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Nowe Możliwości – to określenie 
najtrafniej oddaje przyszłość 
polskiej gospodarki, która teraz 
wygląda zupełnie inaczej niż 
przed epidemią COVID-19 czy 
w czasie stopniowego wychodzenia 
z kolejnych lockdownów. Widać 
już, jak bardzo zmieniły się 
warunki działania biznesu: 
łańcuchy dostaw, regulacje, unijne 
wytyczne dotyczące poszczególnych 
branż i regionów. Postcovidowa 
reorganizacja to wyzwanie, ale 
i wielka szansa dla kraju. 

nowe Możliwości – to także 
hasło szóstej edycji kongre-
su 590, która odbędzie się 
pod Honorowym patrona-
tem prezydenta rzeczpo-
spolitej polskiej andrze-
ja dudy 5–6 października 
w eXpo XXI w Warszawie.

ta edycja kongresu 590 
będzie poświęcona sied-
miu głównym obszarom. 
pierwszy to nowe państwo. 
odnosi się do szeroko po-
jętej cyfryzacji – głównie 
usług administracji, która 
w czasie pandemii znacząco 
przyspieszyła. to namacal-
na korzyść dla społeczeń-
stwa, które przekonało się, 
że digitalizacja daje moż-
liwości wygodniejszego, 
szybszego i przede wszyst-

kim bezpieczniejszego za-
łatwienia wielu spraw. to 
także zysk dla państwa: do-
stęp do danych cyfrowych, 
na przykład statystycznych, 
oznacza bardziej oszczędną, 
lepiej zaplanowaną, wydaj-
niejszą gospodarkę.  

kolejne obszary zain-
teresowania kongresu 
to demografia i Zdrowie. 
demografia obejmuje ry-
nek pracy, który w polsce 
wciąż ma się bardzo do-
brze. niestety, każdy kolej-
ny rok ujawnia braki kadro-
we w takich dziedzinach, 
jak informatyka, medycy-
na i szkolnictwo. Z drugiej 
strony nasz rynek pra-
cy staje się coraz bardziej 
atrakcyjny dla obcokrajow-

ców, co może zapobiec defi-
cytowi specjalistów. o zna-
czeniu ochrony zdrowia nie 
trzeba nikomu przypomi-
nać – pandemia obnażyła 
wiele problemów, ale poka-
zała też nowe szanse zwią-
zane z rozwojem techno-
logii i usług medycznych, 
zwłaszcza w dziedzinie 
profilaktyki i promowaniu 
zdrowego stylu życia. 

Czwartym tematem je-
siennej edycji kongresu będą 
nowe rynki: traktowane 
nie tylko jako obszary geo-
graficzne – azja, afryka czy 
Indie – lecz także jako całe 
grupy społeczne, które pan-
demia i lockdown zmusiły 
do korzystania z internetu, 
co z kolei przełożyło się na 

dynamiczny rozwój takich 
sektorów, jak e-commerce.

piątym obszarem są 
nowe Sektory – poza It, 
biotechnologią czy finte-
chami to także tradycyjne 
branże postrzegane w nowy 
sposób. przykładem może 
być transport, który w per-
spektywie kilkunastu lat 
będzie przechodził na elek-
tryczność. 

nie może też zabraknąć 
tak ważnej dziedziny jak 
nauka wraz z sektorem 
Badań+rozwoju, których 
postęp jest warunkiem 
wzrostu gospodarczego 
i dobrobytu. Wbrew stereo-
typom polska gospodarka 
jest innowacyjna, ale należy 
pamiętać, że wynalazczość 

to proces, o który trzeba 
dbać. każdy dzień przynosi 
potrzebę nowych rozwiązań 
zmieniających całe gałęzie 
przemysłu i wyznaczających 
nowe trendy. niezbędna 
jest zatem lepsza współ-
praca między uczelniami 
i ośrodkami badawczymi, 
a przemysłem. uniwersy-
tety i politechniki nie mogą 
funkcjonować w oderwaniu 
od potrzeb gospodarki, z ko-
lei przemysł musi nauczyć 
się korzystać z osiągnięć na-
ukowców, którzy powinni 
stać się dla niego partnera-
mi biznesowymi. 

tematem spinającym 
wszystkie wymienione ob-
szary i podsumowującym 
szóstą edycję kongresu 590 

będzie nowy obraz polski, 
czyli wszystko, co buduje 
pozytywny wizerunek kra-
ju na świecie: nie tylko jego 
potencjał gospodarczy czy 
demograficzny, lecz także 
soft power, czyli kultura, 
sztuka, nauka i sport. Im 
więcej Wiedźminów, posta-
ci takich jak robert Lewan-
dowski lub olga tokarczuk, 
tym lepszą markę zyskuje 
polska. W efekcie wygrywa 
również polska gospodarka. 

