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SZANOWNI PAŃSTWO
W dniach 5-6 października br. rusza w Warszawie 6. edycja Kongresu 590, którą objął
Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Myślą przewodnią tej edycji Kongresu będą Nowe Możliwości, jakie stoją przed polską
gospodarką, która dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed epidemią Covid-19.
Wyodrębniliśmy siedem kluczowych obszarów, o których porozmawiamy z zaproszonymi
ekspertami – przedstawicielami rządu, biznesu, nauki i kultury. Są to: Nowe Państwo,
w tym szeroko pojęta cyfryzacja; Demograﬁa; Zdrowie; Nowe Rynki – traktowane nie
tylko jako obszary geograﬁczne, ale całe grupy społeczne; Nowe Sektory, takie jak IT,
biotechnologia czy ﬁntechy, ale i tradycyjne branże postrzegane w nowy sposób.
Będziemy również podejmować tematy związane z Nauką, Badaniami i Rozwojem,
natomiast motywem przewodnim spinającym wszystkie wymienione obszary, będzie
Nowy obraz Polski skupiający się na dziedzinach, które budują pozytywny odbiór Polski
na świecie: kulturze, sztuce, nauce i sporcie.
Ważną częścią pierwszego dnia imprezy będzie Polsko-Austriackie Forum Ekonomiczne
„Green Future” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Austrii
Alexandra Van der Bellen.
Cieszę się, że nasza impreza na trwałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń
gospodarczych kraju. Poprzednia, 5. edycja, mimo ograniczeń pandemicznych odniosła
wielki sukces: wzięło w niej udział ponad 200 prelegentów, a transmisje online
z prowadzonych równocześnie na 4 scenach paneli obejrzało ponad 60 tys. osób. Tym
razem spotkanie odbędzie się w tradycyjnej formule – uczestnicy nie tylko będą mogli
oglądać dyskusje i wystąpienia na żywo, ale również odwiedzić stoiska partnerów
Kongresu oraz nawiązać z nimi bezpośrednie relacje biznesowe. Dla tych, którzy nie będą
z nami osobiście zapewnimy ogólnodostępną transmisję na stronie kongres590.pl
Zapraszam do Hali EXPO oraz do oglądania transmisji z debat!
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PARTNER
ZŁOTY
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Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę
pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej i ustawa o NBP. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza.
Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje
od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa,
a także podmiotów sektora ﬁnansów publicznych.
Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. NBP pełni funkcję banku
banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym
z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków
ﬁnansowych.

PARTNER
ZŁOTY
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PARTNER
SAMORZĄDOWY
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Podkarpackie – szersza perspektywa dla gospodarki
Podkarpackie, położone na styku trzech państw jest bramą Unii Europejskiej na
Wschód. Ulokowało się tu wielu potentatów z sektora lotniczego, motoryzacyjnego
i informatycznego. W regionie działa rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, dzięki czemu to tutaj kreujemy innowacje.
Lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja oraz jakość
życia to obszary, które wytyczają drogę gospodarczego rozwoju regionu.
Zdeﬁniowanie inteligentnych specjalizacji wyznaczyło kierunki wspierania badań
i kreowania innowacji.
Podkarpacie jest idealnym przykładem na to, że współpraca między przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest kluczem do
rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. To właśnie tutaj we współdziałaniu
wielu podmiotów powstała Dolina Lotnicza, największy klaster ﬁrm lotniczych w tej
części Europy. W regionie efektywnie działają też Wschodni Sojusz Motoryzacyjny,
Polska Grupa Motoryzacyjna, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej oraz
Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpackie”.

PARTNER
SAMORZĄDOWY
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Dzięki obszarom przyjaznym biznesowi, strefom ekonomicznym, ośrodkom
naukowo-badawczym, województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym
przez inwestorów regionem w Polsce Wschodniej.
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PARTNERZY
STRATEGICZNI
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O Grupie Enea:
Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce,
współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do
ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego
w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem
wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii
elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea aktywnie uczestniczy
w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii.

PARTNER
STRATEGICZNY
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KGHM Polska Miedź S.A. to Odkrywca – Gigant – Wizjoner.
Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi! Działalność wydobywczą i przetwórczą
prowadzimy od 60 lat, będąc w niej globalnym liderem. KGHM należy do grona
największych światowych producentów miedzi i srebra. Wydobywa także molibden,
nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren.
Polskie złoże miedzi należy do największych na świecie. Dzisiaj jest eksploatowane
przez trzy kopalnie podziemne: „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” oraz „Rudna”.
Wydobywany surowiec wzbogacany jest w Zakładach Wzbogacania Rud,
a produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa się w hutach:
„Głogów”, „Legnica” i „Cedynia”. Spółka posiada również zakłady w USA i Kanadzie
oraz kopalnię Sierra Gorda w Chile.

PARTNER
STRATEGICZNY
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Wytwarzane w KGHM miedź i srebro są wysoko cenione na całym świecie,
a gwarancją ich jakości są certyﬁkaty międzynarodowych giełd towarowych. Miedź
notowana jest w Londynie i Szanghaju, natomiast srebro posiada certyﬁkaty giełd
w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku.
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Grupa ORLEN jest jedną z największych ﬁrm w EŚW pod względem przychodów
według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface.
Zgodnie ze Strategią do 2030 roku, kluczowym celem Koncernu jest bycie
regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy
energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy
równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły ﬁnansowej w ramach
tradycyjnych segmentów działalności.
Grupa ORLEN, konsekwentnie dywersyﬁkuje swoją działalność w kierunku
koncernu multienergetycznego, czego elementem było przeprowadzenie procesu
akwizycji Grupy Energa w 2020 roku, jednego z największych producentów
i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz kontynuacja prac w zakresie
pozostałych celów akwizycyjnych (PGNiG, Grupa LOTOS).

