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29 kwietnia 2021  nr 82 (5490)

partner dodatku

RAJDHANI - GOOGLE FONTS

5 i 6 maja br. pod tym hasłem odbędzie się Kongres 590. 
Zaplanowano kilkadziesiąt paneli i debat z udziałem 
liderów, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. 
Gośćmi specjalnymi tegorocznej, piątej edycji będą 
m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, 
ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek 
Bartosiak oraz politolog dr Parag Khanna 

W ciągu dwóch dni kon-
gresu 590 jednocześnie na 
trzech scenach odbędzie się 
ponad 50 paneli dyskusyj-
nych w pięciu grupach te-
matycznych: bezpieczeń-
stwo zdrowotne i ekologia, 
społeczeństwo, gospodar-
ka, eksport i ekspansja go-
spodarcza oraz infrastruk-
tura. Wezmą w nich udział 
przedstawiciele admini-
stracji publicznej, spółek 
Skarbu państwa, agencji 
rządowych, prywatnych 
przedsiębiorców, międzyna-
rodowego biznesu, eksper-
ci branżowi oraz naukowcy. 
Łącznie ponad 200 osób. 

pierwszy dzień kongresu 
otworzy prezydent rzecz-
pospolitej polskiej an-
drzej duda.

Gospodarcze wyzwania

Geopolityczne perspektywy 
dla polski i świata oraz pa-
triotyzm gospodarczy będą 
m.in. tematami gospodar-
czej części kongresu 590. 
o kwestiach wpływu na-
pięcia geopolitycznego na 
plany rozwojowe krajów 
obszaru europy Środko-
wej, w szczególności pol-
ski w kolejnych dekadach  
rozmawiać będą dr George 
Friedman, uznany na ca-
łym świecie politolog i fu-
turolog, twórca dziedziny 
prognozowania geopoli-
tycznego oraz autor wielu 
bestsellerów („następne 
100 lat”, „następna deka-
da”), oraz dr Jacek Barto-
siak znany polski ekspert 
ds. geopolityki i strategii, 
prawnik i publicysta, au-
tor licznych książek („pa-
cyfik i eurazja. o wojnie”, 
„rzeczpospolita między 
lądem a morzem. o wojnie 
i pokoju”).

tematem poruszanym 
w ramach debaty związanej 
z patriotyzmem gospodar-
czym będą działania podej-
mowane przez największe 
spółki Skarbu państwa (SSp), 
które mają istotny wpływ na 
bieżącą politykę gospodar-
czą. o megainwestycjach, 
fuzjach i przejęciach rozma-
wiać będą Jacek Sasin, wi-
ceprezes rady Ministrów, 
Map, Wojciech dąbrowski, 
prezes zarządu pGe polska 
Grupa energetyczna, Beata 

kozłowska-Chyła – prezes 
zarządu pZu, Jarosław Wró-
bel wiceprezes zarządu gru-
py LotoS oraz dr andrzej 
niewiński – prezes zarządu 
Grupy azoty polyolefins S.a. 
Moderatorem dyskusji bę-
dzie prof. Zbigniew krysiak 
z Instytutu Myśli Schumana. 

Eksport i ekspansja 

o tym, czy XXI wiek bę-
dzie należał do azji oraz 
w jaki sposób polska po-
winna budować swoje re-
lacje gospodarcze z tym re-
gionem świata, rozmawiać 
będzie dwóch wybitnych 
znawców tego tematu: dr 
parag khanna – indyjsko-
-amerykański politolog, za-
łożyciel FutureMap, autor 
m.in. „przyszłość należy do 
azji”, oraz radosław pyffel 
– dziennikarz, publicysta, 
socjolog, były prezes think 
tanku Centrum Studiów 
polska-azja. 

