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Relacja z XII konferencji naukowej  

z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” 

nt. „Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej”. 
(on-line MS Teams)  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa dn. 10.03.2022 r. 

 

W dniu 10 marca 2022 roku odbyła się XII konferencja naukowa z cyklu „Przedsiębiorstwo w 

globalnej gospodarce” nt. „Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji 

gospodarczej”. Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 115-lecia Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Organizatorem konferencji był Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja miała charakter 

ogólnokrajowy i zgromadziła przedstawicieli z wiodących ośrodków naukowych i akademickich. 

 

Celem Konferencji było pogłębione rozpoznanie wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w 

warunkach przyspieszonych zmian gospodarczych i społecznych, wywołanych nowymi formami 

konkurencji, upowszechnianiem cyfryzacji, zastosowaniem potencjalnie przełomowych technologii na 

różnych obszarach globalnej gospodarki oraz wyzwań wynikających z implementacji zasad 

zrównoważonego rozwoju. Uwaga organizatorów i uczestników konferencji poświęcona została 

również analizie następstw pandemii wirusa Sars-Cov2 Covid-19. Wieloaspektowa analiza tych 

zagadnień miała na celu poszerzenie wiedzy nt. zmieniających się uwarunkowań, procesów i 

mechanizmów rynkowej konkurencji. Nieoczekiwana na etapie planowania konferencji agresja 

zbrojna Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę stała się również jednym z najważniejszych 

wątków i jednocześnie kontekstem dyskusji naukowej dot. wyborów inwestycyjnych.  

 

W formule i programie organizacyjnym konferencji uwzględniono aktywny udział praktyków biznesu, 

których zaproszenie do dyskusji panelowej umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

pracownikami świata nauki i biznesu. W ostatniej części konferencji organizatorzy zaplanowali 

aktywny udział młodych adeptów nauki (m.in. doktorantów Szkoły Doktorskiej SGH) w 

dedykowanym ku temu dyskusji panelowej. Poszczególne sesje konferencji zostały poświęcone 

następującej tematyce: 1) Kluczowe obszary transformacji gospodarki - zmiana czy przełom? 2) 

Współczesne inwestowanie w przyszłość (dyskusja panelowa z udziałem praktyków biznesu); oraz 3) 

Wartość dodana zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie (panel z udziałem doktorantów). Sesje 

panelowe poprzedzone zostały wystąpieniem wprowadzającym prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. 

zw. UE w Poznaniu, wielokrotnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2008-2016), 

obecnego Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w zespole z dr Magdaleną Śliwińska z UE 

w Poznaniu (Instytut Gospodarki Międzynarodowej). 

 

W krótkim wprowadzeniu organizacyjnym, głos zabrał menadżer konferencji, dr hab. Jerzy Witold 

Pietrewicz, prof. SGH, kierownik Zakładu Analizy Rynków i Konkurencji, który powitał wszystkich 

gości i wyraził satysfakcję z faktu, że obecna konferencja jest realizowana w ramach obchodów 115 

rocznicy istnienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor J.W. Pietrewicz skierował 

słowa powitania do szczególnego gościa i uczestnika konferencji prof. dr hab. Mariana Goryni, 

powitał przedstawicieli władz akademickich SGH w Warszawie, J. M. Rektora SGH dr hab. Piotra 

Wachowiaka, prof. SGH, obecnego prorektora SGH ds. rozwoju i dyrektora Instytutu Rynków i 

Konkurencji dr hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

dr hab. Gabriela Główkę, prof. SGH, jak również gorąco powitał zaproszonych praktyków biznesu i 

wszystkich uczestników konferencji.  

 

Konferencję zainaugurował J.M. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr 

Wachowiak, prof. SGH, który w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na ostatnie wydarzenia i 

niezwykle trudną sytuację wynikającą z agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, 

wyrażając słowa ubolewania, solidarności jak również nadziei: „w imieniu władz i całej społeczności 

akademickiej SGH wyrażam swój bunt i dezaprobatę wobec bezprecedensowej napaści Federacji 

Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, wyrażamy nie tylko wsparcie ale podejmujemy również szereg 

działań żeby pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy w tej niezwykle trudnej sytuacji”. J.M. Rektor 
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SGH wyraził również nadzieję, że zaistniała sytuacja nie potrwa długo, a osoby odpowiedzialne za 

agresję, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Rektor Piotr Wachowiak zwrócił uwagę na 

aktualność i znaczenie tematyki konferencji, podkreślając wagę tematu pierwszej sesji panelowej dot. 

transformacji sektora energetycznego w kontekście zmieniających się nowych uwarunkowań 

geopolitycznych. „Uwarunkowania, w których się znajdujemy obecnie będą miały niewątpliwie duży 

wpływ na sytuację nie tylko samej Ukrainy, ale całej Europy i całego świata”. Rektor zwrócił również 

uwagę na tematykę wystąpienia wprowadzającego i zasłużoną postać prof. dr hab. Mariana Goryni, 

odnosząc się do specjalizacji naukowej i dorobku pierwszego prelegenta, podkreślając znaczenie tego 

wystąpienia w kontekście tematu konferencji, życząc wszystkim uczestnikom ożywionej i owocnej 

dyskusji. 

 

Następnie głos zabrał dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr hab. Gabriel Główka, prof. 

SGH, który nawiązując do tematyki i celów konferencji, zwrócił uwagę na rosnące znaczenie tematu 

inwestowania w kontekście aktualnych wydarzeń. Obecne uwarunkowania „istotnie zmieniają 

motywację przedsiębiorców, rzucają nowe spojrzenie na procesy inwestowania, m.in.: zmiany w 

strukturze i kierunkach eksportu, zmiany związane z przerwaniem łańcuchów dostaw czy zmiany 

wynikające z gwałtownego wzrostu stóp procentowych”. Przemiany te mają i będą miały swoje 

konsekwencje w krótkim, jak również średnim i długim okresie.  

 

W imieniu organizatorów głos zabrał prorektor SGH ds. rozwoju, dyrektor Instytutu Rynków i 

Konkurencji, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH. Rektor R. Sobiecki zwrócił uwagę na główny 

kontekst tematu konferencji, która wpisuje się w szerzej rozumianą problematykę zrównoważonego 

rozwoju. „Zrównoważony rozwój jest obecnie definiowany w kategoriach ekonomicznych, społecznych 

i ekologicznych” i jak zauważył profesor R. Sobiecki „istnieje potrzeba poszerzenia tej formuły, w 

kontekście ostatnich wydarzeń, o aspekt polityczny”. Rektor zwrócił również uwagę na problem 

„trwałości” i „zmienności” rozwoju, zapowiadając pierwszych prelegentów i zwracając się z prośbą 

do prof. dr hab. Mariana Goryni i pani dr Magdaleny Śliwińskiej o nakreślenie kontekstu „nowej 

transformacji gospodarczej”. 

 

Wystąpienie wprowadzające: Umiędzynarodowienie biznesu a wymogi zrównoważonego rozwoju 

 

Wystąpienie rozpoczął profesor M. Gorynia, który na wstępie odwołał się do prowadzonych w okresie 

minionych dwóch lat badań, dotyczących ekonomicznych skutków pandemii wirusa Sars-Cov2, 

nadziei jakie były wiązane z możliwością powrotu to tzw. „normalności”, stopniowego pokonania 

zarówno samej pandemii jak i jej skutków. „Mimo negatywnych skutków, pandemia przyniosła 

również wiele pozytywnych zmian (pracy na odległość, możliwość prowadzenia wykładów czy 

konferencji on-line), z których chętnie korzystamy”. Pandemia stała się również pewnego rodzaju 

katalizatorem sprzyjającym zmianie podejścia na zrównoważony w prowadzeniu biznesu 

międzynarodowego. Profesor M. Gorynia odwołał się do dwóch kategorii racjonalności, które są 

często traktowane jako przeciwstawiane tj. „racjonalności indywidulanej” i „racjonalności globalnej”. 

Racjonalność globalną prof. M. Gorynia zdefiniował jako „długotrwałą, całościową, empatyczną, 

która bierze pod uwagę dobro zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń. Ustąpienie pandemii 

stwarza dobry klimat do tego, abyśmy jako cywilizacja w większym stopniu myśleli o racjonalności 

globalnej i o tym, co nazywamy tzw. dobrem wspólnym. To wszystko jest względnie dobrze opisane 

przez koncepcję, którą nazywamy trwałym lub zrównoważonym rozwojem wg ONZ i niezależnie od 

ostatnich wydarzeń, powinniśmy iść w tym kierunku”. W dalszej części prof. M. Gorynia wskazał na 

możliwość powiązania wybranych priorytetów zrównoważonego rozwoju z wybranymi zasadami 

ekspansji międzynarodowej. „Przedsiębiorstwa mogą realizować strategie ekspansji poprzez różne 

formy (od form podstawowych takich jak eksport, poprzez różne formy kooperacji po tworzenie filii i 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie) i można przeprowadzić badanie zgodności, dla każdej firmy 

która realizuje strategię ekspansji zagranicznej, w jakich obszarach metody rozwoju są zgodne lub nie 

są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju”.  

 

Nawiązując do wydarzeń z ostatnich tygodni, prof. M. Gorynia odwołał się m.in. do artykułu 

prasowego (z dn. 9.03.2022, Rzeczpospolita) pt. „Wojenne przebudzenie Zachodu”, stwierdzając 

m.in., że „największy błąd jaki został popełniony, to odłożenie spraw bezpieczeństwa i nadmierne 

skupienie uwagi na dyskusji dot. ideologii i obyczajów. Uśpiło to naszą czujność, odłożyliśmy sprawy 
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ekonomiczne, zaniechaliśmy kwestię bezpieczeństwa m.in. niedostatecznej dywersyfikacji surowców 

energetycznych. Aby się przebudzić, musieliśmy zapłacić wysoką cenę jaką jest wojna”. Profesor M. 

Gorynia zwrócił również uwagę na błędy prognozy, takie jak m.in. niedoszacowanie zagrożenia 

wojną, niedoszacowanie zdolności Zachodu dot. kolektywnego działania i nałożenia silnych sankcji, 

oraz niedocenienie determinacji Ukrainy w walce o swoją niepodległość jaką obserwujemy. Skutkiem 

tego późnego przebudzenia się Zachodu będą również wysokie koszty ekonomiczne, związane z 1) 

nieuniknionym spadkiem dobrobytu (m.in. spadek PKB) w skali całego świata, wraz z 

konsekwencjami globalnymi; 2) eskalacją wydatków na obronność; oraz 3) opóźnieniem w 

osiągnięciu efektów polityki klimatycznej i środowiskowej. „Perspektywa racjonalności globalnej, 

odsunięta na skutek wcześniejszych działań pandemii Covid-19, na skutek działań wojennych znów się 

oddala”. W końcowej części wystąpienia, profesor M. Gorynia, sformułował dwa pytania, które w 

ocenie prelegenta mają obecnie kluczowe znaczenie w rozwiązaniu najważniejszych problemów: „jak 

doprowadzić do inkluzji Rosji do wspólnoty międzynarodowej, do tego co nazywamy demokratycznym 

Zachodem?” oraz „jak odbudować Ukrainę?”.  

 

Kontynuując temat wystąpienia wprowadzającego, głos zabrała pani dr Magdalena Śliwińska, która 

zwróciła uwagę na dotychczasowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe jak również na 

nową perspektywę (w obliczu wojny) i wyzwania z jakimi musimy się mierzyć. „Abstrahując od 

skutków obecnej sytuacji i możliwych scenariuszy rozwoju, wszystkie cele zrównoważonego rozwoju 

pozostają aktualne, natomiast ich realizacja może ulec opóźnieniu”. Rodzi się pytanie: „czy cele 

związane z realizacją zrównoważonego rozwoju powinny być osiągane odgórnie, poprzez regulacje, 

czy też powinny być pozostawione siłom rynkowym i stać się przedmiotem konkurencji pomiędzy 

przedsiębiorstwami?”. Przykładami takich regulacji mogą być m.in.: 1) unijny pakiet aktów prawnych 

„Fit for 55” dotyczący osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., 2) zaostrzanie norm ochrony 

środowiska, 3) dyrektywna UE o zamówieniach publicznych z 2014 r. czy 4) Modern Slavery Act 

2015 (dyrektywa brytyjskiego parlamentu dot. uwzględniania praw człowieka w całych łańcuchach 

dostaw). Ustawa parlamentu brytyjskiego obejmuje obowiązek wykazania przez producentów dóbr 

finalnych, że na żadnym etapie produkcji nie korzystano np. z pracy przymusowej (m.in. kobiet i 

dzieci) i że nie miał miejsca proceder handlu ludźmi. Obecnie na forum UE toczy się debata, w jaki 

sposób takie regulacje wdrożyć na poziomie całej UE i wszystkich państw członkowskich. „Regulacje 

te nie są w stanie zapewnić realizacji założeń zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach i to 

rodzi pewną przestrzeń w procesach konkurencji, gdzie firmy wykorzystują w różnym zakresie 

wybrane narzędzia implementacji zrównoważonego rozwoju, wprowadzając na rynek m.in. produkty 

zrównoważone, które w coraz większym stopniu stają się ważnym czynnikiem budowy pozycji 

konkurencyjnej. Zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa jest zróżnicowany i działania 

te mogą dotyczyć zarówno modelu rozwoju przedsiębiorstwa, jak i procesów zaopatrzenia i produkcji, 

czy samego certyfikowania produktów. Są też firmy, które opracowują i wdrażają własne systemy 

zarządzania oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Wprowadzając na rynek produkty 

zrównoważone oraz działając w sposób zrównoważony, same firmy stwarzają nową przestrzeń 

produktów i rynków zrównoważonych. W warunkach współistnienia różnych działań i systemów o 

charakterze zrównoważonym, rodzą się pytania m.in. o skuteczność poszczególnych działań i 

systemów oraz „w jakim stopniu powinny być one regulowane odgórnie a w jakim zakresie powinny 

pozostać przedmiotem konkurencji”.   

 

W dalszej części prezentacji dr Magdalena Śliwińska zwróciła m.in. uwagę na najważniejsze ujęcia 

definicyjne: produktów i rynków zrównoważonych, modele zrównoważonego biznesu, rolę 

certyfikatów zrównoważonych, rosnącą ilość własnych programów zrównoważonych (programy 

autorskie realizowane przez przedsiębiorstwa), jak również na wskaźniki i mierniki zrównoważonego 

biznesu – jako punkt wyjścia w analizach dotyczących skuteczności działań różnych instrumentów 

zrównoważonego rozwoju. „Jako rynki zrównoważone uważa się takie, które uwzględniają potrzeby 

bądź przyczyniają się do ochrony środowiska i do poprawy warunków życia najuboższych uczestników 

rynku”. Doktor M. Śliwińska odniosła się do koncepcji „słabego zrównoważenia”, „który w równym 

stopniu uwzględnia aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne” oraz koncepcji „silnego 

zrównoważenia (Giddings, 2002)”, „która podkreśla rolę zakorzenienia społeczeństwa w środowisku 

naturalnym, oraz zakorzenienia gospodarki w społeczeństwie”, która jednocześnie wskazuje na wagę 

jaka powinna być przypisana poszczególnym obszarom (w pierwszej kolejności środowisko naturalne, 
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następnie społeczeństwo oraz gospodarka). „Rynki zrównoważone są to rynki „przyczyniające się” do 

potrzeby ochrony środowiska i poprawy warunków życia, a nie tylko „uwzględniające” te potrzeby”.  

 

W dalszej kolejności dr M. Śliwińska zwróciła uwagę na bliskoznaczność pojęć rynków 

„zrównoważonych”, „etycznych” oraz „sprawiedliwych” oraz na najważniejsze determinanty rynków 

zrównoważonych. Granice rynków zrównoważonych można zdefiniować z jednej strony poprzez 

„cechy i przeznaczenie produktów” a z drugiej strony poprzez „odpowiedzialną produkcję i 

dystrybucję”. Drugi wymiar definiowania rynków zrównoważonych jest powiązany ze strategią 

przedsiębiorstw i obranego przez nie modelu biznesu. Na przeciwległych biegunach mamy również 

„systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju”, które stanowią źródło transformacji 

przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonym, a z drugiej strony przedsiębiorstwa „born sustainables”, 

które podporządkowują cały cel swojego istnienia celom zrównoważonego rozwoju.  

