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Szanowni Pa"stwo, 
we wspó!czesnym $wiecie ludzko$) jest coraz bardziej zaniepokojona glo-
baln% zmian% klimatu na Ziemi, która stanowi zarazem najwi"ksze wyzwa-
nie naszych czasów. Dzia!ania, jakie podejmiemy w najbli'szych latach, 
przes%dz% o tym, czy uda nam si" skutecznie powstrzyma) pog!"biaj%cy si" 
kryzys klimatyczny. Przeciwdzia!anie zmianie klimatu wymaga g!"bokiej 
transformacji wielu obszarów dzia!alno$ci cz!owieka i stanowi jednocze$nie 
szans" na zbudowanie nowego modelu gospodarczego, w którym dba!o$) 
o $rodowisko b"dzie kwesti% nadrz"dn%. 

Odpowiedzi% na te wyzwania jest Europejski Zielony #ad, który ma pozwoli) 
Unii Europejskiej osi%gn%) ca!kowit% neutralno$) klimatyczn% do 2050 roku. 
W ramach przyj"tych zobowi%za( Polska oraz pozosta!e pa(stwa cz!onkow-
skie Wspólnoty planuj% dokona) rewolucyjnych zmian, które doprowadz%, 
mi"dzy innymi, do istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, eko-
logizacji naszego systemu energetycznego i transportu, a tak'e do trans-
formacji europejskiego przemys!u poprzez tworzenie nowych rynków dla 
innowacyjnych ekologicznych technologii i produktów.
Europejski Zielony #ad stanowi obecnie jedn% z najbardziej ambitnych stra-
tegii na rzecz przeciwdzia!ania zmianie klimatu na $wiecie. Realizacja jego 
za!o'e( wymaga podejmowania zdecydowanych dzia!a( przez rz%dy po-
szczególnych pa(stw, a tak'e zaanga'owania wielu badaczy, którzy po-
szukuj% najbardziej skutecznych rozwi%za( i sposobów ich implementacji 
w gospodarce.

W procesie tym uczestnicz% równie' naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wroc!awiu, których zainteresowania badawcze obejmuj% szereg 
zagadnie( wpisuj%cych si" w koncepcj" tzw. zielonej transformacji. Niniej-
sze wydanie „Impaktu Dolny &l%sk. Przegl%du Think Tanku Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc!awiu” zawiera wybór prac naszych badaczy, 
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których zró'nicowana tematyka prezentowanych kolejno artyku!ów wpisuje 
si" w has!o „Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla Zielonego #adu”, a tak-
'e odzwierciedla wielowymiarowo$) zmian, jakie s% konieczne na $cie'ce 
ku neutralno$ci klimatycznej. 

Drugi numer kwartalnika otwiera tekst Bogus!awa Pó!toraka, w którym au-
tor przekonuje, 'e finansowanie zielonych inwestycji mo'e i powinno by) 
motorem rozwoju gospodarczego oraz podkre$la rol" Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc!awiu jako organizacji, która podj"!a konkretne zobo-
wi%zania zwi%zane z osi%gni"ciem neutralno$ci $rodowiskowej. W kolejnym 
artykule mog% Pa(stwo zapozna) si" z koncepcj% Europejskiego Zielone-
go #adu uznawanego za najbardziej ambitn% strategi" w historii Unii Eu-
ropejskiej, a nast"pnie zg!"bi) zagadnienie transformacji wodorowej Unii 
Europejskiej i Polski, która ma doprowadzi) do wzrostu udzia!u tego paliwa 
w transporcie oraz energetyce, a docelowo przyspieszy) proces dekarboni-
zacji wielu ga!"zi przemys!u. W niniejszej publikacji warto tak'e przeczyta) 
teksty po$wi"cone problematyce szans i wyzwa(, jakie wi%'% si" ze zrów-
nowa'onym rozwojem w krajach Europy &rodkowej i Wschodniej oraz roz-
wojem polskiego rolnictwa w kontek$cie za!o'e( Europejskiego Zielonego 
#adu, o czym pisz% Arkadiusz Piwowar czy Karol Kociszewski. Kolejne inte-
resuj%ce artyku!y dotycz% obszaru finansów oraz wybranych bran'. Justyna 
Zabawa podkre$la w swoich rozwa'aniach, 'e warto wiedzie), czym zaj-
muje si" ekologiczna bankowo$), czyli pozna) dzia!ania instytucji finanso-
wych na rzecz $rodowiska. Wa'nym obszarem transformacji energetycznej 
– wp!ywaj%cym na jako$) 'ycia mieszka(ców * jest równie' rozwój i wdra-
'anie innowacji stosowanych w mieszkalnictwie, o czym traktuje artyku! In-
nowacje energetyczne w spó!dzielniach mieszkaniowych, napisany przez 
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Bo'en" Ryszawsk%, Piotra Szyma(skiego i Magdalen" Rozwadowsk%. Nato-
miast Dominika Hadro i Karolina Daszy(ska-+ygad!o u$wiadamiaj% czytel-
nika, jak istotna jest komunikacja w zakresie oddzia!ywania na $rodowisko 
i spo!ecze(stwo, bazuj%c na badaniu przeprowadzonym w$ród najwi"k-
szych europejskich spó!ek z sektora budowlanego. Drugi numer zamyka ar-
tyku! dotycz%cy innowacyjnej formy p!atno$ci okre$lanej jako eyepoint, czyli 
mo'liwo$ci dokonywania p!atno$ci za pomoc% oka, która ma stanowi) bar-
dziej ekologiczne rozwi%zanie ni' dotychczas stosowane. 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu tak'e dok!ada wszelkich stara(, 
aby stawi) czo!a wspó!czesnym wyzwaniom wynikaj%cym ze zmiany klima-
tu. Przyj"ta Strategia 2030 okre$la kilka strategicznych priorytetów, których 
realizacja ma pomóc w zrównowa'onym rozwoju naszej Uczelni, w tym po-
zyskiwanie energii ze ,róde! odnawialnych, wyeliminowanie papieru jako 
no$nika informacji oraz wszechstronne ponowne wykorzystanie tworzyw 
sztucznych. W kszta!tuj%cym si" nowym modelu zrównowa'onej gospo-
darki nasza Uczelnia b"dzie konsekwentnie podejmowa) kolejne dzia!a-
nia w tym obszarze poprzez wspieranie i promowanie dzia!alno$ci zespo!u 
Green Team, wspó!prac" z biznesem, a tak'e prowadzenie dzia!alno$ci dy-
daktycznej i bada( naukowych wpisuj%cych si" w koncepcj" tzw. zielonej 
transformacji. 

Oddaj%c w Pa(stwa r"ce kolejne wydanie kwartalnika „Impakt Dolny &l%sk. 
Przegl%d Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu”, jestem 
przekonana, 'e publikacje w nim zawarte stanowi% interesuj%cy i wa'ny 
g!os w dyskusji – naszych pracowników i partnerów – dotycz%cej roli Dol-
nego &l%ska, Polski i Unii Europejskiej w zielonej transformacji gospodar-
ki $wiatowej.

Prof. dr hab. Bogus#awa Drelich-Skulska
Prorektor ds. Akredytacji i Wspó#pracy Mi$dzynarodowej



IMPAKT DOLNY !L"SK5BOGUS%AW PÓ%TORAK

Bogus#aw  
Pó#torak
dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu, 
Przewodnicz"cy Rady Impakt 
Dolny #l"sk – Think Tanku Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wroc!awiu

„Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla Zielonego #adu” to has!o prze-
wodnie czasopisma „Impakt Dolny &l%sk” – drugiego ju' Przegl%du Think 
Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu. Zmiany klimatyczne co-
raz bardziej wp!ywaj% na jako$) 'ycia spo!ecze(stw i kondycj" gospoda-
rek krajowych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu ju' od d!u'szego 
czasu staje si" jednym z liderów zmiany w nastawieniu do spraw ochrony 
$rodowiska naturalnego, a przede wszystkim odpowiedzialno$ci za przy-
sz!e warunki 'ycia dla nast"pnych pokole(. Od lat 90. XX wieku prowadzo-
ne s% bowiem w tej Uczelni badania zwi%zane z powstaniem i rozwojem 
teorii ekonomii ekologicznej. W ramach problematyki zainicjowanej w tam-
tym okresie stworzone zosta!y warunki dla powstania i rozwoju interdyscy-
plinarnych bada( naukowych, które dotykaj% bezpo$rednio wspó!czesnych 

Finansowanie zielonych 
inwestycji motorem rozwoju 
gospodarczego
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Przej!cie w obr$bie kampu-
su naszej Uczelni na od-
nawialne &ród#a energii 
i budowanie neutralno!ci 
!rodowiskowej staje si$ 
pozytywnym !wiadectwem 
dla nas samych i naszych 
Partnerów z otoczenia spo-
#eczno-gospodarczego. 

problemów transformacji energetycznej, dost"p-
no$ci czystej wody czy te' czystego powietrza. Ra-
cjonalne gospodarowanie zasobami to obecnie ju' 
nie tylko kwestia mody lub wyzwania, ale krytycz-
ny element rozwoju gospodarczego. 

Efektem tych dzia!a( jest równie' podj"cie przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu, jako or-
ganizacji i spo!eczno$ci, konkretnych zobowi%za( 
zwi%zanych z osi%gni"ciem neutralno$ci $rodo-
wiskowej. Przej$cie w obr"bie kampusu naszej 
Uczelni na odnawialne ,ród!a energii i budowanie 
neutralno$ci $rodowiskowej staje si" pozytywnym 
$wiadectwem dla nas samych i naszych Partnerów 
z otoczenia spo!eczno-gospodarczego. Przedsi"-
wzi"cia maj%ce zapewni) neutralno$) $rodowisko-
w% zainicjowa!a Rektorska Komisja ds. Spo!ecznej 
Odpowiedzialno$ci Uczelni Green Team. Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wroc!awiu by! pierwsz% 

w Polsce uczelni% wspó!pracuj%c% z Climate Reality Project, którego celem 
nadrz"dnym jest troska o ekologiczn% transformacj" energetyczn%, a po-
trzeby w tym obszarze s% bardzo du'e. Oczywi$cie maj% one równie' swój 
wymiar finansowy, poniewa' koszty inwestycji w infrastruktur" w ramach 
proekologicznych dzia!a( si"gaj% ju' w chwili obecnej setek miliardów euro, 
a w najbli'szych latach wygeneruj% niemal bilionowe koszty, których efek-
tywne finansowanie staje si" wymogiem zrównowa'onego i stabilnego roz-
woju pa(stw, samorz%dów i ca!ych spo!ecze(stw. Ca!y czas powstaj% nowe 
bran'e wymagaj%ce innego podej$cia i innej perspektywy czasowej dla fi-
nansowania inwestycji, co oznacza konieczno$) poszukiwania innowacyj-
nych instrumentów finansowania.
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Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wroc#awiu by# pierwsz' 
w Polsce uczelni' wspó#-
pracuj'c' z Climate Reality 
Project, którego celem 
nadrz$dnym jest troska 
o ekologiczn' transforma-
cj$ energetyczn', a po-
trzeby w tym obszarze s' 
bardzo du(e

Potrzeba okre$lenia i funkcjonowania zrównowa'onych finansów, jako 
wspieraj%cych wzrost gospodarczy przy zachowaniu kryteriów $rodowi-
skowych, sta!a si" jednym z celów polityki Unii Europejskiej. Wspó!cze-
$nie uwzgl"dnianie czynników $rodowiskowych w rozwoju gospodarczym 
wp!ywa na efektywno$) procesów inwestycyjnych, a odpowiednio dobrane 
instrumenty finansowe maj% pozwoli) na osi%gni"cie zarówno celów spo-
!ecznych, !adu korporacyjnego, jak i na zrównowa'enie kosztów czynników 
ryzyka zmian klimatycznych. Odpowiednie parametryzowanie instrumen-
tów finansowych i warunki dzia!ania instytucji finansuj%cych, ale te' du-

'ych przedsi"biorstw i instytucji publicznych, mo'e 
wp!ywa) – poprzez stosowanie bod,ców finanso-
wych – na zainicjowanie zmian w podej$ciu do bu-
dowania Zielonego #adu. Finansjalizacja procesów 
zielonych inwestycji, na pocz%tku stymulowana 
op!atami, a nawet podatkami lub preferencjami pu-
blicznymi, z czasem mo'e stworzy) nowe warun-
ki równowagi ekonomicznej, która, uwzgl"dniaj%c 
specyfik" potrzeb naturalnego $rodowiska cz!o-
wieka, pozwoli na efektywniejsze gospodarowa-
nie zasobami naturalnymi, w tym podstawowym 
dost"pem do czystej wody i przyjaznej przestrze-
ni 'yciowej. 

Zakres zielonych inwestycji jest na tyle rozleg!y, 
'e kapita!och!onno$) nowych technologii wzma-
ga zapotrzebowanie na finansowanie o stabilnych 
warunkach. W ramach samej perspektywy Euro-
pejskiego Zielonego #adu zakres kosztów inwe-
stycji wg danych Komisji Europejskiej szacowany 
jest na co najmniej 1 bln euro. Uzyskanie w!a$ci-
wej skali tych inwestycji nie b"dzie mo'liwe bez 

zwrotnych form finansowania, w tym poprzez emisje ekologicznych obli-
gacji (green bonds). Parametry tych instrumentów powinny uwzgl"dnia) 
równorz"dnie zarówno czynniki finansowe, w tym rentowno$), jak i przej-
rzysto$) warunków podejmowania inwestycji publicznych oraz prywatnych, 
z uwzgl"dnieniem neutralno$ci dla klimatu i spo!ecze(stw. Zanieczysz-
czenie powietrza, brak dost"pu do zasobów czystej wody i ziemi staj% si" 
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krytycznymi elementami jako$ci 'ycia. Migracje, jakich jeste$my $wiadka-
mi obecnie, a jakie mog% przybra) na sile w przysz!o$ci, coraz cz"$ciej spo-
wodowane s% rabunkow% gospodark% eksploatacji zasobów naturalnych. 
Samo przej$cie na bardziej zrównowa'one formy pozyskiwania energii i re-
dukcja dzi"ki temu emisji zanieczyszcze( i dwutlenku w"gla stanowi% ju' 
w skali Europy wydatki w wysoko$ci oko!o 350 mld euro rocznie. W warun-
kach polskich s% to setki miliardów z!otych. Taki poziom kosztów wymaga 
mobilizacji nie tylko zasobów publicznych, lecz tak'e przede wszystkim ko-
mercyjnego monta'u finansowego. 

Czynnikiem przyci%gaj%cym kapita! na proekologiczne cele jest stworze-
nie unijnego standardu, który móg!by zach"ci) uczestników rynku do inwe-
stowania w unijne obligacje ekologiczne oraz do zwi"kszenia skuteczno$ci, 
przejrzysto$ci, porównywalno$ci i wiarygodno$ci rynku. To w!a$nie zainte-
resowanie przedsi"biorców i lokalnych spo!eczno$ci, a tak'e samorz%dów 
b"dzie decyduj%ce dla sukcesu, równie' finansowego, tych przedsi"wzi"). 
Bardziej zrównowa'one technologie, zmiany przyzwyczaje(, a cz"sto 
po prostu zrozumienie samego problemu i zastosowanie bardziej innowa-
cyjnego lub otwartego podej$cia pozwoli w perspektywie d!ugotermino-
wej zbudowa) odporn% na zmiany klimatu gospodark", przyjazn% ludziom. 
Na Dolnym &l%sku przy zaanga'owaniu samorz%dów, badaczy i spo!ecze(-
stwa te procesy ju' si" zreszt% rozpocz"!y. 

Dla budowania dobrej przysz!o$ci naszej i kolejnych pokole( warto pochyli) 
si" nad wyzwaniami Zielonego #adu wraz z ekspertami i partnerami Think 
Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu. Zapraszam serdecznie 
do lektury i wspó!pracy! 
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Bo(ena 
Ryszawska
dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Finansów Przedsi$biorstw i Fi-
nansów Publicznych; prowadzi 
badania w zakresie zielonej go-
spodarki, zielonych finansów, 
transformacji energetycznej 
i ekonomii %rodowiskowej; dy-
rektor Green Teamu - Centrum 
Zrównowa&onego Rozwoju 

Europejski Zielony %ad - 
najambitniejsza w dziejach 
strategia Europy
Europejski Zielony #ad stanowi plan dzia!a( umo'liwiaj%cych bardziej 
efektywne wykorzystanie zasobów dzi"ki przej$ciu na czyst% gospodar-
k" o obiegu zamkni"tym, powstrzymaniu zmian klimatu, przeciwdzia!aniu 
utracie ró'norodno$ci biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczysz-
cze(. G!ównym jego celem jest doprowadzenie do neutralno$ci klimatycznej 
kontynentu w 2050 r. Projekt ten obejmuje wszystkie sektory gospodarki, 
w szczególno$ci transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz 
takich ga!"zi przemys!u, jak przemys! stalowy, cementowy, teleinformatycz-
ny, tekstylny i chemiczny. 
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Europejski Zielony %ad 
wprowadza zupe#nie nowy 
model gospodarczy. Ozna-
cza to now' wizj$ rozwoju, 
nowe warto!ci i polityki 
sektorowe. 

Radykalna zmiana modelu ekonomicznego
Europejski Zielony #ad wprowadza zupe!nie nowy model gospodarczy. 
Oznacza to now% wizj" rozwoju, nowe warto$ci i polityki sektorowe. Ca!y 

system finansowy dostosowany zosta! do realizacji celów 
zielonej transformacji, zazielenia si" bud'et Unii i kierunki 
finansowania z funduszy strukturalnych, zmieniaj% si" te' 
bud'ety krajów cz!onkowskich.

Europejscy obywatele i przedsi!biorstwa osi"gn" korzy-
#ci ze zrównowa$onej zielonej transformacji
Zielona rewolucja pokazuje warto$ci, jak 'y), 'eby zacho-
wa) $rodowisko naturalne dla nas i przysz!ych pokole(, 
jak produkowa) i konsumowa), nie dewastuj%c planety, 
jak zadba) o zdrowie, czyste powietrze, zdrow% 'ywno$), 
jak ograniczy) ilo$) $mieci, uwolni) oceany od plastiku, 
jaki wybra) sposób 'ycia, aby starczy!o zasobów i energii 
dla wszystkich ludzi.

Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu; certyfikowa-
ny lider Climat Reality Project, 
kierownik mi$dzynarodowych 
projektów realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: Scaling up Co-creation: 
Avenues and Limits for Inte-
grating Society in Science and 
Innovation (SCALINGS), a tak-
&e Obywatelstwo energetycz-
ne i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst" 
energi# (EC2)
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Finansowanie Europejskiego Zielonego %adu
Fundusze europejskie w ca!o$ci podporz%dkowane s% realizacji celów 
Europejskiego Zielonego #adu i stanowi% d,wigni" uruchamiaj%c% pu-
bliczne fundusze krajowe i prywatne (orientacyjnie 13 razy). Podkre$li) na-
le'y, 'e ka'de 1000 euro przyci%ga orientacyjnie 13 000 euro funduszy 
prywatnych.
Efekty inwestycji w Zielony #ad:
• zielone inwestycje generuj% wi"cej miejsc pracy, 
• tworz% trwalsze fundamenty przysz!ego dobrobytu i nios% ze sob% wi"-

cej korzy$ci spo!ecznych (np. w obszarze zdrowia publicznego), 
• pobudzaj% inwestycje publiczne i prywatne, niezb"dne do przej$cia 

na gospodark" neutraln% dla klimatu, zielon%, konkurencyjn% i sprzyja-
j%c% w!%czeniu spo!ecznemu. 

Realizacja celów Zielonego #adu oznacza wi"c op!acaln% inwestycj" 
w przysz!o$).

Dwukrotnie wi!cej pieni!dzy dla Polski w latach 2021 - 2027
Unia Europejska dostarczy inwestorom narz"dzi przez nadanie zrównowa-
'onemu finansowaniu g!ównego znaczenia w systemie finansowym. U!atwi 
ona równie' zrównowa'one inwestycje publiczne przez zach"canie do eko-
logicznego planowania bud'etu i zielonych zamówie( publicznych.
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Podsumowuj%c: priorytety Europejskiego Zielonego #adu i strategii odbu-
dowy po pandemii SARS-CoV-2 prowadz% do g!"bokiej transformacji gospo-
darczej, $rodowiskowej, spo!ecznej i cyfrowej krajów Unii Europejskiej. Akty 
prawne Unii Europejskiej reguluj%ce kwestie zwi%zane z Zielonym #adem:
1. Rozporz%dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 

z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiaj%ce Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwi"kszania Odporno$ci (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021),

2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwi"kszania Odporno$ci – projekt, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, luty 2021, 

3. Europejski Zielony #ad, https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#obszary-polityki,

4. Projekt Umowy Partnerstwa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, Warszawa, 2021,

5. Financing the green transition: The European Green Deal Investment 
Plan and Just Transition Mechanism, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_17.
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prof. dr hab., prorektor ds. 
Akredytacji i Wspó!pracy Mi$-
dzynarodowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu 
(w okresie 19.12.2019 - 31.12.2021 
r. Prorektor ds. Nauki i Wspó!-
pracy z Zagranic"), kierownik 
Katedry Mi$dzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych
na tej Uczelni; specjalizuje si$ 
w badaniu zagadnie' regiona-
lizmu ekonomicznego i polity-
ki gospodarczej w krajach Azji 
Wschodniej; przedmiotem jej 

Bogus#awa  
Drelich-Skulska 

D%'enie do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wodorowej stanowi wy-
zwanie, a zarazem szans" dla wielu pa(stw na dekarbonizacj" energety-
ki, transportu i przemys!u w kolejnych dekadach XXI wieku. Podj"cie takich 
dzia!a( jest niezb"dne do tego, by osi%gn%) neutralno$) klimatyczn% w Eu-
ropie i w Polsce do roku 2050. Chocia' rewolucja wodorowa mo'e wydawa) 
si" odleg!a, zarówno poszczególne pa(stwa Unii Europejskiej, jak i sama 
Wspólnota podejmuj% intensywne dzia!ania zmierzaj%ce do zwi"kszania 
wykorzystania wodoru w ró'nych sektorach gospodarki. Warto zatem po-
stawi) pytanie: jak% rol" mo'e odegra) wodór w polskiej transformacji 
energetycznej w dobie pog!"biaj%cej si" katastrofy klimatycznej?