PARTNER
STRATEGICZNY
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Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja
energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów
petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku
detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi poszukiwania, rozpoznawanie
i wydobycie węglowodorów. Jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów
energii elektrycznej. Zarządza ponad 2,8 tys. stacji paliw.
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Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to
największa instytucja ﬁnansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu
krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa
sięgają blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku
1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe.
Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku
ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług
bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej
rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi.
Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019
wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.

PARTNER
STRATEGICZNY
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Grupa Kapitałowa PGE - PL
PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem
elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad
5 mln klientów oraz liderem zmian w polskiej energetyce.
W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do
dekarbonizacji oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan
inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni
wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku powstaną dwie morskie farmy PGE o łącznej
mocy 2,5 GW, a do 2040 roku moc morskich farm Grupy PGE osiągnie 6,5 GW, co
uczyni Grupę PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce.

PARTNER
STRATEGICZNY
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Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW mocy w fotowoltaice oraz
rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym działaniom
będzie towarzyszyć budowa elastycznych mocy gazowych oraz komplementarny do
OZE program magazynów energii. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje co najmniej
800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych
źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania.
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PARTNERZY
GŁÓWNI
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Totalizator Sportowy, właściciel marki
LOTTO, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych
i zasłużonych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od 1956 roku i właśnie obchodzi Jubileusz 65-lecia, którego Ambasadorem jest
Robert Lewandowski. Spółka zapewnia klientom dostęp do szerokiej oferty produktów.
Posiada ponad 18 tys. punktów sieci sprzedaży naziemnej w kraju i udostępnia swoje gry
i loterie w formie online.

Ponad 240 mld zł aktywów, blisko sześć mln
klientów i druga co do wielkości sieć oddziałów
w całej Polsce – to tylko część atutów Banku
Pekao S.A, który jest jednym z największych
instytucji ﬁnansowych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Jako jeden z liderów na naszym rynku bankowym pozytywnie wpływa na rozwój polskiej
gospodarki. „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” – to hasło przyświecające
strategii banku na lata 2021-2024.

PARTNER
GŁÓWNY
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Opiera się ona na czterech głównych ﬁlarach:
Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność. Pekao kładzie duży nacisk na rozwój
nowoczesnych technologii, poprawienie efektywności operacji, a także przyśpieszenie
cyfryzacji.

PARTNER
GŁÓWNY

Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce oraz sieć salonów gier na
automatach poza kasynami gry. Totalizator
Sportowy to największy mecenas polskiego
sportu i kultury narodowej. Tylko z tytułu
dopłat od 1994 roku przekazał na te dwie
ważne dziedziny życia społecznego ponad
16,6 mld zł.
To wszystko dzięki swoim klientom, ponieważ
każda złotówka przeznaczana na gry liczbowe
LOTTO, to 19 groszy dla sportu i kultury.

KONGRES 590 | 29

Grupa LOTOS zajmuje się wydobyciem gazu
ziemnego i ropy naftowej w Polsce, Norwegii
oraz na Litwie. W gdańskiej raﬁnerii surowiec
przerabiany jest głównie na wysokiej jakości
paliwa. LOTOS to także sieć ponad 510 stacji
paliw. Koncern zaopatruje w paliwa blisko 1/3
polskiego rynku. Jest też drugim przewoźnikiem kolejowym w kraju oraz czołowym
producentem asfaltów drogowych, olejów
silnikowych oraz smarów.

PARTNERZY+
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu
ziemnego i ropy naftowej, importem paliwa
gazowego oraz jego sprzedażą na rynku
hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG
działa także w obszarze magazynowania,
sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji
energii elektrycznej i ciepła, a także oferuje
wyspecjalizowane usługi geoﬁzyczne oraz
wiertnicze i serwisowe.
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PARTNERZY
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Accenture jest ﬁrmą, świadczącą profesjonalne usługi
w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej
i bezpieczeństwa. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej
wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy
usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive,
Technology i Operations, wykorzystując największą na
świecie sieć centrów zaawansowanych technologii
i inteligentnych operacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank
rozwoju. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

GAZ-SYSTEM to spółka strategiczna dla gospodarki.
Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w kraju. Właściciel terminalu LNG
w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

PWPW S.A. to ﬁrma o ponad stuletniej tradycji i bogatej
historii. Dziś to jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży security printing w Europie. Produkujemy
m.in. banknoty, dokumenty identyﬁkacyjne i komunikacyjne, banderole akcyzowe, znaczki pocztowe, karty
bankowe, karty do tachografów cyfrowych oraz zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania IT.

PKP S.A. są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się około 96
tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. PKP S.A.
są również spółką matką Grupy PKP, w skład której wchodzi 11 spółek.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tworzą najlepsze warunki
do obsługi transportowej kraju poprzez m.in. realizację
największego w historii programu modernizacji linii kolejowych oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Narodowa sieć linii kolejowych stanowi ważny
element systemu transportowego w Polsce i w Europie,
a jej zarządca – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnia
przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości.
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GŁÓWNI PARTNERZY
MEDIALNI
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PARTNERZY
MEDIALNI
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PARTNERZY
MERYTORYCZNI
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PARTNER
WSPIERAJĄCY

PARTNER
WSPIERAJĄCY
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PARTNERZY
INSTYTUCJONALNI
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WSPÓŁORGANIZATOR
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KONTAKT
KONGRES 590
UL. FLORY 3 LOK. 1
00-586 WARSZAWA
BIURO@KONGRES590.PL
TEL. +48 600 517 856
WWW.KONGRES590.PL