 

W dalszej części dr M. Śliwińska zwróciła uwagę na determinanty, które pozwalają nakreślić 

„granice” produktów i rynków zrównoważonych oraz lepiej zdefiniować ich istotę, jak również 

determinanty te mogą odegrać istotną rolę w procesie analizy produktów i rynków zrównoważonych 

oraz w ocenie skuteczności działań o charakterze zrównoważonym. W końcowej części wystąpienia, 

pani dr M. Śliwińska wskazała przykłady przedsiębiorstw i działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, które wskazują na różne obszary i instrumenty implementacji zrównoważonego rozwoju, jak 

również za różnicowany zakres wykorzystania tych narzędzi w przedsiębiorstwach. Prezentowane 

przedsiębiorstwa to m.in. „born sustainables”: GEPA, Fairtrade Original, Tony Chocolonely, Fairafric, 

Gebana czy 3Freunde. 

 

W konkluzjach wystąpienia dr M. Śliwińska stwierdziła m.in.: „przedsiębiorstwa posiadają potencjał 

inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozostawienie pewnej przestrzeni w tym 

obszarze może przyczynić się do ciągłego podnoszenia poprzeczki w obszarze inicjatyw i działań o 

charakterze zrównoważonym. Potrzebna jest również ingerencja państwa m.in. w obszarze działań na 

rzecz podnoszenia świadomości społecznej i wspierania oddolnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. Uwzględniając możliwe skutki inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rola 

społecznych aspektów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju może wzrastać, jak również 

możliwe jest przyśpieszenie transformacji energetycznej Europy ze względu na konieczność szybszego 

uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji”. 

 

Sesja I - Kluczowe obszary transformacji gospodarki – zmiana czy przełom?  
 

Sesję panelową poprowadził dr hab. Roman Sobiecki, Prorektor SGH ds. rozwoju i dyrektor Instytutu 

Rynków i Konkurencji. Rektor R. Sobiecki nawiązał do obecnych uwarunkowań i wcześniejszych 

wystąpień nt. przyśpieszonej transformacji energetycznej, nakreślając potrzebę transformacji 

gospodarki i jednocześnie zwracając uwagę na konieczność poszukiwania pozytywnych i 

konstruktywnych rozwiązań w kontekście obecnych i nowych wyzwań ekonomicznych i 

geopolitycznych. Rektor R. Sobiecki przedstawił prelegentów sesji panelowej: dr hab. Katarzynę 

Śledziewską, prof. UW (dyrektor zarządzającą DELab Uniwersytet Warszawski); dr hab. Dorotę 

Niedziółkę, prof. SGH (Kierowniczkę Katedry Geografii Ekonomicznej, Dziekan Studium 

Magisterskiego); dr hab. Lecha Kurklińskiego, prof. SGH (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji). 

Dokonując wprowadzenia prowadzący sesję sformułował pytania jako przyczynek do dyskusji: “jakie 

są wyznaczniki przeciętnego standardu cyfrowej gospodarki?” oraz “jaka jest pozycja Polski i polskich 

przedsiębiorstw na mapie cyfrowej transformacji?”. 

 

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW (dyrektor zarządzającą DELab 

UW), która na wstępie powiązała termin cyfryzacji z innowacjami i technologiami cyfrowymi, 

zwróciła uwagę na najważniejsze etapy rozwoju i implementacji technologii cyfrowych począwszy od 

upowszechniania się pierwszych komputerów i Internetu po obecną 4 rewolucję przemysłową. 

Zwracając uwagę na wyróżniki 4 rewolucji przemysłowej, prof. K. Śledziewska wskazała m.in. na 

coraz szerszą implementację technologii cyfrowych, zdolności komunikacji urządzeń i technologii, 

rozwój algorytmów uczących się i systemów sztucznej inteligencji, zdolności analityczne systemów, 

możliwości budowy wzorców, predykcji i wykorzystania informacji. “Transformacja cyfrowa 

przedsiębiorstw oznacza szerszą implementację technologii cyfrowych w działalności 
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przedsiębiorstwa, kiedy zmienia sposób organizowania działalności, zarządzania firmą, kiedy 

prowadzi do nowych modeli biznesowych” (m.in. wpływa na procesy automatyzacji i autonomizacji 

procesów biznesowych, jak również, kiedy zmienia relacje z otoczeniem). “Podczas efektywnej 

transformacji cyfrowej za zmianą technologiczną muszą podążać zmiany organizacyjne i procesowe”. 

Zmiana procesowa odnosi się również do integracji pionowej i poziomej, procesów i systemów i “aby 

dokonać tych zmian, trzeba zacząć od zmiany strategii”. Ważnym “elementem transformacji są też 

sami pracownicy i ich kompetencje, które również muszą ulegać zmianie”.  

 

W dalszej części wystąpienia, prof. K. Śledziewska nawiązała do danych Eurostatu nt. stopnia 

ucyfrowienia przedsiębiorstw. Z danych tych wynika relatywnie niski poziom ucyfrowienia polskich 

przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw małych i średnich. Małe przedsiębiorstwa polskie o 

wysokim lub bardzo wysokim stopniu ucyfrowienia stanowią zaledwie 9 proc. tej populacji 

przedsiębiorstw, co plasuje je na 22 miejscu w Europie i znacznie poniżej średniej (jako punkt 

odniesienia, liderem rankingu jest tutaj Finlandia, gdzie ilość małych przedsiębiorstw o wysokim lub 

bardzo wysokim poziomie ucyfrowienia sięga 41 proc.). Średnie przedsiębiorstwa w Polsce o 

wysokim lub bardzo wysokim stopniu ucyfrowienia stanowią zaledwie 19 proc. co daje 20 pozycję 

poziomu ucyfrowienia tej kategorii przedsiębiorstw wśród krajów europejskich. Nieco lepiej kształtuje 

się poziom ucyfrowienia dużych przedsiębiorstw (51 proc. z nich można uznać za wysoko 

ucyfrowione, co pozycjonuje je na 10 miejscu w Europie i jednocześnie na poziomie średniej 

europejskiej. Profesor K. Śledziewska zwróciła uwagę na fakt, że kluczową rolę w gospodarce pełnią 

małe przedsiębiorstwa a poziom ich ucyfrowienia można uznać jako bardzo niski. Znacznie “wyższy 

poziom ucyfrowienia dużych przedsiębiorstw wynika m.in. z faktu dużej skali zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich w Polsce oraz ma związek z wysokim stopniem powiązania tych przedsiębiorstw z 

międzynarodowymi łańcuchami dostaw, co wymusza i przyśpiesza procesy ich transformacji 

cyfrowej”. 

 

Skupiając uwagę na najbardziej innowacyjnych technologiach cyfrowych, do których należą m.in.: 1) 

analiza dużych zbiorów danych “Big Data”, 2) korzystanie z przynajmniej jednego systemu sztucznej 

inteligencji “AI”, 3) inwestowanie “w chmurę” oraz 4) korzystanie z urządzeń “Internetu Rzeczy” 

(IoT) – możemy powiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa również nie implementują tych technologii 

w tak dużym zakresie jak czołowe przedsiębiorstwa europejskie. Porównując zakres implementacji 

w/w technologii, polskie przedsiębiorstwa zajmują kolejno (wg wskazanych powyżej rozwiązań 

technologicznych) 22, 21, 24 i 16-ste miejsce wśród przedsiębiorstw europejskich. Oznacza to m.in., 

że: 1) 8 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z analizy dużych zbiorów danych, 2) 4 proc. polskich 

przedsiębiorstw korzysta z przynajmniej jednego systemu sztucznej inteligencji, 3) 24 proc. polskich 

przedsiębiorstw inwestuje “w chmurę”, oraz 4) 17 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z urządzeń 

bazujących ba technologiach “IoT” – co oznacza, że “daleko nam do europejskich liderów”.  

 

W dalszej kolejności wystąpienia prof. K. Śledziewska zwróciła m.in. uwagę na problematykę cyber-

bezpieczeństwa i relatywnie niewielki zakres stosowania środków bezpieczeństwa, oraz niewielki 

(marginalny wręcz) zakres ubezpieczeń przeciw incydentom cyberprzestępczości w polskich 

przedsiębiorstwach. Prof. K. Śledziewska poświęciła szczególną uwagę zagadnieniu pracy ludzkiej, 

automatyzacji i autonomizacji pracy i procesów, współpracy człowieka z maszynami i urządzeniami, 

rosnące znaczenie “aktywności hybrydowych” w procesach transformacji cyfrowej przedsiębiorstw 

oraz zwróciła uwagę na rosnące znaczenie pracowniczych “kompetencji cyfrowych związanych z 

obsługą aktywności hybrydowych i wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji”. “Technologie 

cyfrowe będą zastępowały pracę ludzką w wielu obszarach, ale też będą tworzyły nowe obszary 

wymagające nowych kompetencji, w szczególności dot. współpracy człowieka z nowymi systemami” 

(m.in. analityki danych czy sztucznej inteligencji). 

 

Zawracając uwagę na poziom rozwoju kompetencji cyfrowych, jesteśmy w “ogonie” krajów 

europejskich. Z badań Eurostatu wynika, że mamy znacznie niższy poziom opanowania kompetencji 

cyfrowych wśród pracowników w wieku 35+, w relacji do pracowników przedsiębiorstw z innych 

krajów europejskich. Analizując poziom rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście poziomu 

wykształcenia, również kształtuje się on na relatywnie niskim poziomie we wszystkich grupach 

wiekowych na tle innych krajów UE. 78 procent pracowników z wyższym wykształceniem posiada 

“podstawowe” umiejętności cyfrowe, jednak jest to wciąż niski odsetek (również na tle innych 
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krajów) ponieważ w badaniu chodzi o elementarne umiejętności obsługi podstawowych urządzeń IT. 

“Zmiana tej sytuacji jest istotnym wyzwaniem dla całego systemu edukacji w Polsce”. Wyniki badań 

nie są też optymistycznie, jeśli spojrzymy na kwalifikacje cyfrowe pracowników umysłowych z 

sektorów non-ICT oraz pracowników fizycznych, ponieważ w obu grupach nasi pracownicy znajdują 

się odpowiednio na 23 i 21 miejscu w UE. Przy tak niskim poziomie rozwoju kompetencji cyfrowych, 

ważną rolę mogą odgrywać szkolenia, jednak tutaj również nie jesteśmy liderem. Na szczególną 

uwagę zasługuje bardzo mała ilość szkoleń realizowana w małych i średnich przedsiębiorstwach (co 

pozycjonuje naszych pracowników MSP na 19 i 20 miejscu w UE). Nieco lepiej kształtuje się sytuacja 

w dużych przedsiębiorstwach (tutaj zajmujemy 11 miejsce wśród badanych krajów). Pozytywnym 

aspektem może być sam wzrost liczby szkoleń zarówno w małych i średnich jak i dużych 

przedsiębiorstwach (wzrost na poziomie od 4 do 7 pp.).  

 

W następnej kolejności głos zabrała dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, która została poproszona 

przez prowadzącego sesję prof. R. Sobieckiego o nakreślenie etapu rozwoju transformacji 

energetycznej w Polsce. Rektor R. Sobiecki nawiązał również do związków między “transformacją 

energetyczną” i “transformacją cyfrową”, jako “procesów współzależnych” i nawiązał do pytań sesji 

panelowej sformułowanych w odniesieniu do tego zagadnienia: 2) czy choć kosztowna, transformacja 

energetyczna może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki? Na jakich obszarach firmy 

polskiego sektora energetycznego sytuują swoje przewagi konkurencyjne? oraz Czy agresja zbrojna 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę będzie miała wpływ na kierunki transformacji energetycznej? 

 

Na wstępie swojego wystąpienia prof. D. Niedziółka zwróciła uwagę na fakt, że transformacja 

energetyczna jest procesem o szerokim wachlarzu działań, które dotyczyć mogą m.in.: 1) zmiany 

nośników energii pierwotnej (wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej); 2) 

działań polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej produkcji, 3) działań polegających 

na oszczędzaniu i efektywnym wykorzystaniu wyprodukowanej energii wtórnej, jak również 4) 

wprowadzania rozwiązań, dzięki którym wytwarzanie energii będzie bardziej racjonalne. Następnie 

prof. D. Niedziółka zwróciła uwagę na znaczenie procesów transformacji energetycznej, sektora o 

charakterze infrastrukturalnym, “które w istotnym stopniu przyczyniają się do wzrostu 

konkurencyjności gospodarek”. W dalszej kolejności prof. D. Niedziółka wskazała na obecne 

najważniejsze uwarunkowania procesów transformacji energetycznej, które mają wpływ na kierunki 

inwestycji, zwracając m.in. uwagę na: 1) zmiany klimatyczne i środowiskowe; 2) ograniczenia 

dostępu do nośników energii (wielkość zasobów jak i ich geograficzne rozmieszczenie); 3) 

zmieniające się ceny surowców i nośników energii; 4) “aspekt cywilizacyjny” (ok. 800 mln osób na 

świecie wciąż nie posiada dostępu do energii wtórnej, “aspekt cywilizacyjny to również rosnąca ilość 

ludności i konieczność zaspokajania rosnących potrzeb energetycznych”); 5) powiązania historyczne i 

ekonomiczne w handlu surowcami, które uwarunkowały pewien obraz Polski i świata: “rynki te 

zostały ukształtowane w określony sposób z dominacją udziału węglowodorów” (w ujęciu 

historycznym, to m.in. szansa na rozwój motoryzacji w drugiej połowie XX w.); 6) obecne wyzwania: 

środowiskowe i klimatyczne, oraz nowe wyzwania o charakterze i znaczeniu politycznym (odnosząc 

się m.in. do obecnej sytuacji wojny na Ukrainie); 7) zróżnicowaną efektywność poszczególnych 

nośników energii, oraz 8) potrzebę szerszej dywersyfikacji i uniezależnienia się od surowców Rosji. 

 

Odnosząc się do pytania “czy transformacja energetyczna będzie kosztowna”, prof. D. Niedziółka 

stwierdziła: “transformacja energetyczna będzie bardzo kosztowna w Polsce z wielu powodów”. Jako 

przyczyny wysokich kosztów, profesor wskazała: 1) niekorzystnie ukształtowany “energy mix” z 

dominującym udziałem węglowodorów (głównie węglu kamiennym); 2) wiek dotychczasowej 

infrastruktury (m.in. elektrowni), których modernizacja może być bardzo kosztowna a budowa 

nowych jednostek wytwórczych wymagająca jeszcze większych nakładów inwestycyjnych; 3) bardzo 

wysokie koszty rozwoju energetyki jądrowej; 4) kosztowny i czasochłonny proces rozwoju OZE (wraz 

z ich infrastrukturą). “Pewne założenia zostały już sformułowane w polityce dotyczącej 2040 roku, 

m.in. jak ten proces będzie realizowany, określone zostały szacunki co do kosztów na poziomie 1,6 bln 

PLN. Kwota ta jest ogromna, ale trzeba również pamiętać o tym, że w konsekwencji inwestycje te będą 

dotyczyły w pewnym stopniu wszystkich sektorów gospodarki (głównie zmian w transporcie, wzrost 

udziału elektromobilności, alternatywnych paliw, rozwoju transportu kolejowego i miejskiego w 

dużych aglomeracjach miejskich)”.  
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W dalszej części wystąpienia, prof. D. Niedziółka odniosła się do pytania, które dotyczyło oceny 

wpływu inwestycji w sektorze energetycznym na rozwój gospodarczy, stwierdzając, że 

“transformacja sektora będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy, ponieważ stworzy 

przestrzeń dla nowych form aktywności gospodarczej, rozwoju inicjatyw oddolnych, lokalnych, 

samorządowych i przedsiębiorczych, dla wszystkich tych podmiotów, które będą chciały wejść na te 

rynki”. Są to m.in. rynki magazynowania energii, aktywności związane z wykorzystaniem technologii 

IT (np. w celu przewidywania zapotrzebowania na energię), oraz przestrzeń do tworzenia nowych 

form działalności produkcyjnej i usługowej. W wielu tych obszarach polscy przedsiębiorcy i 

usługodawcy posiadają przewagi konkurencyjne, dlatego pojawia się coraz więcej firm i startup-ów 

(m.in. car sharing, rynki energii elektrycznej i cieplnej, pompy ciepła). Duże nadzieje można również 

wiązać z rynkiem OZE, który sam w sobie stwarza dużą przestrzeń dla nowych podmiotów i nowych 

form działalności. “Rynek ten jest rynkiem rozwijającym się, rozwijają się nowe technologie na coraz 

większą skalę, co przyczynia się do redukcji kosztów, poprawy konkurencyjności oraz zmniejszającej 

się dominacji przedsiębiorstw z CHRL (m.in. producentów komponentów, podzespołów i 

oprogramowania, które w coraz większym zakresie mogą być wytwarzane w Polsce)”. 

