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Nauka i szkolnictwo wyższe odgrywają kluczową rolę we współ-
czesnym świecie, podlegającym szybkim i głębokim przemia-

nom w jakże wielu obszarach. Postęp w wielu dziedzinach gospo-
darki i w życiu społecznym dokonywał się w ostatnich dekadach 
dzięki wykorzystywaniu wyników badań prowadzonych w labora-
toriach uczelni, instytutach oraz jednostkach badawczych firm. 
Pandemia COVID-19 uświadomiła nam wszystkim, iż to właśnie 
laboratoria i instytuty badawcze jako jedyne są w stanie dostar-
czyć skutecznych rozwiązań zdecydowanej większości problemów, 
z jakimi obecnie zmaga się ludzkość. Mowa tu nie tylko o obecnych 
i przyszłych epidemiach, ale również powstrzymaniu destrukcyjnych 
skutków zmian klimatycznych, ograniczaniu nierówności społecz-
nych czy przygotowaniu społeczeństw i gospodarek do kolejnej, 
czwartej już fazy rewolucji technologicznej, której wyznacznikiem 
będzie sztuczna inteligencja i robotyzacja. 

Potrzeba współdziałania pomiędzy środowiskiem naukowo-
-badawczym a światem biznesu, ukierunkowana na kreowanie 
innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla gospodarki, na-
biera szczególnego znaczenia w warunkach polskich. Dziedzictwem 
niekorzystnych uwarunkowań historycznych, w jakich funkcjonował 
nasz kraj na przestrzeni ostatnich dwustu lat, jest dystans do najsil-
niej rozwiniętych krajów świata, wciąż odczuwalny pomimo ogromu 
pracy, jaką włożono w jego zniwelowanie w ciągu minionych trzech 
dekad. Olbrzymie zasługi w tym procesie przypadły polskim na-
ukowcom, uczelniom i innym placówkom naukowo-badawczym, 
które, współpracując z przedsiębiorcami i jednostkami administra-
cji publicznej, były w stanie wykreować rozwiązania będące dziś 
polskim towarem eksportowym i powodem do dumy. Przykłady 
tego widać w sektorze bankowym, który nie musiał, i w dalszym cią-
gu nie musi, świecić światłem odbitym, pomimo coraz bardziej nie-
korzystnych uwarunkowań regulacyjnych i podatkowych, w istotny 
sposób ograniczających zdolność do kreowania innowacji. 

Dziś zarówno naukowcy całego świata, jak i przedstawiciele 
sfery realnej gospodarki i sektora finansowego, stają wobec no-
wych wyzwań, w szczególności tych, związanych z negatywnymi 

konsekwencjami działalności ludzkiej dla natury. Dryfująca na Pa-
cyfiku wyspa śmieci ma już powierzchnię sześciokrotnie większą 
od Polski, postępuje też proces wylesiania czy degradacji gleb. 
Kluczowy dla przetrwania cywilizacji ludzkiej proces dekarbonizacji 
musi iść w parze ze zwiększaniem efektywności energetycznej całej 
gospodarki, uwzględniając zarazem lokalne uwarunkowania, by 
niwelowanie zagrożeń klimatycznych szło w parze z zapewnieniem 
ciągłości dostaw energii i ciepła oraz pozwalało na przekwalifiko-
wanie osób pracujących dotąd w przemyśle wydobywczym czy 
klasycznej energetyce. Także i budowa gospodarki cyfrowej to 
nie tylko pytanie o kolejne zastosowania dla sztucznej inteligencji 
i robotów, ale również – a może przede wszystkim – kwestia wła-
ściwego zagospodarowania kapitału ludzkiego, na czele z elastycz-
nym kształceniem, tak, by kompetencje pozyskane na studiach 
nie uległy szybkiej dezaktualizacji wskutek postępu technicznego, 
a i sam absolwent odczuwał potrzebę edukacji ustawicznej. To 
właśnie środowisko naukowo-badawcze, dysponując olbrzymim 
depozytem wiedzy, jest w stanie wskazać, jakie kompetencje szcze-
gólnie przydadzą się w czasach, które dawni Chińczycy określiliby 
mianem „ciekawych”.

Aby polska nauka i szkolnictwo wyższe mogły z sukcesem re-
alizować swą misję w dobie wielkiej zmiany, muszą trafnie okre-
ślić strategie własnego funkcjonowania, pamiętając o znaczeniu 
badań i kształceniu nowych kadr dla gospodarki. W kreowaniu 
i wdrażaniu strategii krytyczną rolę odgrywają władze uczelni, ze 
szczególną rolą rektorów, łączących w sobie wysokie kompeten-
cje naukowe i cechy dobrego menedżera umiejętnie kierującego 
zespołem powołanych współpracowników. Istotne znaczenie ma 
również postawa organów kolegialnych, senatów, a także funk-
cjonujących od kilku lat rad uczelni, utworzonych dzięki zmianom 
w ustawie o szkolnictwie wyższym. Czy powołanie tych nowych 
organów spełnia pokładane w nich nadzieje, okaże się w kolej-
nych latach. Doniosłe znaczenie w działaniu uczelni będzie miało 
wypracowanie modelu finansowania prac naukowo-badawczych, 
który powinien uwzględniać w odpowiedniej proporcji środki 

Krzysztof Pietraszkiewicz 
prezes Związku Banków Polskich
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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce cykl wywiadów przeprowadzonych 

z rektorami polskich uczelni, w których poruszone zostały najważ-
niejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie polskie szkolnictwo 
wyższe. Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół konieczności 
zacieśniania współpracy środowiska naukowego z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, ale rektorzy zwrócili także uwagę na nowe 
problemy, które wyniknęły w związku z pandemią, jak np. kompe-
tencje cyfrowe, konieczność modernizacji gospodarki w związku 
z kryzysem klimatycznym czy przyszłość zarządzania kadrami.

Jesteśmy obecnie świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, 
która opiera się na zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki 
w przemyśle. Nie byłoby to możliwe bez transferu technologii do 
gospodarki opracowanych m.in. w instytucjach badawczo-rozwojo-
wych i w ośrodkach naukowych. Dlatego konieczne jest zacieśnianie 
współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ważne 
jest usprawnienie wdrażania wyników badań do gospodarki, ale 
także wspólne dostosowywanie programu studiów czy tworzenie 
nowych razem z partnerami z przemysłu. To pracodawcy powinni 
mówić, jakich pracowników poszukują i jakie umiejętności sobie ce-
nią. Stąd coraz więcej uczelni stawia na studia dualne, uelastycznia 
ścieżki kształcenia, zwiększa liczbę godzin praktyk, rozwija centra 

transferu technologii oraz zwiększa liczbę kierunków prowadzonych 
po angielsku. Korzystają na tym obie strony – pracodawcy zyskują 
dobrze przygotowanych pracowników, a uczelnie wsparcie tech-
nologiczne i możliwość uatrakcyjnienia oferty nauczania. Postęp 
technologiczny jest tak szybki, że bez coraz wszechstronniejszej 
współpracy nauki z biznesem przygotowanie wykwalifikowanych 
specjalistów będzie niemożliwe. Także samorządowcy przekonali 
się, że im silniejsza pozycja uczelni, tym większe zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów i przyszłych studentów.

Ustawodawca, powołując na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, rady uczelni, zaznaczył, że co najmniej połowę 
jej składu muszą stanowić przedstawiciele otoczenia społeczno-
-gospodarczego. Było to podkreśleniem ich znaczenia i wytycze-
nie nowego kierunku rozwoju szkolnictwa wyższego. Dziś uczelnia 
nie jest samotną wyspą, jej rozwój jest ściśle związany z rozwojem 
otoczenia społeczno-gospodarczego. Im te relacje są mocniejsze, 
tym bardziej zyskuje na tym region. 

Drodzy Czytelnicy, jestem przekonany, że ten zbiór wywiadów 
będzie kolejnym ważnym głosem w debacie na temat przyszłości 
polskiego szkolnictwa wyższego, gdyż to właśnie na nas, nauczy-
cielach akademickich i zarządzających uczelniami, spoczywa od-
powiedzialność za kształcenie kadr przyszłości. •

Prof. Arkadiusz Mężyk  
przewodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich

publiczne, jak i fundusze wykładane przez podmioty komercyjne, 
nie ma wszak wątpliwości, iż bez kapitału prywatnego nie pobudzi 
się wynalazczości. Wszystkie te kwestie były przedmiotem rozmów, 
przeprowadzonych na łamach kolejnych numerów „Miesięcznika 
Finansowego BANK” z rektorami wiodących polskich uczelni o pro-
filu ekonomicznym i technologicznym. Rozmówcy odnosili się też 
do kwestii natury społecznej, takich jak choćby kreowanie właści-
wych postaw Polaków w zakresie oszczędzania i inwestowania, co 
dziś, w obliczu poważnych zmian demograficznych i przekształceń 
w gospodarce skutkujących fluktuacjami na rynku pracy, nabiera 
szczególnego znaczenia. 

Niniejsza publikacja, będąca zbiorem wywiadów z liderami 
polskich uczelni, ukazuje się w momencie nieprzypadkowym. 
W 2022 roku obchodzić będziemy ćwierćwiecze działalności 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która stano-
wi dziś solidną reprezentację środowiska uczelnianego. To wła-
śnie aktywności KRASP zawdzięczamy między innymi wiele fun-
damentalnych zmian w otoczeniu regulacyjnym, dotyczących 
funkcjonowania szkolnictwa wyższego i placówek badawczych, 
jak również działania na rzecz wysokiego poziomu merytorycz-
nego i etycznego polskich uczelni i zatrudnionej w niej kadry  
naukowej. •
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„Miesięcznik Finansowy BANK” stanowi forum dyskusji na tematy 
strategiczne nie tylko w dziedzinie bankowości i finansów, ale 

i w kontekście zdecydowanie szerszym, obejmującym wszystkie sfe-
ry gospodarki. Od 30 lat na naszych łamach dążymy do wnikliwego 
ujęcia zachodzących zmian, prezentując opinie i poglądy specjali-
stów z wielu dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawi-
cieli świata nauki. Doświadczenia, zdobyte na przestrzeni ostatnich 
kwartałów, stanowią dodatkowe cenne źródło informacji o funk-
cjonowaniu i zdolnościach transformacyjnych poszczególnych 
gałęzi gospodarki w warunkach nigdy wcześniej nienotowanych 
i nieobserwowanych w dziedzinie handlu, relacji społecznych czy 
organizacji pracy. Okres ten wzmacnia zarówno szeroką, jak i stricte 
naukową dyskusję, której tematem są nie tylko zdrowotne czynniki 
wpływające na aktualne realia i kierunki rozwoju gospodarczego. 

