
 

 

 

 

 

 

 

14 – 15 listopada 2022 r.  

Centrum Kongresowe ICE Kraków 

 

AGENDA 
 
 



 

 

 

 

  

GODZINA 
SALA 

AUDYTORYJNA 
SALA 1  SALA 2  SALA 3 SALA 4  SALA 5  

10:00 - 11:30 Inauguracja --------------------- --------------------- --------------------- ------------------ --------------------- 

11:45 - 13:15 --------------------- 

Specjalna miejska 
ścieżka Krakowa –

„Czym jest sztuczna 
inteligencja i jak to 

wygląda w praktyce” 

Intensywny rozwój 
sektora 

nowoczesnych usług 
(cz.1) 

Nie ma przyszłości 
bez nowoczesności – 
nowe oblicze nauki 

(cz.1) 

Współpraca 
Polsko-Ukraińska 

2022 - 2023  

WARSZTATY  PIAP 
PRZEMYSŁ 4.0 

13:15 - 13:30 PRZERWA KAWOWA  

13:30 - 15:00 --------------------- 

Specjalna miejska 
ścieżka Krakowa - 

„Innowacje się 
opłacają – współpraca 

biznes nauka” 

Strategia gospodarki 
w obiegu 

zamkniętym 
Medycyna jutra Biznes i sport 

 

15:00 - 16:00 LUNCH  

16:00 - 17:30 --------------------- 

Specjalna miejska 
ścieżka Krakowa -  
„ESG – kryterium 
nowoczesnego 

zarządzania firmami” 

Polish Succes story 
(cz.1) 

Rozwój samorządu 
w Polsce   

Kluczowe tematy 
dla gospodarki - 
Power Speech 

 

HARMONOGRAM 

14 LISTOPADA 2022 

o 9:00 – 10:00 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

o 9:00 – 9:30 - ODBIÓR AKREDYTACJI PRASOWYCH  

o 9:40 – 10:00 - KONFERENCJA PRASOWA  

 



 

 

  

GODZINA SALA AUDYTORYJNA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 

11:00 - 12:30 --------------------- Transport 2050 
WARSZTATY  

ILLUSTRO Sp. z o.o. 

"Wyróżnij się albo zgiń" 
nagrody, wyróżnienia, 
certyfikaty w turystyce  

Rynek 
nieruchomości w 

Polsce  

12:30 - 12:45 PRZERWA KAWOWA  

12:45 - 14:15 --------------------- Miasto przyszłości 

Intensywny rozwój 
sektora 

nowoczesnych usług 
(cz.2)  

Nie ma przyszłości bez 
nowoczesności – nowe 

oblicze nauki (cz.2) 

WARSZTATY  
PIAP  

FOTONIKA  

14:15 - 15:15 LUNCH  

15:15 - 16:45 --------------------- Przemysł 4.0 
Polsko – niemiecka 

współpraca handlowa  
Lot po oszczędności OZE 

Polish Success 
Story (cz.2) 

16:45 - 20:00 PRZERWA 

20:00 - 21:30 
GALA IX POLSKIEGO 

KONGRESU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

21:30 - 23:00 BANKIET 

HARMONOGRAM 

15 LISTOPADA 2022 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

• REJESTRACJA 

Punkt rejestracyjny będzie otwarty dla uczestników Kongresu w następujących terminach: 

o 14 listopada – w godzinach 9:00 - 10:00 oraz 11:30 - 16:00 

o 15 listopada – w godzinach 10:00 - 15:15 

Każdy z uczestników w momencie rejestracji otrzyma stosowny identyfikator i instrukcje dotyczące dalszych czynności. Do dyspozycji 

uczestników będzie również szatnia. 

• JĘZYK WYKŁADOWY 

Językiem wykładowym jest język polski. 

 

• IDENTYFIKATORY 

Osoby poruszające się po terenie ICE Kraków zobowiązane są do noszenia identyfikatora oraz okazania go każdorazowo na żądnie służb 

porządkowych. Osoby posiadające identyfikatory VIP uprawnione są do korzystania ze strefy VIP oraz uczestnictwa w wieczornym bankiecie, 

który odbędzie się 15 listopada o godzinie 21:30 na terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie. 

