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PROGRAM
9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:15 Przywitanie Gości i otwarcie konferencji
Wystąpienie inauguracyjne:
„Infrastruktura a rozwój gospodarczy Polski – co udało się osiągnąć?”
10:15 – 11:30 Panel 1: Infrastruktura dziś i jutro
• „Rewolucja” w prawie zamówień publicznych – w jaki sposób usprawnia proces inwestycyjny w sektorze infrastruktury
i relacje między zamawiającym a wykonawcą?
• Finansowanie inwestycji. Jak poradzić sobie po zmniejszeniu współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych
z funduszy europejskich?
• Skuteczność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako metody na modernizację polskiej infrastruktury
• Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia
• Przyszłość inwestycji drogowych. Na podstawie jakich kryteriów wybierać projekty priorytetowe po 2020?
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:15 Case study
12:15 – 13:30 Panel 2: Zrównoważony transport publiczny
• Wykorzystanie funduszy UE z perspektywy budżetowej. Jak realizować inwestycje, aby były efektywne
i zmodernizowały kolejnictwo?
• Eco Train - walka kolei o większy udział w transporcie. Nowe technologie wykorzystywane w budowie i modernizacji
sieci kolejowej
• Rozbudowa drugiej linii metra a nowe inwestycje. Jak zmieni się Warszawa?
• Warszawskie metro jednym z nowocześniejszych w Europie? Innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne
• Zmiany dla regionalnych lotnisk w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:45 Panel 3: Innowacje w budownictwie – jak sprostać wymogom jutra?
• Postęp technologiczny i innowacje produktowe. Czy gwarantują sukces i utrzymanie przewagi rynkowej firmy budowlanej?
• Ekologiczne materiały w budownictwie. Jak wzrastająca świadomość konsumentów wpływa na kierunki rozwoju sektora?
• Czy gramy w zielone? Wymogi unijne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków a wsparcie administracji
• Hossa w budownictwie – oczekiwania inwestorów a możliwości firm wykonawczych. Czy rynek jest już „przegrzany”?
• Rynek pracy w budownictwie. Rozwiązania, które sprawią, że malejąca liczba wykwalifikowanej kadry pracowników
nie zablokuje rozwoju sektora.
DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
18:00 – 18:30 Rejestracja na Galę
18:30 – 19:00 Networking Cocktail
19:00 – 20:00 Uroczysta Gala wręczenia nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”
20:00

Koncert zespołu i wieczorny bankiet
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Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe
przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają
kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub umożliwia wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jest też liderem
w organizacji konferencji, dedykowanych różnym gałęziom gospodarki.
Executive Club to:

• Unikalna platforma wymiany doświadczeń i idei
• Wspólnota menadżerów, która od lat pomaga identyfikować potrzeby kadry zarządzającej i służy rozwojowi polskiego biznesu
• Promowanie działań służących budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
• Cztery konferencje o zasięgu międzynarodowym
• Wielka Gala Odpowiedzialnego Biznesu
• Pięć elitarnych spotkań klubowych poświęconych aktualnym problemom gospodarczym
• Spotkania nieformalne i warsztaty dla ekskluzywnej grupy odbiorców
Misja
Executive Club jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu za swoją szczególną misję przyjął promowanie najwyższych
standardów przywództwa w środowisku biznesowym. Misję tę Klub realizuje jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez
unikalną współpracę świata praktyków biznesu, wybitnych przedstawicieli nauki i polityki.
Apolityczność
Klub nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu. Inicjatywy klubu
nie mają charakteru lobbingowego.

WYBRANI PARTNERZY WYDARZEŃ EXECUTIVE CLUB

2018

Infrastruktura Polska
& Budownictwo

KAPITUŁA KONKURSU „DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA”

Prof. dr Zofia Bolkowska

Krzysztof Celiński

Ekspert, Polska Izba Konstrukcji
Stalowych

Division Director,
Mobility Siemens Sp. z o.o.

Tomasz Latawiec

Kol. Wiktor Piwkowski

Jan Styliński

Prof. Elżbieta Szmigiera

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców

Prezes Zarządu, Polski Związek
Pracodawców Budownictwa

Członek Zarządu,
PZITB

Dyrektor Instytut Inżynierii
Budowlanej, Politechnika
Warszawska

dr hab. inż.
Eugeniusz Koda

Dziekan, Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, SGGW

Beata Radomska
Prezes Zarządu,
Executive Club

Prof. Witold Werner

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły
Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
ekspert Instytutu Rozwoju Miast

Zbigniew Kotlarek
Prezes Zarządu, Polski
Kongres Drogowy

Maciej Radziwiłł

Przewodniczący Rady Nadzorczej,
PKP Energetyka

Stanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego
Sejmowej Komisji Infrastruktury
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KATEGORIE NAGRÓD

INWESTYCJA ROKU
Inwestycja kapitałowa lub inwestycja w środki trwałe, znacząco zwiększająca potencjał przedsiębiorstwa,
charakteryzująca się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz wysoką jakością realizacji.
Nagroda przyznawana w trzech dziedzinach:
• Budownictwo kubaturowe
• Infrastruktura drogowa
• Infrastruktura kolejowa

PROJEKT ROKU
Projekt wyróżniający się nowatorskim podejściem do podejmowanego tematu, zgodny z ustaleniami planu miejscowego
i przepisów prawnych, mający na uwadze dobro środowiska, będący unikatowy w skali kraju

SPÓŁKA BUDOWLANA ROKU
Spółka najbardziej aktywna w branży w obszarze wzrostu przychodów, wchodzenia na nowe rynki, ekspansji,
wyróżniająca się swoimi działaniami w danym roku

LIDER TECHNOLOGII
Podmiot wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe
w dziedzinie budownictwa i pokrewnych

LIDER BEZPIECZEŃSTWA
Podmiot stosujący najwyższe standardy BHP, wykorzystujący osiągnięcia nauki i techniki dla poprawy warunków pracy,
bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
Podmiot realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działający
w duchu zielonego budownictwa

DORADCA ROKU
Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych oraz prawnych, wyspecjalizowany
we współpracy z branżą infrastruktury i budownictwa

BANK FINANSUJĄCY ROKU
Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji
w obszarze infrastruktury i budownictwa

OSOBOWOŚĆ BRANŻY
Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, ponadprzeciętną jakość prowadzenia firmy oraz innowacyjność
w działaniu dla kształtowania doskonałego ładu korporacyjnego