Transformacja wodorowa  
Unii Europejskiej i Polski
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„Konwencjonalny wodór” czy „odnawialny wodór”?
Koncepcja gospodarki wodorowej jest rozwijana od drugiej po!owy XX wie-
ku. Na pocz%tku odnosi!a si" g!ównie do zast%pienia konwencjonalnych ,ró-
de! energii wykorzystywanych w transporcie czystym wodorem. Jednak 
w miar" up!ywu czasu oraz przyspieszenia rozwoju technologii wodoro-
wych i ogniw paliwowych dostrze'ono potencja! tego pierwiastka w kon-
tek$cie innych, równie energoch!onnych dzia!ów gospodarki. Wodór, jako 
najl'ejszy i najpowszechniejszy pierwiastek w przyrodzie, posiada wspó!-
cze$nie szeroki wachlarz zastosowa(. W przemy$le jest g!ównie wykorzy-
stywany do produkcji amoniaku, metanolu oraz w procesie rafinacji ropy 
naftowej, co stanowi obecnie niemal dwie trzecie globalnego popytu na ten 
pierwiastek. Wodór wykorzystuje si" tak'e w przemy$le chemicznym, m.in. 
do produkcji nawozów sztucznych. Natomiast udzia! wodoru w ciep!ownic-
twie, wytwarzaniu energii elektrycznej i transporcie jest obecnie $ladowy.
Wodór jest dostarczany niemal wy!%cznie poprzez przetwórstwo paliw ko-
palnych, w tym szczególnie gazu ziemnego i w"gla kamiennego, jednak'e 
uzyskiwanie wodoru w tym procesie generuje istotne szkody $rodowisko-
we i emisj" gazów cieplarnianych. Wskazana metoda pozyskiwania tzw. 
konwencjonalnego wodoru stanowi istotn% przeszkod" na drodze ku de-
karbonizacji przemys!u. Alternatywn% metod% pozyskiwania wodoru jest 
zastosowanie odnawialnych ,róde! energii (OZE), g!ównie poprzez wykorzy-
stanie energii uzyskiwanej z morskich farm wiatrowych i wielkoskalowych 
instalacji fotowoltaicznych. Wygenerowana w ten sposób energia zasila 
elektrolizery, czyli instalacje, które w procesie elektrolizy generuj% wodór 
z wody. Otrzymywany w tym procesie tzw. odnawialny wodór pozwala za-
mieni) nadwy'ki energii uzyskane z OZE w wydajny sposób magazynowa-
nia i transportu energii. 

Niestety, pomimo szybkiego spadku kosztów pozyskiwania „odnawialne-
go wodoru” niskoemisyjne sposoby jego produkcji nadal s% znacznie mniej 
op!acalne w porównaniu do konwencjonalnych ,róde!. Koszt produkcji wo-
doru z w"gla wynosi oko!o 1,2–2,2 USD/kg, z gazu ziemnego 0,9–3,2 USD/
kg, natomiast koszt jego produkcji z OZE waha si" mi"dzy 3 a 7,5 USD/kg 

zainteresowa' naukowych jest 
równie& rozwój regionalny 
i bezpiecze'stwo ekonomiczne 
Unii Europejskiej ze szczegól-
nym uwzgl$dnieniem Dolnego 
#l"ska

mgr, doktorant Szko!y Doktor-
skiej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wroc!awiu w Katedrze 
Mi$dzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych oraz cz!onek 
centrum kompetencyjnego Cen-
trum Bada' Azji i Pacyfiku; jego 
bie&"ca dzia!alno%( naukowa 
obejmuje wykorzystanie na-
rz$dzi data science i metod mo-
delowania ekonometrycznego 
w ocenie skuteczno%ci dzia!a' 
i polityk na rzecz transfor-
macji energetycznej w stron$ 
odnawialnych )róde! ener-
gii w pa'stwach Azji i Pacyfiku, 
Unii Europejskiej i USA

Pawe# 
Brusi#o 

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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(w zale'no$ci od zastosowanej technologii produkcji). Cho) „odnawialny 
wodór” pe!ni wspó!cze$nie marginaln% rol" w $wiatowej gospodarce, jego 
znaczenie b"dzie si" zmienia) dzi"ki rosn%cemu zaanga'owaniu organizacji 
mi"dzynarodowych i poszczególnych pa(stw wysoko rozwini"tych w dzia!a-
nia na rzecz wzrostu jego wykorzystania w energetyce, transporcie i przede 
wszystkim w przemy$le (zast"puj%c „konwencjonalny wodór” tym pocho-
dz%cym z procesu produkcyjnego wykorzystuj%cego OZE). 

Transformacja wodorowa Unii Europejskiej. Konieczno#& czy marzenie?
Unia Europejska odgrywa wiod%c% rol" w procesie wdra'ania konkretnych 
rozwi%za( maj%cych doprowadzi) do wzrostu znaczenia „odnawialnego wo-
doru” w przemy$le i transporcie. Przyj"ta w 2020 roku Strategia w zakre-
sie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu (A hydrogen strategy 
for a climate-neutral Europe) wyznaczy!a ambitne d!ugo- i krótkookreso-
we cele, które maj% urzeczywistni) za!o'enia Europejskiego Zielonego #adu, 
szczególnie w obszarze dekarbonizacji unijnej gospodarki. 

Strategia wodorowa UE zak!ada, 'e do 2024 roku !%czna zainstalowana moc 
elektrolizerów osi%gnie 6 GW, a roczna produkcja wyniesie nie mniej ni' 1 
milion ton „odnawialnego wodoru”. Kolejnym kamieniem milowym rozwo-
ju europejskiej gospodarki wodorowej b"dzie osi%gni"cie do 2030 roku co 
najmniej 40 GW zainstalowanej mocy instalacji opartych na elektrolizerach 
i roczna produkcja 10 milionów ton „odnawialnego wodoru”. Planowany 
wzrost produkcji wodoru z OZE w kolejnych dekadach ma ostatecznie spra-
wi), 'e udzia! tego ,ród!a energii w unijnym koszyku energetycznym wzro-
$nie z obecnych 2% do 13*14% w 2050 roku. 

Rozwój wodorowego ekosystemu Unii Europejskiej, opartego na wzro$cie 
wykorzystania „odnawialnego wodoru” w energetyce, transporcie i prze-
my$le ci"'kim to nie jedyne cele przywo!anej strategii. W dobie trwaj%cej 
transformacji energetycznej Unia Europejska b"dzie intensyfikowa) swo-
je dzia!ania na rzecz osi%gni"cia pozycji $wiatowego lidera w obszarze 
technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Plan inwestycyjny UE w tym 
obszarze zak!ada, 'e inwestycje w rozwój tych technologii wymaga) b"d% 
nak!adów rz"du 180*470 mld EUR do 2050 roku. 

Realizacja tak ambitnych i kosztownych postulatów wymaga wspó!pracy 
na szczeblu wspólnotowym. W efekcie przyj"cia Strategii wodorowej powo-
!ano Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hy-
drogen Alliance, ECHA), którego celem jest realizacja dzia!a( i wdro'enie 

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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za!o'e( maj%cych wspiera) inwestycje w produkcj" i wykorzystanie „wo-
doru odnawialnego” i „wodoru niskoemisyjnego” (uzyskiwanego z paliw 
kopalnych z jednoczesnym wychwytywaniem dwutlenku w"gla). Dzia!a-
nia podejmowane w tym obszarze b"d% tak'e wspierane i koordynowane 
przez Strategiczne Forum ds. Wa'nych Projektów Stanowi%cych Przed-
miot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Strategic Forum for Im-
portant Projects of Common European Interest, IPCEI). Ponadto dwukrotnie 
zwi"kszono $rodki dost"pne w programie InvestEU w ramach NextGenera-
tionEU – nowego instrumentu na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii 
COVID-19, co stanowi tak'e szans" na zwi"kszenie finansowania projek-
tów wdra'aj%cych za!o'enia Strategii wodorowej UE. Dodatkowe $rodki fi-
nansowe na ten cel zostan% równie' przekazane pa(stwom cz!onkowskim 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójno$ci. 

Transformacja wodorowa Unii Europejskiej b"dzie wspierana poprzez re-
alizacj" krajowych i regionalnych strategii wodorowych. Warto zauwa'y), 
'e niektóre pa(stwa cz!onkowskie ju' przyj"!y takie strategie i efektywnie 
wdra'aj% ich za!o'enia. Pionierami, którzy opracowali i przyj"li swoje stra-
tegie wodorowe w 2020 roku, s% nast"puj%ce kraje: Holandia, Niemcy, Fran-
cja, Hiszpania i Portugalia. 

Za przyk!ad mo'e pos!u'y) niemiecka narodowa strategia wodorowa 
(niem. Nationale Wasserstoffstrategie). Przyj"to w niej za!o'enie, 'e w naj-
bli'szym czasie rozwinie si" europejski rynek wodorowy, który b"dzie 
stanowi! szans" dla niemieckiej gospodarki na zbudowanie silnej i konku-
rencyjnej pozycji producenta i przetwórcy tego ,ród!a energii. Celem tej 
strategii jest tak'e zharmonizowanie dzia!a( na szczeblu federalnym i ko-
ordynacja realizacji strategii wodorowych przyj"tych przez wybrane nie-
mieckie kraje zwi%zkowe (np. przez Saksoni" i Bawari"). Co wi"cej, Niemcy 
planuj% rozwój infrastruktury potrzebnej do transportu i magazynowania 
wodoru, który – zgodnie z przyj"t% strategi% * stanie si" konkurencyjn% al-
ternatyw% dla pozosta!ych ,róde! energii wykorzystywanych do produkcji 
energii elektrycznej i w transporcie. Nie bez znaczenia jest tak'e zwi"ksze-
nie roli „odnawialnego wodoru” w niemieckim przemy$le, szczególnie we 
wspomnianym ju' procesie produkcji amoniaku, metanolu i rafinacji ropy 
naftowej. 

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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Polska Strategia Wodorowa
Polska stara si" dotrzyma) kroku ambitnym planom Unii 
Europejskiej i dzia!aniom podejmowanym przez naszych 
s%siadów, a konkretnie Niemcy, w zakresie dekarboni-
zacji gospodarki. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej 
do roku 2030 z perspektyw% do 2040r. zosta! ju' opraco-
wany i obecnie trwaj% jego konsultacje. W dokumencie 
wskazano konieczno$) osi%gni"cia sze$ciu kluczowych 
celów, a konkretnie: w obszarze wdra'ania technologii 
wodorowych w energetyce, wykorzystania wodoru jako 
paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcia dekarbo-
nizacji przemys!u, produkcji wodoru w nowych instala-
cjach, sprawnej i bezpiecznej dystrybucji wodoru oraz 
stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego. Strategia 

przewiduje podj"cie 40 dzia!a( na rzecz realizacji przywo!anych celów, 
które zmierzaj% do wykorzystania polskiego potencja!u technologicznego, 
naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodoro-
wych i powstania polskiej ga!"zi gospodarki wodorowej. 

Rys. 1. Metody produkcji wodoru i planowany !a(cuch warto$ci polskiej gospodarki wodorowej. 
!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie projektu Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. 
z perspektyw# do 2040 r.

Projekt Polskiej Strategii 
Wodorowej do roku 2030 
z perspektyw' do 2040 r. 
zosta# ju( opracowany 
i obecnie trwaj' jego kon-
sultacje. 

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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Niestety, z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wy-
nika, 'e transformacja w stron" niskoemisyjnej gospodarki wodorowej b"-
dzie stanowi!a trudne i powa'ne wyzwanie dla naszego kraju. Zdaniem 
ekspertów Polsk" cechuje niewielki potencja! technologiczny w obszarze 
gospodarki wodorowej na tle krajów wysokorozwini"tych. Co wi"cej, do-
tychczasowe prace badawczo-rozwojowe s% bardzo s!abo dofinansowane. 
Przyk!adowo: w Polsce na prace B+R w obszarze technologii wodorowych 
i ogniw paliwowych przeznacza si" ponad 40-krotnie mniejsze $rodki finan-
sowe w porównaniu do krajów, które znajduj% si" w unijnej czo!ówce, takie 
jak Niemcy czy Francja (Wykres 1). Ponadto tylko 6 z 200 projektów zwi%za-
nych z rozwojem technologii wodorowych zg!oszonych do programu Hory-
zont 2020 by!o realizowanych przy wspó!udziale polskich podmiotów. 
 

Wykres 1. &rodki przeznaczone na B+R wodoru i ogniw paliwowych w wybranych krajach 
$wiata w 2019 r. (w mln EUR). !ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie: M. Maj, A. Szpor 
(2020).

Polska zajmuje obecnie pi%t% pozycj" w globalnym rankingu producen-
tów wodoru. Nale'y jednak zauwa'y), 'e jest to „konwencjonalny wodór” 
pozyskiwany z gazu ziemnego i w"gla, co znacz%co obci%'a nasz prze-
mys! wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych. Roczna produkcja 

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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„konwencjonalnego wodoru” w Polsce wynosi niemal 1 milion ton. Szan-
s% na transformacj" naszej gospodarki w stron" niskoemisyjnej gospodarki 
wodorowej jest rozwój i sukcesywne wdra'anie niskoemisyjnych techno-
logii wodorowych wychwytuj%cych dwutlenek w"gla w procesie produkcji 
wodoru z paliw kopalnych i czystych technologii wodorowych wykorzystuj%-
cych OZE do pozyskiwania wodoru z wody. Transformacja ta b"dzie jednak 
procesem wysoce kapita!och!onnym i wymagaj%cym zdecydowanych dzia-
!a( na szczeblu centralnym oraz wspó!pracy z samorz%dami, o$rodkami ba-

dawczymi i przedsi"biorcami. 

Nale'y podkre$li), 'e * ju' od kilku lat * wybra-
ne samorz%dy w Polsce na szczeblu wojewódz-
kim przy wspó!pracy z uczelniami i prywatnymi 
przedsi"biorstwami realizuj% konkretne i ambitne 
dzia!ania zmierzaj%ce do regionalnej transforma-
cji wodorowej. Jako przyk!ad warto przywo!a) Po-
morski Klaster Wodorowy, który powo!ano w 2017 
roku, a jego koordynatorem jest Regionalna Izba 
Gospodarcza Pomorza. W strukturze tego klastra 
dzia!a ponad 40 cz!onków, w$ród których znajduj% 
si" samorz%dy lokalne, pa(stwowe spó!ki, tj. Ener-
ga i Lotos, korporacje mi"dzynarodowe, tj. Toyota, 
polskie firmy z bran'y technologii wodorowych, 
a tak'e miejskie przedsi"biorstwa komunikacyj-
ne. Klaster ten realizuje szereg zaawansowanych 
technologicznie projektów, takich jak: NeptHyne 
(produkcja wodoru na morzu z wykorzystaniem 
farm wiatrowych oraz przesy! energii elektrycz-
nej oraz wodoru na l%d), PURE H2 (wprowadzenie 
do taboru autobusów w Gda(sku, Gdyni, Tcze-

wie i Wejherowie zasilanych wodorem produkowanym przez Lotos), a tak-
'e projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej, której zadaniem b"dzie tworzenie 
partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego 
i wdra'ania technologii wodorowych w regionie. 

Czy Dolny &l%sk ma szans" sta) si" drug% w Polsce dolin% wodorow%? 
Wszystko wskazuje na to, 'e tak. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu w dniu 9 wrze$nia 2021 roku podpisano list intencyjny w sprawie utwo-
rzenia Dolno$l%skiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami tego porozumienia 
jest 25 podmiotów, w tym KGHM, Grupa Azoty, Grupa Tauron, Gaz-System 
i PKP Energetyka. Zgodnie z przyj"tymi za!o'eniami b"dzie ono stanowi) 

Nale(y podkre!li*, (e - ju( 
od kilku lat - wybrane sa-
morz'dy w Polsce na szcze-
blu wojewódzkim przy 
wspó#pracy z uczelniami 
i prywatnymi przedsi$bior-
stwami realizuj' konkretne 
i ambitne dzia#ania zmierza-
j'ce do regionalnej trans-
formacji wodorowej.
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przyczynek do intensywnej regionalnej wspó!pracy na rzecz wzrostu wyko-
rzystania „odnawialnego” i „niskoemisyjnego” wodoru w naszym regionie. 
Do$wiadczenia innych regionów w Polsce i Europie pokazuj%, 'e wspó!praca 
w formule Biznes + Nauka + Samorz%d jest szczególnie efektywna w kon-
tek$cie transformacji gospodarki wodorowej. Dolno$l%ska Dolina Wodorowa 
oparta na strukturach klastrowych i wielowymiarowej wspó!pracy mi"dzy 
ró'nymi interesariuszami jest wi"c szans% dla naszego regionu na stanie 
si" jednym z pionierów w rozwoju i wdra'aniu technologii wodorowych oraz 
ogniw paliwowych w Polsce. B"dzie tak'e stanowi!a wa'ny element proce-
su d%'enia do osi%gni"cia neutralno$ci klimatycznej w Polsce i Europie do 
roku 2050. 

-ród!a:

1. Komisja Europejska, Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klima-
tu, 2020. Dost"p online:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=IT.

2. M. Maj, A. Szpor, Gospodarka wodorowa w Polsce. Obserwacje na podstawie ram ba-
dawczych Technologicznego Systemu Innowacji, „Policy Paper”, nr 5, Polski Instytut Eko-
nomiczny, Warszawa 2020. Dost"p online:  
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/PIE-PP_Wodor.pdf. 

3. Mi"dzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA), Hydrogen: A Renewable Ener-
gy Perspective, raport przygotowany na II Ministerialne Spotkanie Energetyki Wodorowej 
w Tokio, 2019. Dost"p online:  
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf.

4. Mi"dzynarodowa Agencja Energii, The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities, 
raport przygotowany na szczyt G20, 2019. Dost"p online:  
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen. 

5. Ministerstwo Klimatu i &rodowiska, Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspek-
tyw% do 2040 r. – projekt, 2020. Dost"p online:  
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Strategia_wodorowa/
Projekt_Polskiej_Strategii_Wodorowej_do_roku_2030_z_perspektywa_do_2040_r..docx.

6. Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, The National Hydrogen Strate-
gy, 2020. Dost"p online:  
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html.

7. Pomorski Klaster Wodorowy. WWW: https://klasterwodorowy.pl/.

Bogus#awa Drelich-Skulska 
Pawe# Brusi#o
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Bo(ena Ryszawska
Piotr Szyma"ski 
Magdalena Rozwadowska

dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Finansów Przedsi$biorstw i Fi-
nansów Publicznych; prowadzi 
badania w zakresie zielonej go-
spodarki, zielonych finansów, 
transformacji energetycznej 
i ekonomii %rodowiskowej; dy-
rektor Green Teamu - Centrum 
Zrównowa&onego Rozwoju 

Bo(ena 
Ryszawska 

Konsorcjum mi"dzynarodowe z zespo!em Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu w sk!adzie: dr hab. Bo'ena Ryszawska, prof. UEW (kierow-
nik projektu), mgr Magdalena Rozwadowska i dr hab. Piotr Szyma(ski, prof. 
UEW, otrzyma!o dofinansowanie w kwocie 2 999 935 euro na projekt pn. 
Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przej$cia 
na czyst# energi% (EC2) w ramach programu Horyzont 2020. 

Obywatelstwo energetyczne 
i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst' 
energi$ (EC2) – europejski 
projekt badawczy w ramach 
Horyzontu 2020
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EC2 jest projektem interdyscyplinarnym, ma 
charakter normatywny i wpisuje si$ w strategi$ 
UE w zakresie Europejskiego Zielonego %adu

Niniejszy konkurs dotyczy! budowania niskoemisyjnej, odpornej na zmia-
ny klimatyczne przysz!o$ci w postaci bezpiecznej, czystej i wydajnej energii. 
Komisja Europejska podj"!a decyzj" o przyznaniu dofinansowania z ko(cem 
grudnia 2020 r. Jest to drugi projekt badawczy w ramach programu Hory-
zont 2020 realizowany przez ten zespó! i czwarty w Uczelni. Pierwszy pro-
jekt tego zespo!u – SCALINGS . jest obecnie w ko(cowej fazie realizacji.