  

W końcowej części wystąpienia, prof. D. Niedziółka nawiązała do kontekstu politycznego i agresji 

zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, zwracając uwagę na widoczne już 

konsekwencje tej wojny, szybko rosnące ceny surowców energetycznych i działania polityczne, które 

już podejmowane w tym obszarze, prawdopodobnie rozszerzane, będą miały istotny wpływ na 

transformację energetyczną. “Działania, które już zostały podjęte, dotyczące dywersyfikacji dostaw i 

wspólnej polityki zaopatrzenia w wybrane (deficytowe) surowce energetyczne, rodzą również pytania 

dotyczące powrotu do unii energetycznej, unii gazowej, czy odstąpienia od inwestycji Nord Stream II. 

Użycie surowców energetycznych i systemów ich infrastruktury (gazociągów i rurociągów), jako broni 

lub narzędzia reperkusji (np. za sankcje lub zajęcie określonego stanowiska w tym konflikcie) 

skłaniają do bardziej radykalnych, zdecydowanych i szybszych decyzji i działań na rzecz osłabienia tej 

broni i osłabienia potencjalnych negatywnych skutków jej wykorzystania”. Profesor D. Niedziółka 

zwróciła również uwagę opłacalność różnych źródeł energii, powiązanie wybranych cen surowców 

(głównie ropy naftowej i gazu) oraz wpływ wybranych surowców energetycznych na poziom kosztów 

i konkurencyjność systemową gospodarki. 

 

Nawiązując bezpośrednio do wystąpienia prof. D. Niedziółki, głos zabrał prowadzący dyskusję prof. 

R. Sobiecki, który podnosząc aspekt bezpieczeństwa, nawiązał do “kosztów transformacji, które są 

nieuniknione i które trzeba ponieść, aby to bezpieczeństwo zwiększyć”. Profesor zwrócił również 

uwagę na “pewną konkurencyjność składników zrównoważonego rozwoju”, “aby respektować 

wymogi środowiskowe musimy pogodzić się z tym, że nośniki energii będą droższe” i “poziom 

dobrobytu na pewno się obniży” (nawiązując tutaj do wcześniejszego wystąpienia prof. M. Goryni). 

“Z każdego kryzysu należy wyciągać również pozytywne wnioski: kryzys energetyczny z jakim mieliśmy 

do czynienia w latach 70-tych zaowocował m.in. zwróceniem większej uwagi na oszczędności i jest to 

jeden z kierunków transformacji, o których mówiła pani prof. D. Niedziółka”. 

 

Kontynuując, prof. R. Sobiecki również powiedział “Mówiąc o kluczowych obszarach transformacji 

nie sposób nie powiedzieć o sektorze finansowym, (...) finanse są krwioobiegiem gospodarki i 

zapewniają sprawne funkcjonowanie systemu finansowego. Są to zarówno koszty funkcjonowania 

systemu finansowego, jak również koszty transakcyjne w gospodarce” powiedział Rektor R. Sobiecki i 

zwrócił się do prof. Lecha Kurklińskiego z pytaniem wprowadzającym do kolejnych obszarów 

dyskusji panelowej: “czy dokonująca się transformacja technologiczna sektora finansowego ma szansę 

zmniejszyć koszty transakcyjne w gospodarce?” oraz “jakie są główne kierunki inwestycji związanych 

z technologiczną transformacją sektora finansowego?”. 

 

Na wstępie wystąpienia Prof. Lech Kurkliński nawiązał do wcześniejszego wystąpienia prof. D. 

Niedziółki zwracając uwagę ma silny wzrost wartości jednostek funduszy ETF powiązanych z 

odnawialnymi źródłami energii: “przed wojną ta inwestycja przynosiła straty na poziomie 17 proc. a 

w wyniku działań wojennych już jest na tzw. plusie”. Dokonując wprowadzenia do tematu 

transformacji sektora finansowego, prof. L. Kurkliński zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie 

“cyfryzacji, która zmienia zarówno zachowania konsumentów jak i sposób działania podmiotów”, tych 

“tradycyjnych”, którzy stoją przed wyzwaniem zmiany swojego modelu biznesowego, jak i “nowych” 
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graczy. Profesor L. Kurkliński nawiązał do “Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni” (World 

Economic Forum, Davos 1996), która stanowi punkt wyjścia do swobody wypowiedzi w Internecie w 

skali globalnej ze swoimi konsekwencjami pozytywnymi i negatywnymi. Ekonomiczne konsekwencje 

wolności w cyberprzestrzeni to m.in.: 1) zwycięzca bierze wszystko: “nastawienie na koncentrację, 

dominują oligopole i monopole wielkich gigantów cyfrowych”; 2) nowe zasady dynamicznej 

konkurencji: “walka konkurencyjna zaczyna się nie na rynku ale o rynek”; 3) problem regulacji i 

kontroli: “tradycyjne narzędzia regulacji, nadzoru i kontroli przestają działać” (regulatorzy nie 

zgłębiają nowych mechanizmów i nowych zasad), oraz 4) zagrożenie dla rozwoju i innowacji (wpływ 

monopoli i oligopoli wielkich gigantów cyfrowych na dalszy rozwój konkurencyjności i 

innowacyjności).  

 

Profesor L. Kurkliński zwrócił również uwagę na wybrane, najważniejsze aspekty wpływu pandemii 

Covid-19 na sektor finansowy, jakie miały miejsce w 2020 r.: 1) “umiarkowany wzrost znaczenia 

usług elektronicznych” (wzrost ok. 6,6 proc. – liczba internetowych kont klientów indywidualnych 

przekroczyła 38 mln w tym 19,5 mln klientów aktywnych); 2) “znaczny wzrost znaczenia rozwiązań 

mobilnych” (przyrost aktywnych użytkowników o 18 proc. tj. ok. 2,1 mln, oraz przyrost 

użytkowników “mobile only” o 28 proc. tj. 7,5 mln użytkowników), 3) znaczną redukcję tradycyjnych 

placówek bankowych (w 2020 r. zlikwidowano 1318 placówek tj. ponad 10 proc.), oraz 4) rozwój 

“pracy zdalnej” (przed pandemią 67 proc. pracowników sektora pracowało wyłącznie w biurze, w 

trakcie pandemii tylko 9 proc., prognozy na najbliższą przyszłość post-pandemiczną to ok. 40-50 proc. 

czasu pracownika przebywania w biurze) [dane: UKNF, Raport Sektorowej Rady ds. Kompetencji 

Sektora Finansowego pt. “Przyszłość pracy w sektorze finansowym” 2021].  

 

Nawiązując do pytania dot. wpływu transformacji sektora na koszty transakcyjne, prof. L. Kurkliński 

nakreślił “główne kierunki rozwoju technologicznego w sektorze finansowym”, które wyznaczają 

najważniejsze kierunki inwestycji w tym sektorze. “Możliwości ograniczenia kosztów transakcyjnych 

w sektorze finansowym wiążą się przede wszystkim z rozwiązaniami chmurowymi, zastosowaniami 

sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się, tj. wszędzie tam, gdzie technologia może zastąpić 

człowieka i gdzie niesie korzyści zarówno dla podmiotów i dla klientów sektora”. 

 

Nowe kierunki inwestycji dotyczą również “tworzenia nowych produktów i usług oraz 

personalizowania produktów m.in. na podstawie analizy dużych zbiorów danych”. Skupiając uwagę na 

bardziej odległej wieloletniej perspektywie transformacji sektora bankowego, prof. L. Kurkliński 

podkreślił znaczenie i potencjalne konsekwencje trwających obecnie prac nad przygotowaniem i 

wdrożeniem projektu “walut cyfrowych”. “Waluty cyfrowe i banki centralne przejmą rolę 

depozytariuszy środków klientów, nastąpi więc zmiana tradycyjnego modelu depozytowo-kredytowego 

(obecnie dochody odsetkowe wciąż stanowią najważniejszy składnik dochodów banków)”. Profesor 

zwrócił również uwagę na “optymalizację pracy zdalnej”, która pojawiła się wraz z pandemią Covid-

19 a która to tendencja w nieco mniejszym zakresie, ale utrzyma się. Bardzo ważnym kierunkiem 

działań są inwestycje w “bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem”, ponieważ “znaczenie tych 

aspektów rośnie m.in. w kontekście wojny na Ukrainie”. Odwołując się do wyników badań 

prowadzonych wspólnie z prof. S. Kasiewiczem i dr Woźniakiem, prof. L. Kurkliński stwierdził m.in., 

że “banki są wysoko zaawansowane pod kątem zarządzania ryzykiem i to może być duży atut w walce 

konkurencyjnej w warunkach niepewności, wojny i nowego spojrzenia na sektor finansowy”. Banki 

należą do instytucji zaufania publicznego i są na pierwszym miejscu w rankingu zaufania do instytucji 

w Polsce wg. raportu KPMG i ZBP [KPMG, Związek Banków Polskich, PSD2 i Open Banking. 

Rewolucja czy Ewolucja? marzec 2019] a “za tym bezpieczeństwem stoi zaufanie”. 

 

Zwracając uwagę na znaczenie zaufania do instytucji w sektorze finansowym, prof. L. Kurkliński 

powołał się również na wyniki badań realizowanych przez zespół prof. M. Polasika, oraz na wyniki 

badań KANTAR [KANTAR na zlecenie ZBP, marzec 2021], z których wynika bardzo wysoka 

pozycja w rankingach zaufania czołowych przedsiębiorstw technologicznych (tzw. BigTech) z sektora 

IT/ICT (m.in. Google, Amazon, Apple, firmy technologiczne PayTech). Badania KANTAR dotyczyły 

również wpływu pandemii Covid-19 na poziom zaufania do banków i wybranych instytucji i wskazują 

one na duży spadek zaufania do wszystkich badanych instytucji (m.in. spadek zaufania do banków w 

Polsce o 14 proc. przy zaufaniu na poziomie 54 proc.). Co może być niepokojące dla tradycyjnych 

przedsiębiorstw z sektora finansowego, najmniejszy spadek zaufania odnotowały przedsiębiorstwa 
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technologiczne BigTech i PayTech (spadek zaufania na poziomie 2 pp.). Konfrontując wyniki tych 

badań z innymi badaniami, dotyczącymi konkurencyjności BigTech’ów i banków (m.in. badania 

prowadzone w zespole z prof. S. Kasiewiczem) wynika, że nowe firmy technologiczne posiadają wiele 

przewag konkurencyjnych w relacji do instytucji sektora bankowego. “Silne wejście przedsiębiorstw 

BigTech (które posiadają odpowiedni potencjał i zasoby) na rynek finansowy może istotnie zmienić 

obraz całego sektora”. Banki nie widzą tego zagrożenia obecnie, natomiast widzą je w perspektywie 

5-10 lat. Z badań pani (doktorantki) Karoliny Mazurek [2020] jakie zostało przeprowadzone w USA i 

w Polsce wynika, że preferencje pokolenia milenialsów zmieniają się. Pokolenie to jest znacznie 

bardziej otwarte na nowe formy inwestycji i płatności (porównanie preferencji instytucji “Banki vs. 

FinTech” w obszarach: “płatności”, “inwestycje” i “pożyczki”), gdzie np. w USA ten poziom zaufania 

jest porównywalny lub wyższy w obszarze inwestycji i płatności. W Polsce to postrzeganie banków i 

FinTech’ów jest jeszcze bardziej konserwatywne, ale FinTech’y wygrywają już konkurencję z 

Bankami np. w obszarze “płatności” – w świetle tych badań. 

  

Formułują najważniejsze wnioski z przedstawionych badań, prof. L. Kurkliński zwrócił uwagę m.in. 

na: 1) rosnące zagrożenie ze strony BigTech’ów, które posiadają przewagę technologiczną, dostęp do 

klientów oraz ich danych, dostęp do talentów, zdolności podejmowania inwestycji na dużą skalę przy 

relatywnie wysokim poziomie zaufania społecznego to tych instytucji; 2) rynkowe możliwości wejścia 

tych podmiotów na rynek finansowy (nowe pokolenie nie mające uprzedzeń technologicznych); 3) 

tradycyjne instytucje wciąż postrzegają nowe produkty sektora jako produkty “tradycyjne-

ucyfrowione” w rzeczywistości nowoczesne usługi finansowe to coś więcej niż tylko dotychczasowe 

produkty w wersji cyfrowej; 4) konkurencja cyfrowa przybiera inne formy niż konkurencja tradycyjna 

(przykład platform cyfrowych); 5) dotychczasowe tradycyjne wartości i zaufanie do tradycyjnych 

form działalności zaczęło nie wystarczać w procesach konkurencji, jednak wojna na Ukrainie, może 

ten proces spowolnić lub zmienić (walka konkurencyjna na rynku usług finansowych nie jest 

przesądzona); 6) rywalizacja z nowymi graczami BigTech i FinTech będzie również zaostrzać 

konkurencję pomiędzy tradycyjnymi instytucjami (m.in. poprzez większą mobilizację do inwestycji), 

7) cyfryzacja kreuje nowe modele biznesowe w bankowości: BaaS, BaaP, BaaM, Baal, BaaPB. Nowe 

technologie dają tutaj olbrzymie możliwości zarówno w obszarze docierania do klientów jak i 

optymalizowania procesów i redukcji kosztów. 

 

Prowadzący sesję prof. R. Sobiecki nawiązał do najważniejszych tez wystąpienia prof. L. 

Kurklińskiego i otworzył dyskusję, w której głos zabrali: dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH, dr 

hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH; dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, prof. SGH i prowadzący sesję 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH. 

 

Pytania i głos w dyskusji dotyczyły następujących zagadnień: [pytanie prof. P. Masiukiewicza do prof. 

L. Kurklińskiego oraz głos w dyskusji] 1) nawiązując do wyników badań dot. spadku zaufania do 

banków “czy polityka pieniężna NBP sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, w sytuacji, kiedy 

utrzymywane są bardzo niskie stopy referencyjne wielokrotnie niższe niż inflacja, kiedy stopy 

depozytów są realnie wysoko ujemne (czemu ma służyć taka polityka pieniężna)? Odnosząc się do 

wojny na Ukrainie i odpowiadając na zadane wcześniej pytanie: “co zrobić, aby Rosję z powrotem 

przyjąć do demokratycznego świata Zachodu?” – “sądzę, że jest to nierealne jeszcze przez 

dziesięciolecia, Rosja nigdy nie była w koncepcji Zachodu”, oraz “jak pomóc Ukrainie?” – tu 

potrzebny jest drugi plan Marshalla (stwierdził prof. P. Masiukiewicz, nawiązując do pytań 

sformułowanych w końcowej części wystąpienia prof. M. Goryni). 