 

• STREFA WYSTAWIENNICZA 

Strefa wystawiennicza jest dostępna od godziny 11:30 do 17:30 w dniu 14 listopada oraz od 11:00 – 16:45 w dniu 15 listopada 

 

• CATERING 

W ramach Kongresu funkcjonuje strefa cateringowa, do której dostęp mają osoby ze statusem VIP, prelegenci oraz moderatorzy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inauguracja IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 10:00 – 11:30 

Lokalizacja: Sala Audytoryjna 

Moderator: Krzysztof Ziemiec  

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:  

• Wojciech Pomarański – prezes zarządu, Polska Agencja 

Przedsiębiorczości  

• Witold Kozłowski – Marszałek województwa Małopolskiego  

• Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes zarządu, Bank 

Gospodarstwa Krajowego  

• Edyta Demby-Siwek – prezes, Urząd Patentowy RP  

• Jerzy Muzyk – II zastępca prezydenta Krakowa ds. 

zrównoważonego rozwoju  

• Jurgen Tiedje - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i 

Innowacji  

 



 

 

  

Specjalna miejska ścieżka Krakowa 

Tytuł: „Czym jest sztuczna inteligencja i jak to wygląda w praktyce” 

Forma: Prezentacja z dyskusją z publicznością 

Zagadnienia:  

• Czym jest sztuczna inteligencja w dzisiejszym świecie i jaką rolę pełni w gospodarce.  

• Ciekawe przypadki jej zastosowania w przemyśle ze wskazaniem jakie konkretne korzyści przyniosło to przedsiębiorcy.   

• Wyzwania przed którymi stoimy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.  

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 11:45 – 13:15 

Lokalizacja: Sala 1 



 

 

 

 

  

2. Intensywny rozwój sektora nowoczesnych usług – SONETA (cz.1) 

• Cybersecurity – poszukiwanie nowych sposobów ochrony cyberprzestrzeni  

• Digitalizacja, cyfryzacja, robotyzacja, AI, IoT – czy w drugiej dekadzie XXI wieku to już konieczność?  

• Cloud computing – kluczowa rola usług chmurowych  

• Co oznacza bezpieczeństwo informacji w firmie oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

• Metody zabezpieczeń prawnych i technicznych 

• Software house – rozwiązania odpowiadające potrzebom klientów 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 11:45 – 13:15 

Lokalizacja: Sala 2 



 

 

 

 

  

3. Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki (cz.1) 

• Wsparcie uczelni wyższych – transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich 

• Nauka i biznes, czyli na styku edukacji i przedsiębiorczości 

• Współpraca Centrów Transferu Technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

• Szkolenia szansą na rozwój firmy – inwestycja w pracowników 

• Uczelnie przyszłości – sposoby na przyciągniecie studentów 

• Wykształcony absolwent to lepszy pracownik 

• Szkolenia szansą na rozwój firmy, jak przedsiębiorcy inwestują w pracowników 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 11:45 – 13:15 

Lokalizacja: Sala 3 



 

 

  

4. Współpraca Polsko-Ukraińska 2022-2023 

• Imigranci w Polsce – jak pomóc naszym zagranicznym sąsiadom 

• Biznes na linii Polska-Ukraina – nowe szanse dla przedsiębiorców  

• Menadżer czy pracownik fizyczny – czy Polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowych pracowników? 

• Pomoc humanitarna i CSR  

• Rekrutacja zagranicznych pracowników – bariery, oczekiwania, plany na rozwój  

 

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 11:45 – 13:15 

Lokalizacja: Sala 4 



 

 

  

WARSZTATY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZEMYSŁ 4.0 

1. Blok 1 

• Przemysł 4.0 – Współpraca europejska 

• Przemysł 4.0 – Business development w programach badawczych 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 11:45 – 13:15 

Lokalizacja: Sala 5 



 

 

  

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 13:30 – 15:00 

Lokalizacja: Sala 1 

Specjalna miejska ścieżka Krakowa 

Tytuł: „Innowacje się opłacają – współpraca biznes nauka” 

Forma: Panel dyskusyjny 

Zagadnienia:  

Opłacalność innowacji można mierzyć szeregiem miar finansowych i niefinansowych ale najczęściej innowacja stanie się opłacalna, jeśli wygeneruje 

zysk, przepływy pieniężne, uwolni zasoby lub w inny sposób zwiększy wartość firmy dla właścicieli co najmniej o równowartość nakładów 

poniesionych na jej wdrożenie. Tu rodzi się oczywiście pytanie o skuteczną a więc zmierzającą do komercjalizacji współpracę pomiędzy nauką i 

biznesem. 