Projekt EC2 b"dzie realizowany we wspó!pracy z 14 partnerami z Austrii, 
Niemiec, Holandii, W!och i Hiszpanii, w tym z Uniwersytetami w Graz, Lip-
sku i Groningen, Zentrum für Soziale Innovation GMBH, ICLEI Europe-
an Secretariat GMBH, Global Ecovillage Network of Europe. W projekcie 
uczestniczy równie' wieloletni partner naszego Uniwersytetu – Spó!dziel-
nia Mieszkaniowa Wroc!aw-Po!udnie oraz Gmina Prusice.

EC2 jest projektem interdyscyplinarnym, ma charakter normatywny 
i wpisuje si" w strategi" UE w zakresie Europejskiego Zielonego #adu. 
Nadrz"dnym celem projektu jest badanie rosn%cej roli obywatelstwa ener-
getycznego i spo!eczno$ci energetycznych w transformacji energetycznej. 
Decentralizacja produkcji energii oraz zachodz%ca jednocze$nie rewolu-
cja cyfrowa s% kluczowymi czynnikami dokonuj%cej si" obecnie zmiany go-
spodarczej. Obywatelstwo energetyczne oznacza aktywne zaanga'owanie 
i wzmocnienie pozycji obywateli w sektorze energetycznym, zwi"kszaj%ce 
akceptacj" spo!eczn% dla zielonej zmiany. Projekt wpisuje si" w budowanie 
niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkni"tym w krajach Unii Europej-
skiej (UE).

Zespó! Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu koncentruje swoje ba-
dania na aspektach ekonomicznych, w szczególno$ci finansowych, transfor-
macji energetycznej i neutralno$ci klimatycznej. Podczas realizacji projektu 
zidentyfikowane zostan% bariery ekonomiczne i ryzyka finansowe w tym 

Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu; certyfikowa-
ny lider Climat Reality Project, 
kierownik mi$dzynarodowych 
projektów realizowanych 
w ramach programu Hory-
zont 2020: Scaling up Co-cre-
ation: Avenues and Limits for 
Integrating Society in Scien-
ce and Innovation (SCALINGS), 
a tak&e Obywatelstwo energe-
tyczne i wspólnoty energetycz-
ne na rzecz przej%cia na czyst" 
energi$ (EC2)

dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu, 
pracuje w Katedrze Ekonomi-
ki i Organizacji Przedsi$bior-
stwa; cz!onek zespo!u Green 
Team - Centrum Zrównowa&o-
nego Rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!a-
wiu; cz!onek zespo!u w mi$-
dzynarodowych projektach 
realizowanych w ramach pro-
gramu Horyzont 2020: Scaling 
up Co-creation: Avenues and Li-
mits for Integrating Society in 
Science and Innovation (SCA-
LINGS), a tak&e Obywatelstwo 
energetyczne i wspólnoty 
energetyczne na rzecz przej-
!cia na czyst" energi# (EC2)

Piotr 
Szyma"ski 

Bo(ena Ryszawska
Piotr Szyma"ski 
Magdalena Rozwadowska
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procesie oraz zaproponowane rekomendacje dotycz%ce nowych narz"-
dzi ekonomicznych i finansowych dopasowanych do innowacyjnych inicja-
tyw w ramach transformacji energetycznej. Obszary tematyczne zwi%zane 
z ekonomicznymi aspektami zmian klimatu i projektowaniem rozwi%za( 
w zakresie neutralno$ci klimatycznej w miastach s% zgodne z najnowszymi 
misjami UE i programu Horyzont Europa na lata 2021.2027.

Badania w projekcie daj% szans" na szerok% wspó!prac" z Miastem Wro-
c!aw, gdy' wpisuj% si" w program neutralno$ci klimatycznej Wroc!awia, 
a tak'e na pog!"bienie kooperacji ze Spó!dzielni% Mieszkaniow% Wroc!aw-
-Po!udnie oraz Gmin% Prusice, realizuj%cymi projekty w zakresie energii 
odnawialnej. Kompetencje i wiedza zdobyte w projekcie SCALINGS i konty-
nuowane w projekcie EC2 wspieraj% aktywno$) Green Teamu w Uczelni.

mgr, asystent w Katedrze Fi-
nansów Przedsi$biorstw 
i Finansów Publicznych Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu; jej zainteresowania 
naukowe obejmuj" p!e(, klimat 
i sprawiedliwo%( spo!eczn" 
w zakresie procesów gospo-
darczych; aktualnie przygo-
towuje rozpraw$ doktorsk" 
na temat wp!ywu kokreacji 
na warto%( ekonomiczn" pro-
jektu oraz wp!ywu w!"czenia 
spo!ecznego w proces decyzyj-
ny na gospodark$; cz!onek ze-
spo!u w mi$dzynarodowych 
projektach realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: Scaling up Co-creation: 
Avenues and Limits for Inte-
grating Society in Science and 
Innovation (SCALINGS), a tak-
&e Obywatelstwo energetycz-
ne i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst" 
energi# (EC2)

Magdalena 
Rozwadowska 

Bo(ena Ryszawska
Piotr Szyma"ski 
Magdalena Rozwadowska
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Prezes Zarz"du w Dolno%l"skim 
Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., 
ekonomista z wieloletnim do-
%wiadczeniem w pracy na rzecz 
instytucji samorz"dowych

ROMAN
KOZ%OWSKI

Jednym z najcz"$ciej przewijaj%cych si" tematów dzisiejszych czasów jest 
kwestia elektromobilno$ci. Dolny &l%sk wyró'nia si" aktywno$ci% w tym ob-
szarze na tle Polski i to nie tylko ze wzgl"du na licznych zagranicznych in-
westorów pragn%cych otwiera) w naszym regionie swoje fabryki baterii, ale 
poprzez inicjatywy strategiczne, takie jak nowoczesne technologie wodoro-
we lub inwestycje w rozwi%zania s!u'%ce redukcji dwutlenku w"gla na tere-
nach szczególnie zanieczyszczonych.

9 wrze$nia 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisa! list intencyjny, 
który zak!ada utworzenie w naszym województwie tzw. Doliny Wodorowej. 
– Cel osi%gni"cia neutralno$ci klimatycznej do roku 2050 jest wielkim 

Strategia redukcji emisji 
dwutlenku w$gla na Dolnym 
+l'sku - nowa inicjatywa
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Dolny +l'sk wyró(nia si$ 
aktywno!ci' w tym obsza-
rze na tle Polski i to nie tyl-
ko ze wzgl$du na licznych 
zagranicznych inwestorów 
pragn'cych otwiera* w na-
szym regionie swoje fabry-
ki baterii, ale poprzez inicja-
tywy strategiczne, takie jak 
nowoczesne technologie 
wodorowe lub inwestycje 
w rozwi'zania s#u('ce 
redukcji dwutlenku w$gla 
na terenach szczególnie 
zanieczyszczonych.

wyzwaniem dla Europy. Chcemy, aby Dolno$l%-
ska Dolina Wodorowa sta!a si" wa'nym elemen-
tem tego procesu. Jako w!adze samorz%dowe 
silnie wspieramy inwestycje w rozwój innowacyj-
nych technologii, a tak'e wspó!prac" z o$rodkami 
naukowymi i badawczymi. Wierz", 'e ju' w naj-
bli'szych latach zobaczymy efekty tych dzia!a( 
i umocnimy pozycj" Dolnego &l%ska jako regionu 
nowoczesnego i $mia!o podejmuj%cego si" realiza-
cji ambitnych wyzwa( – podsumowa! to wydarze-
nie Marsza!ek Cezary Przybylski.

W celu zapewnienia wsparcia tej inicjatywy Dolno-
$l%ski Fundusz Rozwoju wraz z partnerami z Nie-
miec, W!och i Grecji z!o'y! wniosek do Komisji 
Europejskiej o dofinansowanie na projekt TRANS-
FORMER, który zak!ada wspólne opracowanie stra-
tegii redukcji emisji dwutlenku w"gla na terenach 
górniczych i przemys!owych. W przypadku Dolnego 
&l%ska b"dzie to obszar Zag!"bia Miedziowego, za$ 
g!ównym omawianym aspektem jest transformacja 
w!a$nie w obszarze mobilno$ci.

Wi"cej informacji na temat tych inicjatyw mo'na 
znale,) pod linkami: 

https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-intencyjny-w-sprawie-utworzenia-
-dolnoslaskiej-doliny-wodorowej oraz 
https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/
powstaje-dolnoslaska-dolina-wodorowa/

ROMAN KOZ%OWSKI
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Materia#  
przygotowany 
przez Biuro  
Prasowe UMWD

Cyklostrada Dolno$l%ska to system tras rowerowych, które poprawi% do-
st"pno$) transportow% regionu, zintegruj% lokalne drogi rowerowe i powi%-
'% je z dolno$l%sk% sieci% kolejow%. Projekt oparty jest na sieci g!ównych 
tras rowerowych obejmuj%cych swoim zasi"giem ca!y region, !%cz%c si" 
równie' z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Cyklostra-
da Dolno$l%ska b"dzie mie) w sumie ponad 2200 km. Powstaje na podsta-
wie obiektywnych kryteriów i zapewnia mi"dzy innymi dost"p do atrakcji 
turystycznych, a tak'e po!%czenie z najwa'niejszymi o$rodkami regionu. 
Przy realizacji inwestycji b"d% wspó!pracowa) równie' lokalne samorz%-
dy oraz zarz%dcy poszczególnych terenów. Dzi"ki przeprowadzonym przez 
samorz%d województwa w ostatnich miesi%cach konsultacjom spo!ecznym 
zgromadzono kilkaset uwag, które wp!yn"!y na ostateczny kszta!t projektu. 
* Dolny &l%sk jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podj%! temat dróg 
rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedsta-
wicielami $rodowiska mi!o$ników turystyki rowerowej tworzymy strategi" 

Cyklostrada Dolno!l'ska



IMPAKT DOLNY !L"SK27Biuro Prasowe UMWD

Cyklostrada Dolno!l'ska 
b$dzie mie* w sumie ponad 
2200 km. Powstaje na pod-
stawie obiektywnych kry-
teriów i zapewnia mi$dzy 
innymi dost$p do atrakcji 
turystycznych, a tak(e po-
#'czenie z najwa(niejszymi 
o!rodkami regionu.

budowy sieci dróg rowerowych w ca!ym regionie. Zadba-
li$my równie' o wypracowanie standardów projektowych, 
dzi"ki którym nowo budowane drogi b"d% bezpieczne, funk-
cjonalne, przyjazne dla u'ytkowników i $rodowiska – mówi 
Cezary Przybylski, Marsza!ek Województwa Dolno$l%skiego.

Graficzne przedstawienie Koncepcji mo'na znale,) 
na stronach: 
http://dolnoslaska-cyklostrada.irt.wroc.pl/ oraz 
https://geoportal.dolnyslask.pl/ 

Rys. 1: Koncepcja g!ównych tras rowerowych Autor: Instytut Rozwoju Terytorialnego
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dr hab. in&., profesor Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu, cz!onek cen-
trum kompetencyjnego Green 
Team – Centrum Zrównowa-
&onego Rozwoju, specjalizuje 
si$ w problematyce zwi"za-
nej z niefinansowymi efektami 
dzia!alno%ci przedsi$biorstw 
(aspektami ESG), zrównowa&o-
nym rozwojem oraz niebiesk" 

Hanna 
Sikacz Narz"dziem wspieraj%cym inwestorów w podejmowaniu dzia!a( na rzecz 

zrównowa'onego rozwoju jest tzw. taksonomia UE, czyli system jednolitej 
klasyfikacji dzia!alno$ci gospodarczych w Unii Europejskiej pod k%tem sze-
roko poj"tego oddzia!ywania na $rodowisko naturalne. Taksonomia ta jest 
swojego rodzaju fundamentem, na którym opieraj% si" wszystkie elementy 
sk!adowe Europejskiego Zielonego #adu.

Ramy europejskiej taksonomii zosta!y przyj"te 18 czerwca 2020 r. rozporz%-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, które obowi%zuje 
od 12 lipca 2020 r. i s% bezpo$rednio stosowane we wszystkich pa(stwach 
cz!onkowskich. W dokumencie tym przedstawiono kryteria, które musi 

Od zrównowa(onego rozwoju 
do blue economy i ESG
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Europejski Zielony %ad 
i jego narz$dzie, jakim jest 
taksonomia, wskazuje 
kierunek praktycznych 
dzia#a" podejmowanych 
na rzecz zrównowa(onego 
rozwoju.

spe!nia) dzia!alno$) gospodarcza zgodna z taksonomi%, a mianowicie:
a) powinna znacz%co przyczynia) si" do osi%gni"cia przynajmniej jednego 

z sze$ciu celów $rodowiskowych:
• adaptacji do zmian klimatu,
• !agodzenia zmian klimatu,
• zrównowa'onego u'ytkowania zasobów wodnych i morskich,
• przechodzenia na gospodark" o obiegu zamkni"tym,
• zapobiegania zanieczyszczeniom,
• ochrony ró'norodno$ci biologicznej i ekosystemów;

b) nie powinna powodowa) znacz%cej szkody dla pozosta!ych celów;
c) powinna by) zgodna z odpowiednimi kryteriami technicznymi, przygoto-

wanymi przez unijne organy;
d) powinna zapewnia) minimum gwarancji dotycz%cych zabezpieczenia 

spo!ecznego i zarz%dzania; tzw. ESG oznaczaj%cy trzy obszary brane 
pod uwag" m.in. do oceny niefinansowej podmiotów, pozwalaj%ce moni-
torowa) dzia!ania z zakresu rozwoju zrównowa'onego; nale'% do nich 
obszary: $rodowiskowy (ang. environmental), spo!eczny (ang. social) 
i !adu korporacyjnego (ang. corporate governance).

W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospo-
darczej znane jest okre$lenie green economy for 
sustainable development, czyli zielona gospodar-
ka na rzecz zrównowa'onego rozwoju. Europejski 
Zielony !ad dotyczy nie tylko zielonej gospodar-
ki, lecz tak'e blue economy, czyli niebieskiej go-
spodarki, o której mówi si" w kontek$cie tematyki 
zwi%zanej z wod%. Niebieska gospodarka obejmu-
je zarówno tradycyjn% dzia!alno$), tj. rybo!ówstwo, 
transport morski, przemys! stoczniowy, turystyk" 
nadmorsk% czy rejsow%, jak i pozyskiwanie energii 
z morskich ,róde! odnawialnych, a tak'e biotech-
nologi" morsk%.

Europejski Zielony #ad i jego narz"dzie, jakim jest 
taksonomia, wskazuje kierunek praktycznych dzia-
!a( podejmowanych na rzecz zrównowa'onego 

rozwoju, a obejmuj%cych m.in. takie zagadnienia, jak zaprezentowane w ni-
niejszym tek$cie, czyli blue economy i aspekty ESG.

gospodark" (blue econo-
my), autorka monografii Dzia-
$alno!% przedsi#biorstwa 
w obszarach !rodowiskowym, 
spo$ecznym i $adu korporacyj-
nego. Teoria i praktyka

Hanna Sikacz
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Andrzej Raszkowski
Bartosz Bartniczak

dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Gospodarki Regionalnej; eko-
nomista, trener biznesu, dorad-
ca strategiczny, wyk!adowca 
na studiach Executive MBA, Gu-
est Professor Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dres-
den, ekspert PwC Polska (Pu-
blic Sector & Infrastructure); 
posiada wieloletni" praktyk$ 

Andrzej 
Raszkowski Celem prowadzonych bada( by!a analiza oraz prezentacja pozycji krajów 

regionu Europy &rodkowo-Wschodniej (CEEC) w relacji do poziomu imple-
mentacji koncepcji zrównowa'onego rozwoju w latach 2010*2016. Dru-
gim celem oraz za!o'on% warto$ci% dodan% przeprowadzonych bada( by!o 
sformu!owanie wybranych szans oraz wyzwa( odnosz%cych si" do zrów-
nowa'onego rozwoju w krajach CEE. Badanie oparto na 66 wska,nikach 
monitoruj%cych Sustainable Development Goals (SDG) w uj"ciu global-
nym. -ród!em danych, przy uwzgl"dnieniu ich dost"pno$ci i kompletno$ci, 
by! Eurostat (Database: sustainable development indicators). Wykorzysta-
n% metod% badawcz%, s!u'%c% ocenie wdra'ania koncepcji zrównowa'onego 
rozwoju by! syntetyczny miernik rozwoju (SMR).

Zrównowa(ony rozwój w 
krajach Europy +rodkowo-
Wschodniej (CEE). Szanse  
i wyzwania
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Do 11 krajów CEE poddanych analizom zaliczono: Bu!gari", Chorwacj", Cze-
chy, Estoni", W"gry, #otw", Litw", Polsk", Rumuni", S!owacj" i S!oweni". 
Jest to delimitacja zgodna z klasyfikacj% Organizacji Wspó!pracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD). Organizacja uwzgl"dnia w grupie krajów CEE jesz-
cze Albani", ale dla tego kraju nie by!y dost"pne dane Eurostatu i nie zosta! 
on finalnie w!%czony do analiz. W tym miejscu nale'y doda), 'e do Europy 
&rodkowo-Wschodniej, w zale'no$ci od przyj"tych kryteriów, zaliczy) mo'-
na równie' Bia!oru$, Ukrain", Bo$ni" i Hercegowin", Serbi", Czarnogór", 
Macedoni" czy te' Kosowo.

Wykres 1. Pozycja poszczególnych krajów CEE wzgl"dem poziomu implementacji SDG w la-
tach 2010–2016. !ród"o: Opracowanie w"asne.

Pozycja lidera w badanym okresie z wyj%tkiem roku 2011 oraz 2014 przypa-
d!a S!owenii (Wykres 1). W latach 2011 oraz 2014 liderem by!y Czechy, któ-
re w pozosta!ych latach uplasowa!y si" na drugiej pozycji. We wszystkich 
badanych latach na ostatniej pozycji uplasowa!a si" Rumunia.
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Wykres 2. Warto$ci SMR krajów CEE odno$nie do poziomu implementacji SDG w latach 2010–
2016. !ród"o: Opracowanie w"asne.

Z uwagi na sposób wyznaczania warto$ci wzorcowych przyj"to nast"pu-
j%cy schemat interpretacji wyników: warto$ci SMR w przedziale [0,8; 1,0] 
– sytuacja bardzo korzystna; warto$ci SMR w przedziale [0,6; 0,8] – sytu-
acja korzystna; warto$ci SMR w przedziale [0,4; 0,6] – sytuacja umiarkowa-
na; warto$ci SMR w przedziale [0,2; 0,4] – sytuacja niekorzystna; warto$ci 
SMR w przedziale [0,0; 0,2] – sytuacja bardzo niekorzystna. Niekorzyst-
na sytuacja w 2010 roku wyst%pi!a w 5 krajach, w 2011 roku – w 4, w la-
tach 2012*2015 w 3 krajach, a w 2016 roku tylko w dwóch. W pozosta!ych 
krajach okre$lona ona zosta!a jako umiarkowana (Wykres 2). Pokazuje to, 
'e z roku na rok systematycznie zwi"ksza si" liczba krajów, w których sy-
tuacja w zakresie wdra'ania wzorców zrównowa'onego rozwoju mo'e by) 
okre$lana jako umiarkowana. W ramach ogólnych wniosków mo'na stwier-
dzi), 'e sytuacja wszystkich krajów uleg!a poprawie w badanym okresie. 
Mimo to w 'adnym z krajów sytuacji w badanym okresie nie mo'na okre$li) 
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mianem korzystnej. Bardzo blisko tego stanu by!y Czechy oraz S!owe-
nia. Oprócz wspomnianych dwóch krajów w sytuacji umiarkowanej w 2016 
r. znalaz!y si" Estonia, W"gry, S!owacja, Polska, Litwa, #otwa i Chorwacja. 
Wci%' w niekorzystnej sytuacji pozostaj% Bu!garia oraz Rumunia, cho) zro-
bi!y zauwa'alne post"py.

Na bazie przeprowadzonych bada( oraz studiów literaturowych sformu-
!owano wybrane, istotne wyzwania oraz szanse rozwojowe w kontek$cie 
wdra'ania koncepcji zrównowa'onego rozwoju w krajach CEE. Dokona-
no równie' charakterystyk zasygnalizowanych zjawisk (Tabela 1). Nale'y 
zauwa'y), 'e cz"$) opisanych zjawisk mo'e wyst"powa) w innych eu-
ropejskich krajach, przy czym poczynione charakterystyki uwzgl"dniaj% 
specyfik" grupy krajów CEE. Wyró'nia je m.in. poziom rozwoju spo!eczno-
-gospodarczego, wci%' ni'szy ni' w krajach Europy Zachodniej, zasz!o$ci hi-
storyczne ze szczególnym uwzgl"dnieniem okresu tzw. demokracji ludowej, 
zaniedbania infrastrukturalne czy te' po!o'enie geograficzne. Generalnie, 
poza paroma wyj%tkami, kraje CEE klasyfikowane s% wci%' jako tzw. rynki 
wschodz%ce.