 

Kolejne pytania i głos w dyskusji sformułował dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH (pytanie 

adresowane do prof. L. Kurklińskiego) dot. walut cyfrowych banków centralnych: “na naszych oczach 

rodzi się monopol” 1) “na ile taki cyfrowy pieniądz będzie wpływał na decyzje inwestycyjne oraz na 

wolność i swobodę podejmowania decyzji (w szerszym kontekście, nie tylko w kontekście 

zrównoważonego rozwoju)?, 2) “jak pan profesor widzi przyszłość naszej wolności osobistej, w 

kontekście mrożenia kont i odbierania pieniędzy ludziom protestującym przeciwko władzy w 

Kanadzie? Czy wprowadzenie walut cyfrowych nie spowoduje zbyt daleko idących konsekwencji w 

obszarze scentralizowania wybranych procesów i decyzji? 
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Profesor J.W. Pietrewicz nawiązując do wystąpienia wprowadzającego, sformułował pytania do pani 

dr M. Śliwińskiej nt. zrównoważonego rozwoju: 1) “modelowo można powiedzieć, że teoria poprzedza 

praktykę, a dobra praktyka powinna być osadzona w dobrej teorii – czy nie mamy tutaj do czynienia z 

takim zjawiskiem (mówiąc o programie “Fit for 55”), że pewna praktyka jakby wyprzedza teorię 

zrównoważonego rozwoju?” Tworzone są pewnego rodzaju regulacje, taksonomie, które idą daleko do 

przodu, które precyzyjnie definiują czym jest zrównoważony rozwój, “czy nie znajdujemy się w takiej 

swoistej pułapce teoretycznej, w której my nie mamy dobrej teorii rozwoju, w tym zrównoważonego 

rozwoju, a jednocześnie tworzy się określone regulacje, które przejmują rolę tej teorii?” Zostało tutaj 

powiedziane, że jest ok. 400 rodzajów certyfikacji, które określają zasady zrównoważonego rozwoju 

(kto działa lub nie działa w ramach tej formuły), “czy jest tutaj jakaś sprzeczność, czy jest ona istotna, 

czy może generować jakieś ryzyka dla rozwoju gospodarczego?” 

 

Nawiązując do wystąpienia prof. L. Kurklińskiego, prof. J.W. Pietrewicz sformułował pytanie: “na ile 

wojna na Ukrainie wpłynie na zaufanie do systemu finansowego?” “Gdyby spojrzeć na to w ten 

sposób: wojna minie, zaufanie do instytucji będzie się odbudowywało, ale cyfryzacja i transformacja 

cyfrowa jest zjawiskiem trwałym i rozwijającym się. Na ile tutaj zachodzi też pewna sprzeczność, lub 

też jaki jest związek i oddziaływanie (rozwija się transformacja cyfrowa a jednocześnie spada zaufanie 

do systemu bankowego i do instytucji finansowych), czy można tutaj doszukiwać się związku, że 

postępy w zakresie transformacji stymulują to ograniczone zaufanie do systemu bankowego?” 

 

Profesor R. Sobiecki nawiązał do wystąpienia prof. D. Niedziółki i transformacji energetycznej w 

kontekście wojny na Ukrainie “te uwarunkowania w bardzo istotny sposób się zmieniły na skutek 

wojny”: 1) w jakim kierunku, poza samą dywersyfikacją, gospodarka powinna się rozwijać w 

obszarze źródeł pozyskiwania energii, oraz kto powinien ponosić koszty tej transformacji (czy tylko 

na zasadach komercyjnych czy też potrzebne jest tutaj wsparcie państwa)? 

  

Odpowiadając na pytania prof. P. Masiukiewicza, prof. L. Kurkliński zgodził się z krytyczną oceną 

polityki monetarnej NBP, zwracając uwagę na możliwe przyczyny spadku zaufania do tej instytucji 

wynikające m.in. z działań podejmowanych jeszcze przed wybuchem inflacji na jesieni 2021. 

Długotrwałe utrzymywanie tezy, że inflacja nie stanowi istotnego zagrożenia i ma charakter 

przejściowy, jak również, że nie ma podstaw, aby sądzić inaczej (oraz dalsze decyzje dotyczące braku 

zmian stóp procentowych) to były pierwsze kroki które silnie podważyły zaufanie do banku 

centralnego (inflacja już była widoczna a działania NBP powinny mieć charakter wyprzedzający, 

ponieważ instrumenty polityki monetarnej nie skutkują z dnia na dzień i dają efekt opóźniony). 

Czynniki zewnętrzne proinflacyjne będą działały bardzo silnie, sama polityka banku centralnego może 

również mieć na to wpływ. 

  

Odnosząc się do pytań prof. T. Rostkowskiego dot. zagrożeń związanych z wprowadzeniem walut 

cyfrowych prof. L. Kurkliński podzielił obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń centralizacji i 

powiązania banków centralnych z ośrodkami władzy politycznej: “jeśli do tego będzie dochodziło, a 

jest to wysoce prawdopodobne, rzeczywiście mamy do czynienia z decyzjami centralizacyjnymi. Bank 

centralny nie jest w pełni niezależny od władzy politycznej, co może budzić pewne obawy”. 

Prawdopodobnie rynek będzie szukał sposobu, aby sobie z tymi zagrożeniami poradzić, ale mając do 

czynienia z zupełnie nową jakością, jaka się rodzi w kontekście nowych rozwiązań cyfrowych, trudno 

jest dokładnie przewidzieć w jakim kształcie będzie działał ten system oraz jakie mogą być jego 

ewentualne negatywne konsekwencje w przypadku braku demokratycznych narzędzi kontroli. 

 

Odnosząc się do pytań prof. J.W. Pietrewicza, prof. L. Kurkliński stwierdził: “ten spadek zaufania do 

sektora finansowego w roku 2020 przede wszystkim wiązany jest z efektem pandemii Covid-19”, mamy 

też tutaj dwa dodatkowe aspekty, aspekt kredytów nominowanych we franku szwajcarskim (i 

przeciągająca się dyskusja o zadłużeniu gospodarstw domowych i procesach sądowych), oraz drugi 

aspekt: zaufanie do NBP i polityki monetarnej (ocenianej z perspektywy konsumentów np. 

rozbieżność między wysokim rosnącym poziomem inflacji a realnym ujemnym oprocentowaniem 

depozytów). Profesor zgodził się również z poglądem, że “wojna powinna się skończyć a 

transformacja cyfrowa będzie dalej się rozwijać – i ten poziom zaufania trzeba będzie odbudować”. 

Jeśli chodzi o poziom zaufania do instytucji, to będzie następowała pewna konwergencja: wzajemne 

zbliżenie się poziomu zaufania do przedsiębiorstw technologicznych (BigTech’ów i FinTech’ów) i do 
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instytucji finansowych i bankowych. “Banki będą w coraz większym zakresie firmami 

technologicznymi, w tym kierunku transformują. Kiedy firmy technologiczne będą wchodziły na rynek 

finansowy, będziemy mieli do czynienia z próbami nowego uregulowania tego rynku, co również 

będzie przyczyniało się do zbliżenia się tych nowych graczy do modeli tradycyjnych”. 

 

W uzupełnieniu do wypowiedzi prof. L. Kurklińskiego, głos zabrał dziekan Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie prof. G. Główka, który zwrócił uwagę na dwa problemy, z którymi będą musiały się 

zmierzyć banki w najbliższym czasie, są to: 1) podwyżki stóp procentowych po stronie kredytów, przy 

nie zmienionej stopie oprocentowania depozytów, co będzie wywoływało złe emocje (w sytuacji 

wojny będzie również rosło ryzyko inwestycyjne i niechęć do udzielania kredytów po stronie banków 

oraz frustracja klientów związana z utrzymywaniem niskich stóp depozytów) co może budzić 

szczególny niepokój w kontekście wcześniejszych problemów z niskim poziomem inwestycji i 

nadpłynnością banków; oraz 2) dalsze problemy z kredytami hipotecznymi (“niezaleczone” problemy 

kredytów frankowych i pojawiające się nowe problemy rosnących kosztów kredytów nominowanych 

w PLN), co będzie miało wpływ zarówno na koszty i możliwości spłaty już zaciągniętych kredytów 

jak i na skłonność do inwestycji. Głos zabrał również prowadzący dyskusję prof. R. Sobiecki, który 

podkreślił znaczenie wskazanych tutaj problemów oraz ich potencjalny negatywny wpływ na sytuację 

całego sektora finansowego. 

  

Odnosząc się do pytań prof. J.W. Pietrewicza, dr Magdalena Śliwińska przedstawiła pogląd, w którym 

zgadza się z przedstawionymi wątpliwościami, dotyczącymi wzajemnych relacji między teorią a 

praktyką: “tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że polityka niejako wyprzedziła teorię, 

działania UE rzeczywiście tworzą pewne podstawy i cele, które chcemy osiągnąć i pewnym 

wyzwaniem teoretycznym jest pytanie – czy to jest dobra droga”. Nawiązując do swoich 

wcześniejszych doświadczeń badawczych, związanych z problematyką integracji europejskiej, dr M. 

Śliwińska zwróciła uwagę na pewną analogię, dotyczącą etapów integracji europejskiej, kiedy 

tworzone były nowe rozwiązania legislacyjne i zasady funkcjonowania UE. Polityka wyprzedzała tutaj 

nierozpoznane w ramach teorii możliwości, np. “samo wprowadzenie strefy euro było pewnego 

rodzaju eksperymentem i wielu naukowców wskazywało, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

wszystkich możliwych tego konsekwencji - jest tutaj olbrzymi potencjał, ale też jest wiele zagrożeń”. 

 

W odpowiedzi na pytania prof. R. Sobieckiego, prof. D. Niedziółka zwróciła uwagę zmieniające się 

uwarunkowania inwestycji, które wpływają na koszty pozyskania kapitału oraz na uwarunkowania 

polityczne, związane z dalszymi krokami podejmowanymi przez rządy w obszarze uniezależniania się 

od surowców energetycznych z Rosji. “Jak będzie finansowana ta transformacja?” – “transformacja ta 

idzie tak szeroko, że tworzy bardzo szeroką przestrzeń dla inwestycji – zarówno dla mniejszych 

inwestorów i przedsiębiorców (m.in. startupy, poddostawcy, prosumenci, sektor usług) jak i dużych 

inwestorów i grup kapitałowych (producenci energii i infrastruktury systemowej), ale istniej również 

potrzeba tworzenia rozwiązań systemowych, które będą wspierały zarówno rozwój jak i finansowanie 

rozwoju sektora energetycznego”. Zainteresowanie do korzystania z systemowych rozwiązań, które 

będą tworzyły warunki do szerszego wykorzystania nowych źródeł energii elektrycznej i cieplnej jest 

bardzo duże. Również “wielkie koncerny, będą zmieniały strukturę źródeł energii, ponieważ każda z 

dużych grup energetycznych widzi swoją rolę w tych przekształceniach”. “Skala i kierunki inwestycji 

będą związane ze zmniejszaniem roli węglowodorów w energy mix na rzecz OZE, ale też wyraźną rolę 

wskazuje się na wciąż gaz, który w Polsce i wielu krajach ma pełnić rolę buforu”. “W polskiej polityce 

energetycznej wciąż pozostaje zapis energii jądrowej” (która mimo wielu sprzeciwów społecznych, w 

obecnych warunkach oraz przy dalszym rozwoju reaktorów nowej generacji może być atrakcyjna). 

“Różnicowanie struktury źródeł energii zakłada również udział węgla kamiennego, którego 

postrzeganie w ostatnich dniach zmieniło się na korzyść, w kontekście zmian cen ropy naftowej i gazu, 

staje się on wciąż atrakcyjny”. “Technologie zgazowywania węgla i bardziej ekologiczne sposoby 

pozyskiwania energii z tego surowca, to także obszar obecnych dyskusji i możliwych inwestycji”. W 

końcówce wypowiedzi, prof. D. Niedziółka podsumowała również: “transformacja nie zakłada 

ograniczeń w wyborze, ale zakłada postęp technologiczny, który pozwoli na bardziej ekologiczne, 

konkurencyjne i zróżnicowane wykorzystanie z tych wszystkich nośników, które dotychczas udało się 

uznać ludzkości za zasoby”. 
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Zamykając dyskusję oraz pierwszy panel, prof. R. Sobiecki nawiązał do słów prof. Andrzeja Hermana, 

który często mówił, że “teoria powinna być praktyczna”, dziękując prelegentom i uczestnikom za 

udział w dyskusji, oraz zaprosił do udziału w drugiej sesji panelowej z udziałem praktyków biznesu. 

Sesja II – Współczesne inwestowanie w przyszłość (sesja z udziałem praktyków biznesu)  
 

Celem sesji panelowej była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata 

biznesu a pracownikami nauki w temacie uwarunkowań procesów inwestycji oraz ich przyszłych 

kierunków. Sesję poprowadził dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, prof. SGH, kierownik Zakładu Analizy 

Rynków, Instytutu Rynków i Konkurencji, który dokonał krótkiego wprowadzenia do tematu dyskusji 

oraz przedstawił jej uczestników: Krzysztofa Domareckiego, założyciela i przewodniczącego Rady 

SELENA FM S.A. oraz założyciela funduszu inwestycyjnego Fidiasz EVC; dr hab. Zdzisława 

Gawlika, prezesa Zarządu MPO w m. st. Warszawie, sp. z o.o.; Krzysztofa Strukowicza, prezesa 

Zarządu MY-SOFT sp. z o.o. „Zaproszeni goście reprezentują różne przedsiębiorstwa i są 

odpowiedzialni za realizację dużych projektów inwestycyjnych, które mogą mieć duży wpływ na 

procesy transformacji wybranych sektorów i gospodarki” dodał przedstawiając gości prof. J.W. 

Pietrewicz. Profesor zwrócił również uwagę na charakter projektów inwestycyjnych, które będą 

przedmiotem prezentacji i dyskusji (m.in. projekt wytwarzania wodoru z odpadów, projekty 

infrastrukturalne związane z tworzeniem systemów magazynowania energii dla sektora elektro-

energetycznego).  
 

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Zdzisław Gawlik (prezes Zarządu MPO w m. st. Warszawie), który 

został poproszony przez prowadzącego sesję prof. J.W. Pietrewicza o przedstawienie wizji i strategii 

wpisywania się przedsiębiorstwa MPO m. st. Warszawy w proces „transformacji energetycznej, która 

jest jednocześnie związana ze zrównoważonym rozwojem”. Prowadzący sesję, sformułował 

następujące pytania wprowadzające do pierwszej części panelu: 1) „czy energia może być tania, 

powszechnie dostępna i klimatycznie neutralna?”; 2) „czy ten biznes można rozwinąć bez wsparcia 

publicznego?”; oraz 3) „czy bycie firmą komunalną jest dodatkowym atutem, czy pewnym 

ograniczeniem w procesie rozwoju i transformacji przedsiębiorstwa?”. Ponadto prowadzący sesję 

sformułował pytanie ogólne do wszystkich prelegentów: 4) „jak państwo postrzegają rynek energii, 

kierunki inwestowania i przyszłość rynku?  

 

Na wstępie wystąpienia, profesor Z. Gawlik nawiązał do podstawowych celów działania i charakteru 

przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. „Przedsiębiorstwo MPO nie 

posiada odpowiedniej ilości instalacji do przetwarzania tak dużej ilości odpadów, jaką generuje duża 

aglomeracja miejska, ale można ten problem definiować w kategoriach szansy na rozwój, jeśli 

zmienimy sposób postrzegania przedsiębiorstwa MPO jako - pozyskujące surowce energetyczne”. 

Warszawa jest miastem, które wytwarza największą ilość odpadów w Polsce. „Nie są to tylko odpady, 

ale przede wszystkim surowce, jeśli uwzględnimy fakt, że z odpadów tych można produkować wodór 

stanowiący nowe źródło energii”. Poza zmianą sposobu myślenia i działania, „konieczne może być 

tutaj również odejście od dotychczasowego brand name (MPO) na rzecz nazwy, która będzie lepiej 

odzwierciedlała nowy kierunek rozwoju”. Na chwilę obecną jest w Polsce ok. 11 instalacji 

termicznego przetwarzania odpadów, w Japonii jest ich ok. 1200 co pokazuje możliwości i potencjał 

tego rynku. W krajach skandynawskich przetwarza się ok. 50-60 proc. odpadów i są tam również 

przetwarzane odpady z Polski (transportowane m.in. do Sztokholmu). W wielu krajach wysoko 

rozwiniętych, odpady są traktowane właśnie jako alternatywne źródło energii. Warszawa buduje od 

2020 r. największą instalację termicznego przetwarzania odpadów w Polsce, planowaną do oddania w 

2024 r. o możliwościach przetwarzania 300 tyś. ton odpadów rocznie.  