 

 

  

7. Strategia gospodarki w obiegu zamkniętym 

• Obieg zamknięty: od śmieci do zielonego wodoru 

• Transport publiczny napędzany energią "ze śmieci" 

• Przemysł Krakowski napędzany zielonym wodorem 

• Nowoczesne technologie w procesie wytwarzania zielonego wodoru 

• Projekt 3W: woda-wodór-węgiel – zrównoważony rozwój polskiej gospodarki 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 13:30 – 15:00 

Lokalizacja: Sala 2 



 

 

  

8. Medycyna jutra 

• Rewolucja technologiczna w branży medycznej  

• Projekty badawczo-rozwojowe szansą na rozwój medycyny  

• Sztuczna inteligencja i robotyzacja medycyny  

• Bariery w komercjalizacji badań naukowych  

• Rola polskich firm farmaceutycznych na rynku światowym  

• (Tele)medycyna jutra  

• Niekonwencjonalne metody leczenia  

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 13:30 – 15:00 

Lokalizacja: Sala 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Biznes i Sport 

• Jak zlikwidować szarą strefę bukmacherską?  

• Mecenat sportu – dlaczego warto inwestować w kulturę sportu  

• Likwidacja szarej strefy sposobem na zwiększenie wpływów do budżetu państwa 

• Jaki jest realny rozmiar szarej strefy w branży bukmacherskiej? 

• Znani Ambasadorzy sposobem na przyciągnięcie klienta?  

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 13:30 – 15:00 

Lokalizacja: Sala 4 



 

 

  

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 16:00 – 17:30 

Lokalizacja: Sala 1 

Specjalna miejska ścieżka Krakowa 

Tytuł: „ESG – kryterium nowoczesnego zarządzania firmami” 

Forma: Panel dyskusyjny z prezentacją wprowadzającą 

Tematyka: 

Parlament Europejski i Rada zawarły porozumienie w sprawie ostatecznej treści dyrektywy CSRD. Wprowadzi ona obowiązki raportowania 

zrównoważonego rozwoju dla dużego grona spółek. Nowe zasady raportowania będą dotyczyły od 2024 roku tych spółek, które dziś sporządzają 

raporty niefinansowe, a od 2025 roku wszystkich dużych przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak i prywatnych.  W związku z tym rodzi się 

oczywiste pytanie czy jesteśmy na to gotowi i co z łańcuchami dostaw? 



 

 

 

  

10. Polish Success Story – cz.1 

• Przepis na sukces na przykładzie polskich przedsiębiorstw  

• Jak konkurować z najlepszymi w branży?  

• Kierunki rozwoju i bariery hamujące potencjał polskich przedsiębiorców  

• Cudze chwalicie swego nie znacie – jak Polacy zmienią świat?  

• Konsument jutra. Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie cyfryzacji  

• Polski produkt – czy źródło kapitału to jedyny wyznacznik?  

 

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 16:00 – 17:30 

Lokalizacja: Sala 2 



 

 

11. Rozwój samorządu w Polsce 

 

• Aktywizacja – potrzeby, pomysły, wyzwania  

• Samorząd jako produkt turystyczny  

• Dobre praktyki na linii samorząd-inwestor  

• Niekonwencjonalne sposoby promocji samorządu  

• Rozwój i przyszłość polskiego transportu  

• Współpraca samorządu z zewnętrznymi firmami  

• Ekologia w transporcie publicznym 

• Nowoczesne technologie w służbie instytucji komunalnych  

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 16:00 – 17:30 

Lokalizacja: Sala 3 



 

 

12. Kluczowe tematy dla gospodarki – Power Speech 

• Polska myśl technologiczna – kierunki rozwoju i bariery hamujące potencjał 

przedsiębiorców  

• Nowoczesne usługi dla biznesu – systemy na zamówienie  

• Współpraca Polsko-Ukraińska – czy polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowych 

pracowników  

• Rynek nieruchomości w Polsce – inwestycje i nowoczesne rozwiązania  

• Medycyna 2.0. – rewolucja technologiczna  

• Ekologia – czas na „Zielone technologie”  

• Przemysł 4.0. – wyzwania i dobre praktyki  

 

Data: 14 listopada 2022 r. 