Naukowa diagnoza wybranych zdarzeń jest dziś szczególnie 
ważna w takich aspektach, jak ekologia, zrównoważony rozwój, fi-
nanse, robotyzacja czy sztuczna inteligencja, a więc w kluczowych 
dziedzinach, które zdecydują o naszej przyszłości. Okres pande-
mii COVID-19 pokazał jeszcze większe możliwości rozwojowe branż 
otwartych na innowacje informatyczne, udowadniając, że wciąż 
jesteśmy na początku odkrywania potencjału współczesnej tech-
niki. Równocześnie jednak zachodzące zmiany i postępująca re-

wolucja przemysłowa 4.0 głęboko wpływają na naszą codzienność, 
budząc nierzadko obawy i niepewność. Z tego względu wiele pytań 
stawianych w przestrzeni publicznej odnosi się do perspektyw dla 
poszczególnych zawodów i charakteru pracy, kierunków rozwoju 
kompetencji, wymiany doświadczeń czy też odkrywania nowych 
form aktywności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe wyzwania, dzięki współpracy z War-
szawskim Instytutem Bankowości oraz programem „Bankowcy dla 
Edukacji”, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także 
Związkiem Banków Polskich, na przestrzeni ostatnich miesięcy na 
łamach „Miesięcznika Finansowego BANK” ukazywał się cykl wy-
wiadów z rektorami polskich szkół ekonomicznych i technicznych. 
Ich problematyka nawiązywała do wyzwań zmieniającego się 
świata i związanych z obecnymi zmianami procesów kształcenia, 
wychodząc również poza tematy edukacyjne ku tak ważkim za-
gadnieniom, jak innowacyjność, zielona transformacja, społeczna 
odpowiedzialność biznesu czy też redefinicja modeli systemu za-
rządzania przedsiębiorstwami. 

Mam nadzieję, że wydanie specjalne, stanowiące swoiste pod-
sumowanie cyklu 12 wywiadów, będzie wyjątkowym forum ambit-
nej wymiany poglądów i opinii, przyczyniając się do poszukiwania 
optymalnych kierunków rozwoju kraju. •

Paweł Minkina 
redaktor naczelny 
Miesięcznik Finansowy BANK

Fo
t.

 Z
BP

Miesięcznik Finansowy BANK
ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa 
tel. 22 629 18 72, 629 18 77 
faks 22 629 18 72
redakcja@miesiecznikbank.pl
www.aleBank.pl

REDAKCJA
Paweł Minkina
redaktor naczelny
p.minkina@miesiecznikbank.pl
Maciej Małek
zastępca redaktora naczelnego
m.malek@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 629 18 77
Andrzej Lazarowicz
– zastępca dyrektora,
sekretarz wydawnictwa
tel. 22 629 18 77
a.lazarowicz@wydawnictwocpb.pl
Marian Borycki
zastępca sekretarza wydawnictwa
– adiustacja i korekta
tel. 22 629 18 77
m.borycki@wydawnictwocpb.pl
Karol Mórawski
redaktor prowadzący
tel. 22 629 18 77
k.morawski@miesiecznikbank.pl

PROJEKT LAYOUTU
Agnieszka Prus
Polska Grupa Infograficzna Infograficy.pl

PROJEKT OKŁADKI
Marzena Wasilewska-Lasa 
Polska Grupa Infograficzna Infograficy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE 
Agnieszka Prus
Polska Grupa Infograficzna Infograficy.pl
Maciej Grabowski  
maciej.grabowski@mgm24.pl

BIURO REKLAMY I SPRZEDAŻY
Karol Mazan  
tel. 22 629 18 76
tel. kom. 512 151 989
k.mazan@miesiecznikbank.pl
Paweł Wyżkiewicz  
tel. 22 891 03 60,  
tel. kom. 692 388 492
p.wyzkiewicz@miesiecznikbank.pl

PRENUMERATA
Katarzyna Cechowska 
tel. 22 623 84 53, faks 22 629 18 72
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

 

RADA PROGRAMOWA
Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku 
Banków Polskich, przewodniczący Rady) 
 dr Andrzej Banasiak (ZBP)  Brunon Bartkiewicz 
(prezes ING Banku Śląskiego SA)  dr Jacek 
Bartkiewicz (Szkoła Główna Handlowa) 
 dr Mariusz Cholewa (prezes Biura Informacji 
Kredytowej SA)  dr hab. Jakub Górka 
(Uniwersytet Warszawski)  dr hab. Krzysztof 
Kalicki (Akademia Leona Koźmińskiego) 
 Bartosz Kublik (prezes Banku Spółdzielczego 
w Ostrowi Mazowieckiej)  dr Konrad Maj 
(Uniwersytet SWPS)  Karol Mazurek (Accenture 
Polska)  dr hab. Michał Polasik (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu)  Leszek Skiba 
(prezes Banku Pekao SA)  Mirosław Skiba 
(prezes SGB-Bank SA)  prof. dr hab. Jan 
Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu)  Grzegorz Wiśniewski (prezes 
Instytutu Energii Odnawialnej)  Janusz 
Władyczak (prezes zarządu KUKE SA).

WYDAWCA
Centrum Prawa Bankowego
i Informacji Sp. z o.o. 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

ZARZĄD
Jacek Furga – prezes zarządu
Dariusz Kozłowski – wiceprezes zarządu
Andrzej Wolski – wiceprezes zarządu
Waldemar Zbytek – wiceprezes zarządu

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Marta Rakowska-Mazan
tel. 22 627 59 64

DRUK I OPRAWA
Zakłady Graficzne Taurus 
Roszkowscy sp. z o.o.

Copyright by Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o. Publikacja jest chroniona 
przepisami prawa autorskiego.
Rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez 
zgody wydawcy jest zabronione i podlega 
odpowiedzialności karnej.
Dostarczenie materiału przez autora do druku jest 
jednoznaczne z: udzieleniem bezwarunkowej zgody 
na jego publikację, akceptacją stawek dotyczących 
honorariów autorskich stosowanych przez Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz 
udzieleniem Centrum Prawa Bankowego i Informacji 
Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na wykorzystanie tekstu 
w pismach wydawanych przez Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (wersje papierowe 
oraz elektroniczne) oraz w celach promocyjnych 
i reklamowych Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.

 

Wydawca jest członkiem Izby Wydawców Prasy
Nakład: 500 egz.

Fo
t.

 Z
BP



aleBank.pl 7

WYDANIE SPECJALNE POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO INSTYTUTU BANKOWOŚCI

Przestańmy gonić Zachód,  
nie mamy na to czasu

O sytuacji i perspektywach sektora MŚP w Polsce, wyzwaniach stojących przed polskim 
przemysłem, nierealnych marzeniach o globalnych czempionach, ale również niepotrzebnej 
pogoni za Zachodem, zmianach w relacjach uczelni z biznesem oraz konieczności kreowania 

innowacyjnych rozwiązań bez oglądania się na Stany Zjednoczone lub Chiny mówił 

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KALETA 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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W twardych liczbach sektor MŚP to obecnie 
2,2 mln przedsiębiorstw, ale to przede wszyst-
kim  sektor  mocno  poturbowany  skutkami 
ekonomicznymi  pandemii.  Z  pańskiej  per-
spektywy zawodowej, tak naprawdę, w jakiej 
kondycji dziś znajduje się ten sektor w Polsce? 
– MŚP to sektor, z którego w ostatnich latach 
jesteśmy bardzo dumni. Jest motorem rozwoju 
gospodarczego w Polsce, prężnie działa, rozwija 
się i jest w dużym stopniu innowacyjny. Faktem 
jest, że pandemia oraz kryzys w ostatnim czasie 
mocno weń. A dlaczego? Zawsze tak się dzieje, 
że małe przedsiębiorstwa, choć mówi się, że są 
elastyczne, cierpią najbardziej. I to nie jest tak, 
że mogą szybko i bardzo łatwo zmienić profil 
swojej działalności. Najczęściej nie wytrzymują 
warunków kryzysowych, zawieszają działalność 
lub upadają, a ich miejsce zajmują inne. Nie mają 
rezerw, jak duże firmy, i mają ograniczone moż-
liwości manewru. Wielkie przedsiębiorstwa 
znacznie lepiej znoszą kryzysy, mogą ograni-
czać swoje działalności bądź wykorzystywać 
rezerwy. Jeśli sytuacja gospodarcza w Polsce 
i na świecie będzie się poprawiać, kryzys bę-
dzie mijał, to małe firmy, które przetrwają, będą 
dynamicznie odzyskiwać pozycję. Taka jest ich 
specyfika.

Innowacyjność  jest  jednym  z  czynników 
wpływających na rozwój i konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Jakie  tutaj  istnieją szanse 
i zagrożenia dla polskiego sektora MŚP?
– Z tą innowacyjnością nie jest tak prosto. To nie 
jest tak, że MŚP kreują innowacje w dominują-
cym stopniu. Wszędzie na świecie mały, średni 
biznes tylko w ograniczonym stopniu jest inno-
wacyjny. Kiedy dominują w tej grupie startupy, 
które rozwijają się dynamicznie, innowacyjność 
jest większa, ale w małym biznesie duży udział 
mają zazwyczaj tradycyjne firmy, np. punkty 
usługowe. U nas jest właśnie taka sytuacja. Nie 
mamy tyle startupów, żeby miały one istotny 
wpływ na  kondycję sektora MŚP. Tak 
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Nie jest tak, że MŚP kreują innowacje  

w dominują cym stopniu. Wszędzie na świecie mały, 
średni biznes tylko w ograniczonym stopniu  

jest inno wacyjny. Kiedy dominują w tej grupie 
startupy, które rozwijają się dynamicznie, 

innowacyjność jest większa, ale w małym biznesie 
duży udział mają zazwyczaj tradycyjne firmy.

naprawdę, to stanowią one margines. I to nie powinno dziwić, to 
wynika z rozwoju naszej gospodarki. Nie możemy więc powie-
dzieć, że nasz mały biznes jest jakoś super innowacyjny.