 

Nawiązując do pytania prof. J.W. Pietrewicza, „inwestycja jest finansowana z własnego budżetu oraz 

poprzez finansowanie komercyjne” powiedział prof. Z. Gawlik. „Przykładem miasta, które 

samodzielnie zaspokaja własne potrzeby przetwarzania odpadów jest Wiedeń, które posiada taką 

nowoczesną instalację w centrum miasta i lokalizacja ta nie stanowi dla nikogo problemu. Instalacja 

przetwarza odpady, produkuje energię elektryczną oraz cieplną i jednocześnie jest atrakcją 

turystyczną, ponieważ spełnia odpowiednie wymagania środowiskowe”. Energia produkowana w ten 

sposób, może być wykorzystana na potrzeby miasta np. na zasilanie wybranych sieci elektrycznych 

(np. transportu miejskiego). Wybrane typy instalacji (np. kompostownie) mogą również funkcjonować 

jako w pełni „hermetyczne” hale, aby nie były uciążliwe dla mieszkańców i otoczenia. „Każdy z nas 
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chce żyć w czystym i przyjaznym środowisku i działania każdego z nas powinny w tym kierunku 

zmierzać, wszyscy też poszukujemy tzw. czystej energii”. „Z jednej strony mamy tutaj miasto, które ma 

określone potrzeby energetyczne, np. odpowiadające zmieniającej się komunikacji miejskiej w 

kierunku napędów elektrycznych, a z drugiej strony potrzeby te może zaspokajać instalacja 

produkująca wodór jako nowy nośnik energii”. 

 

W dalszej części wystąpienia, prof. Z. Gawlik zwrócił się z apelem do środowiska naukowego o 

lobbowanie rozwiązań na rzecz rozwoju prezentowanych form działalności, zwracając przy tej okazji 

uwagę na bariery, głównie regulacyjne i społeczne, związane z rozwojem tego typu inwestycji. 

„Największym wyzwaniem w realizacji inwestycji tego rodzaju, jest konieczność zbudowania 

odpowiedniej infrastruktury prawnej, bez której inwestycje są obciążone wysokim ryzykiem 

niepowodzenia: odraczaniem inwestycji, nieustannie trwającymi i przeciąganymi w czasie procesami 

sądowymi, wysokimi kosztami, trudnościami uzyskania decyzji środowiskowych i problemami z 

finalizacją inwestycji w konkretnym zaplanowanym czasie ich realizacji”. Prezes Z. Gawlik zwrócił 

również uwagę na protesty społeczne, które towarzyszą przygotowaniu i realizacji inwestycji (protesty 

dotyczące samych inwestycji, ich lokalizacji, zasad przekazywania odpadów, etc.).  

 

W dalszej części wypowiedzi, prof. Z. Gawlik zwrócił uwagę na nowe wyzwania technologiczne „w 

wyniku przetwarzania odpadów na wodór, procesu pozostaje żużel i popiół i konieczna jest dalsza 

współpraca z ośrodkami naukowymi, aby odpowiedzieć np. na pytanie, w jaki sposób te odpady można 

dalej wykorzystać, aby zamknąć do końca tą gospodarkę obiegu zamkniętego” i „odejść od takiego 

sposoby myślenia, że odpady są problemem”. Nawiązując do wojny na Ukrainie „widzimy, jak 

zmieniają się uwarunkowania, poza potrzebą dywersyfikacji źródeł energii, zmieniają się np. ceny 

nawozów i w warunkach ograniczonego dostępu do fosforu i innych minerałów, trzeba szukać nowych 

źródeł i nowych technologii w produkcji nawozów i jednocześnie stworzyć możliwości lepszego 

wykorzystania odpadów”. 

 

Nawiązując do wcześniej sformułowanego pytania dot. formy działalności „na ile bycie 

przedsiębiorstwem komunalnym może być pewnym atutem a na ile ograniczeniem w rozwoju?” – 

można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, kontynuował prof. Z. Gawlik. Na płaszczyźnie 

społecznej, takie przedsiębiorstwo może być gorzej postrzegane niż przedsiębiorstwa prywatne, 

działające w warunkach konkurencji, gdzie rynek w sposób efektywny lepiej rozstrzygnie pewne 

problemy. Jednocześnie takie przedsiębiorstwo komunalne musi być prowadzone w pewnym reżimie 

(głównie regulacyjnym, np. w kontekście ustawy o zamówieniach publicznych), co stanowi pewne 

ograniczenie, jeśli chodzi o zasady uregulowania i działania. Mimo tych ograniczeń, można również 

patrzeć na działalność komunalną jako pewien atut. Jeśli mamy w Warszawie ok. 600 tyś. ton 

odpadów, które możemy traktować jako surowiec i jednocześnie możemy wykorzystać ekonomicznie 

ten surowiec, przyczyniając się m.in. do znacznej redukcji kosztów odbioru i przetwarzania tych 

odpadów np. z perspektywy mieszkańców miasta a przy okazji stać się częściowo lub całkowicie 

niezależnym energetycznie (jak. wspomniany w trakcie prezentacji przykład Wiednia), to może być to 

atut i jednocześnie szansa. W końcówce wypowiedzi prof. Z. Gawlik nawiązał do wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i koniecznych w tym kontekście dążeniach do możliwie „całkowitego 

domknięcia tej gospodarki obiegu zamkniętego” (GOZ) jako głównego celu. 

 

Podsumowując tą część wystąpień, prowadzący sesję, prof. J.W. Pietrewicz podziękował prezesowi Z. 

Gawlikowi za przedstawienie ciekawej wizji i „spojrzenie na firmę MPO jako na firmę surowcową, 

która poprzez swoje działania może wpisać się jednocześnie w procesy transformacji energetycznej jak 

i działania mocno osadzone w koncepcji zrównoważonego rozwoju”, zwracając również uwagę na to, 

„jak wiele elementów transformacji mamy tutaj, tylko w tym jednym przykładzie przedsiębiorstwa”, 

oraz jak duże są to wyzwania wobec państwa. 

 

Przedstawiając postać Krzysztofa Strukowicza, prezesa zarządu MY-SOFT sp. z o.o. i prezesa zarządu 

Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME), oraz charakteryzując obszary 

działalności firmy MY-SOFT sp. z o.o. – jako producenta i poddostawcę infrastruktury systemów 

magazynowania energii dla sektora elektro-energetycznego (m.in. magazynów do zasilania sieci 

frakcyjnych dla spółki PKP S.A.), oraz zwracając uwagę na kluczową rolę produktów firmy w 

procesie transformacji sektora energetycznego, prof. J.W. Pietrewicz sformułował pytania 
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wprowadzające do dyskusji oraz udzielił głosu prezesowi K. Strukowiczowi. Pytania dotyczyły 

następujących problemów: 1) „na ile inwestycje, które są podejmowane w firmie My-Soft, mogą 

przyśpieszyć procesy transformacji energetycznej i w jakich obszarach te inwestycje mogą być 

efektywne?”; 2) „czy inwestycje w nowoczesną energetykę są skazane na długi okres zwrotu? Czy 

energetyczne innowacje są w stanie ten okres zwrotu znacząco skrócić, czy mogą przyśpieszyć okres 

zwrotu kapitału w procesie transformacji sektora energetycznego?”; oraz 3) „jak państwo postrzegają 

ten rynek, kierunki inwestowania i przyszłość tego rynku?”. Formułując pytanie drugie, prof. J.W. 

Pietrewicz zwrócił również szczególną uwagę na koszty, które są związane z nowymi kierunkami 

inwestycji, „koszty przyśpieszenia” transformacji energetycznej, ale również na „koszty historyczne”, 

które trzeba ponieść w związku z redukcją niezamortyzowanych jeszcze w pełni dotychczasowych 

instalacji.  

 

Przystępując do wystąpienia, głos zabrał pan Krzysztof Strukowicz, który dziękując za zaproszenie do 

dyskusji wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania problematyką transformacji energetycznej, 

oraz zwrócił m.in. uwagę na zmieniające się spojrzenie nt. możliwości i konsekwencji transformacji 

energetycznej „w kierunku zrównoważonego rozwoju” (oceniając te procesy z własnej perspektywy tj. 

z perspektywy technicznej i technologicznej). Krzysztof Strukowicz nawiązał do wystąpienia prof. M. 

Goryni i tezy, iż „obecna sytuacja geopolityczna opóźni efekt dojścia do neutralności klimatycznej”, 

zwracając uwagę na inną możliwą perspektywę: „może się okazać, że będzie zupełnie przeciwnie”. 

Mamy nowe priorytety „odejścia od surowców (gazu, ropy naftowej i węgla kamiennego) z Federacji 

Rosyjskiej, mamy wysokie ceny energii a to wydaje się będzie sprzyjać tej transformacji i będziemy 

wręcz zmuszeni z przyczyn ekonomicznych, aby tą transformację przyśpieszyć, dążyć do poszukiwania 

tańszych i bardziej efektywnych źródeł energii”. W chwili obecnej odnawialne źródła energii dają nam 

energię tańszą, jednak „nie zawsze bierze się pod uwagę wszystkie koszty eksploatacji instalacji, a 

jedynie początkowe wysokie koszty inwestycji” skonkludował na podstawie własnych doświadczeń 

prezes K. Strukowicz.  

 

Nawiązując do stosowanych obecnie technologii, prezes K. Strukowicz zwrócił uwagę na podstawowe 

różnice w zasadach działania systemów energetyki zawodowej i trakcyjnej (kolejowej i tramwajowej), 

które determinują możliwości zastosowania systemów magazynowania energii. Obecne kierunki 

rozwoju transportu eklektycznego, wydają się zgodne z priorytetami transformacji energetycznej, ale 

są zasilane z energetyki zawodowej (głównie źródeł tradycyjnych, węglowych), co oznacza, że 

transport ten tylko z pozoru jest ekologiczny. Aby skorzystać w takim transporcie z alternatywnych 

źródeł energii, chociażby z biogazu (nawiązując do wystąpienia dr hab. Z. Gawlika), to „na chwilę 

obecną nie ma takich możliwości”. Prezes K. Strukowicz zwrócił tutaj uwagę na wybrane bariery 

techniczne i regulacyjne. Systemy magazynowania energii, poza ograniczonymi jeszcze 

możliwościami technicznymi (pojemność i efektywność tych systemów) mogą być stosowane główne 

w obszarze energetyki stałoprądowej oraz na mniejszą skalę np. w wymiarze lokalnym. „Naszym 

pomysłem na to, żeby zmienić tą sytuację, jest możliwość samo zasilania infrastruktury trakcyjnej, 

poprzez budowę i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ich powiązanie z infrastrukturą 

magazynów energii w sposób lokalny”. Jesteśmy autorami pierwszej instalacji samo zasilającej dla sp. 

PKP Energetyka, na stacji kolejowej w Garbcach. Jest to „pierwszy w Europie a drugi na świecie taki 

system, gdzie jesteśmy w stanie magazynować energię z sieci trakcyjnej i zasilać z tego magazynu 

pociągi, co pozwala ograniczyć zapotrzebowanie energii (moc zamówioną do tej infrastruktury) o ok. 

80 proc.”  

 

Nawiązując do wystąpienia prezesa Z. Gawlika, „jeżeli wykorzystamy tą en. OZE do transportu 

szynowego (miejskiego), możemy istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, usamodzielnić 

system energetyki trakcyjnej i zapewnić, aby energia dostarczana do tego systemu była energią 

odnawialną”. Projektowanie i budowa systemów magazynowania energii jest dużą szansą dla rozwoju 

energii odnawialnej, która przeżywa obecnie sporo problemów, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci. 

Zwracając uwagę na najważniejsze bariery natury technicznej, kluczowym problemem są tutaj 

ograniczenia związane z podłączeniem dużej ilości źródeł energii do istniejących systemów „ponieważ 

system ten nie jest w stanie tego przyjąć”. Energia odnawialna jest mało stabilna, a system energetyki 

zawodowej potrzebuje pełnej stabilności, aby zapewnić w pełni zbilansowanie energii (w pełni 

dostosować zapotrzebowanie na energię z produkcją energii w konkretnym czasie). Ograniczenia te 

dotyczą przyjmowania niestabilnych źródeł energii do tego systemu: „staramy się zapewnić tą 
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stabilność poprzez połączenie niestabilnych źródeł energii (OZE) do zasilania niestabilnych odbiorów, 

poprzez systemy magazynowania energii”. Ze względu na nasze położenie geograficzne, te źródła 

OZE są mało wydajne w okresie zimowym i jesiennym, a dzięki zastosowaniu magazynów energii, 

jesteśmy w stanie wykorzystać źródła w postaci generacji, z biogazu. „To co jest uciążliwością dla 

systemu energetyki zawodowej może stać się korzyścią dla systemu energetyki trakcyjnej, ponieważ 

poprzez magazyny energii jesteśmy w stanie ustabilizować zasilanie sieci trakcyjnej z niestabilnych 

źródeł”. 

 

Nawiązując ponownie do wystąpienia prezesa Z. Gawlika, prezes K. Strukowicz zwrócił uwagę na 

rodzące się jego zdaniem możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w obszarach 

miejskich: „jest spora szansa wykorzystania źródeł energii z biogazu np. z odpadów, (...) czy nie 

można byłoby wykorzystać tego biogazu (zamiast do produkcji wodoru) do zasilania sieci trakcyjnych 

miejskich? Energia z biogazu mogłaby być wykorzystana do zasilania energetyki trakcyjnej z 

wykorzystaniem magazynów energii, gdzie spółka miejska mogłaby udostępniać to źródło energii dla 

spółki transportowej (transport elektryczny kołowy) i wykorzystać tą energię bezpośrednio do 

zasilania sieci trakcyjnej. Rozwiązania takie, wymagają dopasowania poziomu produkcji energii do 

poziomu zapotrzebowania, ale w tym celu można wykorzystywać właśnie systemy magazynowania 

energii. Na chwilę obecną budujemy magazyny bateryjne w oparciu o ogniwa Li-Ion, i to jest 

rozwiązanie, które jest w stanie ustabilizować parametry sieci trakcyjnej jak również zapewnić 

odpowiedni stabilny odbiór z takiego źródła jak np. biogazownia”. 

 

W końcowej części swojego wystąpienia, K. Strukowicz zwrócił uwagę na problemy natury prawnej i 

organizacyjnej. Aby zrealizować innowacyjne projekty (m.in. w obszarze P2P i B2P), potrzebne są 

odpowiednie rozwiązania legislacyjne i konieczność powiązania różnych spółek (np. spółek 

miejskich: MPO, sieci trakcyjne tramwajowe oraz sieci transportu kołowego) w jeden system 

produkcji i odbioru energii. Problem prawny polega m.in. na promowaniu w ramach procedur 

przetargowych rozwiązań, które generują najniższe koszty w momencie przystąpienia do inwestycji i 

(niestety) nie są brane szerzej pod uwagę długookresowe korzyści ekonomiczne (związane m.in. z 

możliwością zaprojektowania częściowo lub w pełni samowystarczalnych systemów energetyki 

miejskiej, bazujących również na tzw. czystej energii). Niestety w praktyce najczęściej wykorzystuje 

się rozwiązania najprostsze i najtańsze, dostosowane do dotychczasowej infrastruktury energetyki 

zawodowej, uzależnione od źródeł wysokoemisyjnych, co nie jest bez znaczenia w kontekście toczącej 

się tutaj dyskusji, wyzwań stawianych wobec transformacji energetycznej i transformacji w kierunku 

zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji prowadzi to do promowania tradycyjnego podejścia do 

energetyki (np. kolejowej), ponieważ kluczową rolę odgrywa koszt wykonania inwestycji oraz 

możliwości dalszego eksploatowania dotychczasowej infrastruktury energetyki zawodowej. 

 

W podsumowaniu wystąpień głos zabrał prof. J.W. Pietrewicz, zwracając uwagę m.in. na możliwości 

osiągania synergii poprzez łączenie różnych rodzajów aktywności. Profesor zwrócił również uwagę na 

perspektywy jakie można wiązać z tak radykalną redukcją kosztów, nawiązując do słów prezesa K. 

Strukowicza o możliwości „ograniczenia zużycia energii zamówionej o 80 proc.” (poprzez 

wykorzystanie energii OZE wraz z wykorzystaniem systemów stabilizujących magazynowania 

energii): „najtańsza energia to energia zaoszczędzona” dodał prof. J.W. Pietrewicz i jednocześnie 

nawiązał do znaczenia problematyki kosztów, jakie trzeba ponieść w związku z „ingerencją 

środowiskową” w kontekście braku działań lub opóźnień procesu transformacji energetycznej. 

