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Trzecią edycję Kongresu 590 - najważ-
niejszej imprezy gospodarczej w kraju w 
G2A Arena - otworzył Władysław Ortyl, 
marszałek województwa podkarpackie-
go, mówiąc: „Mogę zapewnić, że to dobry 
wybór. Miejsce, w którym jesteśmy, jest 

potwierdzeniem dobrego rozwoju regio-
nu Podkarpacia.
Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił 
szczególny wymiar Kongresu odbywają-
cego się w 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Podczas przemówie-

nia wspomniał o nastrojach wśród firm.
- Mamy Strategię na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju, realizując obecnie wiele 
programów. Jak można ten rozwój oce-
nić? Myślę, że dobrze. Dzisiaj usłyszałem, 
że nawet bardzo dobrze. Spotkałem się 
też z przedstawicielami polskich przed-
siębiorców, tzw. aniołami biznesu. Zapy-
tałem o tę ocenę w wąskim gronie, więc 
każdy mógł się wypowiedzieć i szczerze 
powiedzieć, co sądzi na temat obecnej sy-
tuacji - powiedział prezydent.
Jasionka staje się ważnym miejscem dia-
logu wielu środowisk na temat przyszło-
ści ekonomicznej naszego kraju, o czym 
świadczy rekordowa frekwencja blisko 
6000 uczestników. Wśród ponad 440 pre-
legentów, ekspertów, moderatorów i go-
ści specjalnych byli obecni m.in. również 
branżowi przedstawiciele: Jan Szynaka 
oraz Ryszard Florek. 
III edycja Kongresu 590 odbywa się w wy-
jątkowym czasie, tj. 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Z tej 
okazji organizatorzy przygotowali wyjąt-
kowe wydarzenia specjalne:
- sesję plenarną: Odbudowa globalnej 
równowagi 1918 - 2018 (Global economic 
rebalancing),
- wystąpienie Imran Khan (Chief Stra-
tegy Officer, Snapchat, Inc.) Storytelling 
in the age of social media, 
- wystąpienie Thomas’a Lee (Mana-
ging Partner/Head of Research, Fund-
strat Global Advisors) Why millennials 
choose digital assets? 
- prezentację raportu Polska 2118. 

Wydarzenie przebiegało w 16 
blokach tematycznych: 
- Gospodarka i ekonomia. Dyskusja 
ekspertów ekonomicznych i prakty-
ków biznesu na temat wyzwań roz-

Premier podkreśla, że uwolnienie potencjału wzrostu jest szansą na intensyfikację 
działań w przeskoku polskiej gospodarki do rozwiązań przemysłu 4.0.   
                                                                                                                                                             Fot. Archiwum autora

Kongres 590, wspólnie z przedsiębiorcami i ekspertami wiodących branż, ma zmieniać polską gospodarkę. Na jego 
program złożyły się liczne debaty, dyskusje panelowe i warsztaty.

To już trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stanowiącego przestrzeń do działań 
na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o rosnącą rolę polskiego kapitału. Po raz kolejny G2A Arena w Jasionce koło 
Rzeszowa w dniach 15 i 16 listopada br. gościło Kongres 590, będący miejscem spotkań przedstawicieli biznesu, nauki, 
polityki, legislacji i areną wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, 
naukowców oraz ekspertów ekonomicznych.

