JEDYNY TAKI KONGRES W EUROPIE!
The one and Only Congress in Europe!
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Kongres rozpoczniemy międzynarodową debatą „Żegluga śródlądowa w polityce rozwoju korytarzy
transportowych państw Grupy Wyszehradzkiej” z udziałem ministrów krajów V4 odpowiedzialnych
za żeglugę i transport. W tegorocznej edycji oprócz żeglugi śródlądowej równie ważnym tematem
będzie szeroko rozumiana edukacja morska, zarówno na szczeblu szkolnictwa wyższego, średniego,
jak i zawodowego. Istotną część programu Kongresu stanowią również zagadnienia prawne, kwestie
bezpieczeństwa, oraz ochrony środowiska.
Congress will launch an international debate on „Inland Navigation in Transport Policy Development for Visegrad Group Countries”
involving V4 Ministers responsible for shipping and transport. In addition to inland waterways, this year’s edition will be an equally
important topic for maritime education, both at higher education, secondary and vocational levels. An important part of the
Congress program is also legal, security or environmental issues.

Firma ubezpieczeniowa Warta, będąca liderem na
rynku ubezpieczeń morskich w Polsce, ponownie
pełni funkcję Partnera Strategicznego Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Z satysfakcją
obserwujemy rosnący w kraju i zagranicą prestiż
tego wydarzenia. Jesteśmy dumni, że mamy swój
wkład w sukces Kongresu, współorganizując panel prawno-ubezpieczeniowy, niezmiennie wysoko oceniany przez środowisko żeglugowe.
Z uwagi na wieloletnią współpracę Warty z krajową gospodarką morską wierzymy, że sukces
kolejnych edycji Kongresu przełoży się na dalszy wzrost znaczenia tej ważnej części polskiej
gospodarki.

The Warta insurance company, which is a leader in the
maritime insurance market in Poland, is again a strategic
partner of the International Maritime Congress. We are
pleased to see the growing prestige of this event in Poland and abroad. We are proud that we have contributed
to the success of the Congress, co-organizing a legal-insurance panel, invariably highly valued by the shipping
industry.
Given the long-term cooperation between the Warta
and the national maritime economy, we believe that the
success of the next Congress will translate into a further
increase in the importance of this important part of the
Polish economy.
Marek Lewandowski
Director of the Underwriting and Maritime,
Aviation and Transportation Bureau
TUiR WARTA S.A.

Marek Lewandowski
Dyrektor Biura Underwritingu i Zarządzania
Ubezpieczeniami Morskimi, Lotniczymi i Transportowymi
TUiR WARTA S.A.

Improving the quality of the environment depends not
only on effective onshore activities, but also on the
implementation of projects on the sea and rivers. This includes, inter alia, the construction of offshore wind farms,
investments in green infrastructure in ports and the
development of inland waterways. I am pleased that the
5th Maritime Congress program included issues related to
marine ecology.
Jacek Chrzanowski
Chairman of the Board
Voivodship Fund for Environmental Protection
and Water Management in Szczecin

Poprawa jakości środowiska zależy nie tylko
od skutecznych działań na lądzie, ale także od
realizacji projektów na morzu i rzekach.
To między innymi budowa morskich farm wiatrowych, inwestycje w zieloną infrastrukturę
w portach i rozwój żeglugi śródlądowej. Cieszę
się, że w programie 5. Kongresu Morskiego
znalazły się zagadnienia dotyczące ekologii
obszarów morskich.
Jacek Chrzanowski
Prezes Zarządu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tu jest nasze miejsce na miarę Państwa potrzeb!
Duch wspólnoty ludzi morza powraca po raz
piąty w Szczecinie. PZU SA ma przyjemność
współuczestnictwa od pierwszego Kongresu
Morskiego, włączając się w organizację spotkań
Społeczności morza. Podczas tegorocznej edycji
Międzynarodowego Kongresu Morskiego jesteśmy z Państwem, dążąc do ochrony ubezpieczeniowej ryzyk całej gospodarki morskiej
i życząc Państwu kształtowania wspólnej morskiej przyszłości.

Here is our place to suit your needs!
The spirit of the community of sea people returns for the
fifth time in Szczecin. PZU SA is pleased to participate from
the first Maritime Congress, joining in the organization of the
Sea Community meetings. During this year’s edition of the
International Maritime Congress we are also with you, striving to cover the insurance risks of the entire maritime economy and wish you to shape the common maritime future.
Katarzyna Grysińska
Director of Strategic Clients
PZU SA

Katarzyna Grysińska
Dyrektor ds. Klientów Strategicznych
PZU SA

W dniu 8 czerwca w Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
odbędzie się rejestracja uczestników,
oficjalne otwarcie Kongresu, wykłady
inauguracyjne i debaty plenarne.
On June 8 at the Mieczyslaw Karłowicz
Philharmonic House in Szczecin will hold
the registration, official opening of the
Congress, inaugural lectures and plenary
debates.

Filharmonia
im. Mieczysława
Karłowicza
w Szczecinie
ul. Małopolska 48
Mieczysław Karłowicz Philharmonic House in Szczecin

W dniach 8 i 9 czerwca prelekcje
w ramach paneli tematycznych
odbywać się będą w salach
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Akademii Morskiej
w Szczecinie.
On June 8th and 9th lectures in the thematic panels will be held in the rooms of
the West Pomeranian Voivodeship Office
and the Maritime University of Szczecin.

Maritime University of Szczecin

Akademia Morska
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
West Pomeranian Voivodeship

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na
rynku paliw i energetyki, największą firmą
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną
spółką notowaną w prestiżowym rankingu
największych firm świata Fortune 500.
Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad
30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie,
a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw. Oferta PKN ORLEN to
ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych
w ponad 60 krajach. W ramach rozwoju energetyki, finalizowane są dwa projekty elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji we Włocławku i w Płocku, a w obszarze
wydobycia Koncern dysponuje własną bazą
zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 r.
wyniosły ok. 114 mln boe.
ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany
jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 3,9 mld zł, PKN ORLEN jest
także jedyną w regionie firmą, która otrzymała
już trzy razy z rzędu prestiżowy tytuł The Most
Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

PKN ORLEN is a modern player on the fuel and energy
market, the largest company in Central and Eastern
Europe and the only company listed in the prestigious
Fortune 500 ranking.
The company has modern, integrated assets capable of
processing over 30 million tons of different oil species per
year, and retail sales are carried out using the largest in
the Central and Eastern Europe network of nearly 2700
modern petrol stations. PKN ORLEN’s offer is more than
50 of the highest quality petrochemical and refining
products sold in more than 60 countries. As part of the
development of the power industry, two projects for
cogeneration plants based on cogeneration in Włocławek
and Płock are finalized, and in the area of extraction, the
company has its own oil and gas (2P) base, which at the
end of 2016 amounted to about 114 million boe.
ORLEN has been recognized for the past few years as
the most valuable brand in Poland, valued at PLN 3.9
billion. PKN ORLEN is also the only company in the region
to receive the prestigious Most Ethical Company award
three times in a row by the US Ethisphere Institute.
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