 

W części dyskusyjnej głos zabrali: dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH; oraz M. Strukowicz, 

którzy sformułowali pytania adresowane do prezesa Z. Gawlika. Profesor T. Rostkowski nawiązując 

do własnych doświadczeń w działalności społecznej, zwrócił uwagę na wątpliwości jaki rodzą się w 

kontekście przemian, jakie miały miejsce w ostatnich latach w obszarze zasad odbioru i kosztów 

przetwarzania odpadów m. st. Warszawy: „najpierw jesteśmy namawiani do segregowania śmieci, 

następnie dowiadujemy się, jak niewielki odsetek z tych śmieci jesteśmy w stanie rzeczywiście 

wykorzystać i przetworzyć, istotnie rosną koszty odbioru i przetwarzania tych odpadów a obecnie 

dyskutujemy o nowych kierunkach inwestycji w MPO”. Formułując pytanie, prof. T. Rostkowski 

dodał: 1) „co się powinno wydarzyć, żeby to nie stało na głowie, aby to wszystko działo się w 

odpowiedni sposób, aby nasi pracownicy nie zbankrutowali w wyniku eksperymentów na żywym 

organizmie? - Najpierw buduje się infrastrukturę, potem namawia się mieszkańców do segregowania 
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śmieci”. Prezes K. Strukowicz sformułował pytanie dotyczące skali nowej inwestycji MPO w 

kontekście możliwości energetycznych tej inwestycji oraz o koncepcję wykorzystania nowego źródła 

energii do celów miejskich i zaawansowanie tej koncepcji: 1) „jakiego rzędu produkcji tej energii 

spodziewacie się z nowej instalacji, o której była mowa w trakcie wystąpienia?”, oraz 2) „czy 

prowadzicie rozmowy odnoście wykorzystania tej energii w ramach infrastruktury energetycznej 

miejskiej?”. „Jak zrozumiałem jest koncepcja wykorzystania samego wodoru, do zasilania transportu 

publicznego, natomiast czy można byłoby wykorzystać energię z samego biogazu i ją wykorzystać 

bezpośrednio do celów miejskich, omijając tym samym jeden z etapów przetwarzania energii?” – „być 

może, dzięki temu, sprawność tego procesu byłaby większa” – dodał K. Strukowicz. W uzupełnieniu 

do pytania prof. T. Rostkowskiego głos zabrał prof. J.W. Pietrewicz, który przyznał, że kolejność 

podejmowanych działań w obszarze procesu odbioru i przetwarzania odpadów nie jest taka jak 

powinna, jednak „przedsiębiorstwo MPO funkcjonuje w rzeczywistości, której Pan (prezes Z. Gawlik 

– red.) nie stworzył” uzupełnił prowadzący sesję. 

 

W odpowiedzi na pytanie prof. T. Rostkowskiego, prezes Z. Gawlik zwrócił uwagę na złożoność 

całego systemu (m.in. na uwarunkowania prawne oraz na szczeble, na których zapadły wcześniejsze 

decyzje dot. zasad obioru odpadów miejskich) oraz na fakt, że przedsiębiorstwo MPO nie odpowiada 

za ustalanie ceny odpadów w m. st. Warszawa. Prezes Z. Gawlik nawiązał również do wcześniejszej 

wypowiedzi, że miasto Warszawa ma niewiele instalacji i na obecną chwilę znikoma ilość tych 

odpadów jest przetwarzana na miejscu, a spory koszt generuję tutaj m.in. wywóz i przetwarzanie 

opadów poza miastem (koszty zewnętrzne). Niedostateczna ilość instalacji wynika m.in. z 

wcześniejszego zamknięcia jednej z większych miejskich instalacji przetwarzania odpadów (co 

stanowiło również przedmiot przewlekłego postępowania sądowego i ostateczne zakwestionowanie 

wcześniej podejmowanych ekspertyz i decyzji jako nieuzasadnionych w tym obszarze), na co MPO 

nie miało wpływu. W tej części wypowiedzi, prof. Z. Gawlik zwrócił również uwagę na inne 

postępujące się procesy sądowe, z którymi musi mierzyć się przedsiębiorstwo MPO, niejasność 

regulacji, nieograniczone możliwości zaskarżania przedsiębiorstwa MPO, które skutkują negatywnymi 

konsekwencjami ekonomicznymi, głównie po stronie skarżonego przedsiębiorstwa (nawet w 

przypadku stwierdzenia braku zasadności po stronie oskarżyciela, sądy nie obciążają stronę skarżącą 

adekwatnymi kosztami, aby wyrównać straty, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo MPO w związku z 

tymi postępowaniami: utratą zdolności przetwórczych czy istotnym spowolnieniem procesów 

inwestycyjnych). Profesor Z. Gawlik zwrócił dla przykładu uwagę na procesy sądowe, które dotyczą 

zasad odbioru odpadów z 9 dzielnic m.st. Warszawy i dalszego przekazywania odpadów do spółki 

miejskiej w formie in-house’u i możliwości dalszego przetwarzania tych odpadów na zasadach 

rynkowych (podobnie jak robi to od kilku lat miasto Kraków). Prezes Z. Gawlik zwrócił uwagę 

również na to, że chodzi tutaj o przekazanie tylko „pewnej ilości odpadów” aby można było 

jednocześnie przekazywać odpady do innych firm zewnętrznych i porównać efektywność tego procesu 

(w spółce zależnej oraz w firmach zewnętrznych). Tego rodzaju decyzje również napotykają opory ze 

strony aktywistów społecznych. Odpowiadając na pytanie dotyczące tego „co należałoby zrobić” aby 

poprawić efektywność i przejrzystość całego systemu, prof. Z. Gawlik po raz kolejny podkreślił 

problem niejasnych regulacji prawnych i brak koordynacji działań z perspektywy różnych poziomów 

kształtowania i egzekwowania regulacji prawnych aby m.in. umożliwić realizację procesów 

inwestycyjnych (takich przedsiębiorstw jak MPO) bez dodatkowych opóźnień i kosztów z tym 

związanych, „traktowanie odpadów w kategorii surowca energetycznego” i realizacja nowej 

inwestycji, co powinno umożliwić efektywne wykorzystanie surowców w procesie produkcji energii i 

istotnie obniżyć koszty odbioru odpadów dla gospodarstw domowych i całego miasta stołecznego. W 

końcówce wypowiedzi, prezes Z. Gawlik zgodził się również z przedmówcą K. Strukowiczem w 

obszarze oceny systemu zamówień publicznych, wskazując na podobne ograniczenia w tym systemie 

(decydują koszty realizacji i cena a inne ważne kryteria oceny projektów inwestycyjnych nie są brane 

szerzej pod uwagę, co w konsekwencji utrudnia lub opóźnia realizację najbardziej innowacyjnych 

projektów).  

 

Odpowiadając na pytanie prezesa K. Strukowicza, prof. Z. Gawlik ocenił projekcje mocy nowej 

instalacji produkcji energii na ok. 100 tyś. MWh (energii elektrycznej) a nawiązując do drugiej części 

pytania, które dotyczyło produkcji biogazu lub wodoru: „jesteśmy na etapie pozyskiwania decyzji 

administracyjnych, które nie są jeszcze podjęte, mamy też sporo pojazdów zasilanych gazem i są też 

już pewne plany zasilania pojazdów (kołowych) tym źródłem energii. Nie jest jeszcze przesądzone, w 
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jaki dokładnie sposób tej gaz i wodór będą wykorzystanie” – co nie zamyka możliwości wykorzystania 

obu źródeł energii w przyszłości. 

 

W dyskusję włączył się ponownie prezes K. Strukowicz, który „ze względu na kształt obecnej 

infrastruktury” zaproponował rozważenie takiego „rozwiązania technologicznego, które pozwoli 

wykorzystać energię z biogazu do zasilania sieci trakcyjnych, ponieważ można taki projekt 

zrealizować dzięki dużej ilości punktów zasilania jakimi dysponuje obecna infrastruktura miejska”. W 

końcówce wypowiedzi prezes K. Strukowicz zaoferował również możliwości współpracy z 

przedsiębiorstwem MPO (MY-SOFT sp. z o.o. - jako podmiot doradczy), w kwestii opracowania 

kompleksowej koncepcji wykorzystania energii z biogazu do zasilania miejskich sieci trakcyjnych. 

 

W podsumowaniu dyskusji drugiego panelu, prowadzący sesję prof. J.W. Pietrewicz zwrócił m.in. 

uwagę na potrzeby inwestycyjne, jakie stanowią obecnie jedno z kluczowych wyzwań i jednocześnie 

na bariery, które mogą spowalniać procesy inwestycyjne. Jednocześnie, prof. J.W. Pietrewicz 

nawiązał do „aneksu statystycznego”, który stanowi jeden z załączników do dokumentów konferencji 

(załącznik na platformie MS Teams), z którego wynika niska dynamika inwestycji, z jaką mamy do 

czynienia od dłuższego czasu. Obecna dyskusja pokazuje również, „gdzie my, jako świat nauki 

możemy się włączyć, chcąc usprawnić ten proces inwestycyjny”, nawiązując tutaj m.in. do ograniczeń 

administracyjnych i regulacyjnych jako głównych barier w rozwoju procesów inwestycji w wybranych 

obszarach transformacji gospodarki, podnosząc również problem potrzeby transparentności procedur 

przetargowych i ograniczania ewentualnych nadużyć w tym obszarze: „to jest nasza rola, świata 

nauki, kluczowe wydaje się jednak szukanie sposobów na likwidowanie tych barier pomiędzy 

podejściem biznesowym a prawnym, aby dobre rozwiązania ograniczały tą niepewność, która ciągle 

nam towarzyszy i narasta”. Tym samym, prof. J.W. Pietrewicz podziękował prelegentom oraz 

uczestnikom dyskusji panelowej za czynny udział, gratulując gościom ciekawych wystąpień, oraz 

niezłomności w realizacji ważnych z perspektywy transformacji gospodarki projektów 

inwestycyjnych: „cieszę, że mamy takich przedsiębiorców i firmy, które patrzą w przyszłość i 

jednocześnie mają wizję, chęć i energię, żeby tą przyszłość zmieniać na lepszą” – wyrażając przy tym 

nadzieję, na dalszą współpracę, w wielu możliwych formach, zgromadzonych przedstawicieli uczelni 

SGH, świata nauki i biznesu. 

 

Dokonując wprowadzenia do kolejnej sesji panelowej, prof. J.W. Pietrewicz zwrócił uwagę na 

„potrzebę poszukiwania nowego spojrzenia na nowe problemy” m.in. z perspektywy pokoleniowej, 

zapraszając do kolejnej sesji, poświęconej prezentacjom wyników badań młodych pracowników 

nauki, przekazując głos dr hab. Teresie Pakulskiej, prof. SGH – prowadzącej kolejną sesję 

konferencyjną. 

 

Sesja III – Wartość dodana zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie (sesja z udziałem 

młodych pracowników nauki) 
 

Celem sesji było zwrócenie uwagi na procesy inwestycji i transformacji przedsiębiorstw z 

perspektywy badań dotyczących transformacji cyfrowej i energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, nowych form finansowania „zielonej transformacji” przedsiębiorstw, jak również badań 

prowadzonych w kontekście potrzeby implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Sesję 

prowadziła dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH, prodziekan Szkoły Doktorskiej, która wprowadzając 

do tematyki sesji podkreśliła jej aktualność i znaczenie, wskazując jednocześnie na znaczenie 

“nowego spojrzenia” oraz “entuzjazm” jaki wyróżnia prace młodych pracowników i doktorantów a 

następnie przedstawiła prelegentów sesji panelowej: mgr Barbarę Rychtę (doktorantkę KNOP, SGH), 

mgr Bartosza Sobika (doktoranta SGH), dr Mariusza Lipskiego (Instytut Finansów Korporacji i 

Inwestycji, KNOP SGH), oraz dr Klaudię Martinek-Jaguszewską (Zakład Zarządzania Ryzykiem, 

KNOP SGH).  

 

Jako pierwsza głos zabrała mgr Barbara Rychta prezentując temat „Mentoring jako forma wspierająca 

rozwój potencjału pracowników w warunkach transformacji cyfrowej”. Na wstępie wystąpienia, pani 

mgr B. Rychta zwróciła uwagę na nowe wyzwania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w 

kontekście dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych oraz zdefiniowała cel referatu jako 
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„zaprezentowanie mentoringu jako formy wspierającej rozwój osobisty (w tym zawodowy) 

pracowników” oraz istotę mentoringu. Mentoring może być traktowany jako długofalowa inwestycja 

w rozwój własnych pracowników, w kontekście wysokich lub rosnących kosztów pozyskania 

pracowników z zewnątrz. Mentoring definiowany jako forma wsparcia mniej doświadczonego 

pracownika poprzez pracownika o większym doświadczeniu, oparta na celowej i partnerskiej relacji, 

która wynika z wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za drugą osobę, prowadząca do odkrywania 

i rozwijania potencjału podopiecznego, przy aktywnym zaangażowaniu się obu stron tego procesu, 

przyczynia się do rozwoju osobistego i może poprawiać zdolności osiągnięcia wspólnie określonych 

celów. W dalszej kolejności pani mgr B. Rychta wskazała najważniejsze obszary transformacji 

cyfrowej przedsiębiorstw (transformacja procesów biznesowych, modeli biznesowych, oraz 

transformacja organizacyjna i kulturowa), które determinują duże zmiany m.in. w obszarze kształcenia 

się pracowników. Mgr B. Rychta zwróciła uwagę na kompetencje mentora (m.in. kompetencje 

technologiczne, metodyczne, społeczne i osobiste) i sformułowała tezę o roli i znaczeniu mentoringu 

jako narzędzia, które może przynosić korzyść zarówno dla samego pracownika jak i dla całej 

organizacji. W dalszej części wystąpienia mgr B. Rychta zwróciła uwagę na najważniejsze funkcje 

mentoringu jako narzędzia zdobywania nowych umiejętności w kierunku realizacji celów osobistych, 

zespołowych oraz w kierunku transformacji i realizacji celów przedsiębiorstwa. Jako efekty 

mentoringu, mgr B. Rychta przedstawiła m.in. możliwości budowania silnych elastycznych zespołów, 

możliwości uczenia się i zdobywania nowych kompetencji w miejscu pracy (z obopólną korzyścią dla 

pracownika i mentora). Mentorzy mogą zdobywać nowe doświadczenie pracownicze i menedżerskie 

wynikające z pracy z podopiecznym, ale również możemy mieć do czynienia z tzw. „mentoringiem 

odwróconym”, gdzie starszy rangą i doświadczeniem pracownik może korzystać z wiedzy i 

kompetencji (np. kompetencji cyfrowych) młodszego pracownika co również może nieść dodatkowe 

korzyści związane z procesem budowania silnych zespołów i dobrych relacji między pracownikami.  

 

W ramach dyskusji dot. pierwszego wystąpienia, głos zabrała prof. T. Pakulska, formułując pytania: 

„na ile mentoring może być takim narzędziem wspierającym proces transformacji cyfrowej?” oraz „na 

ile mentoring jest lub może być wdrażany w celu reorientowania przedsiębiorstwa w kierunku 

zrównoważonego rozwoju?”. „Transformacja cyfrowa to m.in. przejście organizacji od tradycyjnych 

struktur do kultury współpracy i jeżeli w przedsiębiorstwie są pracownicy otwarci na współpracę i 

inspirują innych, to może otwierać innych pracowników na potrzebne zmiany” – stwierdziła 

odpowiadając na pytanie mgr B. Rychta. „Zmiany związane są z niepewnością i budzą pewne obawy, 

jeżeli w przedsiębiorstwie są pracownicy otwarci na zmianę, współpracę, naukę, to postawa mentora 

może istotnie pomóc pracownikowi lepiej do tych zmian dostosować”.   

