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W Hotelu Sheraton do Państwa dyspozycji będzie Centrum
Prasowe EKF, gdzie mogą Państwo odebrać identyfikatory.

Centrum Prasowe – usytuowane przy głównym wejściu do
Centrum Konferencyjnego (wejście przez drzwi obrotowe od strony
parkingu i ul. Powstańców Warszawy) / przy Centrum będzie
czynna szatnia na okrycie wierzchnie i bagaże.

Centrum Prasowe będzie czynne:

13 września od godziny: 09:00
14 września od godziny: 08:20 
15 września od godziny: 08:20

Każdy zarejestrowany uczestnik Europejskiego Kongresu Finansowego
otrzyma IMIENNY IDENTYFIKATOR, który należy mieć zawsze przy sobie.

Identyfikator umożliwia wejście do Centrum Konferencyjnego oraz
swobodne poruszanie się pomiędzy salami, w których odbywać się będą
debaty.

Wejście na Wieczory Kongresowe będzie możliwe 
wyłączenie po okazaniu ochronie identyfikatora.

Rejestracja

Przy odbiorze identyfikatorów prosimy o okazanie legitymacji
prasowej na Kongres oraz prosimy o okazanie podczas Kongresu
certyfikatu zaszczepienia, który jest wystawiany po otrzymaniu
pełnej dawki szczepienia. 

Ponadto informujemy, że nasze Centrum Prasowe pomoże Państwu w aranżowaniu wywiadów. 
Codziennie będzie przesyłać wybrane cytaty z wystąpień gości EKF oraz relacje z niektórych debat i zdjęcia. 

Zainteresowani dziennikarze są proszeni o zgłoszenie swoich adresów e-mailowych do Biura Prasowego na Kongresie              
 lub emailem na adres andrzejd@crossmedia.pl

Kontakt do Centrum Prasowego

Telefon: 601 602 640
E-mail: andrzejd@crossmedia.pl

Centrum Prasowe

Social Media EKF

#EFCongress

 #EKF2021

Zapraszamy też do przeprowadzenia wywiadów z ekspertami uczestniczącymi w tegorocznej edycji EKF. Spis panelistów             
 na stronie https://www.efcongress.com/kategorie-osob/panelisci/

Specjalny pokój dla mediów z łączami internetowymi to VIP Room Amerigo Vespucci na II piętrze (wjazd windą) - lokalizacja
zaznaczona na mapce, która znajduje się na kolejnej stronie

#ekfsopot 

#KongresFinansowy

Oficjalne hasztagi #EKF

https://www.youtube.com/channel/UCK3dlhIgGUamkCwbyv8ZzaQ
https://open.spotify.com/show/4h9oA0yiaoQuScvBhkCoCT
https://www.linkedin.com/company/efcongress/
https://twitter.com/efcongress
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Aktualny program XI Europejskiego Kongresu Finansowego znajdą
Państwo na stronie:

https://www.efcongress.com/program-ekf-2021/

Agenda

Ramowy program Europejskiego Kongresu Finansowego otrzyma każdy
Uczestnik Kongresu podczas rejestracji w Centrum Konferencyjnym
Hotelu.

Przestrzeń dla Uczestników EKF

Program dostępny jest również w formie mobilnej.

W tym celu należy zeskanować kod QR Kongresu, by mogli Państwo w
wygodny sposób sprawdzić program Kongresu, przejrzeć listę
prelegentów.

Sopot, 13-15.09.2021

Sopot, 13-15

Sale konferencyjne znajdują się na
Poziomie 1

VIP Room dla mediów:
Amerigo Vespucci
Winda - Poziom 2

https://www.efcongress.com/program-ekf-2021/
https://www.efcongress.com/program-ekf-2021/


Informacje organizacyjne

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Organizator dezynfekuje powierzchnie przed wejściem
uczestników wydarzenia do sal

Przy wejściu na wydarzenie uczestnikom będzie
obowiązkowo mierzona temperatura

Prosimy o samodzielne wyposażenie się w materiały
ochrony osobistej służące do zakrywania ust oraz nosa

Maseczki jednorazowe będzie można otrzymać również w
punkcie rejestracyjnym od organizatora

SPRAWDŹ PROGRAM

Debaty będą odbywały się w języku polskim 
i angielskim.
Zapewniamy tłumaczenia symultaniczne 
(ang-pol i pol-ang) podczas debat plenarnych
pierwszego dnia

TŁUMACZENIE DEBAT

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego
pomocą służyć Państwu będą wolontariusze m.in.
studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki
Gdańskiej 

WOLONTARIUSZE PODCZAS KONGRESU

W tegorocznej edycji Kongresu transport z dworca na
Kongres nie jest przewidziany

TRANSPORT Z DWORCA NA EKF

Więcej informacji
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Wieczory kongresowe

PIERWSZEGO WIECZORU MIASTO SOPOT ZAPRASZA 
UCZESTNIKÓW DO KLUBU PICK&ROLL

Od godziny 19:20 sprzed Hotelu Sheraton będą
kursować wahadłowo autokary, które zawiozą
Państwa do Klubu Pick&Roll

ROZPOCZĘCIE WIECZORU O GODZINIE 20:00

Powrót z Klubu Pick&Roll do Hotelu Sheraton: 
co 30 min, pomiędzy 21.30 a 00:00 będą odjeżdżały
autokary

DRUGIEGO WIECZORU ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW 
NA KOLACJĘ W HOTELU SHERATON 

14 września 2021 Europejski Kongres Finansowy
zaprasza uczestników na kolację w Hotelu Sheraton. 