Mówimy o MŚP,  jednak pozostańmy na chwilę przy dużym 
przemyśle. Co czeka ten sektor w Polsce w najbliższych latach 
w kontekście wyzwań przyszłości (ochrona środowiska, zmniej-
szające się zasoby naturalne, demografia)?
– Przemysł 4.0 wszędzie na świecie stoi przed wielkimi wyzwa-
niami. W naszych realiach są one jeszcze większe. To jest właśnie 
ekologia, automatyzacja, to są problemy demograficzne…. I rzeczy-
wiście, jak patrzymy na skalę ogólnoświatową, no to następuje wi-
doczna zmiana struktury przemysłu. Ten tradycyjny powoli gdzieś 
odchodzi, część ulega przebudowie i, co jest istotne, nawet duże 
korporacje, potężne przedsiębiorstwa nie są spokojne. Nie czują 
się bezpiecznie. Wystarczy spojrzeć na przemysł motoryzacyjny, 
farmaceutyczny, one naprawdę przechodzą rewolucję, zaczynają 
dominować inne podmioty.

A jeżeli chodzi o przemysł 4.0 w Polsce i polską specyfikę, to 
jest jeszcze trudniej, bo niezależnie od tych globalnych wyzwań, 
trzeba pogodzić się z tym, że ten nasz przemysł jest mniej nowo-
czesny niż europejski czy światowy, czyli w dwójnasób poddawany 
jest wyzwaniom. Jeśli np. przemysł motoryzacyjny ma problemy 
w Niemczech, to nasze mniej nowoczesne przedsiębiorstwa mają 
jeszcze większy problem. Jest jeszcze druga rzecz, która nakłada 
się na zacofanie naszego przemysłu. Jest faktem, że w dużej części 
nie jest on na najwyższym poziomie jeśli chodzi o innowacyjność 
czy organizację. Choć oczywiście w ostatnich latach dość dużo 
się działo.

Nie  doczekaliśmy  się  w  Polsce  światowych  czempionów 
z prawdziwego zdarzenia. Co więcej, hasło polski przemysł 
ciągle kojarzy nam się „ciężko” – z kopalniami i  fabrykami 
z  wielkimi  kominami.  Czy  możemy  jeszcze  realnie  myśleć 
o polskich globalnych markach, czy z ekonomicznego punktu 
widzenia powinniśmy odłożyć takie rozważania?
– Myślę, że takie mocarstwowe plany, poszukiwanie światowych 
czempionów wśród naszych przedsiębiorstw, są z pewnością mało 
pragmatyczne i realne. Przecież wiemy, że ci najwięksi pochodzą 
raczej z takich krajów, jak USA, Wielka Brytania, Francja czy ostat-
nio Chiny. Oczywiście są wyjątki, ale to, że my stworzymy poten-
tata, który będzie dominował w świecie, jest stosunkowo mało 
realne i raczej pozostaje w sferze publicystycznych dywagacji. 
Co nie zmienia faktu, że i na naszym rynku mogą powstać zna-
czące firmy, może nie takie, jak Google czy Apple, ale w pewnych 
obszarach – bardziej niszowych, jak gry komputerowe czy usługi 
finansowe – mogą pojawić się tzw. jednorożce. Być może zostaną 
wykreowane ze startupów i będą osiągały wartość miliarda USD. 
Ale nawet jeśli tak się stanie, to i tak nie będą to czempioni w skali 
światowej. I tak nie będą to światowe firmy, tylko znaczące biznesy.

Skoro mówimy o kreowaniu tak znaczących sukcesów i ma-
rzymy o światowych czempionach, to jest tu jeszcze jeden pro-

blem, o którym warto wspomnieć i który już 
jakiś czas obserwuję. W naszej gospodarce od 
długiego czasu – to nie jest kwestia tylko pan-
demii – widzę barierę rozwojową w przekształ-
ceniu przedsiębiorstwa z małego w duże. Jakoś 
tak się dzieje, że małe startupy rosną do pewnego 
momentu, ale nie przekształcają się w te bardziej 
znaczące. Dochodzą do pewnej fazy i nagle się 
zatrzymują. To jest zresztą problem wszędzie na 
świecie, a u nas ta bariera działa jeszcze silniej. 

Faktem jest, że kadry menedżerskie kształcą 
się  w  uniwersytetach.  Obecnie  jesteśmy 
w  trakcie czwartej  rewolucji przemysłowej. 
Jakie zadania – gdy chodzi o przyszłość kadr 
– mają zatem do wykonania uniwersytety, 
a co spoczywa na barkach biznesu i świata 
polityki?
– Czwarta rewolucja przemysłowa to jest ogrom-
ne, zupełnie nowe wyzwanie, z którym będziemy 
się mierzyć nie tylko przez najbliższe lata. Za-
sadniczo zmienia się sytuacja, pozycja i oczeki-
wania wobec uniwersytetów. Jak się patrzy na 
osiągnięcia środowiska akademickiego, edukacji 
akademickiej w ostatnich latach, to rzeczywiście 
bardzo dużo się działo. Uczelnie bardzo dobrze 
przygotowywały kadrę dla biznesu. Tylko że 
zasadniczo zmieniła się relacja między nimi 
a biznesem. Dlaczego? Bo teraz biznes radykal-
nie zmienia wymagania w stosunku do swoich 
pracowników. Dzisiaj chyba rola takiego zawo-
dowego, pragmatycznego, specjalistycznego 
przygotowania absolwentów pod kątem potrzeb 
biznesu zaczyna zanikać. Myślę, że te zawodo-
we kwalifikacje będą lepiej rozwijane w biznesie 
i to jest jego rola, natomiast uczelnie wrócą do 
pierwotnej swojej roli, takiej jak poszerzanie 
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 horyzontów, rozwijanie osobowości, umiejęt-
ności pracy zespołowej, kreatywności. Będzie 
chyba tak, że uniwersytety będą przygotowywa-
ły absolwentów, którzy później w biznesie będą 
zdobywali specjalizacje – i co parę lat zmienia-
li je i wzbogacali. Uniwersytety będą zarazem 
uczelniami ciągłego, bardziej wyspecjalizowane-
go kształcenia, rozwijania kompetencji poprzez 
studia podyplomowe i szkolenia.

Już jakiś czas temu Polska dołączyła do grona 
krajów rozwiniętych. Jednak dalej  „gonimy 
Zachód”.  Zarówno  w  skali  mikro  (płace, 
warunki pracy, styl życia), jak i makro. I znów 
odwołajmy się do pańskiego doświadczenia 
w obszarze zarządzania strategicznego. Czego 
nam potrzeba, by w końcu dogonić Zachód? 

Co powinniśmy nadrobić i jakich błędów się 
wystrzegać? Czy problemy leżą w sferze finan-
sowej, organizacyjnej, czy może mentalnej?
– Odpowiedź na to pytanie podzieliłbym na dwie 
części. Jedna dotyczy takiej typowej gonitwy. 
I nie ma co ukrywać, że ten dystans jest wciąż 
znaczący i niestety ujawnia się w różnych obsza-
rach. Z jednej strony w tych finansowych, czy-
sto biznesowych, ale – moim zdaniem – jeszcze 
większym problemem jest dystans organizacyjny 
i kulturowy. Sądzę, że o ile łatwo jest nadrabiać 
dystans finansowy, o tyle trudniej pokonywać 
zjawiska społeczne, które są bardziej oporne 
na zamiany. Co byśmy nie mówili o kulturze 
organizacyjnej w przedsiębiorstwach, to wciąż 
jeszcze wzajemne zaufanie, umiejętność pracy 
zespołowej, kreatywność nie zadowalają. Nie je-
steśmy na poziomie ani Stanów Zjednoczonych 

ani Francji i nie ma sensu mówienie, że się zbliżamy do Zachodu. 
To nie są miesiące czy lata, to są dziesięciolecia. Nie ma możliwo-
ści, żeby to jakoś przeskoczyć. To widać także na świecie: nie ma 
przypadków, żeby kraje z drugiej czy trzeciej ligi nagle znalazły 
się w światowej czołówce. Jedynie Chiny to osiągnęły. Rzeczywi-
ście doganiają świat, ale nie pokonają szybko barier związanych 
z mentalnością czy kulturą organizacyjną. Polska to nie jest mały 
kraj, gdzie tak łatwo można wprowadzać zmiany jak w Estonii. 
I jeżeli jest jakaś szansa, to wymaga dłuższej perspektywy, być 
może całego pokolenia.

Tylko że dobrze wiemy, że tyle czasu nie mamy…
– I tu pojawia się drugie pytanie. Czy takie doganianie ma sens? 
Bo to tak jak w biznesie: jeżeli chcemy rzeczywiście powtarzać 
drogę tych, którzy już ją pokonali, to im bardziej gonimy, tym 
bardziej ten dystans jest większy. Jak się patrzy na takie dokona-
nia biznesowe, to jedyną szansą jest droga na skróty. Nie gonimy 
króliczka, tylko zastanawiamy się, gdzie on będzie powiedzmy za 
10 lat! Jak się popatrzy na doświadczenia biznesowe, to jest to 
jedyna szansa, by firma z drugiej ligi weszła do pierwszej. Pytanie, 
czy rzeczywiście mamy firmy zdolne wykreować nowe pomysły 
biznesowe, nowe modele biznesowe, a nie jedynie odtwarzać to, co 
sprawdzało się u innych. Nie odtwarzanie modelu amerykańskiego 
czy europejskiego, ale szukanie własnych innowacyjnych rozwią-
zań. I są takie przykłady. Nasz sektor finansowy nie powtarza 
drogi amerykańskiej, a staje się nowoczesny, bo przeskakuje pewne 
etapy. I to się dzieje. I to dla Polski jest wyzwaniem i szansą – 
szukanie miejsca, gdzie świat będzie za dziesięć, dwadzieścia lat.