WYZWANIA CHARAKTERYSTYKA

Starzenie si" spo!ecze(stw 

Problemem, który dotyczy znakomitej wi"kszo$ci krajów europejskich, w tym regionu 
CEE, jest starzenie si" spo!ecze(stwa. W!a$ciwie ka'dy istotny problem spo!eczny b"-
dzie mia! automatyczny, niekorzystny wp!yw na zrównowa'ony rozwój, osi%ganie !adu 
zrównowa'onego. Opisywane zjawisko jest znakiem naszych czasów, 'yjemy d!u'ej, 
wspó!czynnik dzietno$ci jest na niskim poziomie. Rekomendacj% w tym zakresie mog% 
by) dzia!ania dotycz%ce intensyfikowania polityki prorodzinnej, przydzielania $wiad-
cze( wychowawczych, co te' ma miejsce w wi"kszo$ci krajów CEE. Ponadto skuteczne 
mo'e by) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wsparte systemem zni'ek i pro-
mocji ze strony podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Kompleksowa rewitalizacja  
przestrzeni publicznej 

Rewitalizacja jest w sposób bezpo$redni powi%zana ze zrównowa'onym rozwojem; 
mo'na przyj%), 'e stanowi jego wa'ny komponent, jest komplementarna. W krajach 
CEE jest jeszcze sporo obszarów wymagaj%cych pilnej rewitalizacji w zakresie spo-
!ecznym, gospodarczym, $rodowiskowym, przestrzennym oraz technicznym. Szczegól-
nie dotyczy to przestrzeni publicznych. Ponadto omawiana rewitalizacja nie dotyczy 
tylko terenów miejskich, ale równie' wiejskich. W tym zakresie zalecana jest w szcze-
gólno$ci kompleksowo$) dzia!a(, nieskupianie si" tylko na aspektach technicznych 
(mieszkaniowych), pomini"cie pozosta!ych wymiarów rewitalizacji. W ostatnich latach 
w krajach regionu CEE dzia!ania rewitalizacyjne wspierane by!y wspó!finansowaniem 
z funduszy europejskich.
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Wzrastaj%ca konkurencja ze strony in-
nych regionów Europy i $wiata

Wyzwaniem dla zrównowa'onego rozwoju krajów CEE b"dzie równie' wzrastaj%ca 
konkurencja ze strony innych pa(stw i regionów $wiata. W dzisiejszych czasach kra-
je konkuruj% m.in. o inwestycje, nowych rezydentów, turystów, studentów, transfer 
nowoczesnych technologii itd. Aktywno$) konkurencji, zw!aszcza w zakresie pozyski-
wania nowych i utrzymywania obecnych inwestorów, wzrasta. Osobnym zagadnieniem 
jest konkurencja o pracownika. W tym wypadku docelowy !ad zintegrowany, przede 
wszystkim w wymiarze spo!ecznym, zaburza odp!yw pracowników z regionu CEE do 
bogatszych krajów europejskich. Decyduj%ce znaczenie ma tutaj realna wysoko$) wy-
nagrodze( oraz warunki pracy. Zjawisko to w sposób naturalny powstrzyma) mo'e 
równanie poziomu jako$ci 'ycia do najbogatszych. Kraje CEE uczestnicz% równie' we 
wspó!zawodnictwie o fundusze europejskie. Pozytywna jest natomiast relatywnie wy-
soka atrakcyjno$) inwestycyjna regionu CEE.

Wahania koniunktury gospodarczej, kry-
zysy, pandemie

Wahania koniunktury gospodarczej, kryzysy, pandemie mog% zaburzy) proces zrówno-
wa'onego rozwoju i s% niezwykle trudne do przewidzenia. Przyk!adem takiej sytuacji 
jest cho)by globalny kryzys gospodarczy maj%cy swoj% genez" w Stanach Zjednoczo-
nych, a który rozprzestrzeni! si" na ca!y $wiat. W chwili obecnej, co potwierdzaj% prze-
prowadzone w opracowaniu badania, kraje CEE s% w dobrej sytuacji w odniesieniu do 
wzrostu gospodarczego. Relatywnie dobrze poradzi!y sobie równie' ze wspomnianym 
kryzysem. Natomiast wyzwaniem w tym zakresie jest uwzgl"dnianie sytuacji kryzyso-
wych w planach rozwojowych poszczególnych pa(stw. Wykorzysta) mo'na tutaj pla-
nowanie scenariuszowe, tworzenie alternatywnych strategii dzia!ania, elastyczno$) 
i szybko$) w reagowaniu na zmiany zachodz%ce w bli'szym i dalszym otoczeniu. Sy-
tuacje pandemiczne, w tym pandemia COVID-19, nie s% do przewidzenia i najlepszym 
przeciwdzia!aniem jest bycie permanentnie przygotowanym na takie sytuacje.

Rozwarstwienie spo!eczne

Wyniki przeprowadzonych w opracowaniu bada( potwierdzaj%, 'e wci%' istotnym wy-
zwaniem dla krajów CEE jest rozwarstwienie spo!eczne. Nie sposób mówi) o rozwo-
ju zrównowa'onym, gdy zauwa'alna cz"$) spo!ecze(stwa jest zagro'ona ubóstwem. 
O zamo'no$ci i stabilno$ci spo!ecze(stwa nie $wiadczy w%ska grupa osób bogatych, 
tylko szeroka i silna klasa $rednia. Nale'y zauwa'y), 'e pomimo niezaprzeczalne-
go rozwoju spo!eczno-gospodarczego regionu CEE skala rozwarstwienia nie uleg!a 
tak diametralnej poprawie. Za lepsz% jako$ci% 'ycia w wielkich miastach nie zawsze 
idzie poprawa egzystencji na prowincji, gdzie sumarycznie mieszka wi"kszo$) popu-
lacji krajów CEE. Poza tym samo rozwarstwienie niesie ze sob% szereg przykrych kon-
sekwencji, w tym zjawisko wykluczenia spo!ecznego, ubóstwo, na!ogi, przest"pczo$), 
dziedziczenie bezrobocia, a tak'e nisk% aktywno$) spo!eczn%.

Wyczerpywanie si" zasobów 
naturalnych

Proces wyczerpywania si" zasobów naturalnych jest ogólnie zwi%zany z ekspansywn% 
polityk% rozwojow% cz!owieka. Zasoby naturalne s% specyficzn% kategori% ekonomiczn% 
i wraz z maj%tkiem narodowym, czyli zasobami antropogennymi, wchodz% w sk!ad bo-
gactwa narodowego. Stanowi% zatem wa'ny determinant, to jest si!" sprawcz% rozwoju 
spo!eczno-gospodarczego. Kraje regionu CEE s% w ostatnich latach nara'one na zjawi-
sko wyczerpywania si" tych zasobów w sposób szczególny. Podyktowane jest to zwi"k-
szonym zapotrzebowaniem na wszelkie surowce, zwi%zanym z niwelowaniem ró'nic 
rozwojowych, infrastrukturalnych, nadganianiem dystansu cywilizacyjnego. Jest to wy-
zwanie, którego konsekwencje dla zrównowa'onego rozwoju b"d% odczuwalne za kil-
ka, kilkana$cie lat. W chwili obecnej zasadne jest podejmowanie okre$lonych dzia!a( 
antycypuj%cych przysz!e zagro'enia. Wa'ne jest prowadzenie racjonalnej polityki su-
rowcowej, dba!o$) o odnawialne ,ród!a energii, promowanie postaw sprawiedliwo$ci 
mi"dzypokoleniowej.

Andrzej Raszkowski
Bartosz Bartniczak



IMPAKT DOLNY !L"SK35

Szanse Charakterystyka

Wzrost $wiadomo$ci ekologicznej

Badania potwierdzaj% korzystne zmiany w zakresie edukacji ogó!em, na tej podstawie 
mo'na przyj%) za!o'enie, 'e wzrasta równie' $wiadomo$) ekologiczna spo!ecze(stw. 
Jest to niezwykle istotne dla zrównowa'onego rozwoju, z przynajmniej kilku przyczyn. 
Edukacja ekologiczna oznacza koncepcj" wychowania, przedmiot nauczania oraz dzia-
!alno$) edukacyjno-wychowawcz%, system kszta!towania postaw i pogl%dów wobec 
otaczaj%cego $wiata opartego na szacunku dla $rodowiska. Takie interdyscyplinarne 
podej$cie uwra'liwia na problemy i zagro'enia $rodowiskowe, u$wiadamia ich przyczy-
ny i skutki, uczy metod ich rozwi%zywania oraz odpowiedzialno$ci za $rodowisko przy-
rodnicze, a tak'e mobilizuje do czynnego podejmowania dzia!a(, indywidualnych oraz 
grupowych na rzecz ochrony $rodowiska naturalnego.

Zwi"kszone $rodki publiczne na proeko-
logiczne rozwi%zania, ochron" klimatu

Jak ju' wspomniano wcze$niej, kraje regionu CEE (ze szczególnym uwzgl"dnieniem 
najwi"kszego badanego kraju: Polski) s% jednym z wi"kszych beneficjentów w kontek-
$cie otrzymywanej pomocy z funduszy europejskich. Wiele programów pomocowych 
dedykowanych jest bezpo$rednio wdra'aniu rozwi%za( proekologicznych, przyjaznych 
$rodowisku naturalnemu. Dla krajów CEE jest to niepowtarzalna szansa rozwojowa 
i realna okazja na transformacj" gospodarek w kierunku zrównowa'onego rozwoju. 
Przyk!adowo: w ramach kolejnego d!ugoterminowego bud'etu Unii Europejskiej na lata 
2021–2027 zak!ada si" zwi"kszenie $rodków finansowych na rzecz $rodowiska i dzia-
!a( w dziedzinie klimatu. Planowany jest wi"kszy nacisk na czyst% energi", przyrod" 
i ró'norodno$) biologiczn%, dalsze wsparcie gospodarki o obiegu zamkni"tym oraz !a-
godzenie zmiany klimatu. Przewiduje si" innowacyjne metody reagowania na wyzwa-
nia zwi%zane ze $rodowiskiem i klimatem.

Dopasowywanie prawodawstwa do unij-
nych wymogów w zakresie ochrony 
$rodowiska

Pozytywnym zjawiskiem w kontek$cie wdra'ania koncepcji zrównowa'onego rozwo-
ju jest dopasowywanie, w okre$lonym zakresie, prawodawstwa krajowego do regula-
cji unijnych. Zobligowane do tego s% generalnie wszystkie kraje cz!onkowskie, a wi"c 
równie' badane w opracowaniu kraje CEE. Szczególne znaczenie ma tutaj stopniowe 
dochodzenie do relatywnie wysokich norm i standardów unijnych w zakresie np. ogra-
niczania emisji zwi%zków toksycznych do atmosfery. Rozwi%zania w tym zakresie mog% 
by) kosztowne, natomiast istnieje przekonanie, 'e w d!ugim okresie przyczyni% si" do 
ochrony $rodowiska i wy'szego poziomu zrównowa'onego rozwoju.

Wzrost aktywno$ci sektora organizacji 
pozarz%dowych (NGOs)

Aspekt spo!eczny jest bardzo istotny w zakresie implementacji zasad zrównowa'onego 
rozwoju. Wzrastaj%ca aktywno$) organizacji pozarz%dowych (NGOs) mo'e by) korzyst-
na dla tego procesu. Nale'y nadmieni), 'e partycypacja spo!eczna w rozwi%zywaniu 
problemów krajowych, regionalnych jest w krajach regionu CEE ni'sza ni' w Europie 
Zachodniej. Ponadto NGOs mog% by) partnerami w realizacji wspólnych projektów ra-
zem z przedstawicielami sektora prywatnego (przedsi"biorstwa) oraz publicznego (in-
stytucje szczebla centralnego, samorz%dy). Dzia!alno$) NGOs jest szans%, poniewa' s% 
one cz"sto propagatorami zasad zrównowa'onego rozwoju, edukacji ekologicznej, po-
szanowania zasobów naturalnych, odpowiedzialno$ci mi"dzypokoleniowej. Potrafi% sty-
mulowa) endogeniczne potencja!y lokalnych spo!eczno$ci w poszczególnych krajach. 
NGOs maj% równie' szerokie mo'liwo$ci aplikowania o $rodki pomocowe z funduszy 
europejskich.
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Promowanie zdrowego stylu 'ycia, ak-
tywne sp"dzanie czasu wolnego

Zdrowy styl 'ycia zasadniczo wpisany jest w spo!eczny wymiar zrównowa'onego roz-
woju i jest jednym z warunków osi%gania !adu zintegrowanego. Rozprzestrzenianie 
si" mody na zdrowy, aktywny styl 'ycia jest równocze$nie szans% w zakresie podno-
szenia jako$ci 'ycia w poszczególnych krajach. Propagowanie zdrowego stylu 'ycia, 
poprawy kondycji zdrowotnej jest ju' relatywnie mocno osadzone w przekazach me-
dialnych, projektach edukacyjnych i profilaktyki prozdrowotnej. Funkcjonuje równie' 
poj"cie sustainable living, czyli styl 'ycia wed!ug filozofii zrównowa'onego rozwoju. 
Jest to, najogólniej rzecz ujmuj%c, rodzaj alternatywnego sposobu 'ycia, który odcho-
dzi od nadmiernej konsumpcji, po$piechu i zwraca si" w stron" rozwoju duchowego. 
Zawiera w sobie elementy zarówno slow life, zero waste, downshifting, jak i stawianie 
na rozwój osobisty i g!"bok% ekologi". Podej$cie to tworzy przestrze( na refleksje doty-
cz%ce kondycji, jako$ci 'ycia i ulepszania aspektów 'ycia w sposób, który reguluje rela-
cj" mi"dzy jednostk%, spo!ecze(stwem i $rodowiskiem.

Tab. 1. Szanse i wyzwania w procesie implementacji koncepcji zrównowa'onego rozwoju 
w krajach Europy &rodkowo-Wschodniej (CEEC). !ród"o: Opracowanie w"asne. 

Znaj%c szanse i wyzwania na drodze krajów regionu CEE w kierunku im-
plementacji koncepcji zrównowa'onego rozwoju mierzonej post"pem w re-
alizacji SDG, !atwiej jest formu!owa) odpowiednie zalecenia, d!ugofalowe 
strategie zrównowa'onego rozwoju. Jest to równie' drogowskaz dla osób 
odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych. Nale'y zaznaczy), 
'e dochodzenie do relatywnie wysokiego poziomu zrównowa'onego roz-
woju jest procesem d!ugofalowym i trudnym, który wymaga nie tylko od-
powiednich nak!adów finansowych i regulacji prawnych, lecz tak'e zmian 
w spo!ecznej mentalno$ci.

Kompleksowe wyniki bada( dost"pne s% w publikacji:  
A. Raszkowski, B. Bartniczak, Sustainable Development in the Central and 
Eastern European Countries (CEECs): Challenges and Opportunities, „Su-
stainability”, 11, 1180, 2019.  
Dost"p online: https://doi.org/10.3390/su11041180.
ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/331299212_Sustainable_
Development_in_the_Central_and_Eastern_European_Countries_CEECs_Challenges_
and_Opportunities 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrzej-raszkowski/
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Europejski Zielony #ad wi%'e si" z wyzwaniami tak'e dla gospodarki rolnej. 
Realizacja tej strategii w obszarze rolnictwa przyczyni si" do rozwoju mode-
lu zrównowa'onego. Jednym z aktualnych, kluczowych wyzwa( dla sektora 
rolnego jest bowiem zapewnienie podstaw bezpiecze(stwa 'ywno$ciowe-
go przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wp!ywu dzia!alno$ci rol-
niczej na $rodowisko przyrodnicze. Dotyczy to zw!aszcza systemu rolnictwa 
konwencjonalnego (industrialnego), ukierunkowanego na maksymaliza-
cj" zysku, cechuj%cego si" du'ymi nak!adami na $rodki produkcji pochodze-
nia przemys!owego. Ten model rolnictwa wyró'nia si" relatywnie wysokim 
stopniem chemizacji rolnictwa (stosowania nawozów mineralnych, $rodków 
ochrony ro$lin, dodatków do pasz itp.).

Europejski Zielony %ad  
w obszarze rolnictwa

Arkadiusz Piwowar



IMPAKT DOLNY !L"SK38

Zagro'enia $rodowiska ze strony rolnictwa wynikaj% m.in. z nieracjonalne-
go stosowania agrochemikaliów (g!ównie nawozów i pestycydów). Niezrów-
nowa'one praktyki w obszarze nawo'enia prowadz% do zwi"kszenia presji 
na $rodowisko naturalne, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Dotyczy 
to zarówno gospodarki nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik itp.), jak 
i mineralnymi. Stosowanie zbyt du'ej ilo$ci nawozów w stosunku do wyma-
ga( ro$lin uprawnych, a tak'e niew!a$ciwe terminy i formy ich stosowania 
wp!ywaj% na zanieczyszczenie wód i gleb m.in. azotanami i fosforem. Z ko-
lei w zakresie przechowywania i stosowania nawozów naturalnych szcze-
góln% uwag" zwraca) nale'y na mo'liwo$ci ograniczenia emisji amoniaku. 
Istotnym problemem w kontek$cie ochrony $rodowiska oraz zdrowia lu-
dzi i zwierz%t jest równie' nieracjonalne stosowanie pestycydów, chocia' 
w ostatnich latach wycofano wiele substancji aktywnych, które stanowi!y 
g!ówny element licznych preparatów z tej grupy agrochemikaliów. Podsta-
w% decyzji o wycofaniu by!y wyniki bada( wskazuj%ce na negatywny wp!yw 
tych substancji na zdrowie ludzi, dobrostan zwierz%t (w tym owadów za-
pylaj%cych) i ochron" $rodowiska. Niemniej jednak nadal liczne zagro'enia 
zwi%zane s% z pozosta!o$ciami pestycydów w $rodowisku glebowym. 

W ostatnich latach toczy si" o'ywiona dyskusja wokó! problemów dzia!al-
no$ci rolniczej w wy'ej wymienionych kwestiach. W dyskusj" w!%czaj% si" 
tak'e naukowcy reprezentuj%cy dyscyplin" ekonomia i finanse, których ba-
dania koncentruj% si" m.in. w obszarze efektów zewn"trznych w rolnictwie. 
Istotne s% zw!aszcza te czynniki, które mog% powodowa) nieodwracalne 
zmiany w $rodowisku naturalnym, a tym samym zaburza) biogeochemicz-
ne cykle w biosferze i podwy'sza) ryzyko dla przysz!ych pokole( spowodo-
wane niew!a$ciw% dzia!alno$ci% cz!owieka obecnie. Problematyka zwi%zana 
ze zrównowa'onymi praktykami rolniczymi jest podejmowana tak'e przez 
autora niniejszego artyku!u. Badania z tego zakresu zosta!y przeprowa-
dzone m.in. w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Na-
uki. Wyniki bada( zrealizowanych w ramach tego projektu opublikowano 
m.in. w czasopismach „Economics and Sociology”, „Environmental Science 
and Pollution Research” oraz „Environmental Monitoring and Assessment”. 
W ramach projektu zebrano bogaty i zró'nicowany materia! empiryczny, co 
umo'liwi!o dokonanie porówna( stosowanych praktyk rolniczych zarówno 

publikacji naukowych, w tym 
29 artyku!ów opublikowanych 
w jedenastu czasopismach wy-
ró&nionych na li%cie Journal 
Citation Report (JCR), suma-
ryczny Impact Factor (IF) publi-
kacji przekracza 60, a indeks 
Hirscha wed!ug bazy Scopus 
wynosi 10; wykona! 263 recen-
zje prac naukowych, z tego 172 
dla czasopism posiadaj"cych 
wspó!czynnik wp!ywu IF (m.in. 
„Science of the Total Environ-
ment” - Elsevier, „Renewable & 
Sustainable Energy Reviews” - 
Elsevier, „Journal of Environ-
mental Management” – Elsevier, 
„Energy Research & Social 
Science” - Elsevier, „Journal of 
Rural Studies” – Elsevier, „Land 
Use Policy” - Elsevier, „Environ-
ment, Development and Susta-
inability” - Springer, „Energy, 
Ecology and Environment” - 
Springer, „Energy & Environ-
ment” - SAGE); cz!onek zespo!ów 
edytorskich kilku czasopism 
naukowych (m.in. „Frontiers in 
Energy Research”, „PLOS ONE”, 
„Open Agriculture”); kierow-
nik dwóch grantów przyzna-
nych przez Narodowe Centrum 
Nauki (SONATA, OPUS) i wyko-
nawca w zewn$trznym grancie 
(OPUS); cz!onek Komitetu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akade-
mii Nauk na kadencj$ 2020-2023; 
ekspert oceniaj"cy wnioski 
dla Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi$biorczo%ci, Narodowe-
go Centrum Bada' i Rozwo-
ju, Urz$du Marsza!kowskiego 
Województwa Dolno%l"skiego 
i wielu innych instytucji

Arkadiusz Piwowar
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Jednym z priorytetów 
w obszarze Europejskiego 
Zielonego %adu jest skró-
cenie drogi produktu od 
pola do sto#u. Skracanie 
#a"cuchów dostaw stwa-
rza nowe mo(liwo!ci go-
spodarcze dla rolników 
i najprawdopodobniej 
przyczyni si$ do rozwoju 
lokalnego przetwórstwa 
rolno-spo(ywczego.

w odniesieniu do cech rolników (wiek, wykszta!cenie, do$wiadczenie itp.), 
jak i atrybutów gospodarstw rolnych (wielko$) produkcji, powierzchnia 

u'ytków rolnych, wielko$) ekonomiczna gospodar-
stwa rolnego itp.).

Zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i po-
szczególnych pa(stw cz!onkowskich konieczne s% 
dalsze kroki zmierzaj%ce do ograniczania nieko-
rzystnego wp!ywu dzia!alno$ci rolniczej na $rodo-
wisko. Utrata ró'norodno$ci biologicznej, wysokie 
emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszcze-
nia wód i gleb substancjami biogennymi s% re-
alnymi problemami wymagaj%cymi monitoringu 
i interwencji w obszarze gospodarki rolnej. W Zie-
lonym #adzie wyznaczono ambitne cele dotycz%ce 
m.in. zmniejszenia stosowania nawozów, pestycy-
dów i leków weterynaryjnych. Jednym z prioryte-
tów w obszarze Europejskiego Zielonego #adu jest 
skrócenie drogi produktu od pola do sto!u. Skra-
canie !a(cuchów dostaw stwarza nowe mo'liwo-
$ci gospodarcze dla rolników i najprawdopodobniej 
przyczyni si" do rozwoju lokalnego przetwórstwa 
rolno-spo'ywczego. Celem ma by) równie' zwi"k-
szenie obszarów, na których prowadzi si" dzia!al-
no$) rolnicz% w systemie rolnictwa ekologicznego. 

Warto zaznaczy), 'e realizacja tych celów musi i$) w parze ze wzrostem 
$wiadomo$ci rolników oraz zmianami w praktykach gospodarowania. 
Transformacji musz% ulec technologie produkcji rolnej, a do praktyki rol-
niczej nale'y wprowadza) innowacyjne metody, techniki i $rodki produkcji 
oparte w du'ej mierze na post"pie biologicznym (biopreparaty). Jest to wy-
zwanie w sferze wynalazczo$ci oraz wspó!pracy mi"dzy sektorem rolnym 
a naukowym i badawczo-rozwojowym. Nowe technologie produkcji wsparte 
osi%gni"ciami cyfryzacji (metody i narz"dzia monitorowania uwarunkowa( 

Arkadiusz Piwowar
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Transformacji musz' ulec 
technologie produkcji rol-
nej, a do praktyki rolniczej 
nale(y wprowadza* innowa-
cyjne metody, techniki i !rod-
ki produkcji oparte w du(ej 
mierze na post$pie biologicz-
nym (biopreparaty).

oraz przebiegu procesu produkcji w rolnictwie) przyczynia) si" b"d% do wy-
twarzania surowców rolnych o wysokiej jako$ci biologicznej, zdrowotnej 
i technologicznej.

Optymalizacja w zakresie gospodarowania zaso-
bami $rodowiska naturalnego w produkcji rolnej 
jest niew%tpliwie wa'nym aspektem w zakresie 
transformacji gospodarki w kierunku niskoemi-
syjno$ci. Europejski Zielony #ad jest zatem za-
równo szans%, jak i wyzwaniem dla rolnictwa. 
Zmiany polegaj%ce na ograniczeniu wykorzysta-
nia agrochemikaliów w rolnictwie mog% jednak 
przyczyni) si" do zmniejszenia wolumenu do-
tychczasowej produkcji. Jest to bardzo istotne, 
gdy' transformacja rolnictwa nie powinna obni-
'a) poziomu szeroko poj"tego bezpiecze(stwa 
'ywno$ciowego, tj. fizycznego dost"pu do bez-
piecznej, przyst"pnej cenowo 'ywno$ci o wyso-
kiej jako$ci. Ponadto zmiany powinny przebiega) 
etapowo, z poszanowaniem interesów rolników, 
w tym zw!aszcza ekonomicznych skutków plano-
wanych zmian w obszarze gospodarki rolnej.

Arkadiusz Piwowar
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dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Ekonomii Ekologicznej; pro-
wadzi badania w zakresie eko-
nomii ekologicznej i ekonomii 
rozwoju, skoncentrowane 
na zrównowa&onym rozwoju ze 
szczególnym uwzgl$dnieniem 
rolnictwa, mi$dzynarodowej 
polityki rozwojowej i polityki 

Karol 
Kociszewski 

Jednym z najwa'niejszych w wymiarze ekonomiczno-spo!ecznym sektorów 
polskiej gospodarki jest rolnictwo. Jego zrównowa'ony rozwój powinien 
stanowi) istotny wk!ad do Europejskiego Zielonego #adu, zw!aszcza w kon-
tek$cie unijnej strategii Od pola do sto!u, w ramach której jednym z priory-
tetów jest rozwój rolnictwa ekologicznego prowadz%cy do jego 25% udzia!u 
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych. Moje d!ugookresowe badania (doty-
cz%ce lat 2003*2012) pozwoli!y na okre$lenie koncepcji i zidentyfikowanie 
kluczowych procesów zrównowa'onego rozwoju polskiego rolnictwa w wy-
miarze ekologicznym w warunkach cz!onkostwa w Unii Europejskiej (UE). 

Zrównowa(ony rozwój 
polskiego rolnictwa w !wietle 
Europejskiego Zielonego %adu

Karol Kociszewski



IMPAKT DOLNY !L"SK42

Wielowymiarowa analiza 
tych procesów pozwoli#a 
na sformu#owanie modelu 
opisuj'cego wp#yw cz#on-
kostwa w UE na zrówno-
wa(ony rozwój polskiego 
rolnictwa w wymiarze 
!rodowiskowym.

Wielowymiarowa analiza tych procesów pozwoli!a na sformu!owanie mode-
lu opisuj%cego wp!yw cz!onkostwa w UE na zrównowa'ony rozwój polskie-
go rolnictwa w wymiarze $rodowiskowym. Cz!onkostwo stwarza bowiem 
wprawdzie korzystne mo'liwo$ci dla tego procesu, jednak nie zosta!y one 
w pe!ni wykorzystane ze wzgl"du na nieskuteczno$) polityki wewn"trz-
nej. Znaczna cz"$) instrumentów zosta!a zainicjowana g!ównie z tego po-

wodu, 'e by!y one obowi%zkowe w UE, ale zosta!y 
one wdro'one jedynie w ograniczonym zakresie. 
Prowadzi to do dualnego rozwoju polskiego rolnic-
twa. Cz"$) gospodarstw rolnych podlega industria-
lizacji, a jednocze$nie mniejsza liczba podmiotów 
rozwija ró'ne formy dzia!a( przyjaznych dla $rodo-
wiska (w tym rolnictwo ekologiczne). Ogólna presja 
rolnictwa na $rodowisko ro$nie, ale bez cz!onko-
stwa w UE by!aby jeszcze silniejsza. 

Dalsze badania (w latach 2013*2020) by!y skon-
centrowane na rozwoju rolnictwa ekologiczne-
go i wykaza!y niekorzystne uwarunkowania tego 
procesu zwi%zane z b!"dami w sferze regulacji 
kszta!towanych przez polskie w!adze, utrudnie-
niami biurokratycznymi oraz s!abymi powi%zania-
mi producentów ze sfer% dystrybucji. T!umaczy to 
obserwowane od 2013 r. tendencje spadku liczby 

gospodarstw ekologicznych i powierzchni uprawnej w Polsce. Jednocze$nie 
rosn% szanse rozwoju rynku ze wzgl"du na zwi"kszaj%cy si" popyt, $wiado-
mo$) ekologiczn% cz"$ci konsumentów i producentów oraz upowszechnie-
nie ekologicznych wzorców konsumpcji. Wyniki bada( zosta!y opublikowane 
w kilkunastu artyku!ach naukowych (w tym w wysoko punktowanych czaso-
pismach o zasi"gu mi"dzynarodowym) i w trzech monografiach. 

ekologicznej Unii Europejskiej; 
autor lub wspó!autor 130 pu-
blikacji – monografii, artyku-
!ów naukowych, rozdzia!ów 
w monografiach i podr$czni-
kach akademickich; w pracy 
dydaktycznej zajmuje si$ eko-
nomi" rozwoju, ekonomi" %ro-
dowiska, mi$dzynarodow" 
ochron" %rodowiska i histo-
ri" my%li ekonomicznej; uzyska! 
stopie' doktora nauk eko-
nomicznych w 2002 r. na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we 
Wroc!awiu, a w 2014 r. stopie' 
doktora habilitowanego; pro-
wadzi równie& wyk!ady w pro-
gramie studiów zagranicznych 
Syracuse University (The Cultu-
re and Politics of Reconcilia-
tion in Central Europe)

Karol Kociszewski
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Maria  
Niewiadoma 
dr, uczestniczy w pracach 
Green Teamu - Centrum Zrów-
nowa!onego Rozwoju Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
we Wroc"awiu; od 1984 r. pra-
cownik Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc"awiu; 
stypendystka ELT (English 
Language Training School) 
w Wielkiej Brytanii: wyk"adow-
ca w BBS (Bristol Business 
School) w Wielkiej Brytanii 

Kiedy nadejd% nieszcz"$cia, 
za pó,no na ostro'no$)
SENEKA M!ODSZY

Warto pochyli) si" nad tym, co jeszcze mo'na zrealizowa) w ramach wpro-
wadzanych zmian skierowanych na nowe kwestie CSR, bior%c pod uwa-
g" zaanga'owanie i zainteresowanie spo!eczne, perspektywy koniecznych 
zmian systemu ekologicznego oraz zdecydowanie „okrojone” po COVID-19 
bud'ety: pa(stwa, gmin, miast czy obywatelskie.

Wa(niejsze sprawy 
Zielonego %adu dla polskiego 
spo#ecze"stwa XXI wieku

Maria Niewiadoma
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Warto by#oby te( po#'czy* 
idee rozwijane w ramach 
dzia#alno!ci Green Teamu - 
Centrum Zrównowa(onego 
Rozwoju Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc#awiu 
z przekazywaniem dotych-
czasowych do!wiadcze" 
i wiedzy w tym zakresie 
przez specjalistów z wielu 
dziedzin w ramach szko-
le" oferowanych nowym 
przedstawicielom rad 
w gminach czy powiatach.

Du'o w tej materii – jak si" wydaje – ma miejsce wydarze( w zakresie wy-
miany pogl%dów w skali mi"dzynarodowej, poniewa' tematyka staje si" 
pilna i coraz bardziej dostrzegalna. Nale'y pami"ta) o tym, co z pewno-
$ci% czeka pokolenie Polaków w ci%gu najbli'szego okresu, a jednocze$nie 
uwzgl"dnia) najprostsze niskokosztowe rozwi%zania.

Chc" zwróci) uwag" na trzy, moim zdaniem, najwa'niejsze w%tki Polskiego 
Zielonego #adu, realne do zrealizowania w krótkiej perspektywie czasowej:

1) Szczególne zainteresowanie t( problematyk( m)odego pokolenia: wy-
chodzi temu naprzeciw, wydaje si", s!uszna mo'liwo$) wykorzysta-
nia wielorakich aspektów nowych propozycji w tym zakresie, w zwi%zku 
z (cyt.) utworzeniem m"odzie&owych rad gminy i powiatu, a tak&e m"o-
dzie&owego sejmiku województwa, w ramach wprowadzonej przez 
Senat RP w dn. 2021-05-13 nowelizacji przepisów dotycz#cych samo-

rz#dów lokalnych1. Zak!ada si", 'e takie organy 
o charakterze doradczym i konsultacyjnym, z wy-
korzystaniem kreatywnych pomys!ów osób, któ-
re dopiero zaczynaj% „rozpoznawa)” nowe globalne 
problemy kraju i $wiata, s% – z pewno$ci% – bar-
dzo wskazane i potrzebne. Warto by!oby te' po!%-
czy) idee rozwijane w ramach dzia!alno$ci Green 
Teamu * Centrum Zrównowa'onego Rozwoju Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu z przeka-
zywaniem dotychczasowych do$wiadcze( i wiedzy 
w tym zakresie przez specjalistów z wielu dzie-
dzin w ramach szkole( oferowanych nowym przed-
stawicielom tych tworzonych rad w gminach czy 
powiatach.

2)  Nowe próby ograniczania emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery z po)(czeniem innego 
spojrzenia na *rodowisko naturalne jako najbli+-
szej siedziby cz)owieka: mam tu na my$li par-
ki, skwery czy miejsca do grillowania, gdzie, jak 
dot%d, wyst"puje w wi"kszo$ci zasiana trawa. 

oraz UCD (University Colle-
ge Dublin) w Irlandii, autor-
ka wielu artyku"ów i ksi#!ek 
z rachunkowo$ci finanso-
wej, rachunkowo$ci bankowej, 
s"owników angielsko-polskich 
(i polsko-angielskich) dla me-
ned!erów; uczestniczka konfe-
rencji szkó" rachunkowo$ci, 
kongresów Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, semi-
nariów z zakresu problemów 
sprawozdawczo$ci finansowej 
i niefinansowej (szczególnie 
w zakresie spo"ecznej odpowie-
dzialno$ci biznesu i zrówno-
wa!onego rozwoju w sektorze 
bankowym), uczestniczka pro-
jektu Monitoring zrównowa-
&onych zamówie' publicznych, 
wolontariuszka akcji Moni-
toring funduszu korkowego, 
"awnik s#du okr%gowego i re-
jonowego we Wroc"awiu

Maria Niewiadoma

1 Zob. „Dziennik. Gazeta Prawna”, Senat przyj#" ustaw% ws. 
m"odzie&owych rad i sejmików, z dn. 13.05.2021. Dost%p on-
line: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/arty-
kuly/8162883,mlodziezowe-rady-miasta-powiatu-sejmik.html.
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Konsekwencj% szybkiego wzrostu ró'nych traw jest konieczno$) ich 
cz"stego koszenia (w dodatku z wykorzystaniem spalinowych kosiarek). 
Warto by) mo'e zastanowi) si" nad zdecydowanym przyj"ciem kon-
cepcji siania tzw. !%k kwietnych, szczególnie w miastach. Nale'y u$wia-
domi) sobie fakt, 'e !%ki kwietne s% doskona!% form% oczyszczania 
powietrza oraz zdecydowanie ograniczaj% koszty utrzymania zieleni.

3)  Sprawy bezzwrotnych opakowa, wykorzystywanych przede wszyst-
kim przez przemys) spo+ywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny: je$li 
w kraju jeszcze nie jeste$my w stanie wyprodukowa) konkretnych dóbr 
materialnych, to nale'a!oby zdecydowanie zacz%) wybiera) te importo-
wane produkty, które ostatecznie nie zwi"kszaj% w sposób masowy ilo-
$ci nowych odpadów. Wiadomo, 'e d!ugo$) rozk!adu tych odpadów jest 
„wielopokoleniowa”, a technologie ich rekultywacji i rewitalizacji nie 
s% jeszcze dobrze opracowane. Ponadto warto zwróci) uwag" na nie-
potrzebn% mnogo$) opakowa( jednego artyku!u, stanowi%c% klasycz-
ny przejaw negatywnej formy marketingu konsumpcyjnego. Przyk!adem 
mog% by) tutaj cho)by opakowania leków.

Fot. 1 i 2. Przyk!ad nie w pe!ni wykorzystanych opakowa( leku (dla 30 dra'etek).

Ponadto warto by!oby jednak w sposób bardziej zdecydowany wróci) do 
stosowania (tam, gdzie to jest mo'liwe) opakowa( zwrotnych oraz posze-
rzenia procesów przetwarzania i wykorzystywania surowców wtórnych, 
na przyk!ad poprzez tradycyjne akcje zbiórki makulatury do punktów skupu 

Maria Niewiadoma
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i innych pierwotnie u'ywanych opakowa(, które powinny sta) si" prioryte-
towym elementem w polityce ochrony $rodowiska oraz oszcz"dno$ci kosz-
tów materialnych i niematerialnych.

Moje przemy$lenia i spostrze'enia stanowi% swoist% – wprawdzie do$) 
eklektyczn% – form" przekazania informacji o tych kwestiach, które nie wy-
magaj% wielkich inwestycji, s% mo'liwe do realizacji w relatywnie krótkim 
czasie i na ró'nych poziomach zarz%dzania, pocz%wszy od rad gmin, powia-
tów, miast czy nawet rad osiedli.

W ramach Green Teamu * Centrum Zrównowa'onego Rozwoju Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroc!awiu, w którego pracach mam przyjemno$) 
uczestniczy), chcia!abym w pierwszej kolejno$ci zaj%) si" w!a$nie mo'-
liwo$ci% zaanga'owania w istot" celów CSR m!odego pokolenia, na ba-
zie znowelizowanych w maju 2021 r. przepisów o samorz%dach lokalnych, 
w tym tworzonych m!odzie'owych rad gmin i powiatów, po ich podpisaniu 
przez prezydenta RP. Wykszta!cenie u tych osób aktywnego, innowacyjne-
go spojrzenia na wysokiej rangi sprawy Zielonego #adu czyni perspekty-
w" poszerzania zakresu zamiany traw na !%ki kwietne oraz wej$cie w temat 
ograniczania wielko$ci opakowa( na artyku!y konsumpcyjne zdecydowanie 
bardziej realn%.

Maria Niewiadoma
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dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Finansów Przedsi$biorstw i Fi-
nansów Publicznych; prowadzi 
badania w zakresie zielonej go-
spodarki, zielonych finansów, 
transformacji energetycznej 
i ekonomii %rodowiskowej; dy-
rektor Green Teamu - Centrum 
Zrównowa&onego Rozwoju 

Bo(ena 
Ryszawska Green Team powsta! w 2017 r. jako oddolna inicjatywa spo!eczno$ci akade-

mickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu, pocz%tkowo jako Rek-
torska Komisja ds. Spo!ecznej Odpowiedzialno$ci, a od grudnia 2020 r. ma 
status centrum kompetencyjnego i funkcjonuje pod nazw% Green Team * 
Centrum Zrównowa'onego Rozwoju.

Celem Green Teamu jest upowszechnianie wiedzy na temat wyzwa( eko-
nomicznych, spo!ecznych i $rodowiskowych stoj%cych przed $wiatem i Pol-
sk%, a tak'e wspieranie spo!ecznej odpowiedzialno$ci nauki w ramach 
trzeciej misji Uczelni. Centrum realizuje t" misj", wspó!pracuj%c z bizne-
sem, miastem Wroc!aw i regionem w sprawach klimatu, energii, wp!ywu 

Green Team jako spo#eczna 
innowacja na rzecz 
zrównowa(onego rozwoju

Bo(ena Ryszawska
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Celem Green Teamu jest 
upowszechnianie wiedzy 
na temat wyzwa" ekono-
micznych, spo#ecznych 
i !rodowiskowych stoj'-
cych przed !wiatem i Pol-
sk', a tak(e wspieranie spo-
#ecznej odpowiedzialno!ci 
nauki w ramach trzeciej 
misji Uczelni.

na $rodowisko, a tak'e w kwestiach dotycz%cych rozwi%zywania problemów 
spo!ecznych. Ponadto promuje idee równo$ci, ró'norodno$ci, tolerancji 
i otwarto$ci poprzez inicjatywy na rzecz poszerzania programów naucza-
nia o zagadnienia z zakresu zrównowa'onego rozwoju, etyki i spo!ecznej 
odpowiedzialno$ci biznesu. Green Team aktywnie uczestniczy w opraco-
wywaniu dokumentów wewn%trzuczelnianych * strategii i polityk * umo'li-
wiaj%cych zarz%dzanie Uczelni% w duchu zrównowa'onego rozwoju, a tak'e 

stymuluje zielon% transformacj" kampusu Uczelni 
(odnawialna energia, segregacja $mieci, rezygna-
cja z plastiku). 