KOLACJA O GODZINIE 20:00 

Kolacja odbędzie się w Salach Baltic Panorama oraz
Marco Polo. 
Do dyspozycji Gości będą również Tarasy Hotelu
Sheraton, z których jest bezpośredni widok na
Sopockie Molo.

Podczas  wieczoru wystąpi Aleksandra Maliszewska

Do udziału w obu Wieczorach Kongresowych zapraszamy wszystkich Uczestników Kongresu.
Wejście na Wieczory Kongresowe będzie możliwe wyłączenie po okazaniu ochronie identyfikatora. 

13 września zapraszamy na Wieczór Kongresowy 
do Sopockiego Klubu Pick&Roll
ul. Zamkowa Góra 3, 81-713 Sopot

Wieczór uświetni występ Chóru Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Non Serio

Rekomendowany dress code: business casual.

Rozmowa wieczorna: 
Cyfryzacja - jak uniknąć katastrofy biznesowej

21:30

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu
Finansowego

W rozmowie wezmą udział:

Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland
Adam Marciniak, były wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Technologii PKO Banku Polskiego
(2017-2021)



Informacja prasowa

Sopot 9 września 2021 r. w najbliższy poniedziałek zaczyna się XI edycja Europejskiego
Kongresu Finansowego w Sopocie. W dniach 13 – 15 września w sopockim Sheratonie
spotka się ok. 1000 uczestników, liderów polskiego rynku finansowego, decydentów i
naukowców zajmujących się finansami. Wysłuchają 30 debat poświęconych wszystkim
obszarom współczesnych finansów. 

Pierwszy dzień Kongersu rozpocznie debata Akademii Europejskiego Kongresu
Finansowego pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?” z udziałem studentów uczelni
ekonomicznych, moderowana przez Janusza Lewandowskiego. 

Następnie pojawi się „Kwadrans z EKF”, po raz pierwszy na żywo. Wszystkie dotychczasowe
(51 razy) Kwadranse z EKF odbywały się tylko online. Na scenie zobaczymy Zbigniewa
Jagiełło (nie widziany w mediach od czasu swojej rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu
PKO) oraz Sławomira Sikorę (CitiHandlowy) jednego z najdłużej pełniących funkcję prezesa
w polskim systemie bankowym. 

Wystąpienia otwierające to minister finansów Tadeusz Kościński oraz szef PFR Paweł
Borys. Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu Jeana Lemierrea, przewodniczącego Rady
Grupy BNP Paribas, w którym przedstawi on spojrzenie „globalnego” bankowca na
gospodarkę i finanse w postcovidowej Europie. 

W dobie skokowego wzrostu inflacji powyżej 5% warto zwrócić uwagę na debatę pt. „Inflacja
jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego” moderowanej przez Jana Krzysztofa
Bieleckiego, szefa Rady Programowej EKF. W debacie wezmą udział Leszek Balcerowicz i
Marek Belka byli prezesi NBP oraz Jerzy Hausner, były członek RPP oraz wicepremier i
minister pracy.

Chcąc uczcić pamięć Jerzego Gajewskiego, jednego z inicjatorów i pomysłodawców EKF, na
tegorocznej edycji Kongresu startuje seria wykładów inauguracyjnych EKF  jego imienia.
Wykład ten wygłosi gość specjalny tegorocznej edycji EKF Dan Breznitz, Professor and Munk
Chair of Innovation Studies, University of Toronto, światowej sławy ekspert w dziedzinie
strategii innowacyjności. Jest on także doradcą ds. polityki innowacyjności rządów
państwowych, władz lokalnych, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych
korporacji. 

Dan Breznitz jest autorem bardzo cenionych prac na temat innowacyjności, w tym
najnowszej książki pt. Innovation in Real Places, Strategies for Prosperity in an Unforgiving
World, która wydana została przez Oxford University Press 2 kwietnia 2021. 

Książka ta jeszcze przed jej premierą spotkała się z entuzjastycznymi opiniami recenzentów
i ekspertów z dziedziny innowacyjności. Drugiego dnia Kongresu odbędzie się spotkanie
autorskiego z Danem Breznitzem, podczas którego będzie możliwość bezpośredniej
rozmowy z Profesorem oraz otrzymanie polskiego tłumaczenia książki „Innowacje w
praktyce - Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza”.

Niezwykle ważną debatą będzie rozmowa ekspertów od innowacji i trendów
technologicznych z globalnych struktur Google, Microsoft i Accenture - Daniel Holz, Vice
President, Google Cloud, Carlos Magalhaes, Director Digital Transformation and Partnership,
Microsoft z centrali w Redmont oraz Ashley Benigno, Group Director, Fjord Milan
(Accenture).