 

W dalszej części sesji prowadząca oddała głos mgr Bartoszowi Sobikowi (doktorantowi SGH), który 

prezentując temat „Zrównoważony rozwój i ryzyko klimatyczne w sektorze energetycznym” na wstępie 

wystąpienia zwrócił uwagę na główne źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstwa energetycznego, 

klasyfikując je wg obszarów: 1) przedsiębiorstwo, 2) mikrootoczenie, oraz 3) makro otoczenie, i 

zwracając uwagę na fakt, że w dalszej części prezentacji, zasadnicza uwaga zostanie skierowana na 

uwarunkowania makroekonomiczne i ryzyko klimatyczne. Ryzyko klimatyczne nie jest związane 

jedynie z ryzykiem środowiskowym, ale jest powiązane z innymi obszarami makro otoczenia, takimi 

jak ryzyko ekonomiczne, polityczne, prawne, społeczne i technologiczne. Skupiając uwagę na 

specyfice sektora energetycznego w kontekście czynników generujących różne rodzaje ryzyka 

inwestycyjnego, mgr Bartosz Sobik wskazał m.in. na: 1) wysoką kapitałochłonność inwestycji w 

sektorze energetycznym, gdzie finansowanie inwestycji nierzadko przekracza możliwości finansowe 

pojedynczych podmiotów, 2) długa faza przygotowania inwestycji jak i jej eksploatacji, 3) ryzyko 

odchyleń wartości przyszłych przepływów pieniężnych od założeń projektu inwestycyjnego, 

wynikające z niepewności wolumenu produkowanej energii w trakcie eksploatacji. Poza czynnikami 

ryzyka, specyfika sektora wynika ze znaczenia tego sektora w każdej gospodarce, wynikające z 

wpływu tego sektora na uwarunkowania funkcjonowania wszystkich podmiotów w gospodarce. „W 

dobie transformacji energetycznej, ryzyko może być również postrzegane jako szansa, np. szansa na 

wzrost innowacyjności lub szansa na wzrost swoich udziałów na rynku”. Ryzyko klimatyczne można 

określić jako pochodną polityki klimatycznej na poziomie krajowym jak i europejskim, na które 

składają się różne rodzaje ryzyka, pomiędzy którymi mogą występować efekty synergii. Grupując 

różne rodzaje ryzyka mgr B. Sobik skierował dalszą uwagę na: 1) ryzyku związanym z 
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funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, 2) ryzyku pogodowym, 3) ryzyku 

finansowym, 4) ryzyku regulacyjnym i środowiskowym, a także na 5) ryzyku społecznym.  

 

Omawiając różne rodzaje ryzyka, mgr B. Sobik zwrócił uwagę m.in. na następujące problemy w 

ramach zdefiniowanych wcześniej obszarów ryzyka: 1) wysoka ekspozycja na ryzyko EU ETC 

(handlu uprawnieniami do emisji CO2) przedsiębiorstw mocno uzależnionych od energetyki 

tradycyjnej, głównie węglowej i silny trend wzrostowy kosztów emisji CO2 (dochodzący blisko do 

wartości 100 Euro za tonę CO2); 2) dalsze utrzymanie się trendu wzrostowego uprawnień do emisji 

CO2 mimo nieznacznego w ostatnim okresie spadku wartości na skutek wybuchu wojny na Ukrainie; 

3) konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego wynikające zarówno z rosnących cen uprawnień 

jak i z wojny na Ukrainie; 4) brak alternatyw na energetyki jądrowej w krótkim i średnim okresie 

czasu (czas i koszty tworzenia nowej infrastruktury OZE, niestabilne ceny gazu oraz brak 

odpowiedniej dywersyfikacji i pełnego pokrycia zapotrzebowania z powodu niepewności źródeł 

dostaw); 5) niekorzystny mix energetyczny spółek energetycznych z Polski (generalnie oraz na tle 

spółek z innych krajów europejskich) z udziałem węgla na poziomie ok. 60-70 proc. i jednocześnie 

bardzo niski poziom dywersyfikacji źródeł energii; 6) zmiany klimatyczne (susze, spadek wietrzności) 

oraz katastrofy (naturalne i oraz wynikające ze zmian klimatycznych); 7) silny wpływ ryzyka 

klimatycznego na ryzyko finansowe (m.in. trudności związane z dostępem do kapitału w inwestycje w 

technologie emisyjne, spadek ratingu kredytowego spółek energetycznych z wysokim udziałem 

„węglowych aktywów toksycznych”, wysoki koszt pozyskania długu, odchylenia od prognozowanych 

przepływów pieniężnych na skutek niestabilności OZE, możliwe zmiany w taksonomii źródeł w UE, 

inne); 8) wysoki poziom niepewności systemu prawnego i ryzyko regulacyjne (przykładem może być 

tzw. ustawa „antywiatrakowa”, rozwój EU ETS, Fit for 55, czy zmieniająca się taksonomia źródeł 

energetycznych w UE), 9) wybrane czynniki ryzyka społecznego, związane z rozwojem świadomości 

proekologicznej, negatywnym postrzeganiem spółek energetycznych oraz ich działalności (w tym 

działalności inwestycyjnej), potencjalnymi konfliktami społecznymi w obszarze realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych (np. budowy elektrowni jądrowych, czy infrastruktury sieci przesyłowych). Pewną 

odpowiedzią na ryzyko klimatyczne i finansowe może być tzw. „zrównoważony system finansowy” 

dyktowany wspieraniu polityki zrównoważonego rozwoju, na który składają się: „sustainable 

finance”, „climate finance” oraz „green finance” (m.in. emisja zielonych obligacji).  

 

W podsumowaniu swojego wystąpienia mgr B. Sobik podkreślił wagę ryzyka klimatycznego dla 

sektora energetycznego, jako jedno z kluczowych rodzajów ryzyka, które powinno być brane pod 

uwagę przez zarządy spółek energetycznych jak również przez administrację centralną, ponieważ 

może ono mieć negatywne konsekwencje zarówno dla samych spółek, jak i wybranych inwestycji (jak 

np. w przypadku inwestycji w Ostrołęce) jak również ryzyko to może mieć negatywne konsekwencje i 

wpływ na konkurencyjność podmiotów sektora energetycznego.  

 

W dalszej części sesji wystąpił dr Mariusz Lipski (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNOP 

SGH), który na wstępie wystąpienia, prezentując temat „Nowoczesne formy finansowania zielonej 

transformacji przedsiębiorstw”, zwrócił uwagę na rosnący wpływ czynników i wzrost znaczenia 

koncepcji ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) na decyzje strategiczne i 

finansowe przedsiębiorstw. Rosnąca rola tych czynników to m.in. wpływ na ograniczoną dostępność i 

wyższy koszt pozyskania kapitału (zarówno o charakterze właścicielskim jak i dłużnym) dla 

przedsiębiorstw, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji może to 

prowadzić do ograniczeń inwestycyjnych, wyższych kosztów oraz ograniczonych możliwości 

zwiększania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Uwarunkowania te wymuszają również 

transformację przedsiębiorstw w kierunku nowych modeli biznesowych w kierunku tzw. „zielonej 

transformacji”. W wielu sektorach taka zmiana jest wręcz konieczna (m.in sektory: wydobywczy, 

przemysłowy czy energetyczny). Ekologiczne formy inwestowania, które do niedawna były 

inwestycjami niszowymi, obecnie wchodzą do głównego nurtu i stanowią istotne narzędzie dla 

banków i kredytobiorców oraz emitentów. Przykładem takich form finansowania są „zielone 

obligacje” („Green Bond”) i kredyty, które pozyskiwane w tej formule, są dedykowane podmiotom, 

które chcą pozyskać finansowanie na inwestycje zmniejszające negatywny wpływ człowieka na 

środowisko. Ze względu na wzrost znaczenia tych instrumentów finansowania, międzynarodowe 

organizacje podejmują kroki na rzecz ujednolicenia zasad ich wykorzystania (m.in inicjatywa 

International Capital Market Assocciacion dot. „Green Bond Principles). Na obecną chwilę, nie są to 
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wytyczne wiążące, ale inicjatywa stanowi punkt wyjścia do stworzenia wiodącego, jawnego oraz 

przejrzystego standardu rynkowego dla zielonych obligacji. Wg tej organizacji zielone obligacje to 

instrumenty finansowania, z których wpływy są wykorzystywane do częściowego lub pełnego 

finansowania zielonych projektów (związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, 

ochroną bioróżnorodności czy transportem). Co należy podkreślić mamy tutaj też inne rodzaje 

instrumentów, m.in. dużą popularność zyskują obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem 

(„Sustainability Bond”), które są instrumentami o „odmiennej konstrukcji”, wykorzystywane do 

finansowania projektów, które łączą cele ekologiczne i prospołeczne. Instrumenty te nie są 

definiowane poprze wykorzystanie środków, wiążący jest tutaj dla emitenta cel zrównoważonego 

rozwoju (np. w sferze wewnętrznej zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy poprawa 

efektywności energetycznej, bądź np. w sferze zewnętrznej np. uzyskanie określonego ratingu 

zrównoważonego rozwoju i „jeśli ten cel będzie realizowany w trakcie programu realizacji emisji, to 

podmiot może liczyć na obniżenie stopy procentowej”. Podobnie kształtuje się rynek kredytów, gdzie 

wyróżniamy tzw. „zielone kredyty” („Green Loan”) oraz kredyty związane ze zrównoważonym 

rozwojem („Sustainability-Linked Loan”). W grupie tej możemy wyróżnić znacznie więcej 

instrumentów finansowania „zielonych inwestycji” takich jak np. gwarancje i linie gwarancyjne czy 

akredytywy. Wytyczne dot. wkorzystania tych instrumentów publikuje m.in. instytucja Loan Market 

Assocciacion (Green Loan Principles, Sustainability-Linked Loan Principles). Jak wynika z danych 

BloombergNEF w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wykorzystania takich 

instrumentów (w roku 2013 ekspozycja łączna tych instrumentów na poziomie 28,7 mld USD i 

progresywny wzrost do roku 2021 do poziomu 1.643,7 mld USD przy ponad dwukrotnym wzroście 

wartości udzielonych pożyczek tylko w okresie 2020-2021) i widzimy również rosnące 

zainteresowanie tego typu instrumentami w naszym kraju. Przykłady transakcji w Polsce (dług ESG) 

to m.in. (zielone obligacje i obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem): Famur, Columbus 

Energy, Cyfrowy Polsat, Tauron, Orlen), oraz (zielony kredyt oraz kredyt powiązany ze 

zrównoważonym rozwojem): Tauron, Energa, Raben. Rynek ten nie jest jeszcze rozwinięty w Polsce 

tak jak rynki zachodnie i nie widać jeszcze też tak bardzo tej przewagi wynikającej z różnicy w 

oprocentowaniu, natomiast różnice te stają się coraz bardziej widoczne. Przykład Famur (dostawca i 

producent maszyn i urządzeń do sektora górniczego i innych rozwiązań) obrazuje zmianę strategii na 

skutek zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych i transformację finansowaną za pomocą 

emisji zielonych obligacji o wartości ok. 400 mln PLN (m.in. reorientacja na projekty fotowoltaiczne). 

Nawiązując do wcześniejszej dyskusji nt. konsekwencji wojny na Ukrainie, dr M. Lipski („na ile te 

wydarzenia będą miały trwały wpływ na trend związany z zieloną transformacją”) – kluczowe tutaj też 

będą decyzje regulatora. „Na podstawie własnych doświadczeń z pracy z klientami z sektora 

bankowego (...), ostatnie dni przyniosły szereg decyzji dot. wstrzymania lub odroczenia na przyszłość 

realizacji projektów inwestycyjnych” m.in. ze względu na narastającą niepewności i ryzyko. „Możemy 

jednak powiedzieć, że trend inwestowania w zieloną transformację jest silny i wzrostowy w długim 

okresie i będzie miał na jego dalszy rozwój wpływ bardzo wielu czynników”. 

 

W dalszej części sesji wystąpiła pani dr Klaudia Martinek-Jaguszewska (Zakład Zarządzania 

Ryzykiem, KNOP SGH), prezentując referat pt. „Automatyzacja jako wsparcie zrównoważonego 

rozwoju technologicznego”. Prezentowane wyniki badań stanowią jeden z obszarów badawczych 

dysertacji doktorskiej i dotyczą oceny, w jaki sposób automatyzacja może wspierać zrównoważony 

rozwój w wymiarze technologicznym. Automatyzacja zwykle kojarzy się z dużymi zmianami i 

negatywnymi skutkami dla pracowników. Pytania badawcze dotyczyły m.in. oceny: 1) „jakie obszary 

zarządzania automatyzacją są istotne dla wsparcia zrównoważonego rozwoju technologicznego?”, 

oraz 2) „czy istnieje luka wskazująca na brak działań ograniczających negatywne skutki automatyzacji 

(w kontekście oceny poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa)?”. Cele badań dotyczyły identyfikacji 

determinant, dzięki którym automatyzacja wspiera zrównoważony rozwój, oraz wskazania drogi, jaką 

muszą pokonać przedsiębiorstwa, aby ich działania na rzecz automatyzacji miały charakter 

zrównoważony – aby ograniczyć negatywne skutki procesów automatyzacji i jednocześnie zwiększyć 

korzyści płynące z tych procesów. Badania były realizowane w dwóch obszarach: 1) konstrukcja 

dojrzałego modelu automatyzacji, który uwzględnia różne aspekty zarządzania w organizacji (z 

uwzględnieniem metody delfickiej i panelu ekspertów), oraz 2) weryfikacja automatyzacyjnego 

modelu dojrzałości, obejmująca m.in. testowanie modelu, ocenę dojrzałości automatyzacyjnej 

organizacji oraz luki potencjału automatyzacyjnego (badania empiryczne prowadzone na próbie 62 

przedsiębiorstw). W pierwszym obszarze badań, eksperci panelu delfickiego reprezentowali 
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przedstawicieli świata nauki (kryterium aktywnej działalności naukowej w obszarze technologii IT) 

oraz pracowników biznesu (kryterium pełnienia funkcji zarządczej związanej z automatyzacją), jak 

również reprezentujący zróżnicowane pochodzenie i doświadczenie sektorowe. Badana populacja 

przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, zatrudniające minimum 10 

pracowników, z branż: telekomunikacja, finanse i przemysł farmaceutyczny. Respondentami badania 

empirycznego byli menedżerowie związani z realizacją wdrożeń automatyzacyjnych. 

 

Omawiając wyniki badań dr K. Martinek-Jaguszewska, wskazała na obszary, które są istotne dla 

skutecznych wdrożeń Automatyzacyjnego Modelu Dojrzałości, którymi są: 1) cele biznesowe 

automatyzacji (obejmujące ustalenie celów i korzyści, jakie oczekuje organizacja od wdrożeń 

automatyzacyjnych), 2) dopasowanie celów automatyzacji do strategii organizacji (dopasowanie 

strategiczne) oraz wpływ automatyzacji na realizowaną strategię, 3) przywództwo (ocena cech 

przywódczych, zaangażowania kierownictwa, komunikacji, postaw oraz kompetencji pracowników i 

menedżerów automatyzacji), 4) organizacja wdrożeń (implementacja), 5) operacyjny pomiar efektów 

automatyzacji (dalszy etap implementacji); 6) analiza złożoności, istotności i wartości procesów 

(ocena potencjału rozszerzania automatyzacji), oraz 7) przegląd technologii automatyzacyjnych i 

stopnia ich zaawansowania w celu odpowiedniego doboru narzędzi odpowiadającym potrzebom 

organizacji. Każdy spośród w/w obszarów został opisany dla 5 poziomów dojrzałości modelu 

automatyzacji, a działania, które mogą charakteryzować zrównoważony rozwój technologiczny, są 

tutaj charakterystyczne głównie dla wyższych poziomów dojrzałości przedsiębiorstwa (w modelu 

automatyzacji). Z prowadzony badań wynika, że automatyzacja będzie miała charakter zrównoważony 

technologicznie kiedy: 1) cele biznesowe będą zorientowane na strategię budowania wartości, 

ukierunkowane na wzrost wydajności pracowników, podnoszenia ich kompetencji, podnoszenia 

jakości procesów i budowania wartości dla klienta; 2) kiedy automatyzacja (poza celami 

biznesowymi) prowadzi do poprawy dobrostanu społecznego, uwzględnia wpływ stosowanych 

rozwiązań technologicznych na pracowników i społeczeństwo; 3) w obszarze pomiaru efektów, kiedy 

organizacja wykorzystuje mierniki pozwalające ocenić wpływ podejmowanych działań na gospodarkę 

i społeczeństwo; 4) w obszarze przywództwa i organizacji, kiedy menedżerowie informują 

pracowników o planach automatyzacyjnych w celu ich przygotowania i dostosowania do zmian; 5) 

kiedy automatyzacja jest przedmiotem komunikacji zewnętrznej i zwiększa zaufanie do technologii; 6) 

kiedy przedsiębiorstwo analizuje etyczne aspekty wdrażanych rozwiązań oraz kiedy prowadzi 

ograniczania (unikania) efektów negatywnych i wzmacniania efektów pozytywnych (m.in. wspieranie 

osób wykluczonych).  