Ma pan codzienny kontakt z młodymi ludźmi, zatem dostrzega 
pan ich dylematy i kierunki myślenia. Jak to zestawia się z ocze-
kiwaniami pracodawców i globalnymi trendami w obszarze 
rynku pracy?
– Jeżeli mówimy o młodych pokoleniach, to na pewno występują 
tu duże napięcia. Młode pokolenia bardzo się zmieniają, co kilka 
lat mamy kolejne pokolenia X, Y, Z… I każde jest radykalnie inne. 
Tego nigdy wcześniej nie było. Dzieci w swych zachowaniach były 
podobne do swoich rodziców. Teraz starszy brat jest zupełnie inny 
niż jego młodsza siostra. Pracodawcy mówią, że te nowe pokole-
nia są mniej podatne na sterowanie, mają bardziej rozbudowane 
wymagania. Chcą równowagi, komfortu, mniej pracy, a więcej 
satysfakcji. To też jest tak, że wychowały się w dobrym okre-
sie, na rynku pracownika. To jedna wcale nie musi trwać. Dzisiaj 
pracodawcy też oczekują czegoś innego niż dziesięć lat temu. Ich 
wymagania też są diametralnie inne. To się wiąże z automatyzacją, 
sztuczną inteligencją, z zupełnie nowymi zawodami, które dzisiej-
sza rzeczywistość kształtuje. Jeżeli obie strony będą oczekiwały 
szerszego spojrzenia i większej elastyczności, kreatywności, ko-
munikacji i współpracy, a nie takiej stricte aktywnej pracy, to może 
gdzieś to się zbiegnie. Najgorzej będzie z tymi przedsiębiorcami, 
którzy nie przyjmują do wiadomości, że świat się zmienił, a pewnie 
i z pracownikami, którzy jednostronnie uwierzą w swój potencjał. •

 
Uczelnie bardzo dobrze przygotowywały kadrę  
dla biznesu. Tylko że zasadniczo zmieniła się 
relacja między nimi a biznesem. Teraz biznes 
radykal nie zmienia wymagania w stosunku  
do swoich pracowników. Rola zawo dowego, 

pragmatycznego, specjalistycznego 
przygotowania absolwentów pod kątem potrzeb 

biznesu zaczyna zanikać.
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Kierowanie dużą uczelnią oraz łączenie 
funkcji w  instytucjach  i organizacjach 
ogólnopolskich to nie są standardowe 
umiejętności naukowca. Czy dziś funk-
cja rektora, w tych niezwykle zmiennych 
czasach, nie wymaga bardziej umiejęt-
ności menedżerskich niż stricte nauko-
wych i czy nie staje się bliższa modelowi 
znanemu z uczelni zagranicznych?
– Konkurowanie z najlepszymi uczelniami 
na świecie z pewnością wymaga czerpa-
nia doświadczeń z najlepszych wzorców 
i  dobrych praktyk światowych liderów. 
Zagraniczne uczelnie, które osiągają licz-
ne sukcesy, są dla nas dobrym, wartym 
naśladowania przykładem. W zarządza-
niu nowoczesną uczelnią kompetencje 
menedżerskie są niezbędne, podobnie jak 
w każdej innej dużej organizacji, jednak 
bez znajomości specyfiki środowiska aka-
demickiego i doświadczenia zdecydowanie 
trudniej byłoby wydobyć i wykorzystać 
jego potencjał. Ponadto zarządzanie śro-
dowiskiem naukowym wymaga od rektora 
autorytetu naukowca. Jestem przekona-
ny, że w związku z oczekiwaniami wobec 
środowiska naukowego implementacja 
podejścia menedżerskiego w połączeniu 
z wiedzą i autorytetem będzie kluczowa 
i sukces osiągną te uczelnie, które będą po-
trafiły ewoluować w tym kierunku. Takie 
podejście wynika także w dużym stopniu 
z nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie 

Czy uczelnie w Polsce poradziły sobie w dobie pandemii? 
Co w kształceniu studentów ma do powiedzenia biznes? Kogo kształcić 

na potrzeby gospodarki 4.0? O zwalczaniu skutków epidemii, rozwoju 
platform informatycznych w zarządzaniu jednostkami szkolnictwa 

wyższego, wdrażaniu elementów Smart University i wsparciu 
działalności w zakresie trzeciej misji uczelni, jako wyzwaniach, a także 

o obecnej sytuacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego mówił 
PROF. DR HAB. INŻ. ARKADIUSZ MĘŻYK 

rektor Politechniki Śląskiej oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Otwartość i zrozumienie kluczem 
do sukcesu współpracy nauki z biznesem
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na współpracę nauki z biznesem i samo funk-
cjonowanie uczelni?
– Rady uczelni są nowym organem powoływa-
nym na uczelniach na podstawie Ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Kompetencje rady są bardzo szerokie 
i  dotyczą kluczowych obszarów funkcjono-
wania szkoły wyższej w sferach organizacyj-
no-administracyjnej i  menedżerskiej, a  także 
strategii rozwoju. Do  jej kompetencji należy 
m.in.  monitorowanie gospodarki finansowej 
uczelni (opiniowanie planu rzeczowo-finanso-
wego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wy-
konania). Rada ma stwarzać nowe możliwości 
dla profesjonalnego zarządzania uczelnią oraz 
otwierać ją na szerszą współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, wspierając ją w tym. 
Podobne rozwiązania, które umożliwiają wyko-
rzystywanie kompetencji i tworzenie układów 
kooperacji, z powodzeniem funkcjonują na świe-
cie. Organy o podobnych kompetencjach działają 
w systemach m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Szwajcarii, Francji, Danii i Szwecji, a w ostatnim 
czasie decyzję podjęto także na Łotwie. Pomi-
mo stosunkowo krótkiego funkcjonowania rady 
uczelni skutecznie wspierają działalność szkół 
wyższych, umożliwiając inne spojrzenie na ich 
funkcjonowanie. Jest to istotne wsparcie dobrego 
zarządzania uczelnią i na ogół opinie środowiska 
akademickiego są pozytywne.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, któ-
rego jest pan wiceprezesem, poświęca swoją 
działalność rozwojowi współpracy wspomnia-
nych rad uczelni. Jedną z inicjatyw jest Ośro-
dek Współpracy Rad Uczelni, czy mógłby pan 
przybliżyć nam ten temat?
– Rady uczelni rzeczywiście mają bardzo istotne 
znaczenie dla rozwijania współpracy między pu-
blicznymi szkołami wyższymi i podmiotami sek-
tora gospodarczego. Polskie Forum Akademic-
ko-Gospodarcze od kilkunastu lat bierze udział 
w podejmowaniu inicjatyw i wspiera efektyw-
ność oraz gospodarczą przydatność polskiego 
szkolnictwa wyższego. PFA-G zrzesza w swo-
im gronie reprezentantów rad poszczególnych 
uczelni i wspólnie z nimi uściśla obszary współ-
pracy, jak również upowszechnia dobre praktyki 
i wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego. Ośrodek Współpracy Rad Uczelni 
to projekt utworzenia specjalistycznej agendy 
Polskiego Forum Akademicko-Gospodar-

wyższym i nauce, która daje szkołom wyższym nowe możliwo-
ści w zakresie organizacji procesów zarządczych. Obecnie wiele 
uczelni wprowadza znaczące zmiany w strukturze i narzędzia 
informatyczne zmierzające w stronę zarządzania procesowego, 
co na pewno ułatwi także współpracę i komunikację z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym.

Obecna sytuacja epidemiologiczna utrudnia kreślenie daleko-
siężnych planów, nie tylko w gospodarce, ale również w nauce. 
Jak świat akademicki odnajduje się w obecnej sytuacji i jak 
odpowie na zmiany w gospodarce i rynku pracy, na którego 
potrzeby kształci młodych ludzi? 
– Epidemia spowodowała zmiany w komunikacji zarówno w zakre-
sie kształcenia, jak i realizacji projektów. W trosce o bezpieczeń-
stwo studentów i pracowników wiele szkół wyższych zdecydo-
wało o kontynuacji formuły kształcenia zdalnego lub mieszanego 
również w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 
Obecnie wprawdzie mierzymy się z ograniczeniami, które wyni-
kają z zasad reżimu sanitarnego, ale wierzę, że nawet w takich 
warunkach nauka może być skutecznie realizowana. Zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia to priorytet, a sytuacja epidemicz-
na nieoczekiwanie otworzyła ścieżki dla nowych przedsięwzięć. 
Uczelniana infrastruktura i doświadczenie badawcze stały się po-
mocne w zwalczaniu efektów pandemii. Mogliśmy zaobserwować 
transfer wiedzy i pomysłów pomiędzy nauką a gospodarką i społe-
czeństwem, które wspólnie podjęły walkę dla ratowania zdrowia 
i życia. Twórcza współpraca między środowiskiem naukowym 
a przemysłem pozwoliła na uwolnienie potencjału polskiej nauki 
i kreatywności społeczności akademickich. Tak też staramy się 
działać – odpowiadamy na zapotrzebowanie gospodarki i rynku 
pracy. Oferta dydaktyczna polskich uczelni oraz kierunki badań 
realizowane w ich ramach są niejednokrotnie przygotowywane 
w konsultacji z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodar-
czego. Konieczne staje się uelastycznianie systemu kształcenia 
i przygotowanie przyszłych absolwentów na ciągłe zmiany.

Pandemia koronawirusa wymusiła dodatkowe zmiany w funk-
cjonowaniu gospodarki i szkolnictwa wyższego. Wpłynęła na ży-
cie codzienne w takim stopniu, że świat po epidemii będzie już 
funkcjonował inaczej. Jesteśmy bardziej oswojeni z technologia-
mi informatycznymi, z komunikatorami elektronicznymi, lepiej 
wykorzystujemy narzędzia informatyczne, pojawiły się również 
nowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw. Praca zdalna po-
kazała nowe możliwości rozwoju, a w wielu przypadkach okazuje 
się, że dzięki trybowi zdalnemu można usprawnić procesy pracy. 
Wszystkie te elementy wpłyną na dalszy postęp technologiczny 
i rozwój społeczeństw. Uczelnie nie chcą być tylko obserwatora-
mi tego, co się dzieje, ale przede wszystkim pragną uczestniczyć 
w kreowaniu nowej rzeczywistości, więc zwłaszcza te techniczne 
włączają się w rozwój nowych technologii.

Rozwińmy temat współpracy nauki z biznesem, wraz z końcem 
roku upływa pierwsza kadencja rad uczelni. Jak wpłynęły one 
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czego, której celem będzie aktywne wspieranie 
współpracy pomiędzy radami polskich uczelni 
i wypracowanie optymalnego modelu funkcjo-
nowania tego nowego organu uczelni.