Ważną częścią pierwszego 
dnia kongresu będzie pol-
sko-austriackie Forum eko-
nomiczne „Green Future” 
z udziałem prezydenta rp 
andrzeja dudy oraz prezy-
denta austrii alexandra Van 
der Bellena. to platforma do 
dyskusji o energii odnawial-
nej, ekologicznych technolo-
giach i europejskiej zielonej 
gospodarce, która poświęco-
na będzie trzem obszarom 
tematycznym: digitaliza-
cji, zielonym technologiom 
oraz zdrowiu. Wezmą w nim 
udział przedstawiciele pol-
skiego i austriackiego rządu, 
instytutów badawczych, or-
ganizacji biznesowych oraz 
przedsiębiorcy. Forum bę-
dzie okazją do znalezienia 
partnerów biznesowych, 
zapoznania się z planami 
inwestycyjnymi oraz po-
trzebami technologiczny-
mi obu krajów. organiza-
torami imprezy są krajowa 
Izba Gospodarcza, wydział 
handlowy ambasady austrii 
– advantage austria oraz 
kongres 590 przy wsparciu 
polskiej agencji Inwestycji 
i Handlu. 

kongres 590 na trwale 
wpisał się w kalendarz naj-
ważniejszych wydarzeń go-
spodarczych kraju. poprzed-
nia edycja odniosła wielki 
sukces: wzięło w niej udział 
ponad 200 prelegentów, 
a transmisje online z pro-
wadzonych równocześnie 
na czterech scenach pane-
li obejrzało ponad 60 tys. 
osób. tym razem spotka-
nie odbędzie się w tradycyj-
nej formule – dzięki temu 
wszyscy uczestnicy nie tyl-
ko będą mogli oglądać dys-
kusje i wystąpienia na żywo, 
lecz również odwiedzić sto-
iska partnerów kongresu 
oraz nawiązać z nimi bez-
pośrednie relacje bizneso-
we. organizator zapewnia 
również ogólnodostępną 
transmisję na stronie kon-
gres590.pl.

Wszyscy zainteresowani 
osobistym udziałem 
w wydarzeniu mogą 
kupić bilety na stronie 
kongres590.pl.

Kongres 590 – Nowa 
Edycja, Nowe Możliwości

Materiały prasowe Kongres 590

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
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9:00-11:00 OTWARCIE 

SCENA GŁÓWNA/LIDERÓW SCENA IDEI DEBATY 1 DEBATY 2

10:00-10:20 Uroczyste otwarcie Kongresu590

10:20-10:40 Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

11:00-11:45 Nowe możliwości polskiej gospodarki.          10:30-11:15 Idea powszechnej dwujęzyczności - czy Polska ma szansę stać się liderem zmian? 10:30-11:15 Diagnoza i co dalej? O turystyce zdrowotnej i innowacjach w medycynie. 10:30-11:15 Cyberbezpieczeństwo, a tożsamość cyfrowa

11:50-12:10
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej S.A.

11:15-11:30 15 minut przerwa 11:15-11:30 15 minut przerwa 11:15-11:30 15 minut przerwa

12:10-12:30 Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A. 11:30-12:15
Urodzeni w wolnej Polsce. Jak mądrze wspierać, talenty, wiedzę i przedsiębiorczość 
młodych Polaków?

11:30-12:15
Cyfryzacja sektora finansowego jako odpowiedź na transformację doświadczeń 
klientów

11:30-12:15 Rola banków centralnych.

12:30-12:50 Ewa Minge, projektanka mody 12:15-12:30 15 minut przerwa 12:15-12:30 15 minut przerwa 12:15-12:30 15 minut przerwa

12:50-13:10
Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królewsta Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej

12:30-13:15 Żołnierz nowego wzoru 12:30-13:15
Zielona transformacja: wyzwanie dla nowego, silnego koncernu 
multienergetycznego

12:30-13:15 Piosenka po polsku? Tak!

13:10-13:40 przerwa obiadowa 13:15:13:45 przerwa obiadowa 13:15-13:45 przerwa obiadowa 13:15-13:45 przerwa obiadowa

13:40-14:00
Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz 
Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW 13:45-14:30 Sport narzędziem nowego obrazu Polski. 13:45-14:30 Finansowanie zielonej rewolucji 13:45-14:30 Jaki jest wpływ wyzwań klimatycznych i świadomości ekologicznej na decyzje biznesowe?   