Coraz częściej orzecznictwo sądowe związane z ochroną praw konsumenta zderza się
realiami ekonomicznymi oraz prawami gospodarki rynkowej. Interpretacje regulacji
prawnych przez instytucje publiczne (UOKiK, Rzecznik Finansowy, KNF) wydawane są pod
presją polityczną i mogą powodować skutki odwrotne od zamierzonych. W znacznej mierze
debata dotyczyć będzie kredytów walutowych. Dlatego interesująco zapowiada się rozmowa
z udziałem wybitnych profesorów prawa i ekonomii Balcerowicza, Sołtysińskiego,
Szambelańczyka i Wierzbowskiego o zagrożeniach dla ładu gospodarczego wynikających ze
stosowania prawa na podstawie analizy dogmatycznej.

Ciekawie zapowiada się debata o tym jak fintech i insurtech zmieniają świat finansów i
ubezpieczeń w czasach pandemii z udziałem ekspertów i inwestorów z czołowych
europejskich fintechów  i insurtechów - Tomasza Czechowicza (partnera zarządzającego
MCI Capital), Magdaleny Dziewguć (Country Manager Google Cloud Poland), Jarosława
Mikosa (CEO Nets Group/Polskie Płatności), Michael’a Kent (szefa i założyciel Azimo,
czołowego europejskiego lidera cyfrowych przekazów pieniężnych), Roberta Sokołowskiego
(CEO Netrisk Group, czołowej platformy insurtech w Europie Środkowo-Wschodniej), Arka
Wylęgalskiego (partnera w FirstMinuteCapital, b. inwestora w firmie IndexVenutures,
inwestora Revoluta).

Drugi dzień to łącznie 24 debaty i spotkanie poświęcone m.in. zielonym finansom w Polsce,
wiarygodności ekonomicznej państwa, roli rynku finansowego w postpandemicznej
odbudowie gospodarki, wypaleniu zawodowemu, walce z cyfrowym wykluczeniem.

W trzecim ostatnim dniu odbędzie się 15 debat i spotkań. Kończącą Kongres będzie debata 
 z udziałem szefów polskich banków poświęcona wyzwaniom jakie stoją przed polskim
sektorem bankowym. Jeszcze nigdy w historii EKF nie gościliśmy tylu Prezesów na jednej
debacie. Całość zamknie podsumowanie trzech okrągłych stołów.

„Jestem pewien, że nasi uczestnicy kolejny raz nie zawiodą i podzielą się interesującymi
opiniami o obecnej kondycji rynków finansowych, zagrożeń i sposób unikania kłopotów.
Spotkanie praktyków, rozmawiających szczerze o problemach to bardzo inspirujące. Wierzę,
że obecność przedstawicieli rządu pozwoli także na skorygowanie dostrzeżonych potknięć w
bieżącej polityce finansowej naszego państwa. Bo za każdy błąd płacą podatnicy. Patrząc z
perspektywy X odbytych Kongresów wiem, że dotychczasowe rekomendacje EKF odpowiadają
na bieżące wyzwania i wytrzymują próbę czasu.” – powiedział prof. Leszek Pawłowicz,
koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego. 
 
Szczegóły programu EKF2021 na https://www.efcongress.com/program-ekf-2021

Więcej informacji udziela:
Rafał Broniewski, tel. 508 353 478  e-mail: rafal.broniewski@efcongress.com 
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Profesor Dan Breznitz



Aho Esko
former Prime Minister of Finland

Editorial Reviews – recenzje redakcyjne

This book provides valuable guidance for all governmental or business leaders who are
trying to find sustainable solutions in the midst of turbulent circumstances. Technology
provides enormous opportunities, but these will be realized only through excellent
leadership and management.

Marek Belka
former Prime Minister of Poland; Head of the Central Bank of Poland

Writing a book with advice to local leaders on how to create innovative ecosystems, which
are resistant to the centrifugal forces of globalization, was a brilliant idea. This book proves
that a precisely structured narrative can be a powerful tool to communicate the results of
excellent academic research.

Avi Hasson
former Chief Scientist of the Ministry of Economy of the State of Israel

In writing this highly engaging and accessible book, Breznitz has done an important public
service. Readers interested in the future of innovation and prosperity will avail themselves
of not only the most cutting-edge research, but also understand how it applies to their own
community. Breznitz's provocative arguments against the Silicon Valley model and the
Venture Capital Industry caused me to nod my head in agreement as the former Chief
Scientist of Israel and wince in pain as an active Venture Capitalist at the same time. This's
a tour de force and a must read for policy makers and concerned, but hopeful, citizens

Victor Sanchez Urrutia
National Secretariat for Science, Technology and Innovation, Panama

This book provides valuable guidance for all governmental or business leaders who are
trying to find sustainable solutions in the midst of turbulent circumstances. Technology
provides enormous opportunities, but these will be realized only through excellent
leadership and management.


