
 

 

 

EEC Trends Online za niecałe dwa tygodnie 

 
Katowice, 5 lutego 2021 r. – Dwa dni, pięć bloków tematycznych, dwanaście debat z udziałem 

przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata polityki oraz nauki. EEC Trends Online, 17-

18 lutego br., jest jedną z aktywności online pod marką #EEC2021 i poprzedzi trzynastą edycję 

największego spotkania biznesowego Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

w Katowicach.  

 

– 17 i 18 lutego br. będziemy rozmawiali o kluczowych tematach dla polskiej gospodarki, a efekty  

i wnioski z debat EEC Trends Online nakreślą kształt zakresu tematycznego Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego 2021. W dniach 24-26 maja planujemy spotkać się w Katowicach, w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym. Z oczywistych powodów zabezpieczamy też alternatywny termin – 20-24 

września br. – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – 

Tymczasem, już za dwa tygodnie debatujemy online, a przez cały rok prowadzimy różnorodne projekty 

pod hasłem EEC – dodaje. 

 

EEC Trends Online zainauguruje debata pt.: Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Europa  

w odbudowie – nowe wyzwania, z udziałem m.in. Pawła Borysa, prezesa Polskiego Fundusz Rozwoju, 

Teresy Czerwińskiej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wojciecha Kamienieckiego, 

dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, 

funduszy i polityki regionalnej, Marka Staszka, prezesa DB Cargo Polska oraz Roberta Tomanka, 

wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

 

Agenda EEC Trends Online obejmuje pięć bloków tematycznych.  

 

W debatach pod hasłem EEC GREEN (Odcienie Zielonego Ładu. Zielone inwestycje, zielone pieniądze, 

emisje – raportować czy nie? Efektywni i cyfrowi. Energetyka na zakręcie – zielona transformacja. 

Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE) udział wezmą m.in. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu 
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Europejskiego, przewodniczący Rady EEC; Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister  

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP; 

Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii; Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska; 

Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech; Artur Soboń, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do Spraw 

Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych; Grzegorz Wiśniewski, prezes EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Ireneusz 

Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu  

i Środowiska.  

 

Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej oraz Cyfrowa fabryka to dyskusje zaplanowane  

w ramach sekcji EEC DIGITAL. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się w nich m.in.: Rafał Brzoska, CEO 

InPost, Grupa Kapitałowa Integer.pl; Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity 

University Warsaw oraz Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający w Enel X Polska. 

 

Kolejnym obszarem tematycznym EEC Trends Online jest EEC INVEST z debatami poświęconymi 

inwestycjom infrastrukturalnym w nowej perspektywie finansowej UE oraz infrastrukturze i rynkowi 

przewozów kolejowych w Polsce, w których udział wezmą m.in.: Andrzej Bittel, sekretarz stanu, 

pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie 

Infrastruktury, Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe i Tomasz Żuchowski, p.o. 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W poświęconym start-upom bloku EEC 

INNOVATION udział weźmie m.in. Stefan Batory, twórca iTaxi, Booksy; w sekcji EEC FUTURE omówiony 

zostanie kalejdoskop trendów: Food Foresigh i scenariusze przyszłości dla rynku spożywczego, pracy 

zdalnej, hybrydowej i biurowej oraz e-commerce.  

 

EEC Trends Online obędzie się w dniach 17-18 lutego 2021 r. Rozszerzeniem debat i dyskusji będzie 

wręczenie nagród „WNP Awards". Transmisje dostępne będą na stronie trends.eecpoland.eu/2021/pl/ 

(po wcześniejszej rejestracji).  

 

http://www.trends.eecpoland.eu/2021/pl/
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EEC Trends Online jest częścią całorocznych aktywności prowadzonych przez Grupę PTWP pod marką 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Obejmują one rozmowy i ekskluzywne wywiady, webinary, 

debaty oraz badania opinii i raporty. 

*** 
 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, 
spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: 
unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, 
naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.  
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach 
najistotniejszych dla rozwoju Europy.  
 
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.  
 
Więcej informacji: 
Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu 
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl 
 
Zapraszamy również: 
Facebook: facebook.com/EECKatowice  
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/ 
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2021 #EEC2021  
 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, rzecznik prasowy EEC/Imago PR  
M. 609 808 119, E. marta.stach@imagopr.pl 
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