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20 stycznia 2022 r. | 09.00-11.00 | Sala Balowa ABCDE 
EEC WORLD 
 
Wystąpienie otwierające 

• Wojciech Kuśpik, prezes zarządu, PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
 
 



 

 

Rozmowa 1x1 

• Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii 

• Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny, WNP.PL, PulsHR.pl, 
PortalSamorzadowy.pl 

 
Rozmowa 1x1 

• Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA 

• Adam Sierak, redaktor, WNP.PL 
 
EEC WORLD 
Globalne łańcuchy dostaw 
Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach 
dostaw. Ciągłość produkcji nadrzędnym celem – jak ją zachować? Samowystarczalność i jej ograniczenia, 
dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. 
Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z 
perturbacji w transporcie? Popyt na usługi transportowe a koszty frachtu – w oczekiwaniu na stabilizację. Globalna 
logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?  
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Małgorzata Bonikowska, prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes, THINKTANK, 
adiunkt, Akademia Finansów i Biznesu Vistula 

• Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA 

• Krzysztof Drynda, prezes zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA 

• Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA 

• Sebastian Szymanek, prezes zarządu, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA 

• Janusz Władyczak, prezes zarządu, KUKE SA  

• Tomasz Wolanowski, prezes zarządu, ABB Sp. z o.o. 
Moderacja: 

• Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 11.30-13.00 | Sala Balowa AB 
EEC GREEN 
Zielona transformacja gospodarki 
Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend 
gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony 
Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. Zielony zwrot w planach i działaniach 
największych polskich firm. Średni i mniejszy biznes na ścieżce zielonych przeobrażeń. Jak wykorzystać 
transformację, by zbudować firmę na nowo? Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki 
wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Przełomowe i perspektywiczne technologie, preferowane 
i niezbędne inwestycje. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Łukasz Dobrowolski, dyrektor ds. strategii klimatycznych i rynku energii, Fundacja Climate 
Strategies Polska 

• Wojciech Kamieniecki, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

• Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska zarządu, Forum Energii [online] 

• Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA 

• Mirosław Proppé, prezes zarządu, Fundacja WWF Polska 

• Jarosław Rot, dyrektor wykonawczy, Obszar Zrównoważonego Rozwoju, Bank BNP Paribas 
Moderacja: 

• Paweł Czuryło, zastępca redaktora naczelnego, Interia.pl  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 11.30-12.00 | Sala Balowa CDE 
EEC INVEST 
Polski Ład 
Konsekwencje dla biznesu: prognozy, oczekiwania, obawy. Od symulacji po pierwsze konkrety. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Łukasz Czernicki, główny ekonomista, Ministerstwo Finansów 



 

 

• Radosław Krupa, partner, Dział Doradztwa Podatkowego, EY 

• Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk 
Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski [online] 

Moderacja: 

• Adam Sierak, redaktor, WNP.PL 
--------------------------------------------- 
20 stycznia 2022 r. | 12.00-13.00 | Sala Balowa CDE 
EEC WORK 
Rynek pracy w Polsce 
Deficyt rąk i kompetencji. Branże i specjalności pod szczególną presją braków kadrowych. Rola pracowników z 
zagranicy na polskim rynku pracy. Aktywizacja rezerw własnych czy ułatwienia dla migrantów? Demografia, 
wzrost gospodarczy, geopolityka – faktory zmian i prognozy dla rynku pracy. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Andrzej Korkus, prezes, EWL 

• Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora, Polski Instytut Ekonomiczny 

• Marta Łażewska, dyrektor, Centrum Usług Wspólnych Komunikacji i Promocji, Grupa WB 

• Michał Maciuk, Chief Sales Officer, Founder, Flexee  

• Patryk Madaj, krajowy dyrektor ds. personalnych, ABB Sp. z o.o. 

• Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, LUX MED. Sp. z o.o., prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny 
Prywatnej [online] 

• Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
Moderacja: 

• Sebastian Ogórek, kierownik działu gospodarka, Gazeta Wyborcza, szef redakcji Wyborcza.biz 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 13.30-14.30 | Sala Balowa CDE 
EEC DIGITAL 
Digitalizacja – technologie z potencjałem 
Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce:  
– Roboty w produkcji, usługach i… na polskim rynku pracy. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji? 
– Chmura. Migracja – kluczowe obszary działań i ich efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie? 
– Sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność. 
 
Rrozmowa 1x1 (10‘) 

• Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR, Katedra 
Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie [online] 

• Paweł Szygulski, redaktor, WNP.PL 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Daniel Lichota, prezes zarządu, KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o. 

• Artur Pollak, prezes zarządu, APA Group 

• Barbara Rychalska, AI Research Scientist, Synerise 

• Piotr Sankowski, prezes, IDEAS NCBR 
Moderacja: 

• Paweł Szygulski, redaktor, WNP.PL 
--------------------------------------------- 
20 stycznia 2022 r. | 14.30-15.00 | Sala Balowa CDE 
EEC DIGITAL 
E-commerce 
Handel doby cyfrowej – zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Logistyka największym 
wyzwaniem. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores 
zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją „im później, tym lepiej”. Cyfrowa, czyli 
wygodna ścieżka klienta. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Dorota Bachman, współzałożycielka, Fundacja Kobiety e-biznesu, prezes, Tuzwierzaki.pl 

• Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA 

• Michał Pawlik, CEO, Morele.net [online] 
Moderacja: 