Green Team dzia!a na rzecz Uczelni zaanga'owa-
nej spo!ecznie, której aktywno$) skupiona jest nie 
tylko na badaniach naukowych i zadaniach dydak-
tycznych, lecz tak'e obejmuje obszar wspó!pracy 
z otoczeniem na rzecz tworzenia innowacji spo-
!ecznych. T" spo!eczn% odpowiedzialno$) Uczelni 
uto'samia si" niekiedy z jej trzeci% misj%, tj. wszel-
kimi dzia!aniami maj%cymi wp!yw na kszta!towanie 
relacji z otoczeniem spo!ecznym.
Przyk!adami dotychczas zrealizowanych inicjatyw 
Green Teamu s%: 

• Deklaracja Spo!ecznej Odpowiedzialno$ci Uczelni 
* podpisana podczas konferencji dedykowanej 
spo!ecznej odpowiedzialno$ci nauki w dniu 16 
listopada 2017 r. a zobowi%zuj%ca sygnatariuszy do 
poszerzania programów nauczania o zagadnienia 
z zakresu etyki, spo!ecznej odpowiedzialno$ci 

biznesu, zrównowa'onego rozwoju i innowacji spo!ecznych, prowa-
dzenia dzia!alno$ci w sposób minimalizuj%cy negatywny wp!yw 
na $rodowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach, a tak'e 
do prowadzenia dialogu z interesariuszami na temat priorytetów 
polityki spo!ecznej odpowiedzialno$ci uczelni oraz informowania o jej 
rezultatach; 

• Zielony Kampus * projekt obejmowa! wprowadzenie zmian maj%-
cych na celu przeobra'enie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu, 'eby by! bardziej przyjazny dla $rodowiska poprzez 
d%'enie do obni'enia zu'ycia wszelkich mediów, badanie mo'liwo$ci 

Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu; certyfikowa-
ny lider Climat Reality Project, 
kierownik mi$dzynarodowych 
projektów realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: Scaling up Co-creation: 
Avenues and Limits for Inte-
grating Society in Science and 
Innovation (SCALINGS), a tak-
&e Obywatelstwo energetycz-
ne i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst" 
energi# (EC2)

Bo(ena Ryszawska
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Green Team dzia#a na rzecz 
Uczelni zaanga(owanej spo-
#ecznie, której aktywno!* 
skupiona jest nie tylko 
na badaniach naukowych 
i zadaniach dydaktycznych, 
lecz tak(e obejmuje obszar 
wspó#pracy z otoczeniem 
na rzecz tworzenia innowa-
cji spo#ecznych.

pozyskiwania energii ze ,róde! alternatywnych, zmniejszanie po-
trzeb energetycznych budynków przez prace termomodernizacyjne 
i wymian" okien, wymian" tradycyjnego o$wietlenia na rozwi%zania 

oparte na technologiach LED, wprowadzenie no-
woczesnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyj-
nych, zastosowanie inteligentnych systemów BMS 
zarz%dzaj%cych energi% ciepln% i elektryczn% po-
trzebn% do ogrzewania, ch!odzenia, wentylowania 
i o$wietlenia, instalacj" fotowoltaiczn% na dachu 
akademika, przeprowadzenie audytu uczelnianych 
dachów pod k%tem instalacji fotowoltaicznych, za-
kup energii ze ,róde! odnawialnych;

• SCALINGS i EC2 * realizacja projektów finan-
sowanych z programu Horyzont 2020; w ramach 
bada( naukowych analizowano innowacje zwi%-
zane z energi% odnawialn% w miastach. Transfor-
macja energetyczna jest bowiem cz"$ci% zielonej 
transformacji gospodarczej, która dokonuje si" 
na mocy rozwoju nowych technologii. Transforma-
cja energetyczna ma wp!yw na gospodark" i 'ycie 
spo!eczne, a w efekcie tego procesu zmienia si" in-
frastruktura energetyczna, transportowa, modele 
biznesowe, modele konsumpcji, sposób sp"dzania 
czasu wolnego;

• uczestnictwo i wspó!organizacja wydarze( dedykowanych proble-
mom ochrony $rodowiska * przedstawiciele Green Teamu wzi"li 
udzia! w szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach (2018), wspó!-
organizowali wydarzenia Green Days 2019 i 2020. Uniwersytet 

Bo(ena Ryszawska
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Ekonomiczny dla Planety i Przysz"ych Pokole', a tak-
'e Szkoln# Konferencj% Klimatyczn# w marcu 2020 r. 
pod patronatem Prezydenta Wroc!awia Jacka Sutryka 
(g!ówn% grup% docelow% tej konferencji byli przyszli 
studenci, uczniowie szkó! ponadgimnazjalnych wraz 
z opiekunami i nauczycielami, w sumie 300 osób).

Zielony #ad wpisuje si" w spo!eczn% odpowiedzialno$) 
nauki, realizuj%c trzeci% misj" Uczelni, gdy' podejmuje 
zagadnienia zwi%zane z najwa'niejszymi wyzwaniami 
gospodarczymi i spo!ecznymi, przed jakimi stoi spo-
!ecze(stwo. Wyniki badania Eurobarometr na temat 
$wiadomo$ci ekologicznej obywateli Unii Europejskiej 
potwierdzaj% szerokie poparcie opinii publicznej dla 
prawodawstwa w zakresie ochrony $rodowiska na po-
ziomie UE i dla finansowania ze $rodków UE dzia!a( 
przyjaznych dla $rodowiska.

Aktywno$) Green Teamu w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wroc!awiu pokazuje, 'e Uczelnia mo'e poma-
ga) w identyfikowaniu szans i mo'liwo$ci w zakresie 
Zielonego #adu, wspomaga) dialog i anga'owa) sze-
rokie grupy interesariuszy, a tak'e zwi"ksza) wydaj-
no$) i efektywno$) prowadzonych dzia!a( w zakresie 
bada( naukowych.

Autor: Ewa Popowicz

Bo(ena Ryszawska
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mgr, pracuje w Dziale Zamó-
wie' Publicznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu; 
specjalistka z zakresu zamó-
wie' publicznych, posiada wie-
loletnie do%wiadczenie w tym 
obszarze, jak równie& w zakre-
sie komunikacji marketingowej; 
w Dziale Zamówie' Publicz-
nych zajmuje si$ przygotowy-
waniem i przeprowadzaniem 

Katarzyna 
)waku#a 

Z punktu widzenia polityki pa(stwa zamówienia publiczne nie tylko stano-
wi% specyficzn% form" kontrolowania wydatkowania $rodków publicznych, 
ale pe!ni% tak'e funkcj" instrumentu wspierania i modelowania gospodar-
ki i realizacji jej podstawowych celów. Z kolei z punktu widzenia Zamawiaj%-
cego wydatkowanie $rodków publicznych w ramach udzielanych zamówie( 
publicznych powinno odbywa) si" przede wszystkim zgodnie z zasad% efek-
tywno$ci ekonomicznej, która w sposób jednoznaczny nak!ada na niego 

Zrównowa(one zamówienia 
publiczne – wdro(enie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wroc#awiu

Katarzyna )waku#a
Izabela Beno
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obowi%zek udzielania zamówie( w sposób zapewniaj%cy najlepsz% jako$) 
przedmiotu zamówienia w stosunku do posiadanych $rodków, jak rów-
nie' uzyskania najlepszych mo'liwych efektów (w tym efektów $rodowisko-
wych), gospodarczych i spo!ecznych w stosunku do poniesionych nak!adów. 
Jako aktywne uczestniczki tego procesu, a jednocze$nie osoby, którym bli-
ska jest idea zrównowa'onego rozwoju, zarówno w jego aspekcie pro$ro-
dowiskowym, jak i prospo!ecznym, opracowa!y$my dokumenty wdra'aj%ce 
zupe!nie nowe podej$cie do udzielania zamówie( publicznych, d%'%ce do 
zoptymalizowania wydatkowania $rodków publicznych. 

Inicjatywa ta, podj"ta przez zespó! Green Teamu – Centrum Zrównowa'one-
go Rozwoju, sk!oni!a ró'ne $rodowiska Uczelni do dyskusji na temat wp!y-
wu ekonomicznego, $rodowiskowego i spo!ecznego zakupów udzielanych 
w wyniku post"powa( o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas prac 
nad nowym podej$ciem w tym obszarze zespó! poszukiwa! rozwi%za( sku-
tecznych, prostych do wprowadzenia, a jednocze$nie takich, które b"d% 
wyró'nia) Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu jako odpowiedzialn% 
spo!eczno$).

Proces tworzenia tego opracowania by! nowatorski. By! oddoln% ide% wy-
pracowywan% z pracownikami naukowymi i administracyjnymi Uczelni, przy 
jednoczesnym poparciu W!adz Rektorskich, Kanclerz i Kwestora Uczelni. Ta 
wspó!praca i otwarto$) dawa!a zespo!owi jasny i silny impuls do dzia!ania, 
a jednocze$nie stanowi rzeczywisty dowód nowoczesnego stylu zarz%dza-
nia w organizacji. 

Nale'y podkre$li), 'e wszystkie zaproponowane przez zespó! rozwi%zania 
s% katalogiem otwartym i maj% charakter fakultatywny, niemniej autorki ni-
niejszego tekstu wierz%, 'e dzi"ki zwi"kszeniu $wiadomo$ci ekologicznej, 
spo!ecznej i ekonomicznej ca!a spo!eczno$) akademicka poczuje si" wspó!-
odpowiedzialna za obecne i przysz!e pokolenia. W perspektywie d!ugo-
okresowej powsta!a w ramach oddolnego procesu tre$) zarz%dzenia oraz 
towarzysz%ce mu opracowanie wyja$niaj%ce ide" i celowo$) jego wprowa-
dzenia skróc% czas implementacji proponowanych zasad. Rozwi%zanie to . 
obok korzy$ci ekonomicznych i wizerunkowych . b"dzie stanowi!o znacz%cy 

post$powa' o udzielenie za-
mówienia publicznego, w tym 
równie& post$powa' finan-
sowanych ze %rodków pocho-
dz"cych z Unii Europejskiej; 
w swojej pracy kieruje si$ sze-
rokim spojrzeniem na dane za-
gadnienie tak, aby w ramach 
danego post$powania uzyska( 
jak najbardziej optymalne roz-
wi"zanie, zgodne z przepisami 
prawa i najbardziej korzystne 
z punktu widzenia Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc!a-
wiu jako Zamawiaj"cego, a je%li 
to tylko mo&liwe: uwzgl$d-
niaj"ce zasady zrównowa-
&onego rozwoju; prywatnie 
promotorka dzia!a' na rzecz 
zrównowa&onego rozwo-
ju – w szczególno%ci na rzecz 
ochrony %rodowiska

mgr, zast$pczyni dyrekto-
ra w Centrum Wspó!pracy 
z Biznesem Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc!awiu, kie-
rowniczka Sekcji Wspó!pracy 
z Otoczeniem Spo!eczno-Go-
spodarczym; realizatorka pro-
jektów wspó!finansowanych  
z funduszy europejskich, koor-
dynatorka dzia!a' dotycz"cych 
rozwoju kompetencji studen-
tów i studentek w ramach zin-
tegrowanych programów 
rozwoju Uczelni; trenerka, fa-
cylitatorka; cz!onkini Green 
Teamu – Centrum Zrównowa&o-
nego Rozwoju oraz Zespo!u ds. 
równo%ci i przeciwdzia!ania 
dyskryminacji Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu

Izabela  
Beno 

Katarzyna )waku#a
Izabela Beno
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wk!ad w implementowanie na Uczelni zasad 
zrównowa'onego rozwoju, w sposób doskona!y 
realizuj%c wizj" Strategii 2030 Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc!awiu oraz Deklaracj" Spo-
!ecznie Odpowiedzialnej Uczelni. 

Autorki pragn% gor%co podzi"kowa) za wspó!prac" 
i konsultacj" przy tworzeniu dokumentów zespo!o-
wi Green Teamu – Centrum Zrównowa'onego Roz-
woju: dr hab. Dorocie Tenecie-Skwiercz, prof. UEW, 
dr hab. Bo'enie Ryszawskiej, prof. UEW, drowi hab. 
Piotrowi Szyma(skiemu, prof. UEW oraz mgr Mag-
dalenie Janowicz – Kanclerz i mgrowi Jackowi 
Sieniawskiemu – Kwestorowi Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc!awiu.

zespó# poszukiwa# rozwi'-
za" skutecznych, prostych 
do wprowadzenia, a jedno-
cze!nie takich, które b$d' 
wyró(nia* Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wroc#awiu 
jako odpowiedzialn' spo-
#eczno!*.
Proces tworzenia tego 
opracowania by# nowa-
torski. By# oddoln' ide' 
wypracowywan' z pracow-
nikami naukowymi i admini-
stracyjnymi Uczelni, przy 
jednoczesnym poparciu 
W#adz Rektorskich, Kanc-
lerz i Kwestora Uczelni.

Katarzyna )waku#a
Izabela Beno



IMPAKT DOLNY !L"SK54

Zrównowa'ony rozwój to nie tylko rozwa'ania teoretyczne, ale przede 
wszystkim praktyczne dzia!ania, które nie by!yby skuteczne, gdyby nie ini-
cjatywy oddolne, realizowane na przyk!ad przez organizacj" studenck% 
Enactus, dzia!aj%c% przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc!awiu. Or-
ganizacja ta stanowi cz"$) mi"dzynarodowego programu Enactus Global, 
!%cz%cego wokó! tych samych idei m!odych ludzi z wielu krajów na ró'nych 
kontynentach. 

W ramach inicjatywy Enactus inicjowane s% ró'norakie projekty biznesowe, 
które jednak zawsze musz% zawiera) kluczowy aspekt, a mianowicie: pro-
spo!eczno$). Enactus mo'na porówna) do inkubatora ambitnych projektów, 

Zrównowa(ony rozwój  
jest wa(ny dla studentówTomasz 

Pra#at 
mgr, pracownik Wydzia!u Eko-
nomii i Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu; 
przewodnicz"cy organizacji 
studenckiej Enactus UE Wro-
c!aw (jest to cz$%( mi$dzyna-
rodowej organizacji non profit 
Enactus zrzeszaj"cej studen-
tów, opiekunów naukowych 
i praktyków biznesu), w ra-
mach której realizowane s" 
projekty prospo!eczne, maj"ce 
na celu aktywizacj$ otoczenia 
publicznego 

Tomasz Pra#at
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Enactus mo(na porówna* 
do inkubatora ambitnych 
projektów, realizuj'cych 
cele zrównowa(onego 
rozwoju, przyci'gaj'cych 
studentów charakteryzu-
j'cych si$ ponadprzeci$tn' 
przedsi$biorczo!ci' oraz 
zaanga(owaniem.

realizuj%cych cele zrównowa'onego rozwoju, przyci%gaj%cych studen-
tów charakteryzuj%cych si" ponadprzeci"tn% przedsi"biorczo$ci% oraz 
zaanga'owaniem. 

W 2021 r. w ramach jednego z takich projek-
tów cz!onkowie organizacji stworzyli platform" 
www.petboom.pl, która mia!a u!atwia) proces adop-
cyjny zwierz%t. Dzia!aj%c za po$rednictwem strony 
internetowej www.petboom.pl, studenci pomagaj% 
psom i kotom z sze$ciu schronisk na terenie Polski 
znale,) nowy dom. Platforma ta dzia!a na zasadzie 
wyszukiwarki, a przy pomocy dostosowanych fil-
trów mo'na wybra) na przyk!ad wiek zwierz"cia. 
Podkre$li) nale'y, 'e projekt zosta! zrealizowany 
dzi"ki otrzymanemu grantowi w ramach programu 
Mikrogranty NGO Miasta Wroc!awia.

Wiele dzia!a( by!o realizowanych równie' dzi"ki 
wsparciu udzielonemu przez biznes. Przyk!adem 
takiego projektu s% Hotele dla dzikich zapylaczy, 
które zawis!y na terenie kampusu Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc!awiu. Dzi"ki wsparciu 
partnera strategicznego organizacji Enactus za-

montowano 4 domki dla owadów, gdzie schronienie przed niesprzyjaj%cymi 
warunkami pogodowymi znalaz!y m.in. pszczo!y murarki, trzmiele czy mo-
tyle. Dzia!anie to wpisuje si" w koncepcj" Zielonego #adu, poniewa' „dzicy 
zapylacze” s% niezb"dni dla sprawnie dzia!aj%cego ekoklimatu, a w konse-
kwencji równie' dla efektywnej zielonej gospodarki. 

Powy'sze inicjatywy stanowi% jedynie dwa z wielu przyk!adów aktywno$ci 
zgodnych z has!em: „My$l globalnie, dzia!aj lokalnie”, dowodz%cych istot-
nego wk!adu w urzeczywistnianie koncepcji zrównowa'onego rozwoju licz-
nych m!odych ludzi zrzeszonych w grupach studenckich, jak równie' ich 
szybko rosn%cej $wiadomo$ci tego, 'e realizowanie takich dzia!a( jest we 
wspó!czesnym $wiecie konieczne.

Tomasz Pra#at
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dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu, 
pracuje w Katedrze Banko-
wo%ci; w pracy badawczej po-
dejmuje zagadnienia zwi"zane 
z funkcjonowaniem sektora 
bankowego, jak równie& spo-
!eczn" odpowiedzialno%ci" biz-
nesu (CSR) i zrównowa&onym 
rozwojem (SD); autorka ponad 
50 publikacji o zasi$gu krajo-
wym i mi$dzynarodowym oraz 
monografii naukowej pt. Ban-
kowo!% ekologiczna w spo-
$ecznej odpowiedzialno!ci 
biznesu. Rola, uwarunkowania 
i mierniki (2019); wyk!adowca 
w krajowych i zagranicznych 

Justyna 
Zabawa 

Ostatnie lata przynios!y ogromny wzrost ogólnej $wiadomo$ci problemów 
zwi%zanych z zagro'eniami dla $rodowiska naturalnego i ich konsekwen-
cji spo!ecznych, tak'e w obszarze szeroko rozumianego biznesu. Wyra'a 
si" ona trosk% i dba!o$ci% o zapewnienie trwa!ej poprawy jako$ci 'ycia cz!o-
wieka poprzez kszta!towanie w!a$ciwych proporcji mi"dzy kapita!em eko-
nomicznym, ludzkim i przyrodniczym. Równie' w bankowo$ci pojawi! si" 
nurt ekologiczny, podejmuj%cy kwestie pro$rodowiskowej odpowiedzialno-
$ci banków w ró'nych obszarach. 

Ekologiczna bankowo!*, 
czyli o dzia#aniach instytucji 
finansowych na rzecz 
!rodowiska

Justyna Zabawa
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Nakierowan' na ochron$ 
!rodowiska naturalnego 
aktywno!* instytucji fi-
nansowych mo(na i nale(y 
analizowa* z uwzgl$d-
nieniem ca#ej specyfiki 
dzia#alno!ci bankowej, 
jak równie( klasyfikowa* 
i okre!la* wzorce oraz 
hierarchi$ realizowanych 
dzia#a".

Nakierowan% na ochron" $rodowiska naturalnego aktywno$) instytucji fi-
nansowych mo'na i nale'y analizowa) z uwzgl"dnieniem ca!ej specyfi-
ki dzia!alno$ci bankowej, jak równie' klasyfikowa) i okre$la) wzorce oraz 
hierarchi" realizowanych dzia!a(. Wyniki moich bada( w tym obszarze 
przedstawi!am w monografii pt. Bankowo$( ekologiczna w spo"ecznej odpo-
wiedzialno$ci biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki, wydanej nak!adem 
Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu w 2019 roku.

Uwzgl"dniaj%c szerokie spektrum dzia!a( pro$rodowiskowych realizowa-
nych przez banki oraz pami"taj%c o zasadniczej roli zysku w ich dzia!alno$ci 
komercyjnej, mo'na sklasyfikowa) kolejne rodzaje aktywno$ci podejmowa-
nych przez te instytucje w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego we-
d!ug okre$lonej hierarchii i przypisa) je do nast"puj%cych trzech poziomów:

• poziom I – dzia!ania wspieraj%ce,
• poziom II – wewn"trzna gospodarka banków,
• poziom III – produkty nakierowane na ochron" $rodowiska oraz ry-

zyko $rodowiskowe.
Dzia!ania w obszarze dobrowolnego sponsorowania inicjatyw na rzecz 
ochrony $rodowiska naturalnego i czynno$ci podejmowane w zakresie 

marketingu czy te' public relations mo'na uzna) 
za pierwszy, czyli najni'szy poziom aktywno$ci 
banku w zakresie ochrony naturalnych zasobów 
przyrody. S% to dzia!ania wspieraj%ce proces ekolo-
gizacji banku.

Drugi, wy'szy poziom zaanga'owania banku 
na rzecz ochrony $rodowiska stanowi% dzia!ania 
w obszarze wewn"trznej gospodarki banku. Ich ce-
lem jest taka organizacja miejsca pracy oraz proce-
su gospodarowania zasobami, 'eby uwzgl"dnione 
zosta!y wymogi w zakresie ochrony $rodowiska 
naturalnego. Wszystkie te dzia!ania mo'na okre-
$li) mianem green office. Przyk!adami aktywno$ci 
w obszarze wewn"trznej ekogospodarki banków 
mog% by) m.in. kampanie komunikacyjne przezna-
czone dla pracowników, dotycz%ce oszcz"dzania 
energii, papieru, wody oraz recyklingu.

o%rodkach naukowych (m.in. 
Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa); 
cz!onek jury Krajowego Kon-
kursu Energetycznego im. Prof. 
Jacka Malko; uczestnik i refe-
rent podczas licznych kra-
jowych i mi$dzynarodowych 
konferencji naukowych oraz 
sympozjów po%wi$conych te-
matyce spo!ecznej i %rodo-
wiskowej odpowiedzialno%ci 
podmiotów; uczestnik szeregu 
projektów naukowych, dydak-
tycznych oraz realizowanych 
we wspó!pracy z biznesem: 
Zielony Transfer (Wroc!aw-
skie Centrum Akademickie), In-
nowacyjny Transfer (Agencja 
Rozwoju Innowacji S.A.), Afino, 
Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro (we wspó!pracy 
z Narodowym Bankiem Polskim), 
Pioneers into Practice (Clima-
te-KIC), Finansowanie inwesty-
cji w energetyk# odnawialn" 
przez polskie banki (Warszaw-
ski Instytut Bankowo%ci), Zielo-
na bankowo!% a ekonomiczna 
efektywno!% polskiego sek-
tora bankowego w kontek-
!cie implementacji dyrektywy 
UE 2014/95/UE (Narodowe Cen-
trum Nauki), Climate Leadership 
(UNEP/GRID-Warsaw Centre)

Justyna Zabawa
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Dzia!ania na rzecz ochrony $rodowiska naturalnego, w których bank wyko-
rzystuje specyfik" prowadzonej przez siebie dzia!alno$ci, tworz% najwy'szy, 
trzeci poziom zaanga'owania tej instytucji na rzecz ochrony $rodowiska. 
Wydaje si", 'e bankowo$) ekologiczna powinna najpe!niej wyra'a) si" ban-
kow% obs!ug% projektów pro$rodowiskowych. W aspekcie udzielanych kre-
dytów na inwestycje pro$rodowiskowe do dzia!a( z tego poziomu mo'na 

równie' zakwalifikowa) uznawanie wspomnianego 
ryzyka $rodowiskowego w procesach finansowania 
inwestycji dla ró'nych segmentów klientów, a tak-
'e zielone obligacje (green bonds), których rynek 
rozwin%! si" wskutek emisji dokonywanych przez 
mi"dzynarodowe banki, jak np. Europejski Bank 
Inwestycyjny, Mi"dzynarodowy Bank Odbudowy 
i Rozwoju czy te' Bank &wiatowy.