Wróćmy do kadr kształconych w uczelniach. 
Od  dłuższego czasu  trwają  dyskusje  doty-
czące  zawodów  przyszłości.  Wskazuje  się 
także na zawody, a co za tym idzie – kierun-
ki studiów, które mogą zniknąć. Czy uczelnie 
techniczne  powinny  obawiać  się,  że  będą 
musiały wygasić niektóre kierunki? Jak przy-
gotowują się do kształcenia w perspektywie 
kolejnych lat? 
– Rynek pracy stale się zmienia i zwiększa się za-
potrzebowanie na nowe kompetencje absolwen-
tów, np. prowadzenie projektów w sposób zdalny 
w sytuacji pandemii spowodowało, że wiele firm 
dostrzegło ogromny potencjał w tym zakresie. 
Dzięki sprawnej komunikacji można wiele rzeczy 
zrealizować znacznie szybciej, a firmy dostrzegły, 
że istnieje możliwość tworzenia zdalnych zespo-
łów czy wykorzystania specjalistów z różnych 
części świata. Można pokusić się o prognozy, 
które zawody będą schyłkowe, a jakie pojawią 
się nowe. Z  pewnością w  najbliższym czasie 
te związane z technologiami informatycznymi 
i automatyzacją będą się rozwijały. Będą także 

potrzebne nowe rozwiązania w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu oraz nowoczesnej energe-
tyki – walczyliśmy z tworzywami sztucznymi, 
a  epidemia sprawiła, że plastikowych rzeczy 
jest znacznie więcej, do tego wymagają specja-
listycznej i bezpiecznej utylizacji. Rozwijać się 
będą także nowoczesne systemy transportowe. 
Podstawowymi umiejętnościami będą zarządza-
nie zmianą, zdolność odnalezienia się w sytuacji 
kryzysowej czy szybkiego uczenia się, a nawet 
przebranżawiania się. Potrzebujemy inżynie-
rów, którzy potrafią się uczyć przez całe życie 
i zarządzać zespołem, a także podejmować bły-
skawiczne decyzje. Systemy komunikacji wymu-
szają szybszą reakcję pracowników na polecenia 
i do tego ludzi trzeba przygotować, a sytuacja 
epidemiczna pokazała, że nie  wszyscy sobie 
z tym dobrze radzą. 

Finanse  i  cyberprzestrzeń  towarzyszą nam 
codziennie. Bankowością możemy zarządzać 
z  poziomu  naszego  telefonu  z  prawie  każ-
dego miejsca na świecie. Świat akademicki 
to nie tylko kuźnia kadr. Jak jeszcze uczelnie 
mogą współpracować z sektorem bankowym, 
by wspólnie  rozwijać narzędzia  i usługi dla 
społeczeństwa?
– Duże możliwości takiej współpracy pojawiają 

Praca w której z branż wydaje Ci się 
najatrakcyjniejsza?

Najpopularniejsze branże 
wśród studentów
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Współpraca środowiska naukowego 

z przemysłem uwolniła potencjał polskiej nauki 
i kreatywność społeczności akademickich. 

Odpowiadamy na zapotrzebowanie 
gospodarki i rynku pracy.

Oferta dydaktyczna polskich uczelni 
oraz kierunki badań realizowane w ich 

ramach są przygotowywane w konsultacji 
z przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego.

się w kontekście cyberbezpieczeństwa i związanych z nim tech-
nologii. Warto zwrócić uwagę również na kwestie informatyzacji 
i dostępności usług bankowych nie tylko w kontekście epidemii 
koronawirusa, ale np. w związku z potrzebami osób niepełno-
sprawnych czy seniorów. Taką współpracę widziałbym również 
w obszarze sztucznej inteligencji i przetwarzania danych. Myślę, 
że można także podjąć temat nowoczesnych form kształcenia, 
ponieważ coraz częściej jest ono realizowane przy jednoczesnym 
rozwiązywaniu problemów badawczych przez interdyscyplinarne 
grupy naukowców, studentów oraz partnerów z otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego.

Co jakiś czas wracają marzenia i dyskusje o polskiej Dolinie 
Krzemowej, szczególnie gdy polscy specjaliści odnoszą suk-
cesy na międzynarodowej arenie. I choć sukcesy są, Polacy 
otwierają startupy, to jednak trudno mówić o Polsce jako po-
tędze technologicznej. Potrzeba nam jeszcze czasu, czy jednak 
problem tkwi w czymś innym? 
– Dolina Krzemowa bazuje na idei utworzenia wspólnej prze-
strzeni – ekosystemu dla rozwoju i współpracy wielu podmiotów 
na rzecz nowoczesnych technologii. Lokalizacja uniwersytetów, 
rządowych instytucji badawczych oraz firm i startupów na stosun-
kowo małym obszarze stała się ważnym elementem sukcesu. Takie 
umiejscowienie to łatwy i szybki dostęp do zasobów materialnych, 
intelektualnych, infrastrukturalnych i kadrowych. Warto czerpać 
z doświadczeń i dobrych praktyk Doliny Krzemowej, pamiętając 
oczywiście o tym, że w polskiej rzeczywistości musimy stworzyć 
inne sposoby na powtórzenie jej osiągnięć. Istotnym elementem 
sukcesu ekosystemu innowacji jest kompleksowe, innowacyjne 
funkcjonowanie uczelni, począwszy od elastycznych programów 
kształcenia, kształcenia zorientowanego problemowo i projekto-
wo, poprzez wspierania aktywności studenckiego ruchu naukowe-
go i uproszczenie wszelkich procedur na ścieżce komercjalizacji. 
Kształcenie zorientowane projektowo zmienia sposób myślenia 
i działania oraz rozwija kompetencje zarówno nauczycieli aka-
demickich, jak i studentów. To nieustające wspólne rozwiązywa-
nie problemów i realizacja projektów zamiast podawania wiedzy. 
Pandemia i związana z nią masowa aktywność pracowników, stu-
dentów i doktorantów w tworzeniu wszelkich rozwiązań na rzecz 
zwalczania jej skutków, a także szybka implementacja otrzyma-
nych wyników w praktyce pokazały ogromny potencjał tkwiący 
w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Powinniśmy się 
temu przyjrzeć i wyciągnąć stosowne wnioski. Ważne dla rozwoju 
potencjału technologicznego jest także usprawnienie ścieżki kon-
taktu między nauką a biznesem oraz przyszłym użytkownikiem. 

Czy  takie obszary  jak sztuczna  inteligencja, przetwarzanie 
danych, automatyzacja procesów, przemysł 4.0. inteligent-
ne miasta, mobilność przyszłości czy ochrona klimatu nie są 
wręcz stworzone do współpracy biznesu z uczelniami? W któ-
rych obszarach porozumienie takie jest najbardziej perspek-
tywiczne? 

– Tak, to prawda. Już w 2018 r. w uczelni po raz
pierwszy określiliśmy kluczowe obszary badaw-
cze, analizując potencjał zespołów badawczych, 
infrastrukturę, nasze osiągnięcia oraz możliwo-
ści współpracy z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym. Wymienione w  pytaniu obszary są 
rozwijane obecnie w ramach priorytetowych 
obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, 
wyłonionych w procesie bardzo rzetelnej anali-
zy połączonej z konsultacjami z międzynarodo-
wymi ekspertami właśnie w odniesieniu do po-
tencjału współpracy z biznesem i przemysłem. 
Politechnika Śląska przygotowała taką analizę 
w ramach konkursu MNiSW „Inicjatywa Dosko-
nałości – Uczelnia Badawcza”, którego, jako jed-
na z dziesięciu uczelni w Polsce, jest laureatem. 
Wszystkie te obszary są podstawą strategii roz-
woju badań naukowych i kształcenia w uczelni. 

Dowiedzieliśmy się, jak uczelnie mogą wes-
przeć gospodarkę, a czego oczekują uczelnie 
od otoczenia społeczno-gospodarczego?
– Przede wszystkim otwartości, by móc wspól-
nie wytyczać nowe kierunki rozwoju i dyskuto-
wać na temat mogących się pojawić problemów 
związanych ze współpracą, a także zrozumienia 
różnic w funkcjonowaniu uczelni oraz otocze-
nia społeczno-gospodarczego. Ważne są również 
wzajemne zaufanie i wiara we wspólny sukces. 
Dzięki  temu uczelnie i  podmioty otoczenia 
społeczno-gospodarczego z pewnością znajdą 
wspólne, efektywne ścieżki transferu technologii 
i współpracy przynoszącej obopólne korzyści. 
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WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ  
SZANSĄ DLA 
BANKÓW, BY BYĆ 
KROK DALEJ

O rosnącej roli systemów informatycznych w sektorze 
bankowym, komputerowym wspomaganiu twórczości 
organizacji, kadrach gospodarki 4.0 oraz wspólnych 
zadaniach nauki i biznesu w dobie pandemii mówiła  
PROF. DR HAB. INŻ. CELINA M. OLSZAK 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przewodnicząca Komisji 

ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP

Pani profesor, jednym z liderów usług dla roz-
wijającego  się  cyfrowo  społeczeństwa  jest 
sektor bankowy. Gdzie jest granica rozwoju 
cyfrowego systemów informatycznych, zarzą-
dzania kadrami i obsługi klienta? Czy w ogóle 
istnieje?
– Technologie informatyczne, zwane w skró-
cie ICT, stały się spoiwem łączącym różne obsza-
ry badawcze i aktywności człowieka, a zwłaszcza 
takie, jak nauka, biznes oraz kultura, wyzwalając 
w nich twórcze praktyki i „pchając” całą gospo-
darkę do przodu. Zaawansowane technologie 
przetwarzania sensorów i sygnałów, otwiera-
ją niespotkane dotąd możliwości w  zakresie 
komponowania i rozwoju gier komputerowych, 
a  technologia e-booków wprowadziła wręcz 
rewolucyjne zmiany w  branży wydawniczej. 
Era rozwoju ICT, zapoczątkowana w  latach 
sześćdziesiątych XX w., opierała się głównie na 
zasadach zwykłej automatyzacji i wspomaga-
niu prostych, operacyjnych działań w firmach. 
Z prostych i statycznych aplikacji służących do 
zwykłego raportowania, systemy informatyczne 
dedykowane dla sektora bankowego przekształ-
ciły się w rozwiązania, które mogą być wyko-
rzystywane m.in. w prognozowaniu zjawisk na 
rynkach finansowych, predykcji i modelowaniu 
zachowań klientów, czy w analizie zyskowności 
produktów bankowych. 