Mieczysław Lewicki

Kongres 590 - III edycja. Tysiące przedstawicieli firm, organizacji, uczelni oraz najwyższych władz państwowych 
obradowało o rozwoju gospodarczym Polski.                                                                                                                                          Fot. Archiwum autora
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woju gospodarczo-ekonomicznego; re-
wolucji blockchain; bezpieczeństwa w 
epoce cyfryzacji, polityce migracyjnej, 
rynku pracy w średnim oraz długim 
okresie i wielu innych.
- Inwestycje. Rozmowa o inwestycjach 
zagranicznych i krajowych na poziomie 
centralnym i lokalnym, polskich inwe-
stycjach zagranicznych oraz kluczowych 
projektach infrastrukturalnych, transfe-
ru wiedzy i technologii.
- Biznes i przedsiębiorczość. Przedsiębior-
cy i przedstawiciele administracji pu-
blicznej mówili o ułatwieniach dla pol-
skich przedsiębiorstw i roli polskich firm 
rodzinnych, pakiecie tzw. 100 zmian dla 
firm, funkcjonowaniu RODO oraz zmia-
nach w systemie podatkowym.
- Nowe technologie. Eksperci i specjali-
ści zastanawiali się, jakie sektory polskiej 
gospodarki mają największy potencjał w 
zakresie innowacyjności, które je tworzą, 
a które wykorzystują. Czy innowacja to 
tylko nowe technologie czy również nie-
standardowe podejście do zarządzania? 
Jak państwo powinno wspierać rozwój 
polskiej myśli technologicznej, by inno-
wacyjność polskich firm stała się moto-
rem rozwoju? 
- Handel i eksport. W dyskusjach eks-

perckich rozważano jak promować 
Polskę i wykorzystać mocne strony 
polskiego eksportu, pomimo barier spo-
tykanych za granicą. W ramach Forum 
Polskiego Eksportu państwo powinno 
wspierać rozwój współpracy handlowej, 
jako że handel zagraniczny określa i sty-
muluje rozwój gospodarki i rodzimych 
dużych, także małych firm.
- Energetyka i polityka środowiskowa. 
Eksperci panelu zastanawiali się nad 
regulacjami dotyczącymi m.in. po-
lityki surowcowej, zapewnienia cią-
głości zasilania czy parametrów ener-
getycznych urządzeń. Zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego te-
go kluczowego sektora dla rozwoju go-
spodarczego kraju to jedno z głównych 
zadań państwa. Polityka środowi-
skowa to w energetyce kwestia doty-
cząca ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych, redukcji zużycia energii 
elektrycznej, DEKARBONIZACJA ener-
getyki oraz inwestowanie w nowe 
technologie w tym sektorze.
- Potencjał 590. Dyskusje w tym bloku po-
mogły zrozumieć dlaczego wspieranie 
rodzimych producentów przekłada się 
na budowanie silniejszej i bogatszej Pol-
ski. Ideą Kongresu jest również działanie 
na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, ro-
dzimych przedsiębiorców i wspierania 
patriotyzmu gospodarczego. Jak pokazu-
ją badania, najczęściej sięgamy po polski 
produkt z przekonania o jego wysokiej 
jakości (57 proc. respondentów, na pod-
stawie CBOS „Patriotyzm gospodarczy”). 
Sesja specjalna pt.: „ #Wybieram590” to 
nowy projekt realizowany przez organi-
zatorów wydarzenia jako ogólnopolska 
akcja o charakterze edukacyjnym, pro-
mująca wśród Polaków ideę wspierania 
kraju poprzez wybieranie usług i sięganie 
po produkty wyprodukowane tu przez 
firmy z polskim kapitałem. 