Zaanga'owanie banków w dzia!ania pro$rodo-
wiskowe zosta!o poddane szczegó!owej analizie 
za pomoc% wcze$niej wyznaczonego syntetyczne-
go wska,nika WEOB (Wska,nik Ekologicznej Odpo-
wiedzialno$ci Banku). Identyfikacja szczegó!owych 

kryteriów umo'liwi!a ocen" zaanga'owania $rodowiskowego danej insty-
tucji w ramach ka'dego z trzech poziomów aktywno$ci. Za pomoc% tego 
narz"dzia zbadane zosta!y wszystkie banki komercyjne stanowi%ce trzon 
polskiego sektora bankowego.

Wi"cej szczegó!owych informacji na temat pro$rodowiskowych dzia!a( in-
stytucji finansowych mo'na znale,) w ksi%'ce mojego autorstwa: J. Zaba-
wa, Bankowo$( ekologiczna w spo"ecznej odpowiedzialno$ci biznesu. Rola, 
uwarunkowania i mierniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wroc!awiu, Wroc!aw 2019.

Wydaje si$, (e bankowo!* 
ekologiczna powinna naj-
pe#niej wyra(a* si$ ban-
kow' obs#ug' projektów 
pro!rodowiskowych.

Justyna Zabawa
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dr, adiunkt w Katedrze Fi-
nansów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc!awiu, 
g!ówny koordynator meryto-
ryczny Rankingu Finansowe-
go Samorz"du Terytorialnego 
w Polsce 2020; specjalizu-
je si$ w zagadnieniach zwi"za-
nych z  finansami publicznymi, 
w  szczególno%ci w  zakresie 
efektywno%ci wydatków pu-
blicznych, d!ugofalowego 

Ma#gorzata 
Ga#ecka 

Kierunek zazieleniania gospodarki i osi%gania zrównowa'onego rozwo-
ju stanowi w ostatnim czasie ogromne wyzwanie dla wszystkich instytu-
cji, w tym tak'e dla jednostek samorz%du terytorialnego. W szczególno$ci 
us!ugi publiczne w dziedzinie gospodarki wodnej i $ciekowej, maj%ce 
na celu ochron" $rodowiska, ekspozycj" ludno$ci na zanieczyszczenia $ro-
dowiska oraz zwi%zane z nimi skutki zdrowotne wymagaj% licznych i kosz-
townych rozwi%za( technologicznych. Problemy finansowe, które dotycz% 
coraz wi"kszej liczby samorz%dów, nie u!atwiaj% realizacji zaplanowanych 

Zielony %ad a finanse jednostek 
samorz'du terytorialnego

Ma#gorzata Ga#ecka
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us#ugi publiczne w dzie-
dzinie gospodarki wodnej 
i !ciekowej, maj'ce na celu 
ochron$ !rodowiska, eks-
pozycj$ ludno!ci na zanie-
czyszczenia !rodowiska 
oraz zwi'zane z nimi skutki 
zdrowotne wymagaj' licz-
nych i kosztownych roz-
wi'za" technologicznych.

inwestycji, przyczyniaj%c si" do przesuni"cia ich 
w czasie lub ca!kowitej z nich rezygnacji. W przy-
padku gmin i miast na prawach powiatów w 2020 
roku odnotowano najwi"ksze spadki wydatków in-
westycyjnych w wydatkach ogó!em. 

Trudn% sytuacj" finansow% jednostek samorz%du 
terytorialnego jednoznacznie potwierdzaj% wska,-
niki finansowe przedstawione w Rankingu Fi-
nansowym Samorz#du Terytorialnego w Polsce 
2020, wydanym przez Fundacj" Instytut Studiów 
Wschodnich we wspó!pracy z Katedr% Finansów 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu. Koor-
dynatorem zespo!u przygotowuj%cego t" obszern% 
publikacj" by!a autorka niniejszego artyku!u, a zo-
sta! on zaprezentowany podczas XXX Forum Eko-
nomicznego w Karpaczu, które odby!o si" w dniach 
7.9 wrze$nia 2021 r.

Pe!na wersja Rankingu dost"pna jest pod linkiem: 
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finanso-
wy-2020.pdf.

planowania bud&etu i efek-
tywnym wykorzystaniu %rod-
ków publicznych; obecnie jej 
g!ówna dzia!alno%( badaw-
cza koncentruje si$ wokó! 
tematów zwi"zanych z efek-
tywno%ci" dzia!alno%ci orga-
nizacji kulturalnych; prowadzi 
projekty w Centrum Badaw-
czo-Rozwojowym Samorz"du 
Terytorialnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu

Ma#gorzata Ga#ecka
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Dorota  
Teneta-Skwiercz Bran'a odzie'owa jest jedn% z najstarszych i zarazem najwi"kszych bran' 

eksportowych. Na $wiecie, w ca!ym !a(cuchu tworzenia warto$ci, zatrud-
nionych jest w niej ponad 300 mln osób, na przyk!ad w niektórych kra-
jach sama uprawa bawe!ny generuje prawie 7% wszystkich miejsc pracy1. 
Liczby te wskazuj% na ogromne znaczenie gospodarcze tej ga!"zi przemy-
s!u, szczególnie w odniesieniu do kszta!towania stosunków na rynku pra-
cy, a tak'e sk!aniaj% do refleksji nad wyzwaniami, którym musi ona dzi$ 
sprosta).

Bran(a odzie(owa wobec 
wyzwa" p#yn'cych  
ze strategii Zielonego %adu

dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu; 
jej zainteresowania naukowe 
dotycz" tematyki zrównowa&o-
nego rozwoju, spo!ecznej od-
powiedzialno%ci organizacji, 
ESG, etyki biznesu, samoregula-
cji biznesu i compliance 

1 Ellen MacArthur Foundation, A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future, 2017. 
Zob.: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications.

Dorota Teneta-Skwiercz
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W nast$pstwie przyj$cia 
Europejskiego Zielonego 
%adu (EZ%) bran(a odzie(owa 
staje przed konieczno!ci' 
podj$cia zdecydowanych 
kroków maj'cych na celu 
przebudow$ dotychczaso-
wego, przewa(nie liniowego 
systemu produkcji, dystry-
bucji i u(ytkowania odzie(y 
na system cyrkularny.

Poza dynamicznie zmieniaj%cym si" $rodowiskiem legislacyjnym do kluczo-
wych wyzwa( zaliczaj% si" niew%tpliwie: 

• problemy spo!eczne zwi%zane z outsourcingiem procesów wytwór-
czych, niskim poziomem wynagrodze( pracowników czy te' trendem 
fast fashion,

• rosn%ca $wiadomo$) $rodowiskowa konsumentów, wzmagaj%ca 
oczekiwania odno$nie do zgodnego z ide% spo!ecznej odpowiedzial-
no$ci, zrównowa'onego biznesu (ang. Corporate Social Responsibili-
ty, CSR) jako sposobu prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej. 

W nast"pstwie przyj"cia Europejskiego Zielonego #adu (EZ#) bran'a odzie-
'owa staje przed konieczno$ci% podj"cia zdecy-
dowanych kroków maj%cych na celu przebudow" 
dotychczasowego, przewa'nie liniowego syste-
mu produkcji, dystrybucji i u'ytkowania odzie'y 
na system cyrkularny. W praktyce mo'e to impli-
kowa) wdra'anie metod redukcji wp!ywu wyrobów 
w!ókienniczych na $rodowisko naturalne, takich 
jak:
• ekoprojektowanie odzie'y i ubra(, 
• budowanie zrównowa'onych !a(cuchów dostaw,
• prowadzona w duchu zero waste gospodarka 
odpadami. 

Sprostanie powy'szym wyzwaniom i zmiana mo-
delu gospodarowania mo'e okaza) si" w prak-
tyce jednak niezwykle trudna, gdy' wspó!czesny 
przemys! tekstylny i odzie'owy generuje liczne 
problemy $rodowiskowe, w$ród których do naj-
istotniejszych nale'%2: wykorzystywanie znacznych 
ilo$ci pestycydów i nawozów sztucznych, u'ywanie 
du'ych ilo$ci wody i energii w procesach produk-
cyjnych, wytwarzanie znacznej ilo$ci odpadów czy 

wreszcie: emisja zanieczyszcze( do powietrza, wody i gruntów na wszyst-
kich etapach cyklu 'ycia produktu odzie'owego.

Czas poka'e, na ile skutecznie bran'a poradzi sobie z wyzwaniami zwi%-
zanymi z wdro'eniem idei Europejskiego Zielonego #adu czy te' ocze-
kiwaniami klientów wynikaj%cymi z ich szybko rosn%cej $wiadomo$ci 
$rodowiskowej. 

2 A. Rudnicka, M. Koszewska, Uszyte z klas%. Przemys" odzie&owy wobec wyzwa' spo"ecznych 
i $rodowiskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu #ódzkiego, #ód, 2020. Dost"pne online: 
http://dx.doi.org/10.18778/8142-791-3.

Dorota Teneta-Skwiercz
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dr hab., profesor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu, pracuje w Katedrze 
Finansów Przedsi$biorstw i Fi-
nansów Publicznych; prowadzi 
badania w zakresie zielonej go-
spodarki, zielonych finansów, 
transformacji energetycznej 
i ekonomii %rodowiskowej; dy-
rektor Green Teamu - Centrum 
Zrównowa&onego Rozwoju 

Bo(ena 
Ryszawska 

Globalna gospodarka stoi przed wyzwaniem zwi%zanym z potrzeb% szybkiej 
dekarbonizacji. Gospodarstwa domowe s% odpowiedzialne za 17,8% emisji 
CO2. Poniewa' znaczna cz"$) tej emisji jest wykorzystywana do ogrzewa-
nia i pozyskiwania energii elektrycznej, potrzebujemy oryginalnych rozwi%-
za( w tym zakresie. Problematyki tej dotycz% zainteresowania naukowe 
cz!onków Green Teamu * Centrum Zrównowa'onego Rozwoju Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc!awiu, które przek!adaj% si" na badania eksplo-
racyjne, obejmuj%ce projekt innowacyjny wspó!tworzony przez Spó!dzielni" 

Innowacje energetyczne  
w spó#dzielniach 
mieszkaniowych

Bo(ena Ryszawska 
Piotr Szyma"ski
Magdalena Rozwadowska
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Ide$ projektu stanowi propozycja zast'pie-
nia istniej'cego tradycyjnego, kogenera-
cyjnego systemu ciep#owniczego bardziej 
zrównowa(onym systemem hybrydowym,

Mieszkaniow% Wroc!aw-Po!udnie i dostawc" ciep!a systemowego. Ide" pro-
jektu stanowi propozycja zast%pienia istniej%cego tradycyjnego, kogene-
racyjnego systemu ciep!owniczego bardziej zrównowa'onym systemem 
hybrydowym, !%cz%cym pompy ciep!a powietrze-powietrze, zasilane energi% 
elektryczn% wytwarzan% z fotowoltaiki i wspomagane ciep!ownictwem. 

Spó!dzielnie mieszkaniowe mog% na ró'ne sposoby wprowadza) nowocze-
sne rozwi%zania prowadz%ce do transformacji energetycznej. Realizowane 
studium przypadku pokazuje zdolno$) do proponowania i wdra'ania prze-
!omowych innowacji w sektorze energii odnawialnej poprzez !%czenie tech-
nologii (pompa ciep!a i fotowoltaika * PV), a tak'e przez bezprecedensowe 
modele biznesowe i unikalne rozwi%zania organizacyjne, zintegrowanie in-
stalacji PV w jednym rozwi%zaniu w celu wytwarzania energii elektrycznej 
dla cz"$ci wspólnych budynków (korytarze, windy, klatki schodowe) oraz 
energii wytwarzanej do nap"dzania pomp ciep!a, które b"d% dostarcza!y 
ciep!o i ciep!% wod" mieszka(com przez ca!y rok. W zwi%zku z tymi rozwi%-
zaniami wykorzystanie energii odnawialnej przez spó!dzielnie mieszkanio-
we mo'e istotnie wzrosn%) i nap"dza) transformacj" energetyczn%. Projekt 
wykazuje znaczny potencja! wzrostu we Wroc!awiu, w Polsce oraz w innych 
krajach (g!ównie w Europie &rodkowo-Wschodniej, gdzie ciep!ownictwo sys-
temowe stanowi istotn% cz"$) rynku ciep!a).

Przeszkody tworzone przez decydentów, regulatorów w jednym obsza-
rze (brak mo'liwo$ci tworzenia spó!dzielni energetycznych w miastach 
oraz brak instytucji prosumenta zbiorowego w zakresie produkcji energii 

Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc!awiu; certyfikowa-
ny lider Climat Reality Project, 
kierownik mi$dzynarodowych 
projektów realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: Scaling up Co-creation: 
Avenues and Limits for Inte-
grating Society in Science and 
Innovation (SCALINGS), a tak-
&e Obywatelstwo energetycz-
ne i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst" 
energi# (EC2)

dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!awiu, 
pracuje w Katedrze Ekonomi-
ki i Organizacji Przedsi$bior-
stwa; cz!onek zespo!u Green 
Team - Centrum Zrównowa&o-
nego Rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!a-
wiu; cz!onek zespo!u w mi$-
dzynarodowych projektach 
realizowanych w ramach pro-
gramu Horyzont 2020: Scaling 
up Co-creation: Avenues and Li-
mits for Integrating Society in 
Science and Innovation (SCA-
LINGS), a tak&e Obywatelstwo 
energetyczne i wspólnoty 
energetyczne na rzecz przej-
!cia na czyst" energi# (EC2)

Piotr 
Szyma"ski  

Bo(ena Ryszawska 
Piotr Szyma"ski
Magdalena Rozwadowska
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Spó#dzielnie mieszkaniowe mog' 
na ró(ne sposoby wprowadza* no-
woczesne rozwi'zania prowadz'ce 
do transformacji energetycznej.

elektrycznej) ograniczaj% aktywno$) prosumentów, a jednocze$nie pro-
wokuj% lub zmuszaj% ich do tworzenia innych innowacji w podobnych ob-
szarach (hybrydowa produkcja ciep!a wytwarzanego przez ciep!ownictwo 
systemowe oraz pompy ciep!a zasilane energi% elektryczn% wyprodukowa-
n% z PV). Spó!dzielnie mieszkaniowe mog% pe!ni) w Polsce funkcje spó!-
dzielni energetycznych, których innowacje wykraczaj% poza rozwi%zania 
stricte technologiczne. Projekty te maj% charakter przekrojowy i uwzgl"d-
niaj% kontekst spo!eczny i lokalny, buduj%c zaufanie w spo!eczno$ci 
lokalnej.

Kolejny etap bada( zaplanowano jako mi"dzynarodowe porównanie przy-
padków z zakresu miejskiej energii obywatelskiej.

mgr, asystent w Katedrze Fi-
nansów Przedsi$biorstw 
i Finansów Publicznych Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wro-
c!awiu; jej zainteresowania 
naukowe obejmuj" p!e(, klimat 
i sprawiedliwo%( spo!eczn" 
w zakresie procesów gospo-
darczych, aktualnie przygo-
towuje rozpraw$ doktorsk" 
na temat wp!ywu kokreacji 
na warto%( ekonomiczn" pro-
jektu oraz wp!ywu w!"czenia 
spo!ecznego w proces decyzyj-
ny na gospodark$; cz!onek ze-
spo!u w mi$dzynarodowych 
projektach realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: Scaling up Co-creation: 
Avenues and Limits for Inte-
grating Society in Science and 
Innovation (SCALINGS), a tak-
&e Obywatelstwo energetycz-
ne i wspólnoty energetyczne 
na rzecz przej!cia na czyst" 
energi# (EC2)

Magdalena 
Rozwadowska   

Bo(ena Ryszawska 
Piotr Szyma"ski
Magdalena Rozwadowska
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Dominika
Hadro 
dr in&., adiunkt w Katedrze Fi-
nansów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc!awiu; 
prowadzi badania w obszarach 
analizy tekstu w finansach, 
przejrzysto%ci informacyj-
nej na rynkach finansowych 
oraz pozyskiwania kapita!u; 
kierownik wielu projektów 
badawczych, w tym dwóch fi-
nansowanych przez Narodo-
we Centrum Nauki; dwukrotna 

Ka'da decyzja firmy mo'e oddzia!ywa) na gospodark", $rodowisko, spo-
!eczno$) lokaln% i szerzej – na spo!ecze(stwo. Ponadto kultura i warto$ci 
firmy oddzia!uj% na warunki pracy pracowników, ich dobrobyt, a w konse-
kwencji: na ich satysfakcj". Coraz cz"$ciej inwestorzy i inne grupy intere-
sariuszy oceniaj%c wyniki firm, nie ograniczaj% si" wy!%cznie do wyników 
finansowych, ale bior% pod uwag" równie' informacje na temat oddzia!ywa-
nia przedsi"biorstw na bli'sze i dalsze otoczenie. W efekcie firmy s% pod co-
raz wi"ksz% presj%, aby nie tylko generowa) zyski dla akcjonariuszy, ale 
równie' wykaza) pozytywny wk!ad w 'ycie spo!ecze(stwa, spo!eczno$ci lo-
kalnych, pracowników i $rodowiska. 

Komunikacja w zakresie 
odzia#ywania na !rodowisko 
i spo#ecze"stwo – analiza 
najwi$kszych europejskich 
spó#ek z sektora budowlanego

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  
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firmy s' pod coraz wi$ksz' 
presj', aby nie tylko gene-
rowa* zyski dla akcjona-
riuszy, ale równie( wykaza* 
pozytywny wk#ad w (ycie 
spo#ecze"stwa, spo#eczno-
!ci lokalnych, pracowni-
ków i !rodowiska

Obecnie interesariusze zauwa'aj%, 'e analiza war-
to$ci przedsi"biorstwa powinna by) wzboga-
cona o zrozumienie i pomiar jej oddzia!ywania 
w szerszym kontek$cie. Z jednej strony kluczo-
we jest dostarczanie przez firmy informacji na te-
mat oddzia!ywania, potwierdzaj%cych tym samym 
przejrzysto$) i odpowiedzialno$) wobec w!a$ci-
cieli. Z drugiej strony inwestorzy, klienci i inni in-
teresariusze coraz cz"$ciej oczekuj% od firm 
zarz%dzania oddzia!ywaniem i stosowania zrówno-
wa'onych praktyk odnosz%cych si" do $rodowiska 
i spo!ecze(stwa1.

Oddzia!ywanie, inaczej wp!yw (ang. impact), jest 
definiowane jako zmiana w wynikach i efektach 
spowodowana przez organizacj" (https://impactma-
nagementproject.com/impact-management/impact-mana-

gement-norms/#anchor3). Oddzia!ywanie mo'e by) pozytywne lub negatywne, 
zamierzone lub niezamierzone. Przedsi"biorstwa mog% mierzy) i porów-
nywa) dane dotycz%ce oddzia!ywania oraz wykorzystywa) te dane do wy-
znaczania celów i komunikowania wyników zewn"trznym interesariuszom. 
Uwzgl"dnienie oddzia!ywania na $rodowisko i spo!ecze(stwo w tworzeniu 
warto$ci dzi"ki ujawnieniu informacji w tym obszarze u!atwia podejmowa-
nie decyzji strategicznych i usprawnia zarz%dzanie operacyjne.

W naszym badaniu koncentrujemy si" na komunikacji spó!ek gie!dowych, 
analizuj%c opisowe cz"$ci ujawnie( informacji niefinansowych, które odno-
sz% si" do oddzia!ywania firmy na $rodowisko i spo!ecze(stwo. 