Czas: 16:00 – 17:30 

Lokalizacja: Sala 4 



 

 

  

13. Transport 2050 – wizje, plany, wyzwania 

• Ekologia w transporcie – jak efektywnie obniżać emisje spalin, nowe źródła energii  

• Jak radzą sobie polskie firmy transportowe – pakiet mobilności  

• Inżynieria w transporcie – nowoczesne urządzenia, budowa infrastruktury  

• Likwidacja diet oraz ryczałtów dla zawodowych kierowców? Plany, pomysły, 

propozycje  

• Nowe rozwiązania na rynku ubezpieczeń flotowych  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 11:00 – 12:30 

Lokalizacja: Sala 1 



 

 

Trener, treser, coach czy wizjoner? Wyzwania dla menedżera w turbulentnych czasach VUCA 

Prowadzący: Grzegorz Rippel oraz Natalia Kotas-Rippel 

 

• Kluczowe kompetencje menedżerskie – jak je budować i rozwijać? 

• Indywidualny styl zarządzania a efektywność  

• „Bo z młodymi nie da się pracować…”– zarządzanie różnorodnością w organizacji  

• Co to znaczy pracować w zespole?  

• „A taki był zaangażowany…” – odporność psychiczna w praktyce  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 11:00 – 12:30 

Lokalizacja: Sala 2 

WARSZTATY – ILLUSTRO Sp. z o.o. 



 

 

  

15. "Wyróżnij się albo zgiń" nagrody, wyróżnienia, certyfikaty 

w turystyce 

• Rola reprezentantów branży hotelarskiej  

• Czynniki społeczne i kulturowe sprzyjające turystyce  

• Możliwości PR dla firm przy współpracy z obiektami 

turystycznymi  

• Różnorodność geograficzna mocną stroną polskiej turystyki  

• Nowoczesny transport turystyczny  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 11:00 – 12:30 

Lokalizacja: Sala 3 



 

 

  

16. Rynek nieruchomości w Polsce 

• Nowoczesne usługi w branży nieruchomości  

• Procesy legislacyjne – efekty, oceny, wyzwania  

• Przyszłość miast – rynek mieszkaniowy czy inwestycje komercyjne  

• Spółdzielnia czy wspólnota – kierunek rozwoju  

• Nowoczesny inwestor – sposoby oraz strategie zarabiania na nieruchomościach  

• Przyszłość Facility Management – nowoczesne rozwiązania 

w miejscu pracy  

• Skuteczna ochrona ubezpieczeniowa zarządców nieruchomości  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 11:00 – 12:30 

Lokalizacja: Sala 4 



 

 

  

17. Miasto przyszłości 

• Czyste powietrze – rozwiązania dla miast w walce z niską emisją  

• "7 minut" – jak optymalizować przestrzeń, by dostęp do handlu 

i usług był jak najprostszy?  

• Smart City w perspektywie rozwoju miast  

• Energetyka w mieście przyszłości  

• Gentryfikacja a zachowanie równowagi w tkance społecznej miast  

• Nowoczesne budownictwo w odpowiedzi na przyszłe potrzeby  

• Jak zwiększyć efektywność systemu zbiórki odpadów? 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 12:45 – 14:15 

Lokalizacja: Sala 1 



 

 

 

  

18. Intensywny rozwój sektora nowoczesnych usług – SONETA (cz.2) 

• Bezpieczeństwo informacji w firmie – aspekty informatyczne oraz prawne  

• Digitalizacja, cyfryzacja, robotyzacja, Al, loT - czy w drugiej dekadzie XXI wieku to już konieczność? 