Panel dyskusyjny o relacjach nauki i biznesu - wzajemne relacje od 2019 roku. 
                                                                                                                                                             Fot. Archiwum autora
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- Społeczeństwo. Eksperci rozmawiali 
m.in. o wyzwaniach demograficznych, 
zabezpieczeniu emerytalnym przyszłych 
pokoleń, opiece nad seniorami oraz poli-
tyce prorodzinnej państwa. Tematy pa-
neli tego bloku tematycznego to: 
Pracownicze Plany Kapitałowe jako szan-
sa dla pracownika i pracodawców?
Marka kobiecego przywództwa.
Budowa polskiego „Soft Power”.
Finanse w służbie zdrowia: profilak-
tyka i leczenie.
Nowe instrumenty polityki prorodzinnej 
jako determinant rozwoju gospodarki.
Polscy absolwenci zagranicznych uczelni 
- jak sprawić, by pracowali w Polsce?
- System podatkowy. Eksperci próbo-
wali wskazać najskuteczniejsze roz-
wiązania, jakie wprowadzane są do 
polskiego systemu podatkowego. 
Omówili rosnące znaczenie cyfryzacji 
w administracji skarbowej oraz zmia-
nę nastawienia urzędników do podat-
nika. System podatkowy determinuje 
zachowania przedsiębiorców i inwe-
storów, a jego przejrzystość, prostota i 
efektywność bezpośrednio wpływają 
na sytuację gospodarczą państwa po-
przez zwiększenie wpływów z podat-
ków i redukcję szarej strefy.
- NBP i KNF na straży stabilności systemu 
finansowego w Polsce. Stabilność sys-
temu finansowego jest warunkiem ko-
niecznym zrównoważonego wzrostu go-
spodarczego i stabilnego poziomu cen. 
Może on funkcjonować stabilnie, nieza-
leżnie od problemów pojedynczych in-
stytucji, a nawet całych jego segmentów, 
o ile nie prowadzą one do poważnych za-
burzeń w ciągłości świadczenia usług fi-
nansowych na rzecz gospodarki.
- Forum partnerów. Partnerzy dysku-
towali o wyzwaniach biznesu w Pol-
sce, które mają znaczenie i wpływ na 

wzrost gospodarczy kraju. Do tych za-
gadnień należą m.in. kwestie związa-
ne z budową marek polskich firm oraz 
wspierania ich eksportu, budowy pro-
stego i przejrzystego systemu podatko-
wego, zachęcanie rodaków do wspiera-
nia rodzimych firm, rozwoju biznesu w 
chmurze i nowych technologii m.in. od 
industry 4.0. do smart factory. 
- Narodowa Rada Rozwoju. Przedsiębior-
cy, politycy, wojskowi i naukowcy dysku-
towali o rozwoju przemysłu lotniczego i 
wzmacnianiu Polskich Sił Powietrznych.
- Strefa Debat. Debaty to nowy format 
wprowadzony w agendzie Kongresu po-
święcony najbardziej aktualnym tema-
tom w obszarze gospodarki. Państwo 
kontra rynek, wolność, solidarność, zmia-
ny drogą reform czy rewolucji - to tematy 
na drodze do poszukiwań polskiego mo-
delu społeczno-ekonomicznego. 
- Europa Środkowo-Wschodnia - region 
pierwszej prędkości. W panelach tego 
bloku uczestnicy starali się znaleźć od-
powiedź na pytania: Jaką politykę po-
winna przyjąć Polska wobec gospoda-
rek z regionu? Czy powinny one ze sobą 
konkurować czy kooperować? Co traci-
my, a co możemy zyskać, budując regio-
nalne koalicje zorientowane na cel? Jak 
zbudować wspólną pozytywną agendę 
działań i konsekwentnie ją realizować?
- Scena MŚP. Ekspertki Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju poprowadziły 
warsztaty przygotowane z myślą o po-
trzebach MŚP, podczas którego przedsię-
biorcy poznali ofertę wsparcia Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju.
- Polska 2118. Podczas prezentacji ra-
portu Fundacji Republikańskiej „Pol-
ska 2118” stawiano wiele istotnych 
kwestii - Jaki będzie świat i Polska za 
sto lat? Będziemy mocarstwem czy 
karłem? Jakie będzie znaczenie te-

rytorium i tożsamości, a jakie tech-
nologii? O co będą toczyć się przyszłe 
wojny i kto je wygra? Na te i wiele 
innych pytań eksperci Kongresu pró-
bowali odpowiedzieć w tym bloku 
panelowym. 
Ponadto na sesjach specjalnych za-
prezentowano program partnerstw 
ze startupami „Let’s Fintech with 
PKO Bank Polski” - w ramach które-
go Bank poszukuje rozwiązań z obsza-
ru Fintech w szerokiej strategii PKO 
Bank Polski oraz ofertę PARP dla star-
tupów (inkubacja - akceleracja - inter-
nacjonalizacja) wraz ze wskazówka-
mi na co zwrócić uwagę prezentując 
swój pomysł przed inwestorem.