Społeczeństwo i… 
kosmos 

polska Strategia kosmiczna 
zakłada m.in., że w 2030 r. 
polski sektor kosmiczny bę-
dzie zdolny do skuteczne-
go konkurowania na rynku 
europejskim, a jego obroty 
wyniosą co najmniej 3 proc. 
ogólnych obrotów tego ryn-
ku. Zadanie to jest bardzo 
realne, mając na uwadze 
sukcesy polskich firm ko-
smicznych na arenie mię-
dzynarodowej. 

W debacie moderowa-
nej przez artura B. Chmie-
lewskiego z naSa wezmą 
udział: prof. Grzegorz Wroch-
na – prezes polskiej agencji 
kosmicznej, Grzegorz Zwo-
liński – Sat revolution, Mi-
chał Zachara kp Labs, Witold 
Witkowicz – Icey.

Bezpieczeństwo 
zdrowotne i ekologia 

unia europejska aspiruje, 
aby nasz kontynent stał się 
pierwszym neutralnym dla 
środowiska. ten cel ma zo-
stać osiągnięty w roku 2050. 

na temat wyzwań zwią-
zanych z klimatem i ochro-
ną środowiska będą rozma-
wiać m.in. Michał kurtyka 
– minister klimatu i śro-
dowiska, Wojciech Hann 
– prezes zarządu Banku 

ochrony Środowiska Sa, 
Marek Wadowski – wice-
prezes zarządu tauron pol-
ska energia Sa, krzysztof 
Zamasz – członek zarządu 
Grupy VeoLIa polska, Grze-
gorz Zieliński – dyrektor re-
gionalny na europę Środ-
kową europejskiego Banku 
odbudowy i rozwoju oraz 
adam Czyżewski – główny 
ekonomista pkn orLen Sa. 

Ciekawie zapowiada się 
dyskusja o patriotyzmie 
gospodarczym na rynku 
farmaceutycznym w kon-
tekście obecnej sytuacji 
epidemiologicznej – czę-
ściowego braku dostępu 
do leków i substancji czyn-
nych produkowanych głów-
nie w Chinach i Indiach. te-
mat ten poruszą zaproszeni 
do debaty przedstawiciele 
Ministerstwa rozwoju, 
polskich firm farmaceu-
tycznych oraz Fundacji 
republikańskiej – autorzy 
raportu, który będzie pod-
stawą dyskusji.

Infrastruktura 
z wielkimi inwestycjami

tematem jednego z pane-
li będą inwestycje spółek 
Grupy pkp, które prowa-
dzą obecnie działania na 
bardzo szeroką skalę, in-
westując m.in. w moderni-
zacje dworców kolejowych, 
zakup i modernizację ta-
boru oraz infrastrukturę, 
a także realizując projekty 
deweloperskie. uczestnicy 
panelu zastanowią się, jak 
inwestycje wpłyną na roz-
wój gospodarki polski i ja-
kie znaczenie mają one dla 
społeczeństwa, zwłaszcza 
w kontekście wychodzenia 
z kryzysu spowodowanego 
pandemią koronawirusa. 

piąta edycja kongresu 590 
organizowana jest w formu-
le hybrydowej przy zacho-
waniu najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa 
sanitarnego, z wykorzysta-
niem sprawdzonych proce-
dur medycznych i stosowa-
niu się do obowiązujących 
obostrzeń. 

Transmisje debat na 
żywo i więcej informacji 
o Kongresie na stronie 
www.kongres590.pl

Polska/świat 
startujemy!

dr GeorGe  
Friedman

politolog i futurolog, 

przewodniczący  

i założyciel Geopolitical 

Futures, autor bestsellerów 

m.in. „następne 100 lat”, 

„następna dekada”

dr Jacek  
Bartosiak

założyciel i właściciel 

strategy&Future, ekspert  

do spraw geopolityki  

i geostrategii, autor książek 

m.in. „Pacyfik i eurazja.  

o wojnie”

dr ParaG  
khanna

indyjsko-amerykański 

politolog, założyciel 

Futuremap, autor książek 

m.in. „Przyszłość należy  

do azji”
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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

 Środa 5.05 
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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?

 czwartek 6.05 
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