
Centralny Port Komunikacyjny

Agnieszka Gajewska 
Ekspert w zespole ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury

Jan Tokarski
Ekspert w zespole podatkowo-prawnym 

14 maja, godz. 12:30 – 14:00  
Jaki wpływ na gospodarkę będzie miała budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego? 
Czy jego wzniesienie jest ekonomicznie uzasadnione? Jak w tę sytuację wpiszą się porty regionalne oraz jakie mają w związku z tym 
perspektywy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas panelu z zaproszonymi gośćmi.  

Smart City – marzenie czy rzeczywistość? 
15 maja, godz. 15:30 – 17:00 
Zrównoważone i inteligentne miasta – co tak naprawdę oznaczają te pojęcia? Jakie mamy doświadczenia w tym obszarze oraz czy istnieją 
dobre praktyki z tego zakresu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas naszego panelu, 
próbując jednocześnie znaleźć odpowiedź na pytanie czy start-upy mogą pomóc samorządom oraz jakie wyzwania przed nimi stawia nowa 
technologia. 

Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach
15 maja, godz. 9:30 – 11:00
Co oznacza digitalizacja podatków? Czy istnieją alternatywne sposoby rozwiązywania sporów podatkowych? Jak wygląda nowa ordynacja 
podatkowa i jakie są jej instytucje? Na te i wiele pytań postaramy się odpowiedzieć podczas panelu.

Dorota Dębinska- Pokorska 
Ekspert w zespole energetycznym

Trendy przyszłości w polskiej energetyce
15 maja, godz. 11:30 – 13:00
Zastanowimy się jaka przyszłość czeka polską energetykę, co dalej z energią konwencjonalną oraz czy jest w niej miejsce dla robotów. 
Porozmawiamy również o tym, czy szeroko omawiana elektromobilność jest bardziej opłacalna niż hydromobilność. 

Witold Sugalski
Ekspert w zespole ds. produkcji przemysłowej

Polskie drogi do przemysłu 4.0. – fakty i mity 
15 maja, godz. 11:30 – 13:00
W ramach panelu porozmawiamy o potencjale przemysłu 4.0 w Polsce, kosztach jego implementacji oraz finansowaniu. 
Omówimy również warunki jakie należy spełnić i jakie atuty możemy wykorzystać aby „przeskoczyć” etap, na którym są obecnie 
gospodarki Europy Zachodniej. 

Dionizy Smoleń 
Ekspert w zespole ds. sektora publicznego 

Mobilność w metropolii
15 maja, godz. 13:30 – 15:00
W naszej dyskusji skupimy się na roli samorządów w kreowaniu polityki transportowej, możliwościach jakie daje partnerstwo 
publiczno-prywatne oraz nowych technologiach wspierających zrównoważony i efektywny transport miejski. 

14 maja o godz. 19.00 w sali konferencyjnej 
„B” odbędzie się Wręczenie Nagrody Menedżer 
Roku 2017 Województwa Śląskiego

Europejski Kongres Gospodarczy 14-16 maja 2018 r.

Spotkaj nas w Katowicach 
PwC na Europejskim Kongresie Gospodarczym 
i European Start-up Days 

pwc.pl/ekg2018
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Spotkaj nas w Katowicach 
PwC na Europejskim Kongresie Gospodarczym 
i European Start-up Days 

European Start-up Days 15-16 maja 2018 r

Dawid i Goliat, czyli korporacje i start-upy 

Beata Cichocka – Tylman 
Ekspert w zespole ds. Innowacji i B+R

15 maja, godz. 12:15 – 13:00  
Podczas panelu zastanowimy się czy korporacje i start-upy mogą się wzajemnie inspirować oraz jakie szanse tworzy polska strategia 
rozwoju dla młodych firm. 

Nie wystarczy entuzjazm, by rosnąć – czyli organizacja i zarządzanie

Jakub Kurasz 
Ekspert w zespole ds. komunikacji 

15 maja, godz. 12:20 – 12:55  
Do kogo zwrócić się o pomoc? Dialog doradcy i biznesmena. 

Inkubatory i akceleratory – środek, a nie cel  
16 maja, godz. 13:30 – 14:00 
Jak aktywnie korzystać z tego rodzaju pomocy? Na co zwrócic uwagę przy zgłaszaniu akcesu? Na te i na wiele innych pytań będziemy 
wspólnie szukać odpowiedzi podczas panelu.

Start-up na aukcji 
16 maja, godz. 14:15 – 15:00 
Ile tak naprawdę warte są start-upy, jak je wycenić oraz gdzie szukać pomocy? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć 
podczas debaty. 

Beata Cichocka – Tylman 
Ekspert w zespole ds. Innowacji i B+R

Piotr Rudzki 
Ekspert w zespole Corporate Finance

pwc.pl/ekg2018