14:00-14:20 Wojciech Surmacz, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej

14:20-14:40  Krzysztof Drynda, Prezes Zarządu PAIH S.A. 14:30-14:45 15 minut przerwa 14:30-14:45 15 minut przerwa 14:30-14:45 15 minut przerwa

14:40:15:00 Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

14:45-15:30 Nowe kompetencje zawodowe w obliczu zmian technologicznych. 14:45-15:30 Znaczenie nowych technologii i innowacji w rozwoju Polski FPGP Teraz Polska 14:45-15:30 Inwestować czy oszczędzać? Jak zabezpieczyć przyszłość?
15:00-15:20

Edward Siarka, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa 
i Łowiectwa Rola lasów w pochłanianiu CO2 w kontekście wyzwań 
związanych ze zmianami klimatu

15:20-15:40 Beata Kozłowska - Chyła, Prezes Zarządu PZU S.A. 15:30-15:45 15 minut przerwa 15:30-15:45 15 minut przerwa 15:30-15:45 15 minut przerwa

15:40-16:00 Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

15:45-16:30 Wodór i magazynowanie energii 15:45-16:30 Znaczenie silnych instytucji finansowych we wzroście gospodarczym państwa. 15:45-16:30 Polska wieś przemysłem XXI wieku. Jak twórczo wykorzystać „Zielony Ład”? 
16:00-16:20

Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech 
– Szef Centrum GovTech

16:20-17:00 30 minut przerwa 16:30-17:00 30 minut przerwa 16:30-17:00 30 minut przerwa 16:30-17:00 30 minut przerwa

17:00-17:20 WYSTĄPIENIE PREZYDENTÓW A. Dudy oraz A. Van der Bellena 17:00-17:20 WYSTĄPIENIE PREZYDENTÓW A. Dudy oraz A. Van der Bellena 17:00-17:20 WYSTĄPIENIE PREZYDENTÓW A. Dudy oraz A. Van der Bellena 17:00-17:20 WYSTĄPIENIE PREZYDENTÓW A. Dudy oraz A. Van der Bellena

17:20-17:40 prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego 17:45-18:30 Prawda, czy fałsz? Czyli kto rządzi w Internecie 17:45-18:30 Nowy model współpracy we Wspólnocie Narodów Trójmorza 17:45-18:30 Rola pracodawcy w polityce demograficznej 

17:40-18:00 dr Jacek Bartosiak, Strategy & Future 18:30-18:45 15 minut przerwa 18:30-18:45 15 minut przerwa 18:30-18:45 15 minut przerwa

18:00-18:20 18:45-19:30 Lokalne centra rozwoju kompetencji cyfrowych 18:45-19:30 Jak rynek finansowy odpowiada na nowe obawy, nadzieje i możliwości Polaków 18:45-19:30
Nowa post - covidowa epoka. Przemiany społeczne związane z pandemią – jak powinna 
się zmienić polityka gospodarcza, w jaki sposób powinien dostosować się biznes. 

9:50-10:00 OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONGRESU590

 SCENA GŁÓWNA/LIDERÓW SCENA IDEI DEBATY 1 DEBATY 2 DEBATY 3

10:00-10:40 TOP 10 płatników CIT w 2020 r.

10:00-10:45
Jak sytuacja energetyczna wpływa na kształtowanie 
wizerunku Polski? 

10:00-10:45
GOVTECH Cyfrowa Edukacja – wyzwania i plany na 
przyszłość 

10:00-10:45  MAM WPŁYW  NA SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE 10:00-10:45
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – sposób na 
skuteczny model gospodarki odpadami, czy tylko podatek na 
rzecz gmin

10:45-11:00 15 minut przerwa 10:45-11:00 15 minut przerwa 10:45-11:00 15 minut przerwa 10:45-11:00 15 minut przerwa

11:00-11:45
Esport. Jeden z motorów napędowych cyfrowej gospodarki 
w XXI wieku.

11:00-11:45
Jak wrócić na kurs i wyjść na prostą po okresie spowolnienia? 
Rynek lotniczy przyszłości, czyli sposoby na wzmocnienie 
sektora lotniczego w Polsce po COVID-19.