• Olimpia Wolf, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl 
 



 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 13.30-14.15 | Sala Balowa AB 
EEC ENERGY 
Ceny energii 
Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu 
rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? 
Samowystarczalność energetyczna – rozwój OZE i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność, 
gospodarka cyrkularna, produkcja z mniejszym wykorzystaniem zasobów. Zmiana dostawcy energii, umowy 
DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu borykającego się z wysokimi kosztami 
energii. Polski rynek energii i polityka regulacyjna wobec rosnących cen. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Dawid Cycoń, prezes zarządu,  ML System SA 

• Jacek Misiejuk, prezes zarzadu, ENEL X 

• Michał Skorupa, prezes zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o., grupa E.ON [online] 
Moderacja: 

• Adam Sierak, redaktor, WNP.PL 
--------------------------------------------- 
20 stycznia 2022 r. | 14.15-15.00 | Sala Balowa AB 
EEC GREEN 
ESG – nowe ramy strategii biznesowych 
Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. 
Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty 
i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie 
na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Dawid Jakubowicz, prezes zarządu, Ciech SA 

• Kazimierz Rajczyk, dyrektor zarządzający sektorem, Departament Energii, ING Bank Śląski SA 

• Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu GRC na region CEE 

• Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG, Żabka Polska 
Moderacja: 

• Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 15.30-17.00 | Sala Balowa AB 
EEC INNOVATION 
Wodór – paliwo przyszłości 
Rola wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 – pytania i 
odpowiedzi. Szary czy zielony? Produkcja i dystrybucja wodoru. Technologie wodorowe w transformacji 
energetyki, w ciepłownictwie i przemyśle. Potencjalna konkurencyjność wodoru w stosunku do paliw tradycyjnych 
w transporcie. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Łukasz Beresiński, dyrektor, Biuro Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa 
Krajowego [online] 

• Wojciech Hann, prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA 

• Agnieszka Marciniak, dyrektor, Biuro Strategii i Rozwoju,  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

• Tomoho Umeda, prezes, Hynfra Sp. z o.o. 

• Piotr Woźny, prezes zarządu, ZE PAK SA 

• Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji, Grupa LOTOS SA 

• Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. 
odnawialnych źródeł energii [online] 

Moderacja: 

• Aleksandra Helbin, redaktor, WNP.PL 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20 stycznia 2022 r. | 15.30-16.00 | Sala Balowa CDE 
EEC MOVE 
Logistyka i infrastruktura wobec zmian w łańcuchach dostaw 



 

 

Nowe modele działania i konieczne inwestycje: centra logistyczne, porty morskie, przewoźnicy kolejowi. 
Adaptacyjne zmiany w strategiach eksporterów, importerów, operatorów. 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Halina Brdulak, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, przewodnicząca Rady Klimatycznej, UN Global Compact Network 
Poland 

• Łukasz Greinke, prezes zarządu, dyrektor naczelny, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA [online] 

• Konrad Hernik, prezes zarządu, OT Logistics SA 

• Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2016-2020, wiceminister rozwoju, 
pracy i technologii w latach 2020-2021  

Moderacja: 

• Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny, WNP.PL, PulsHR.pl, 
PortalSamorzadowy.pl 

--------------------------------------------- 
20 stycznia 2022 r. | 16.00-17.00 | Sala Balowa CDE 
EEC MOVE 
Transport kolejowy 
Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kluczowe inwestycje – bilans, 
projekty w realizacji, plany. Centra logistyczne, magazyny i porty – jak zapewnić dostęp do krajowej sieci kolejowej 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznice)? Interoperacyjność kolei europejskich: wciąż tylko 
postulat? Bariery techniczne i regulacyjne dalszej integracji. 
 
Wystąpienie 

• Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury 
 
Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): 

• Joanna Lech, p.o dyrektora, CUPT 

• Jakub Majewski, prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej 

• Ireneusz Merchel, prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

• Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu, Track Tec SA 

• Artur Popko, prezes zarządu, Budimex SA   
Moderacja: 

• Adrian Ołdak, redaktor, WNP.PL  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
 
20 stycznia 2022 r. | 19.00 | Sala Balowa ABCDE 
WNP Awards  
W trakcie EECV Trends odbędzie się gala wręczenia wyróżnień WNP Awards. Projekt ten kontynuuje 
dwudziestoletnią tradycję nadawania prestiżowych tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł”.  
Nagrody przyznawane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego 
„Nowy Przemysł” dedykowane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze całą polską 
gospodarkę.  
 
Laureatami wyróżnień są rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły 
znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze. WNP Awards przyznawane są tym, 
którzy poprzez odważnie podejmowane działania i skutecznie realizowane przedsięwzięcia wskazują ofensywne 
trendy i kierunki rozwoju, aktywnie odpowiadają na nowe wyzwania.  
 
20 stycznia 2022 r. | 15.30 | Sala Amsterdam  
Spotkanie Rady kampanii Zielony Indeks 
Serwis Zielony Indeks funkcjonuje w ramach jednego z największych portali gospodarczych w Polsce – WNP.PL. 
Serwis to miejsce w polskim internecie poświęcone w całości zagadnieniu emisji gazów cieplarnianych i 
promowaniu aktywności firm podejmujących działania na rzecz ich redukcji. W serwisie swoje emisje raportuje 
na bieżąco 50 ważnych firm z różnych branż polskiej gospodarki. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do 
udziału w EEC Trends. 
Radę kampanii Zielony Indeks tworzy grono autorytetów w obszarze energetyki, środowiska, polityki klimatycznej 
i przemysłu. Jako otwarte forum dialogu przedstawicieli różnych środowisk – administracji, sektora 
pozarządowego, nauki i biznesu – Rada wspiera serwis poprzez rekomendacje, opinie, inicjatywy. 
 