W celu zidentyfikowania ukrytych tematów przeprowadzi!y$my modelowa-
nie tematyczne (topic modelling). Modele tematyczne to algorytmy kompu-
terowe, które identyfikuj% abstrakcyjne schematy wspó!wyst"powania s!ów, 

stypendystka Marie Curie 
(Uniwersytet L. Bocconi i Uni-
wersytet w Manchesterze), 
prowadzi!a badania naukowe 
równie& na Uniwersytecie Bo-
lo'skim, Uniwersytecie Pablo 
de Olavide i Uniwersytecie Na-
varra; obecnie przebywa na Uni-
wersytecie w Turynie jako 
Visiting Researcher; wspó!au-
torka wielu publikacji nauko-
wych; prywatnie mi!o%niczka 
j$zyka i kultury w!oskiej

dr, adiunkt w Katedrze Finan-
sów Przedsi$biorstw i Finan-
sów Publicznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc!a-
wiu; specjalizuje si$ w wycenie 
przedsi$biorstw, analizie fi-
nansowej, ocenie efektywno%ci 
inwestycji oraz ocenie wp!y-
wu dzia!a' zrównowa&onego 

Karolina  
Daszy"ska
-)ygad#o  

1K. Dembek, J. York, Sustainable business models: Rethinking value and impact, „Rethinking 
Strategic Management”, Springer, Cham 2019, s. 131–148.

Dominika Hadro
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wykorzystuj%c w tym celu rozk!ad s!ów w analizowanym korpusie (zbiorze 
dokumentów)2 . W naszym badaniu zastosowa!y$my nowoczesne, oparte 
na uczeniu maszynowym narz"dzie do modelowania tematycznego, jakim 
jest Latent Dirichlet Allocation (LDA), udost"pnione przez CLARIN (Common 
Language Resources & Technology Infrastructure) . ogólnoeuropejsk% in-
frastruktur" naukow%, która umo'liwia badaczom z dziedziny nauk humani-
stycznych i spo!ecznych prac" z bardzo du'ymi zbiorami tekstów  
(https://ws.clarin-pl.eu/topicml.shtml). 
Na potrzeby badania wybra!y$my spó!ki z bran'y budowlanej, gdy' jest to 
jeden z sektorów gospodarki, który bezpo$rednio i istotnie wp!ywa na lu-
dzi i planet", zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Skoncentrowa!y$my si" 
na 46 najwi"kszych europejskich spó!kach obecnych w bazie Thomson Reu-
ters Refinitiv, posiadaj%cych ESG Score, dla których mo'liwe by!o pozyska-
nie informacji niefinansowych dla 2019 r. 

Jako wynik modelowania tematycznego otrzyma!y$my 20 tematów, w któ-
rych spó!ki odnosz% si" do oddzia!ywania w obr"bie trzech filarów ESG 
(Environmental, Social, Governance). Analiza wyników modelowania te-
matycznego pokazuje ró'ne podej$cia stosowane przez firmy z sektora bu-
dowlanego do komunikacji w tym zakresie. Rysunek 1 jest wizualizacj% LDA 
i przedstawia map" odleg!o$ci mi"dzy tematami. Dwuwymiarowa graficz-
na prezentacja analizy LDA zosta!a uzyskana przy u'yciu analizy g!ównych 
sk!adowych – Principal Component Analysis (PCA). Zielone ko!a reprezen-
tuj% tematy o podanych numerach, które s% ich numerami identyfikacyjny-
mi. Im bli'ej siebie znajduj% si" tematy, tym wi"cej s!ów maj% wspólnych. 
Wielko$) ko!a pokazuje brzegow% dystrybucj" tematu, czyli udzia! danego 
tematu w ca!ym korpusie. Najbardziej znacz%ce terminy to s!owa o najwy'-
szej ogólnej cz"stotliwo$ci wyst"powania w korpusie.

rozwoju na warto%( spó!ek; 
autorka wielu publikacji na-
ukowych z zakresu zarz"dzania 
finansami i zrównowa&onego 
rozwoju, w tym autorskiej po-
zycji pt. Wycena przedsi#bior-
stwa. Podej!cie scenariuszowe; 
wyk!adowca akredytowanych 
kursów ACCA z zakresu zarz"-
dzania finansami, ceniony do-
radca spó!ek na wczesnych 
etapach rozwoju w zakre-
sie planowania finansowego 
i strategicznego, certyfikowa-
ny coach i trener biznesowy; 
prywatnie mi!o%niczka sp$dza-
nia czasu z ko'mi i jazdy konnej

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  

2 C. Jacobi, W. van Atteveldt, K. Welbers, Quantitative analysis of large amounts of journalistic 
texts using topic modelling, „Digital Journalism”, 4(1), 2016, s. 89–106.
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Rys. 1. Wizualizacja analizy tematycznej LDA z CLARIN-PL. 20 tematów w ujawnieniach infor-
macji niefinansowych europejskich spó!ek z bran'y budowlanej z 30 najcz"$ciej wyst"puj%cy-
mi s!owami.  

Po lewej stronie wykres przedstawia map" odleg!o$ci mi"dzy tematami poprzez skalowanie 
wielowymiarowe i z brzegow% dystrybucj% tematów. Liczby wewn%trz kó! s% numerami iden-
tyfikacyjnymi (ID) tematów wygenerowanych przez CLARIN-PL. Rozmiar ka'dego odpowiada 
udzia!owi danego tematu w korpusie. O$ PC 1 reprezentuje pierwsz% g!ówn% sk!adow%, a o$ 
PC 2 drug% g!ówn% wynikaj%c% z PCA. Po prawej stronie wykres przedstawia ogóln% cz"stotli-
wo$) wyst"powania 30 najbardziej znacz%cych terminów (s!ów) w korpusie. -ród!o: Opracowa-
nie w!asne przy u'yciu narz"dzi CLARIN.

Sze$) s!ów najcz"$ciej u'ywanych podczas komunikowania o wp!ywie to: 
„$rodowiskowy”, „klimat”, „biznes”, „redukcja”, „dzia!alno$)” i „$rodowisko”. 
Kwestie $rodowiskowe s% wi"c poruszane najcz"$ciej w ujawnieniach in-
formacji niefinansowych przez spó!ki z sektora budowlanego. Natomiast 
s!owa, które pojawiaj% si" najrzadziej, to: „w"giel”, „woda”, „mierzy)”, „eko-
nomia” i „finansowy”. 

Na podstawie przegl%du literatury zidentyfikowa!y$my, 'e wi"kszo$) za-
gadnie( zwi%zanych z oddzia!ywaniem sektora budowlanego jest zwi%zana 
z filarem $rodowiskowym i spo!ecznym (Environmental, Social), a nast"p-
nie odnosi si" do zagadnie( ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie 
w udziale tematów w naszym korpusie. Wyniki badania potwierdzaj% brak 
istotno$ci informacyjnej zwi%zanej z oddzia!ywaniem filaru odnosz%cego si" 
do !adu korporacyjnego (Governance). 

S!ownictwo u'ywane w odniesieniu do tematów $rodowiskowych wskazu-
j%cych na oddzia!ywanie pokazuje, 'e przedsi"biorstwa informuj% o dzia-
!aniach podejmowanych w celu wykazania post"pu (temat 17, Rysunek 2), 

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  
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takich jak: „redukcja”, „wdro'enie”, „rozwi%zanie”, „rozwój”, „efektywno$)”, 
„zmniejszenie”, „wysi!ek”. Kolejne zaobserwowane wspó!wyst"powanie 
s!ów zwi%zane jest z energi% i zasobami odnawialnymi („odnawialne”, „gaz”, 
„emisja”, „elektryczno$)”, „moc” – Rysunek 3, temat 4), a trzecie z odpadami 
i gospodark% obiegu zamkni"tego (temat 6, Rysunek 4). Jest to pozytywny 
sygna!, ale jednocze$nie wyra,nie wskazuje, 'e narracja pomija kluczowe 
i pal%ce, ale negatywne kwestie, takie jak zanieczyszczenie $rodowiska, zu-
'ycie zasobów czy odpady z rozbiórki.

Rys. 2. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 17 zwi%zanego z oddzia!ywaniem na $rodowisko. !ród"o: 
Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

Rys. 3. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 4 zwi%zanego z oddzia!ywaniem na $rodowisko. !ród"o: 
Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  
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Rys. 4. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 6 zwi%zanego z oddzia!ywaniem na $rodowisko. !ród"o: 
Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

W temacie, który zosta! zidentyfikowany wy!%cznie dla filaru spo!eczne-
go (temat 20, Rysunek 5), wyra'enia takie jak: „dawa)”, „rozumie)”, „osi%-
ga)”, „adresowa)”, „wspiera)” i „dostarcza)” wskazuj% na wysi!ki firm 
w kierunku osi%gni"cia pozytywnego wp!ywu spo!ecznego i realizacji celów 
spo!ecznych. Wydaje si", 'e firmy z sektora budowlanego dbaj% o interesa-
riuszy, klientów, ludzi i spo!eczno$), poniewa' s!owa te wspó!wyst"powa-
!y z wp!ywem.

Rys. 5. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 20 zwi%zanego z oddzia!ywaniem na spo!ecze(stwo. -ró-
d"o: Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  
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obecnie w wielu sektorach 
pozytywne oddzia#ywanie 
organizacji na ludzi i plane-
t$ mo(e zadecydowa* o jej 
przysz#ym sukcesie

Rys. 6. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 3 zwi%zanego z oddzia!ywaniem na spo!ecze(stwo. !ród"o: 
Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

Na uwag" zas!uguje fakt, 'e cz"sto poruszan% kwe-
sti%, która pojawia!a si" w wielu tematach (2, 3, 7, 
11), jest zdrowie. Bezpiecze(stwo pojawia si" tyl-
ko w temacie nr 3 (Rysunek 6). Bior%c pod uwag", 
'e przestrzeganie przepisów BHP jest obowi%zko-
we we wszystkich rodzajach organizacji bizneso-
wych, a szczególnie w bran'y budowlanej (jest to 
kwestia kluczowa ze wzgl"du na mo'liwo$) wyst%-
pienia wypadków na budowach), po$wi"canie tym 
zagadnieniom miejsca w informacji niefinansowej 
nie $wiadczy o dodatkowych wysi!kach, jakie firmy 
podejmuj%, aby sprosta) wyzwaniom spo!ecznym.

W jednym z tematów uda!o nam si" uchwyci) znak obecnych czasów oraz 
ryzyko operacyjne, spo!eczne i finansowe zwi%zane z kwesti% pandemii wi-
rusa Covid-19 (Temat 1, rysunek 7). Wspó!wyst"powanie w tym temacie 
s!ów zwi%zanych z wp!ywem wskazuje, 'e firmy z naszej próby nie tyl-
ko dostrzegaj% ryzyko zwi%zane z pandemi%, ale mówi% o nim w kontek-
$cie wyników finansowych, !agodzenia skutków, kompromisu, niepewno$ci 
i wspó!pracy.

Dominika Hadro
Karolina Daszy"ska-)ygad#o  
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Rys. 7. Rozk!ad s!ów dla tematu nr 1 zwi%zanego z oddzia!ywaniem pandemii wirusa Covid-19. 
!ród"o: Opracowanie w"asne przy u&yciu narz%dzi CLARIN.

Podsumowuj%c: obecnie w wielu sektorach pozytywne oddzia!ywanie or-
ganizacji na ludzi i planet" mo'e zadecydowa) o jej przysz!ym sukcesie. 
Oddzia!ywanie, jakie wywieraj% firmy, jest przedmiotem coraz wi"kszego za-
interesowania inwestorów i innych interesariuszy. Dlatego nale'y je mo-
nitorowa), mierzy), zarz%dza) nim z perspektywy wewn"trznej, a tak'e 
komunikowa) na zewn%trz. Jest to warunek kluczowy i konieczny, odnosz%-
cy si" do odpowiedzialno$ci i przejrzysto$ci spó!ek wobec interesariuszy. 

Z naszych bada( wynika, 'e firmy z sektora budowlanego odnosz% si" tyl-
ko do wybranych kwestii, maj%cych du'e oddzia!ywanie na $rodowisko 

Dominika Hadro
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i spo!ecze(stwo. Informuj% one o swoim pozytywnym wp!ywie g!ównie 
w sprawach, które nie wymagaj% szczególnego dodatkowego wysi!ku w co-
dziennej dzia!alno$ci przedsi"biorstwa. Jednocze$nie w raportach pomi-
jane s% kwestie o du'ym znaczeniu i oddzia!ywaniu, znacz%co szkodliwe, 
zarówno w filarze $rodowiskowym (takie jak odpady rozbiórkowe i wypad-
ki maj%ce negatywny wp!yw na $rodowisko), jak i spo!ecznym (np. dobre sa-
mopoczucie fizyczne i psychiczne oraz zaburzenia psychiczne).

Wi"cej o ujawnieniach informacji niefinansowych w sektorze budowlanym:
D. Hadro, J. Fija!kowska, K. Daszy(ska-+ygad!o, I. Zumente, S. Mjaku/kina, 
What do stakeholders in the construction industry look for in non-financial 
disclosure and what do they get?, „Meditari Accountancy Research”, 2021.

K. Daszy(ska-+ygad!o, J. Fija!kowska, D.  Hadro, (Forthcoming). Communi-
cating on ESG impacts – the case of the largest European Construction In-
dustry companies, [w:] K. Bachnik, M. Ka,mierczak, M. Rojek-Nowosielska, 
M. Stefa(ska, J. Szumniak-Samolej (red.), Corporate Social Responsibility 
Redefined. From Values to Impact.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy'-
szego pod nazw% Regionalna Inicjatywa Doskona"o$ci w latach 2019–2022, 
nr projektu 015/RID/2018/19, kwota finansowania 10 721 040,00 PLN.

Dominika Hadro
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Barbara  
Mróz-Gorgo" 
dr hab., profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc"awiu, 
pracuje w Katedrze Marke-
tingu; kierownik projektów 
w ramach Wroc"awskiego Cen-
trum Akademickiego; kierownik 
grantu Miniatura przyznanego 
w 2020 r. przez Narodowe Cen-
trum Nauk; autorka ksi#!ki pn. 
Rebranding. Strategiczna zmia-
na dla organizacji (PWN, War-
szawa 2019); kierownik studiów 
podyplomowych Zarz#dzanie 

Marketing nie przestaje fascynowa)! Rzeczywisto$) jest coraz ciekawsza * 
po rewolucji internetowej, komunikacyjnej jeste$my obecnie w szczycie tej 
mobilnej. +eby jeszcze lepiej zrozumie) otaczaj%ce nas zjawiska rynkowe, 
przez wiele lat stara!am si" mie) jak najwi"kszy kontakt z praktyk% biznesu. 
Mia!am ogromny przywilej bycia cz"$ci% procesu dyfuzji wiedzy z przestrze-
ni uniwersyteckiej w obszar praktyki gospodarczej, realizuj%c m.in. dwa 
projekty badawczo-rozwojowe w kolejnych edycjach wyj%tkowego w ska-
li kraju projektu Mozart organizowanego przez Wroc!awskie Centrum Aka-
demickie. Pierwszy projekt zrealizowany zosta! z firm% ZABERD, a ostatni 
(edycja 2019/2020) dotyczy! wdra'ania innowacji marketingowych i komuni-
kacyjnych w dzia!aniach ZOO Wroc!aw sp. z o.o. w kontek$cie edukacyjnym. 

Marketingowy punkt widzenia – 
mój eyepoint

Barbara Mróz-Gorgo"
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PayEye to prze#omowa inno-
wacja, poniewa( jest pierw-
szym na !wiecie pe#nym 
ekosystemem p#atniczym 
wprowadzaj'cym na rynek 
p#atno!ci w oparciu o bio-
metri$ t$czówki oka.

Obecnie reaktywowane ko!o naukowe PRoMOTION, 
którego jestem opiekunem, wraz z Centrum Pro-
mocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc!awiu 
b"dzie zacie$nia!o wspó!prac" mi"dzy Wroc!aw-
skim Ogrodem Zoologicznym a Uczelni%, wspoma-
gaj%c i organizuj%c wspólne dzia!ania edukacyjne 
i marketingowe. 

Rok przed wybuchem pandemii zosta!am zapro-
szona (w charakterze prelegenta) jako ekspert ds. 
marki na konferencj" FintechDay, po której otrzy-
ma!am propozycj" wspó!pracy i przeprowadze-
nia bada( rynkowych dla dopiero powstaj%cego we 
Wroc!awiu start-upu. Wyzwanie przyj"!am, gdy tyl-
ko dowiedzia!am si" o innowacyjnym, wr"cz futu-
rystycznym pomy$le na biznes. Z wielk% ekscytacj% 

zdecydowa!am si" na dalsz% wspó!prac" i w ten sposób mam obecnie za-
szczyt i wielk% przyjemno$) pe!ni) funkcj" dyrektora marketingu z wyj%tko-
wym zespo!em wizjonerów skupionych w PayEye * fintechowej organizacji 
typu born global.

PayEye to prze!omowa innowacja, poniewa' jest pierwszym na $wie-
cie pe!nym ekosystemem p!atniczym wprowadzaj%cym na rynek p!atno-
$ci w oparciu o biometri" t"czówki oka. Biometria ta jest najbezpieczniejsz% 
* po kodzie DNA * form% identyfikacji cz!owieka. Formu!a start-upu za-
pewnia ekonomicznemu rozwojowi tego rozwi%zania zwinno$) (ang. agile) 
i elastyczno$). Firma opiera swój rozwój na wiedzy, nieustannie prowa-
dz%c badania rynkowe i naukowe, równie' w ramach otrzymanego grantu 
badawczego z Narodowego Centrum Bada( i Rozwoju, w tym wspó!pracu-
je z wieloma o$rodkami badawczymi i uczelniami. Do ko(ca bie'%cego roku 
PayEye pojawi si" w wi"kszo$ci miast w Polsce. 

i marketing; opiekun ko"a na-
ukowego PRoMOTION, cz"onek 
Rady ds. rozwoju spo"ecznego 
przy Prezydencie Wroc"awia, 
doradca i konsultant strate-
gii marketingowych i brandin-
gowych, dyrektor marketingu 
PayEye Sp. z o.o.

Barbara Mróz-Gorgo"
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Obecnie wspólnie z przedstawicielami Politechniki Wroc!awskiej oraz Po-
litechniki Warszawskiej przygotowujemy ogólnopolskie badanie postaw 
konsumentów wobec biometrii. Wyniki tego badania b"d% podstaw% do pro-
wadzonych dalszych dzia!a( marketingowych, które ju' w tej chwili – zgod-
nie z najnowszymi trendami i zdefiniowanymi potrzebami rynku * oparte 
s% na wspó!tworzeniu warto$ci z odbiorcami i opieraniu si" na tzw. m%dro-
$ci t!umu i marketingu relacyjnym. W tym duchu w!a$nie stworzona zosta!a 
mobilna aplikacja PayEye (#aplikacjamarze(), która swoj% premier" mia!a 
w kwietniu tego roku.

Wszystkich zach"cam do pog!"biania wiedzy dotycz%cej „rynkowania” 
i jego z!o'ono$ci, gdy' marketing to zarówno nauka, jak i sztuka. Eksploru-
j%c t" problematyk", niekiedy mo'na dowiedzie) si" czego$ nowego tak'e 
o sobie…

Barbara Mróz-Gorgo"
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Studia MBA to najbardziej presti+owe studia mene-
d+erskie, które mog( by- realizowane w formie stu-
diów podyplomowych lub magisterskich. Przy czym 
studia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wroc)awiu skierowane s( do kadry kierow-
niczej i dyrektorskiej z kilkuletnim do*wiadczeniem 
zawodowym na stanowisku mened+erskim.

W Polsce z roku na rok przybywa nowych ofert w za-
kresie studiów MBA. Jak zatem wybra) te w!a$ciwe, 
czym si" kierowa)? Przede wszystkim, studia oferowa-
ne przez UEW s% zgodne z przyj"tymi na pocz%tku lat 
50. XX wieku standardami studiów MBA w USA, trwaj% 
oko!o 2 lat i s% anga'uj%ce czasowo. Najlepsze progra-
my MBA w Polsce uwzgl"dniaj% ponad 600 godzin za-
j"), w tym program UE we Wroc!awiu. Warto równie' 

zwróci) uwag" na histori" programu, który prowa-
dzony jest od 30 lat, co daje wi"ksz% pewno$), 'e jego 
zawarto$) oraz kadra s% starannie dobrane. Potwier-
dzeniem wysokiej jako$ci kszta!cenia na programach 
Executive MBA oferowanych przez Uniwersytet Ekono-
miczny we Wroc!awiu jest posiadanie certyfikatu przy-
znawanego przez Association of MBA’s (AMBA). AMBA 
jest globalnym stowarzyszeniem, b"d%cym autoryte-
tem w zakresie kszta!cenia w dziedzinie zarz%dzania. 
Uczelnie posiadaj%ce ten certyfikat zaliczaj% si" do eli-
tarnego grona uczelni, w których znajduj% si" tak zna-
cz%ce szko!y biznesu, jak London Business School czy 
Copenhagen Business School. W Polsce akredytacj" 
AMBA posiada obecnie zaledwie siedem uczelni.



dr Ma!gorzata Ga!ecka
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