to dla nas oznacza?  
Dr Parag Khanna w rozmowie z Radosławem Pyffelem

11:00 - 11:45
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Neutralność klimatyczna w kontekście innowacji technologicznych

11:00 - 11:45
InfraStruktura

Modernizacja transportu kolejowego szansą na skuteczną walkę 
z wykluczeniem komunikacyjnym

12:00 - 12:45
GoSpodarka

Klient 4.0 na polskim rynku – budowanie przewagi konkurencyjnej 
przez doświadczenia

12.00-12.45
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Zielona rewolucja – transformacja systemu energetycznego  
Polski z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Kto może się 
włączyć w zmianę?

12:00 - 12:45
SpołeczeńStwo Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne

13:00 - 13:45
InfraStruktura

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rynek transportu 
towarowego

13:00 - 13:45
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Ekspansja polskich firm za granicą

13:00 - 13:45
GoSpodarka Jak korzystnie sfinansowac innowacje B+R w biznesie?

14:30 - 15:15
GoSpodarka

Kondycja sektora finansowego w dobie pandemii i perspektywy 
rozwoju na najbliższe lata – pokryzysowy scenariusz

14:30 - 15:15
SpołeczeńStwo Społeczna odpowiedzialność biznesu

14:30 - 15:15
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Zielona chemia impulsem dla innowacji

15:30 - 16:15
BezpIeczeńStwo 
zdrowotne I ekoloGIa

Suwerenność i bezpieczeństwo lekowe państwa

15:30 - 16:15
GoSpodarka Kierunki rozwoju branży kosmicznej w Polsce i na świecie

15:30 - 16:15
InfraStruktura Polska jako globalny hub transportowy

16:30 - 17:15
SpołeczeńStwo

Przyszłość edukacji – poziom cyfryzacji polskich uczelni 
i rodzimych technologii opartych na sztucznej inteligencji  
oraz machine learning

Codziennie sztuka

Cyfrowe państwo, jak Centrum GovTech może pomóc?

17.30 - 18.15
GoSpodarka Cyberbezpieczeństwo – wnioski i wyzwania po okresie pandemii

17.30 - 18.15
ekSport I ekSpanSja 
GoSpodarcza

Ekspansja i eksport wobec protekcjonistycznych tendencji 
w Europie i na świecie

17.30 - 18.15
SpołeczeńStwo

Kurs w stronę zawodów technicznych.  
Przyszłość czy już teraźniejszość rynku pracy?
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