 

W dalszej części prezentacji dr K. Martinek-Jaguszewska przedstawiła wyniki badań dot. pomiaru luki 

potencjału automatyzacji, która była oceniana w kontekście poziomów dojrzałości organizacji. Z 

prowadzonych badań wynika m.in., że: 1) żadna z badanych organizacji nie osiągnęła najwyższego 

poziomu dojrzałości, 2) 16 proc. spośród badanych organizacji wyznacza zrównoważone cele 

automatyzacji oraz 3) 24 proc. badanych organizacji mierzy efekty gospodarczo-społeczne 

automatyzacji. Na pewną uwagę zasługują wyniki, dotyczące relatywnie niskiego dopasowania 

automatyzacji do strategii (które wykazują jedynie „średni poziom dojrzałości automatyzacyjnej” 

szacowany na poziomie 3.3 w możliwym przedziale wyniku 0-5 pkt.). Najwięcej spośród badanych 

organizacji znajduje się na 4 poziomie dojrzałości (na 5 możliwych poziomów oceny tej dojrzałości), 

gdzie kluczowym celem jest równoczesne obniżanie kosztów działalności i budowanie wartości dla 

klientów przedsiębiorstwa, a najważniejszą oczekiwaną korzyścią jest wzmacnianie pozycji 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odpowiednio 36 proc. oraz 24 proc. organizacji, które znajdują się 

na 2 i 3 poziomie dojrzałości automatyzacyjnej stosuje mierniki pozwalające ocenić efekty 

automatyzacji. Jako najważniejsze wnioski z badań, dr K. Martinek-Jaguszewska wskazała: 1) 

konieczność promowania świadomości zrównoważonego rozwoju technologicznego, 2) konieczność 

adaptacji mierników powiązanych z celami automatyzacji, 3) prowadzenie otwartej komunikacji do 

pracowników w celu przygotowania ich do zmian (w warunkach deklarowanej na poziomie blisko 70 

proc. braku chęci zwolnień pracowniczych na skutek automatyzacji) oraz konieczność 

przekwalifikowania pracowników do nowych zadań i ukierunkowanie na współpracę (współistnienie) 

„człowieka i technologii”. Dr K. Martinek-Jaguszewska wskazała również kierunki dalszych badań w 

obszarze oceny poziomu dojrzałości automatyzacji, dalszych możliwości wykorzystania i rozszerzania 

proponowanego automatyzacyjnego modelu dojrzałości przedsiębiorstwa w kontekście 

zrównoważonego rozwoju technologicznego. 
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W części dyskusyjnej głos zabrał prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz, który sformułował trzy 

pytania adresowane do pani dr Klaudii Martinek-Jaguszewskiej: 1) „gdzie pani lokuje ryzyko, czy w 

prowadzonych badaniach ten element ryzyka występuje i czy jest gdzieś pomiar tego ryzyka?”; 2) „kto 

powinien odpowiadać za zarządzanie automatyzacją (szczególnie w instytucjach finansowych)?”; 3) 

nawiązując do literatury, w której zwraca się uwagę na problem kontroli procesów automatyzacji – 

„jakie pani widzi tutaj rozwiązanie, aby automatyzacja prowadziła do wzrostu wartości i jednocześnie, 

aby nie generowała niepożądanych zjawisk, które się z tym wiążą?” (prof. S. Kasiewicz nawiązał m.in 

do wystąpienia prof. L. Kurklińskiego i tzw. „rzezi oddziałów” bankowych na poziomie 

przekraczającym 10 proc. w skali roku, co również poza wzrostem jakości obsługi klienta (w nowych 

obszarach produktów i usług bankowych) często generuje istotny spadek jakości innych usług np. 

związanych z pracą przeciążonych działów i obsługi klienta w placówkach bankowych, 4) „w jaki 

sposób kontrolować te procesy, aby te decyzje i działania korygować i dobrze wyważyć?”) – dodał 

prof. S. Kasiewicz.  

 

Odpowiadając na pytania prof. S. Kasiewicza, dr K. Martinek-Jaguszewska zwróciła uwagę na to, że 

wspomniane aspekty oceny ryzyka, są wpisane w prezentowany wcześniej model na kilku poziomach, 

m.in. na poziomie operacyjnym, wdrożeniowym takie ryzyka projektowe są uwzględniane, jak 

również na poziomie strategicznym, zasady oceny ryzyka są wpisane w model, w szczególności pod 

kątem zarządzania i kształtowania relacji z interesariuszami, w jaki sposób te efekty automatyzacji 

uwzględnić w aspekcie ryzyka (m.in. ryzyko wizerunkowe, prawne). Nawiązując do pytania nt. 

ośrodka zarządzania ryzykiem, „kluczowe jest tutaj zaangażowanie wszystkich poziomów 

menedżerskich w proces kontroli automatyzacji. W tych przedsiębiorstwach, które charakteryzują się 

wyższym poziomem dojrzałości, proces kontroli przebiega bardziej sprawnie i podlega też ocenie 

wskaźnikowej”. Nawiązując do trzeciego pytania i ocenę realizacji tych pozytywnych efektów, „jako 

główne narzędzie widzę tutaj rolę mierników”. Jeżeli mamy przyjęte cele i zdefiniujemy dobrze 

mierniki oceny i będziemy z nich korzystać w bieżącej codziennej pracy i przy każdym projekcie, to 

będziemy mogli ocenić wpływ na ryzyko (np. czy w związku z realizacją jakiegoś konkretnego 

procesu nie obniży nam się satysfakcja klienta).  

 

W dalszej części dyskusji głos zabrał prof. J.W. Pietrewicz, który sformułował pytania do mgr 

Barbary Rychty (pytanie nr 1) dot. „mentoringu”, oraz (pytanie nr 2) do pana mgr B. Sobika dot. 

analizy ryzyka klimatycznego w sektorze energetycznym: 1) „mentoring jest kategorią bliską 

procesowi szkoleniowemu, czy prowadziła pani badania, które by pokazywały proporcję 

wykorzystania tych instrumentów w przedsiębiorstwach (np. rodzinnych) i na ile bazują one na 

mentoringu a na ile na szkoleniach oraz co decyduje, że firmy decydują się na mentoring a nie na 

szkolenie? Który z tych instrumentów jest bardziej wydajny, pozwalający szybciej nabywać 

kompetencje?” 2) pytanie dotyczy „analizy ryzyka klimatycznego związanego z rynkiem EU ETS” i 

prośba o opinię: „jakie są przesłanki ku temu, że w drugiej połowie 2021 roku ten rynek tak 

gwałtownie poszedł z cenami w górę, co legło u podstaw tego gwałtownego wzrostu cen uprawnień do 

emisji?”  

 

Dalsze pytania w części dyskusyjnej sformułowała również prowadząca sesję panelową prof. T. 

Pakulska. Pierwsze pytanie do prelegentów, których prezentacje dot. szeroko pojętej transformacji 

energetycznej: 1) „na ile w państwa ocenach, ta czysta tzw. zielona energia uwzględnia wszystkie 

ogniwa łańcucha wartości, w szczególności energii odnawialnej słonecznej i wiatrowej (czy np. bierze 

się pod uwagę energię zużywaną do produkcji turbin do farm wiatrowych czy kolektorów do ogniw 

fotowoltaicznych oraz czy bierze się pod uwagę chociażby kwestie utylizacji odpadów (infrastruktury, 

która jest potrzebna do produkcji tej energii)?”; oraz pytanie do pana B. Sobika dot. ryzyka i mix-u 

energetycznego: 2) „na ile w ocenie ryzyka bierze się pod uwagę samo rozproszenie źródeł energii i 

nieciągłość dostaw przy przejściu na OZE?”.  

 

Odnosząc się do pytania prof. J.W. Pietrewicza, mgr B. Rychta stwierdziła, że nie prowadziła badań 

porównawczych dot. zakresu wykorzystania lub efektywności alternatywnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego, ale z raportu i danych wykorzystanych w trakcie prezentacji wynika, że „o 

ile firmy korzystały z mentoringu w badanym okresie (2019-2020), to bardziej popularną formą były 

szkolenia internetowe (e-learning) i inwestycje w takie formy rozwoju pracowników w roku 2020 były 
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większe niż np. mentoring”. Odpowiadając na pytanie prof. J.W. Pietrewicza dot. wzrostu cen 

uprawnień do emisji CO2, mgr B. Sobik zwrócił uwagę na kolejność pewnych wydarzeń oraz ich 

wpływ na ceny tych uprawnień: „na przełomie 2020-2021 nastąpił silny wzrost, wywołany i 

zwiększeniem popytu po odbiciu po pandemii Covid-19, w roku 2020 w wyniku lockdown’u spadł 

wyraźnie popyt i te ceny uprawnień ustabilizowały się powyżej poziomu 20 euro i późniejsze odbicie 

spowodowało gwałtowny wzrost popytu i jednocześnie wzrost ceny, ten trend był jeszcze wzmocniony 

poprzez pojawienie się spekulacji na rynku, a także poprzez plany legislacyjne związane ze 

zmniejszaniem tej darmowej puli do emisji uprawnień CO2, jak również pomysły związane z 

rozszerzeniem się systemu EU ETS”. „Jeżeli chodzi o rok obecny, to trudno jest wskazać jakąś 

wiarygodną prognozę ze względu na wojnę na Ukrainie (która już doprowadziła do korekty z poziomu 

ok. 90 euro do poziomu powyżej 60 euro) i w dłuższym okresie (perspektywa kilku lat) spodziewany 

będzie wzrost tych cen ze względu na główne cele polityki klimatycznej EU a te działania i skuteczność 

narzędzi będzie wyższa im wyższa będzie cena uprawnień do emisji CO2”. 

 

W nawiązaniu do końcówki wypowiedzi mgr B. Sobika głos prof. J.W. Pietrewicz, który nie zgodził 

się z prognozą dot. kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2 w przyszłości. „Myślę, że celem UE 

było podrożenie cen energii (ze źródeł węglowych), natomiast cena tej energii będzie teraz rosła na 

skutek innych czynników powiązanych z wojną, w związku z tym raczej UE będzie broniła się przed 

kumulacją czynników, które będą windowały ceny energii do niebotycznych rozmiarów i będzie 

chciała w jakiś sposób ten proces kontrolować. W związku z tym, uprawnienia do emisji będą na 

jakimś średnim poziomie się stabilizowały”. W nawiązaniu i niejako uzupełnieniu do tej wypowiedzi 

głos zabrał mgr B. Sobik, który odwołując się do analiz prof. W. Mielczarskiego – z których wynika, 

że cena uprawnień do emisji CO2 jest znacznie „przestrzelona” powyżej wartości fundamentalnych, z 

których to analizy wynika, że powinna ona być ukształtowana na poziomie kilkunastu euro a 

doszliśmy do prawie 100 euro, więc być może jest to pewien efekt korekty z tym związanej. 

 

Odnosząc się do pierwszego pytania prof. T. Pakulskiej, dot. zagadnienia „na ile zielona energia jest 

czystą energią?” mgr B. Sobik powołał się na znane mu źródła, z których wynika, że „uwzględniając 

wszystkie aspekty procesu tworzenia wartości dodanej, koszty wytworzenia i utylizacji infrastruktury a 

także konieczność wykorzystania tzw. „metali ziem rzadkich” (m.in. w procesie wytwarzania ogniw 

fotowoltaicznych) – to jest problem z którym będziemy musieli się mierzyć w horyzoncie najbliższych 

już lat, jednak ludzkość nie wynalazła jeszcze na ten moment źródeł, które byłyby całkowicie czyste 

więc jest to na chwilę obecną jedyna droga jaką możemy zmierzać (w poszukiwaniu nowych lepszych 

rozwiązań)”. Odnosząc się do  drugiego pytania dot. na ile możliwe jest całkowite przejście na OZE 

pod kątem bezpieczeństwa energetycznego: „z uwagi na strukturę systemu i aktualne możliwości 

magazynowania energii, na ten moment nie jest możliwe stworzenie i pełne zbilansowanie systemu 

bazującego tylko na OZE (uzależnionego w pełni od warunków meteorologicznych), dlatego kluczem 

do rozwiązania problemu jest zdywersyfikowany mix, połączenie źródeł stabilnych pracujących w 

podstawie, ze źródłami niestabilnymi takimi jak OZE” dodał mgr B. Sobik. 

 

Włączając się w dyskusję, próbując połączyć ważne jej wątki, prof. T. Pakulska sformułowała pytanie 

otwarte: „czy pewnym panaceum na tą główną bolączkę transformacji energetycznej i systemu OZE 

jest wspomaganie cyfrowej tej transformacji (np. firmy BigTech wchodzące w ten obszar działalności 

m.in. poprzez tworzenie lub przejmowanie startupów)?”. Odpowiadając na pytania dr M. Lipski 

podkreślił zasadność sformułowanych pytań i zgodził się z tym, że słowa te mogą być bardzo dobrym 

podsumowaniem ostatnich wątków dyskusji, ponieważ „przejście na odnawialne źródła energii, w 

szczególności w kontekście naszej gospodarki, to jest bardzo duża zmiana i długotrwały proces, który 

będzie wymagał dużych zmian infrastruktury i nowych technologii, których jeszcze nie mamy, ale jest 

to właściwy i pożądany kierunek rozwoju”. 

 

W końcowej części panelu, głos zabrał prof. J.W. Pietrewicz, który w imieniu organizatorów 

konferencji podziękował wszystkim za udział, wystąpienia oraz głosy w dyskusji, podkreślając 

znaczenie i dalsze zainteresowanie ze strony uczelni podjętą tematyką badawczą, wskazując ją jako 

jeden z kluczowych obszarów specjalizacji uczelni i instytutu, wyrażając nadzieję na dalsze 

możliwości kontynuowania zapoczątkowanej dyskusji, dalszych spotkań i konferencji oraz 

kontynuacji badań i prac naukowych w tym obszarze – zwracając się jednocześnie z prośbą do prof. R. 

Sobieckiego, jako do dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji, o podsumowanie konferencji. 
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Podsumowanie konferencji  
 

 

Podsumowując konferencję, Rektor R. Sobiecki zwrócił uwagę na uzasadnione trudności 

jednoznacznego podsumowania tak wieloaspektowej dyskusji, obejmującej „szeroko rozumianą 

tematykę zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej i energetycznej, oraz inwestycji 

związanych transformacją przedsiębiorstw – jako tematów złożonych i jednocześnie wzajemnie 

powiązanych”. Profesor R. Sobiecki podkreślił znaczenie zrównoważonego rozwoju, który może 

stanowić szerszy fundament w analizie procesów transformacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

związanych z transformacją. Rektor R. Sobiecki podziękował wszystkim uczestnikom konferencji, 

panelistom, osobom prowadzącym sesje oraz osobom biorącym czynny udział w dyskusji, zwracając 

przy tym szczególną uwagę na silne „zakorzenienie” prelegentów i uczestników konferencji w 

obszarze podjętej tematyki, stanowiącej ważny obszar specjalizacji naukowej uczelni, zwracając 

jednocześnie uwagę na rolę nauki: „nauka nie może stawiać kropki nad „i”, nauka powinna 

dostarczać podpowiedzi, wskazywać kierunki zmian, które następnie są wykorzystywane w procesach 

podejmowania decyzji przez osoby za nie odpowiedzialne”. Profesor R. Sobiecki zapowiedział 

publikacje konferencyjne w postaci artykułów naukowych w „Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie” 

KNOP, jak również w postaci planowanej zwartej monografii pokonferencyjnej, zachęcając do 

przysyłania artykułów naukowych związanych z zaawizowaną tematyką konferencji. Kierując ostatnie 

słowa do uczestników konferencji, Rektor R. Sobiecki zwrócił uwagę na fakt, że konferencje 

„Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” mają charakter cykliczny i zapowiedział organizację 

kolejnej konferencji, planowaną na wiosnę 2023 r., wyrażając nadzieję, że będzie ona mogła być 

zorganizowana w tym czasie w formie stacjonarnej w murach naszej Alma Mater. 
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