Debata tematyczna
Transport i środowisko - wyzwania w dobie pandemii
organizowana przez Instytut Polska Bezpieczna
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
i Klubem Mickiewicza

17 czerwca 2020 rok
Szczecin, Hotel Radisson Blu, Plac Rodła 10
09:55 – 10:00 Przywitanie gości
10:00 – 10:15 Wystąpienia otwierające debatę:
•
•
•

Przesłanie dla uczestników Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
Wystąpienia zaproszonych gości (ministrów: infrastruktury i gosp. morskiej,
parlamentarzystów);
Słowo wstępne organizatorów, tytułem wprowadzenia do dyskusji panelowych.
Panel I
godz. 10:15 – 11:15

Branża transportowa w dobie pandemii.
Moderator: dr Artur Wróblewski
•

sytuacja przewoźników pasażerskich: kolejowych i autobusowych;

•
•

formy wsparcia ze strony państwa dla operatorów przewozowych i firm;
tarcza antykryzysowa dla branży, czy wystarczy wobec załamania przewozów

W debacie, wezmą udział:
•
•
•
•

Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk,
Prezes Polregio Sp. z o.o. Krzysztof Zgorzelski,
Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Romuald
Szmyt,
Przedstawiciel przewoźników autokarowych – przedstawiciel firmy „Interglobus”.

11:15 – 11:30 przerwa kawowa
Panel II
godz. 11:30 - 12:30

Inwestycje infrastrukturalne kluczem do wyjścia z kryzysu.
Moderator: Marek Synowiecki
•
•

państwo jako inwestor i gwarant „ucieczki do przodu” dla firm i podwykonawców;
kluczowe projekty inwestycyjne: CPK i część kolejowo- drogowa, przekop Mierzei
Wiślanej, kontynuowana budowa sieci dróg, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu możliwości nowego otwarcia dla branży transportowej, dużych graczy oraz małych
i średnich firm w otoczeniu biznesu;

•

wsparcie państwa dla firm i przedsiębiorstw zaangażowanych w inwestycje infrastrukturalne:
dobre wzorce na czas kryzysu.

w debacie, wezmą udział:
•
•
•
•
•
•

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk,
Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel,
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz,
Prezes „Bio-Energii” - Wacław Bilnicki
Przedstawiciel Gazoportu/PGNiG.
,

12:30 – 12:45 przerwa kawowa
Panel III
godz. 12:45 - 13:45

Transport i środowisko- podjęte działania inwestycyjne i systemowe.
Moderator: Dariusz Baranik
•
•
•
•

kontynuowane projekty inwestycyjne, minimalizujące negatywne oddziaływanie
transportu na środowisko;
„zeroemisyjne” inwestycje transportowe, a sytuacja w dobie pandemii;
projekty zrównoważonego transportu- szansą dla firm i podwykonawców;
inwestycje realizowane z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, wsparciem dla firm, przewoźników i otoczenia transportu.

w debacie, wezmą udział:
•
•
•
•

Minister Środowiska Michał Woś,
Prezes Zarządu WFOŚiGW Paweł Mirowski,
Dr Krzysztof Księżopolski,
Przedstawiciel PKN Orlen,

Podsumowanie debaty
godz. 13:45 - 14:00
14:00 Zakończenie debaty / lunch

Program debaty, może jeszcze ulec drobnym zmianom.