W ostatnich latach na funkcjonowanie ban-
ków szczególny wpływ wywarły zintegrowane 
rozwiązania informatyczne klasy MRP II (Ma-
nufacturing Resource Planning), ERP (Enterpri-
se Resource Planning), a także CRM (Customer 
Relationship Management), BI (Business In-
telligence) oraz systemy pracy grupowej, sieci 
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komputerowe, sztuczna inteligencja, internet 
rzeczy. Inny rodzaj software, który niewątpliwie 
zmienił oblicze zarządzania bankami, to symula-
cje komputerowe oraz wirtualna rzeczywistość. 
Symulacje komputerowe z elementami sztucznej 
inteligencji pozwalają na tworzenie wirtualnych 
scenariuszy bez ponoszenia rzeczywistego ryzy-
ka. Wirtualna rzeczywistość umożliwia bankom 
pójście o jeden krok dalej, a mianowicie kreować 
w komputerze środowisko, wizualnie zbliżonego 
do realnego.  

A gdzie w tym technologicznym krajobrazie 
jest miejsce dla klienta?
– Współczesny klient to niejednokrotnie oso-
ba bardzo dociekliwa, dobrze wyedukowana, 
zainteresowana spersonalizowanymi usługami 
oraz produktami. Zatem zainteresowanie klienta 
określoną ofertą oraz utrzymanie jego lojalności 
wobec banku w dłuższej perspektywie staje się 
nad wyraz trudnym, ale równocześnie prioryte-
towym zadaniem. Banki mogą uporać się z tymi 
zagadnieniami poprzez dostarczanie wysoce zin-
dywidualizowanych produktów i usług. Trzeba 
jednak zauważyć, że personalizacja wymaga 
zmian właściwie we wszystkim, co dotychczas 
robił bank, tj.  zaczynając od wnikliwej anali-
zy potrzeb klientów, poprzez projektowanie 
zindywidualizowanych produktów i usług, ich 
odpowiednie reklamowanie, aż pod po prze-
myślaną zintegrowaną dystrybucję. Poprawne 
realizowanie założeń indywidualizacji wiąże się 
z rozwojem różnych relacji z klientami i dostaw-
cami, które powinny być oparte na zaufaniu oraz 
ścisłej integracji. Należy przyznać, że cały czas 
zbyt mało wiemy, jak antycypować te potrzeby…

Ale banki chyba radzą sobie na tym polu coraz 
lepiej? Przynajmniej w Polsce.
– Banki, aby lepiej poznać swoich klientów, mają 
do dyspozycji cały wachlarz różnych metod 
i narzędzi – coraz częściej opartych na sztucz-
nej inteligencji, zaawansowanej analityce oraz 
technologii big data. Dzięki nim w stosunkowo 
szybkim czasie są w stanie oszacować rentow-
ność klienta, jego wartość w czasie, lojalność, 
prawdopodobieństwo odejścia do konkurencji, 
czy skłonność do nadużyć. Takie praktyki daleko 
idącej eksploracji danych przynoszą niewątpli-
wie wiele korzyści bankom i klientom. Budzą 
jednak także sporo kontrowersji i niepokojów 
wśród klientów. Pomimo wielu udogodnień, 

jakie daje nam personalizacja, klient chce mieć 
poczucie anonimowości i bezpieczeństwa. 

Wśród obszarów badawczych, którymi pani 
się zajmuje, jest komputerowe wspomaga-
nie twórczości organizacyjnej. W jaki sposób 
komputery mogą pomóc sektorowi finanso-
wemu w tym obszarze?
– Dzięki twórczości organizacje tworzą nowe 
sytuacje, wartość dodatkową i przyczyniają się 
np. do poprawy zadowolenia klientów. Jest to 
swego rodzaju zdolność organizacji, oznacza-
jąca adaptację do zmiennych warunków oto-
czenia, poprzez ustawiczne nabywanie nowych 
zasobów i tworzenie z nich nowych konfigu-
racji. Współcześnie uważa się, że twórczość, 
zwłaszcza w nowych sektorach, wydaje się od-
grywać większą rolę w sukcesie niż systemy 
produkcyjne. Nie dziwi zatem fakt, że wiele 
organizacji i menedżerów poszukują sposobów, 
narzędzi oraz infrastruktury do poprawy twór-
czości organizacyjnej oraz jej komputerowego 
wspomagania. Praktyka potwierdza, że  ICT 
mogą być wykorzystywane m.in.  do  pod-
noszenia zdolności pracowników do  wyko-
nywania twórczych zadań czy dostarczania 
użytkownikom nowych umiejętności w  za-
kresie rozwiązywania problemów. Na uwagę 
zasługują także takie kwestie, jak: poprawa 
przepływu informacji i komunikacji między 
pracownikami, zwiększenie możliwości kodo-
wania wiedzy organizacyjnej czy poszerzenie 
dotychczasowych granic wiedzy i zdolności 
pracowników. Warto dodać, że ICT umożli-
wiają przechowywanie ogromnych zasobów 
informacyjnych w  różnych bazach danych, 
hurtowniach danych oraz bazach wiedzy, które 
przyrównywane są do pamięci organizacyjnej. 
Wiele uwagi poświęca się zwłaszcza hurtow-
niom danych, które integrują dane historyczne 
i wiedzę, zarówno z wnętrza, jak i otoczenia 
organizacji. Podkreśla się przy tym ważną rolę 
technik OLAP i Data Mining, służących ana-
lizowaniu informacji oraz odkrywaniu nowej 
wiedzy, a także technik wizualizacji danych, 
które ułatwiają przyswajanie i  zrozumienie 
nowo odkrytej wiedzy. 

Ostatnio, wiele mówi się o tzw. podejściu wie-
loagentowym. Co to takiego?
– Agent to aplikacja wykazująca się autono-
micznością, zdolnością do reagowania na nie-

Współczesny klient to 
niejednokrotnie osoba 

bardzo dociekliwa, 
dobrze wyedukowana, 

zainteresowana 
spersonalizowanymi 

usługami oraz 
produktami. Zatem 

zainteresowanie 
klienta określoną ofertą 

oraz utrzymanie jego 
lojalności wobec banku 

w dłuższej
perspektywie staje się 

nad wyraz trudnym,
ale priorytetowym 

zadaniem.
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przewidywane zdarzenia, posiadająca zdol-
ności społeczne (zdolność do wchodzenia 
w  interakcje z  innymi agentami) oraz 
zdolności do uczenia się. Zespół Katedry 
Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Katowicach, którym 
kieruję, w  ramach grantu Narodowego 
Centrum Nauki opracował model systemu 
wieloagentowego, do wspomagania twór-
czości organizacyjnej. Model ten składa się 
z  czterech grup agentów: poszukujących 
(searching), monitorujących (monitoring), 
pozyskujących (capturing) oraz odkrywa-
jących i sugerujących (discovering & sug-
gesting). Wspomniani agenci odpowiadają 
m.in. za przeszukiwanie i śledzenie zasobów 
informacyjnych (w tym zasobów interneto-
wych, mediów społecznościowych), poszu-
kiwanie asocjacji i wzorów zachodzących 
pomiędzy danymi, wizualizację odkrytych 
asocjacji, sugerowanie pewnych reko-
mendacji dotyczących nowych pomysłów, 
wymianę wiedzy pomiędzy agentami oraz 
inicjowanie rozmów oraz forów. Opracowa-
ny system został przetestowany i wstępnie 
zwalidowany w środowisku mediów spo-
łecznościowych. Analizował on głównie opi-
nie klientów na temat wybranych produk-
tów i usług z zakresu elektroniki użytkowej. 

Kształcenie kadr na potrzeby gospodar-
ki 4.0 wymaga ewolucji w programach stu-
diów. W jaki sposób uczelnie przygotowują 
się do kształcenia na jej potrzeby?
– Uczelnie powinny stale dostosowywać swo-
je programy studiów do potrzeb nowoczesnej 
innowacyjnej gospodarki. Szczególnie trzeba 
mieć na uwadze kształcenie kadr dla tych sek-
torów, które charakteryzuje zwiększona 
dynamika, gdzie postęp technologiczny jest 
najbardziej zauważalny. Rola uczelni ekono-
micznych jest tutaj nieoceniona. Każdy sektor 
potrzebuje przecież coraz bardziej wydajnych 
i sprawnych procesów zarządczych. Dobrym 
sprawdzonym rozwiązaniem jest zwiększe-
nie udziału zajęć praktycznych, realizujących 
z  jednej strony potrzeby zgłaszane przez 
studentów i doktorantów, z drugiej zaś po-
trzeby rynku i pracodawców. W warunkach 
powszechnej globalizacji, mobilności – nie tyl-
ko na  krajowym, ale i  międzynarodowym 
rynku pracy – konieczne jest także posze-
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Sprawa do załatwienia w banku 
czy urzędzie?  
Najchętniej przez komputer

rzanie oferty dydaktycznej o kolejne kierunki 
i specjalności prowadzone w językach obcych. 
Nie bez znaczenia jest również sposób prowa-
dzenia kształcenia. Zmiana formy prowadzenia 
zajęć – ze szczególnym uwzględnieniem kształ-
cenia na odległość, którego wszyscy doświadczy-
liśmy już w ubiegłym roku – pokazała, jak bardzo 
potrzebne są skuteczne i elastyczne rozwiązania 
w tym zakresie. Wiele z nich powinno i zostanie 
z nami na stałe, niezależnie od rozwoju sytuacji 
epidemicznej. Pozwoli to na większą elastycz-
ność procesu kształcenia. Ważne jest przy tym, 
by uczelnie były gotowe i otwarte na zmiany.