11:00-11:45 CO OZNACZA PROFILATYKA 11:00-11:45 Polski globalny biznes czasów pandemii

10:55-11:15
Agnieszka Ratajczak, dyrektor Działu Współpracy 
Międzynarodowej w NCBR

11:45-12:00 15 minut przerwa 11:45-12:00 15 minut przerwa 11:45-12:00 15 minut przerwa 11:45-12:00 15 minut przerwa

11:20-11:40 Tai Chi Rzeszów 12:00-12:45 12:00-12:45 Nowe kierunki zagraniczne ekspansji polskiego biznesu 12:00-12:45  WIEDZA O PROFILAKTYCE 12:00-12:45 Rynek lombardów w Polsce

11:45-12:05 Obywatel w systemie bezpieczeństwa narodowego
12:45-13:00 15 minut przerwa 12:45-13:00 15 minut przerwa  12:45-13:00 15 minut przerwa  12:45-13:00 15 minut przerwa

12:10-12:30 dr Radosław Pyffel

12:35-:12:55 Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania

13:00-13:45 FPGP Teraz Polska Rola innowacji w ochronie zdrowia 13:00-13:45
Wyzwania zrównoważonego rozwoju – w jaki sposób 
standardy ESG zmieniają perspektywę biznesową 
spółek giełdowych?

13:00-13:45 SZUKAM MOTYWACJI DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 13:00-13:45
Jak plan transformacji wpłynie na zdolności rozwojowe 
polskiej energetyki - perspektywy wzrostu i pozyskiwania 
finansowania przez „nową energetykę”? 

13:00-13:20 Koncepcja reformy podatków dochodowych w Polsce

13:30-13:50 
Anna Krupka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej

13:50-14:30 przerwa obiadowa 13:45-14:30 przerwa obiadowa 13:45-14:30 przerwa obiadowa 13:45-14:30 przerwa obiadowa 13:45-14:30 przerwa obiadowa

14:30-14:50 Zaakceptować siebie. Polska we własnych oczach 14:30-15:15 Dekada wielkich inwestycji infrastrukturalnych 14:30-15:15  Jak zarabiać na polskiej nauce? 14:30-15:15  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY 14:30-15:15
Adopcja nowych technologii informatycznych w energetyce 
jako warunek bezpieczeństwa Polski. Przemyśleć energetykę 
od nowa! 

14:50-15:10 Prawdziwe koszty elektromobliności 15:15-15:30 15 minut przerwa 15:15-15:30 15 minut przerwa 15:15-15:30 15 minut przerwa 15:15-15:30 15 minut przerwa

15:10-15:30
prof. Michał Michalski “MADE IN FAMILY” – czy gospodarka 
przetrwa kryzys rodziny?

15:30-16:15 W co grają Polacy? Totalizator S.A. 15:30-16:15
Kooperacja w transformacji energetycznej i wymianie 
handlowej w celu zwiększania siły gospodarczej Trójmorza 
w Europie i świecie

15:30-16:15 PROFILAKTYKA UBEZPIECZENIOWO – FINANSOWA 15:30-16:15
Dziesiątka Rzecznika MŚP. Konferencja programowa nr 3/4 
– Zakaz biurokracji i Półroczne vacatio legis

15:30-15:50 Tomasz Wróblewski Prezes Warsaw Enterprise Institute 16:15-16:30 15 minut przerwa 16:15-16:30 15 minut przerwa 16:15-16:30 15 minut przerwa 16:15-16:30 15 minut przerwa

15:50-16:10
Stawiamy na rozwój. Inwestycje publiczne stabilizatorem 
gospodarki? GDDKIA

16:30-17:15 Ustawa 2.0 - kontynuacja 16:30-17:15
FPGP Teraz Polska Kultura i sztuka jako najsilniejszy czynnik 
promocji Polski za granicą

16:30-17:15
Nowe wyzwania logistyczne w obliczu zmieniających się 
łańcuchów dostaw

16:30-17:15
Cyfrowa dekada Europy – szanse dla sektora MŚP 
w perspektywie 2030 r.

16:10-16:30 Otyłość epidemią XXI w. 17:15-17:30 15 minut przerwa 17:15-17:30 15 minut przerwa 17:15-17:30 15 minut przerwa 17:15-17:30 15 minut przerwa

16:30-16:50 Prezentacja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 17:30-18:15 Ratując pszczoły ratujemy siebie 17:30-18:15
Cyberbezpieczeństwo - polska polisa na przyszłość czy 
niespłacalny dług?

17:30-18:15 Kluczowe surowce dla gospodarki przyszłości. 17:30-18:15 Firmy Rodzinne Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

16:50-17:10 Prezentacja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 18:15-18:30 15 minut przerwa 18:15-18:30 15 minut przerwa 18:15-18:30 15 minut przerwa 18:15-18:30 15 minut przerwa

18:30-19:15  18:30-19:15 Debata Wprost 18:30-19:15
Rynki pozaeuropejskie tzw. trzecie szansą na dywersyfikację 
geograficzną polskiego eksportu. 

18:30-19:15

wtorek, 5 października 

środa, 6 października 

Ogólnodostępne transmisje paneli na kongres 590.pl
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