Wiele dyskusji
Pierwszy dzień Kongresu 590 obfitował 
w dyskusje na wiele tematów. O cyfry-
zacji administracji i planach udostępnie-
nia dla obywateli kolejnych e-usług roz-
mawiali m.in. minister cyfryzacji Marek 
Zagórski oraz minister przedsiębiorczości 
i technologii Jadwiga Emilewicz. Oczeki-
wanym akcentem pierwszego dnia by-
ło przyznanie przez Andrzeja Dudę na-
gród za najlepsze podmioty gospodarcze 
w kraju, które przyczyniają się do roz-
woju naszej gospodarki, promują Polskę 
na arenie międzynarodowej oraz stano-
wią wzór dla innych firm. W kategorii Li-
der Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
Prezydent RP nagrodził firmę Ultratech, 
którą zgłosił Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego. W kategorii 
Narodowy Sukces wyróżniono firmę Ce-
ramika Paradyż zgłoszoną przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkie-
go. W kategorii Międzynarodowy Suk-
ces nagrodę zdobyła firma Vigo System 
zgłoszona przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu oraz Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego. PKO Bank 
Polski został laureatem w kategorii Od-
powiedzialny Biznes. W kategorii Fir-
ma Rodzinna wyróżniono przedsiębior-
stwo „MB - Pneumatyka” zgłoszone przez 
Związek Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców. W kategorii STARTUP_PL wygrała 
firma „Photon Entertainment” zgłoszo-
na przez Fundację „Technotalenty”. Star-
tup ten jest twórcą i producentem pierw-
szego na świecie interaktywnego robota 
edukacyjnego dla dziecka, który rozwi-
ja się wraz z nim. W kategorii specjalnej: 
Badania i Rozwój zwyciężyła „Astroni-
ka” zgłoszona przez Polską Agencję In-
westycji i Handlu. Laureatem Indywidu-
alnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
RP został Zbigniew Grycan, którego firma 
zatrudnia około 1200 pracowników. Po-
nadto przyznano nagrodę z okazji 100-le-
cia Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści, którą otrzymała Warszawska Fabryka 
Platerów HEFRA. (przyznawana jest pol-
skiej firmie, która działa na rynku od co 

najmniej 100 lat).
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się pre-
zentacją pojazdu miejskiego „Triggo”, 
którego elektryczny silnik zapewnia za-
sięg 100 kilometrów i osiąga maksymal-
ną prędkość 90 km/h. Nad jego projektem 
pracowali polscy inżynierowie z Warsza-
wy. Testy zaplanowano w przyszłym ro-
ku. Projekt i wdrożenie „Triggo” finansu-
ją: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR), podlegające Ministerstwu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, a także prywat-
ni inwestorzy. 
- Jesteśmy o krok od tego, by na polskich 
ulicach pojawiły się nieemisyjne sa-
mochody. Mam nadzieję, że pojawią się 
one w miejscach, w których są szczegól-
nie potrzebne, np. na ulicach Krakowa - 
powiedział w trakcie premiery pojazdu 
Jarosław Gowin, wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
Na zakończenie Kongresu uczestnicy wy-
słuchali koncertu Zespołu Filharmonii 
Podkarpackiej z Rzeszowa.
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Branża drzewna jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju.                      
                                                                                                                      Fot. Archiwum autora

Prezydent Rzeczpospolitej otwiera kolejny Kongres 590 - edycja 2018. Dynamika 
rozwoju gospodarczego inspiracją dla wizji rozwoju Polski.                    Fot. Archiwum autora

Panel dyskusyjny o relacjach nauki i biznesu - wzajemne relacje od 2019 roku.                    
                                                                                                                                                                                                                                                              Fot. Archiwum autora

„cytat”

„Europa Środkowo-Wschodnia, a w 
szczególności Grupa Wyszehradzka, 
skutecznie wykorzystuje swoje szanse 
rozwojowe i dynamicznie zmniejsza 
dystans do poziomu PKB per capita 
krajów UE. W latach 2016 i 2017 
stała się największym partnerem 
handlowym Niemiec.”

Wesołych Świąt 
oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2019
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