• Cloud computing – kluczowa rola usług chmurowych 

• Metody zabezpieczeń prawnych i technicznych 

• Bezpieczeństwo podczas transferu danych osobowych 

i informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy 

• Ataki hakerskie i wycieki danych oraz informacji – podszywanie się lub nakłanianie do podszywania 

• Trendy: globalizacja danych osobowych 

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 12:45 – 14:15 

Lokalizacja: Sala 2 



 

 

  

19. Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki (cz.2) 

• Wsparcie uczelni wyższych – transfer wiedzy i technologii 

w warunkach akademickich 

• Nauka i biznes, czyli na styku edukacji i przedsiębiorczości 

• Współpraca Centrów Transferu Technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

• Szkolenia szansą na rozwój firmy – inwestycja w pracowników 

• Uczelnie przyszłości – sposoby na przyciągniecie studentów 

• Wykształcony absolwent to lepszy pracownik 

• Szkolenia szansą na rozwój firmy, jak przedsiębiorcy inwestują 

w pracowników 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 12:45 – 14:15 

Lokalizacja: Sala 3 



 

 

  

WARSZTATY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZEMYSŁ 4.0 

1. Blok 2 

• Fotonika – współpraca europejska  

• Fotonika – business development w programach badawczych  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 12:45 – 14:15 

Lokalizacja: Sala 4 



 

 

 

  

21. Przemysł 4.0. Od koncepcji do wdrożenia 

• Smart Factory, czyli inteligenta fabryka na miarę XXI wieku  

• Dobre praktyki wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie branży 

motoryzacyjnej  

• Wyzwania dla kształcenia zawodowego w czasach czwartej rewolucji przemysłowej  

• Cyfrowy bliźniak – kiedy świat wirtualny łączy się z rzeczywistym  

• AI, IoT, Big data i cloud computing. Technologiczne filary Industry 4.0  

• Druk 3D. Addytywna produkcja na zlecenie  

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 15:15 – 16:45 

Lokalizacja: Sala 1 



 

 

 

  

22. Polsko-Niemiecka współpraca handlowa 

• Jak robić biznes w Niemczech – wyzwania i szanse dla polskich przedsiębiorców 

• Polskie Strefy Ekonomiczne jako inwestycja dla niemieckiego kapitału 

• Regiony Partnerskie – co daje współpraca i budowanie wzajemnych relacji? 

• Wpływ niemieckich firm na polską gospodarkę 

• Znaczenie wymiany handlowej w relacjach Polsko-Niemieckich 

• Współpraca Polsko-Niemiecka jako motor napędowy Unii Europejskiej 

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 15:15 – 16:45 

Lokalizacja: Sala 2 



 

 

  

23. Lot po oszczędności? Zysk z wykorzystania OZE. 

• Wyzwania stawiane przez Parlament Europejski – jak im sprostać?  

• ROI w OZE. Jak szybko zwraca się inwestycja firm w energetykę odnawialną? 

• Zielona Polska – niewykonalna misja czy plan na przyszłość?  

• „Zielone Technologie” to moda czy działania na rzecz klimatu?  

• Jak wykorzystać dofinansowania do OZE?  

• Koszty energii biernej. Jak jeszcze można zmniejszyć rachunki firm? 

 

Data: 15 listopada 2022 r. 

Czas: 15:15 – 16:45 

Lokalizacja: Sala 3 

 



 

 

 

24. Polish Success Story – cz.2 

• Przepis na sukces na przykładzie polskich przedsiębiorstw  

• Jak konkurować z najlepszymi w branży?  

• Kierunki rozwoju i bariery hamujące potencjał polskich przedsiębiorców  

• Cudze chwalicie swego nie znacie - jak Polacy zmienią świat?  

• Konsument jutra. Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie cyfryzacji  

• Polski produkt - czy źródło kapitału to jedyny wyznacznik?  

• Nowoczesna produkcja żywności a naturalność produktów  

• Przyszłość żywności - technologie, przemiany, ekologia  

• Wpływ przemian w przyzwyczajeniach żywieniowych na gospodarkę  

 

 

 

Data: 15 listopada 2022r. 

Czas: 15:15 – 16:45 

Lokalizacja: Sala 4 