Jakie zadania i wyzwania z punktu widzenia 
współpracy nauki  z biznesem czekają obie 
strony w perspektywie postcovidowej gospo-
darki i rynku pracy?
– Sytuacja epidemiczna sparaliżowała wiele pro-
cesów w gospodarce. W tym absolutnie nieprze-
widywalnym scenariuszu zdarzeń od uczelni 
wymaga się odpowiedzialnej postawy oraz roz-
wiązań systemowych, pozwalających zachować 
ciągłość realizacji trzech najważniejszych jej mi-
sji: kształcenia, działalności naukowo-badawczej 
oraz kreowania silnych relacji z  otoczeniem. 
W obecnych turbulentnych czasach silne związki 
nauki i dydaktyki z biznesem oraz otoczeniem 
społeczno-gospodarczym zdają się nabierać jesz-

cze większego znaczenia. Szeroko rozumiany 
biznes – z racji ograniczeń w funkcjonowaniu, 
spowodowanych sytuacją epidemiczną – znacz-
nie ucierpiał, a procesy z jego udziałem zwolniły, 
czasem wręcz zupełnie wyhamowały. Stanowi to 
niesamowite wyzwanie dla obu stron. Biznes 
jest zmuszony minimalizować straty, a jedno-
cześnie powinien starać się zachować ciągłość 
działania i być gotowym na czas po pandemii. 
Od uczelni i szeroko rozumianej nauki z kolei 
wymagać się będzie z pewnością wsparcia, cho-
ciażby eksperckiego. Upatruję tutaj ogromną rolę 
uczelni ekonomicznych. Już teraz obserwujemy 
zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospo-
darczego na analizy ekonomiczne i finansowe. 
Dla przykładu, na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach przy Centrum Badań i Rozwoju 
powstał zespół ekspercki, który monitoruje sy-
tuację gospodarczą w regionie i przygotowuje 
co miesiąc ogólnodostępny raport: „Komentarz 
do sytuacji w gospodarce regionalnej”. Myślę, że 
czas po pandemii będzie też czasem na zdyna-
mizowaną edukację menedżerską, działalność 
ekspercką, projektową i szkoleniową na rzecz 
otoczenia. Uczelnie ekonomiczne mogą przyjąć 
również rolę kompleksowych centrów ukierun-
kowanych na doradztwo, poradnie biznesowe, 
konsulting.

Całość wywiadu dostępna jest na portalu www.aleBank.pl

Z których usług najczęściej korzystasz w formie wyłącznie elektronicznej?
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Co zadecyduje o sukcesie modernizacyjnym Polski?  
Czym naprawić obecny model kapitalizmu?  
Jakie zmiany wywołane przez pandemię zostaną z nami na dłużej? 
O potrzebie zmian, nowym spojrzeniu na współpracę z biznesem 
i kluczowych elementach dla efektywnego zarządzania mówił  
PROF. DR HAB. ALOJZY Z. NOWAK

rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności 
i Współpracy z Gospodarką KRASP

Znajdźmy 
w uczelniach 
miejsce dla 
biznesu 
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Sytuacja z pandemią wciąż pozostaje daleka 
od w pełni kontrolowanej, niemniej już teraz 
trzeba ustawiać się na starcie postcovido-
wego wyścigu o nowy porządek ekonomicz-
no-społeczny. Na co w tym wyścigu powinny 
postawić gospodarki, w tym polska, aby nie 
zostać w tyle?
– Nie można zignorować konsekwencji i do-
świadczeń wynikających z obecnej pandemii. 
W  kwestiach systemowych dominuje coraz 
bardziej przekonanie, że obecny model kapitali-
zmu jest daleki od ideału, trzeba go zrewidować 
i naprawić. Może być i cudowny, i okropny. Po-
trzebuje więcej etyki, uczciwych zasad i dobrych 
praktyk. Jeżeli chcemy go poprawić, to musimy 
rozwijać firmy oparte na wartościach. A w roz-
wiązaniach systemowych powinniśmy skorzy-
stać w większym stopniu z dorobku zarówno 
J.M. Keynesa, jak i J.A. Schumpetera. Innymi 
słowy nowy, postcovidowy fundament rozwoju 
powinien zapewnić bardziej stabilny i zrówno-
ważony wzrost gospodarczy.

W Polsce odpowiedzią na te obecne także 
pandemiczne, globalne wyzwania społeczne i go-
spodarcze jest – jak się wydaje – realizacja Planu 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera 
Mateusza Morawieckiego, w którym podkreśla 
się istotność połączenia wydajnego i konkuren-
cyjnego systemu rynkowego z państwem umożli-
wiającym ułatwianie i wspieranie strukturalnych 
zmian gospodarczych.

Świat także zadaje sobie to pytanie. Odpowiedzi 
poszukujemy w ramach Instytutu Nowej Ekono-
mii Strukturalnej, zorganizowanego przez Justina 
Lina, byłego głównego ekonomisty i wiceprzewod-
niczącego Banku Światowego, który stworzył ten 
instytut przy Uniwersytecie Pekińskim. Na zapro-
szenie instytutu, wspólnie z 22 ekonomistami ze 
świata, w tym czterema noblistami, mam zaszczyt 
uczestniczyć w jego pracach. 

Co jest obecnie, a co będzie największym wy-
zwaniem dla uczelni w procesie kształcenia 
przyszłych kadr polskiej gospodarki? Mamy tu 
na myśli, nie tyle wybitne jednostki i umysły, 
które zawsze zostaną właściwie zagospodaro-
wane, ale przede wszystkim tę przeważającą 
część potencjalnych przyszłych specjalistów 
i menedżerów średniego szczebla.
– Te wyzwania dla uczelni nie są rozbieżne z wy-
zwaniami, przed którymi stoi gospodarka świa-
towa, w tym również polska. Istnieje potrzeba 

zmian, w szczególności w myśleniu i postrze-
ganiu roli państwa, sprawności jego instytucji, 
ale również uczelni. Jednocześnie wymagana 
jest ciągła refleksja nad polityką i strategią, któ-
ra realizuje zmieniające się aspiracje i potrzeby 
społeczne większości obywateli i jest przez nich 
akceptowana. To samo dotyczy funkcjonowania 
uczelni. A więc także namysłu i decyzji dotyczą-
cych m.in. systemu i sposobów kształcenia, po-
dążania za wymogami i potrzebami nowoczesnej 
gospodarki, a jednocześnie w samej uczelni – lo-
jalnej współpracy, dochodzenia do konsensusu 
w sprawach dla niej najważniejszych. 

Należy zatem mieć świadomość, że uczelnie 
powinny kształcić z jednej strony pracobiorców 
poszukiwanych na rynku, w tym w szczególności 
dla tzw. gospodarki 4.0 – nowoczesnej i zorien-
towanej przede wszystkim na nowoczesne tech-
nologie, innowacje i sztuczną inteligencję. Z dru-
giej strony, uczelnie, a Uniwersytet Warszawski 
w szczególności, powinny także kształcić przy-
szłych przedsiębiorców, innowatorów i kreatorów 
przyszłego rynku. Potrzebne do tego są uczelnie 
nowoczesne, otwarte na zmiany oraz poszukujące 
nowych propozycji i rozwiązań. Coraz częściej 
tak się właśnie dzieje na polskich uczelniach.

Współpraca nauki z biznesem to jeden z le-
itmotivów współczesnej opowieści o warun-
kach rozwoju krajowej gospodarki. Czy jed-
nak dotychczasowe rozumienie tej symbiozy 
nie uległo już przedawnieniu i nie należałoby 
ją  zredefiniować  i  tym  samym  realizować 
w nowych, innych ramach?
– Są co najmniej dwa podejścia do współpracy 
nauki z biznesem. Jeden wskazuje na potrzebę 
usprawnienia dotychczasowych mechanizmów 
i praktyk tej współpracy. A więc mówimy o działa-
niach mało nowatorskich i przełomowych. Drugie 
podejście zakłada jednak bardziej odważny i ra-
dykalniejszy wariant. Polega on m.in. na bliższej 
integracji badań naukowych z biznesem, w tym 
także z przemysłem. Do tego potrzebne jest zro-
zumienie nie tylko konieczności takich działań, 
ale także same działania. Wybitni przedstawiciele 
biznesu powinni znajdować miejsce w uczelniach, 
czy to w postaci ciał doradczych, czy w pomocy 
prowadzenia działalności badawczej i dydaktycz-
nej, a przedstawiciele uczelni zasiadać powinni 
w radach nadzorczych firm czy też w radach dy-
rektorów. W rezultacie wzajemnego poznania się, 
współpracy oraz niejednokrotnie wspól-
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nych celów część badań naukowych mogłaby być 
finansowana ze środków zewnętrznych, a studen-
ci i absolwenci mogliby zdobywać doświadczenie 
i umiejętności w dobrze prowadzonych firmach. 
To w przyszłości zwiększałoby ich atrakcyjność 
na rynku pracy. Uczelnie natomiast pozyskiwa-
łyby dodatkowe środki finansowe na badania 
oraz na intensyfikację przedsiębiorczości i inno-
wacyjności, co mogłoby mieć pozytywny wpływ 
na zwiększenie procesu patentowego i publika-
cyjnego. 

Jestem przekonany, iż w ostatecznym rozra-
chunku decydujące znaczenie dla sukcesu moder-
nizacyjnego Polski będzie miało proinnowacyjne 
nastawienie przedsiębiorców, pracowników i kon-
sumentów. A więc nauka musi szybko podążać, 
a nawet wyprzedzać potrzeby nowoczesnej go-
spodarki. Polska jest częścią międzynarodowego 
ładu, który tworzony jest w warunkach postę-
pującej hiperglobalizacji i gwałtownie przyspie-
szającej rewolucji technologicznej. W tej sytuacji 
istnieje potrzeba nowej, przyspieszonej adaptacji 
nauki i gospodarki do nowych wyzwań, które spo-
wodowała także obecna pandemia.

Odwołując  się  do  pańskich  doświadczeń 
z  kierowania  Wydziałem  Zarządzania  UW, 
jak  zmieniały  się  w  ostatnich  latach  tren-
dy w kształceniu przyszłej kadry zarządczej 
na potrzeby rynku? Jakie działania może pod-
jąć uczelnia, np. poprzez programy studiów, 
by nadążać za tak szybko zmieniającym się 
rynkiem pracy?
– Kształcenie kadry zarządzającej przeszło 
ogromne zmiany. Warto przypomnieć, że Wy-
dział Zarządzania UW był jedną z pierwszych 
szkół biznesu lub, jak to kiedyś nazywano, szkołą 
dyrektorów, gdzie kształcono kadrę zarządza-
jącą – najpierw firmami państwowymi, ale tak-
że małym prywatnym biznesem. Po zmianach 
w latach osiemdziesiątych edukacja kadr zarzą-
dzających na Wydziale Zarządzania UW także 
uległa zasadniczej zmianie. Punktem odniesie-
nia do tych zmian były głównie amerykańskie 
szkoły biznesu. Utworzono zatem na wydziale 
kilka programów MBA i Global MBA. Zmieniły 
się także programy nauczania na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych. Pojawienie się 
gospodarki rynkowej wymagało zmian w podej-
ściu zarówno do nauczania, prowadzenia badań, 
jak i do kierowania wydziałem oraz plasowania 
jego absolwentów na rynku pracy. Udało się to 

wydziałowi w pełni, czego dowodzą posiadane 
najważniejsze akredytacje międzynarodowe, 
sukcesy i popyt na jego absolwentów oraz duża 
liczba kandydatów na studia.

W  tym miejscu trzeba znowu wspomnieć 
o wpływie obecnej pandemii i jej skutkach, także 
na rynek pracy. Koronawirus w krótkim czasie 
o 180 stopni zmienił rzeczywistość, w której ży-
jemy. Zmieniły się zasady utrzymywania relacji 
społecznych, zmieniła się sytuacja gospodarcza 
na świecie i dla wielu ludzi zmienił się również 
sposób, w jaki pracują. Dzieje się to w okresie, 
kiedy na rynku pracy pojawiło się nowe pokole-
nie, osoby lepiej wykształcone, na ogół bardziej 
kreatywne i  lepiej przygotowane do obecnej 
rewolucji technologicznej. Pandemia rzeczy-
wiście pokazuje, że w coraz większym stopniu 
kompetencje związane z posługiwaniem się i ko-
rzystaniem z nowoczesnych rodzajów komuni-
kacji, sztucznej inteligencji, stają się kluczem 
do efektywnego zarządzania. A więc i uczelnie 
z pewnością będą musiały wyciągnąć wnioski 
z  tych obiektywnych tendencji. Na Wydziale 
Zarządzania UW już wcześniej programy stu-
diów dostosowane były do nowych trendów 
występujących na rynku pracy. Bardzo pomoc-
ne były w tym względzie moje doświadczenia 
z kontaktów z zagranicznymi uczelniami, także 
tymi najlepszymi na świecie.

Obserwując obecną sytuację pandemiczną 
i  jej wpływ na zarządzanie kadrami, co we-
dług pana zostanie z nami, jako pozytywna 
zmiana w codziennej pracy, a które powstałe 
zjawiska mogą nieść ze sobą zagrożenia? Czy 

 
W ostatecznym rozrachunku decydujące znaczenie 
dla suk cesu modernizacyjnego Polski będzie mia-
ło proinnowacyjne nastawienie przedsię biorców, 

pracowników i konsumentów. A więc nauka musi szybko 
podążać, a nawet wyprzedzać potrzeby nowoczesnej 
gospo darki. Polska jest częścią międzynarodowe go 
ładu, który tworzony jest w warunkach postępującej 

hiperglobalizacji i gwałtownie przyspieszającej rewolucji 
technologicz nej. 
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Źródło: Badanie „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, 
Warszawski Instytut Bankowości, 2021
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Mężczyzna

jest tu miejsce na wspólne innowacje nauki 
i biznesu?
– Pandemia rzeczywiście pokazuje, że w coraz 
większym stopniu kompetencje związane z po-
sługiwaniem się i korzystaniem z nowoczesnych 
rodzajów komunikacji i  sztucznej inteligencji 
stają się kluczem do efektywnego zarządzania. 
Najkrócej powiedziałbym zatem, że znacznie 
wzrasta kultura techniczna zarówno pracowni-
ków, jak i całego społeczeństwa.

Ciekawy jest przypadek polskich banków. Jak 
potwierdzają menedżerowie tych instytucji – ła-
twość, z jaką klienci przyjęli technologie cyfrowe 
w bankowości sprzyja dalszemu wprowadzaniu 
nowych rozwiązań w funkcjonowaniu banków. 
W  okresie pandemii znaczący skok wykorzy-
stywania tych rozwiązań przez samych klientów 
banków, sprawna komunikacja pomiędzy bankami, 
czy z instytucjami finansowymi (z BGK, KNF, PFR) 
w zakresie dystrybucji środków pomocowych, 
powodują, iż sektor bankowy chce wykorzystać 

tę nową jakość współpracy do podniesienia efek-
tywności banków i zarządzania nimi. Powróciły 
kreatywne sposoby zwracania na siebie uwagi. 
Wiele zyskują ci, którzy poświęcili czas i środki 
na dokształcenie, na poszerzenie tzw. kapitału in-
telektualnego. Szefowie mogą w zarządzaniu firmą 
preferować osoby pracowite, otwarte na nowe po-
mysły, kreatywne. Część firm może wykorzystać 
sytuację kryzysu oraz czas pandemii do przeglądu 
i generalnych porządków w swoich zespołach, kie-
rując się potrzebą zagwarantowania efektywności 
i skuteczności instytucji. Oczywiście z tego punktu 
widzenia są i pewne zagrożenia. Osoby niegwaran-
tujące efektywności i skuteczności firmy są nara-
żone na utratę pracy. Pojawiają się problemy emo-
cjonalnego niedostosowania etc.

Uczelnia to przede wszystkim ludzie, ale także 
infrastruktura naukowa, dydaktyczna, admi-
nistracyjna. Jak, mając na uwadze kształcenie 
zdalne i zmniejszającą się liczbę studentów, 
efektywnie zagospodarować tak duże prze-
strzenie, które posiada uniwersytet?
– Tak, to jest jakieś wyzwanie dla każdej uczel-
ni. Myślimy w pierwszej kolejności o studentach, 
wszystkich pracownikach uczelni, pracujących 
w  wyjątkowych czasach pandemii. Nie  wolno 
przeoczyć, że w  czasie pandemii praca mobil-
na, tak samo jak elastyczny czas pracy, stały się 
czymś normalnym. Co więcej, dzięki nim i unik-
nięciu zwolnień można było uratować wiele miejsc 
pracy. Kierujemy się szeroko rozumianym bezpie-
czeństwem naszych pracowników i studentów. To 
dla nas priorytet. A zagospodarowanie przestrzeni, 
które posiada Uniwersytet Warszawski, jest ciągle 
w polu zainteresowania władz uczelni. Część posia-
danej przestrzeni z pewnością będzie wykorzysta-
na na poprawienie warunków pracy i studiowania 
na wydziałach, na których te warunki w sposób 
znaczny odstawały od standardów europejskich. 
Część będzie wykorzystana na potrzeby Akade-
mickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, uni-
wersyteckich spin-offów, startupów etc. Marzy 
nam się uniwersytet badawczy, przedsiębiorczy 
i innowacyjny. Wierzę także, że na uniwersytecie 
ze względu na jakość badań, stan wyposażenia 
technicznego i technologicznego będą także po-
jawiały się podmioty oraz osoby spoza uczelni 
w celu prowadzenia swoich badań i działalności 
naukowo-badawczej przy wykorzystaniu zaple-
cza badawczo-organizacyjnego Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Wiedzy z jakiego obszaru i jakich ogólnych kompetencji brakuje lub brakowało Ci 
w programie nauczania na Twoich studiach?  
(maks. 2 wskazania) 

Jakiej wiedzy i umiejętności brakuje studentom podczas studiów?
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Przed nami jeszcze większa dominacja korporacji w obszarze rozwoju technologii, a małe 
i średnie przedsiębiorstwa już teraz zaciągają hamulec. Dlaczego Albert Einstein i Robert 

Solow nie mieliby czego szukać w polskich uczelniach, ale także o innowacyjności, potrzebie 
zmiany polityki naukowej państwa, regresie potencjału polskich naukowców i szukaniu klucza 

do efektywniejszych działań nauki i biznesu mówił 

PROF. DR HAB. ROBERT W. CIBOROWSKI
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Panie rektorze, co z punktu widzenia rozwoju 
nowych technologii w gospodarce będzie naj-
większym wyzwaniem w najbliższych latach?
– Nowe technologie to pojęcie, które szcze-
gólnie w  czasach epidemii stało się bardzo 
popularne. Do tej pory było bardzo enigma-
tyczne i  dla większości ludzi kojarzyło się 
głównie z nowymi produktami, co jak wiado-
mo nie do końca jest tożsame z nową techno-
logią. Myślę, że od wielu lat nic w tej kwestii 
się nie zmienia. Z jednej strony oczekujemy, że 
liczba nowych rozwiązań technologicznych bę-
dzie rosła, co ułatwi życie przedsiębiorstwom 
i konsumentom, z drugiej zaś zapominamy, 
co jest kluczowe dla ich tworzenia. Przypo-
mnę, że technologia to sposób produkcji, któ-
ry prowadzi do obniżki kosztów działalności 
przedsiębiorstwa, zatem nowe rozwiązania po-
winny dawać przewagę konkurencyjną w tym 
zakresie. Żeby tak się działo, potrzebny jest 
kapitał pozwalający inwestować we wszelkiego 
rodzaju działania związane z tworzeniem tech-
nologii. Musi to być jednak kapitał prywatny. 

Epidemia powoduje, że znaczna część tego 
kapitału zostanie ograniczona (niskie stopy pro-
centowe niszczące oszczędności, rosnące podatki, 
ograniczenie działalności firm obniżające zyski). 
Tym samym rozwój technologiczny w grupie firm 
małych i średnich zostanie zahamowany. Gospo-
darka, jak pisał Joseph Schumpeter się „stratyfi-
kuje”, czyli trendy rozwojowe będą wyznaczane 
przez duże korporacje. Duże firmy technologicz-
ne mają koszty krańcowe bliskie zeru, co bardziej 
skłania je do przejmowania rozwiązań i firm niż  
tworzenia własnych. Ponadto firmy te lepiej na-
wiązują relacje z państwem i między sobą, co 
chroni ich działalność i zmniejsza ryzyko, a jesz-
cze dodatkowo kryzys pandemiczny to wszystko 
wzmocni. Sektor małych i średnich firm będzie 
działać na potrzeby dużych, bo brakować im bę-
dzie kapitału na własne rozwiązania. Jedną z naj-
ważniejszych kwestii w rozwoju technologicznym 
jest zatem dostępność kapitału. Jeżeli ten warunek 
byłby spełniony, to pozostałe, jak np. jakość kapi-

tału ludzkiego, konkurencja rynkowa czy dostęp-
ność zasobów, stają się wtórne.

Polski sektor bankowy w okresie pandemii nie 
zawodzi klientów np. jeśli chodzi o dostępność 
i ciągłość usług, co jest możliwe dzięki roz-
wijanym od wielu lat nowoczesnym rozwią-
zaniom opartym na nowych technologiach. 
Czy rosnąca popularność szeroko rozumianej 
bankowości elektronicznej to już stały trend, 
czy jednak coś może mu „zagrozić”?
– Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić dzia-
łania banków w czasie pandemii. Trzeba zwrócić 
również uwagę na wyraźną tendencję klientów 
banków na odchodzenie od gotówki, co dodat-
kowo wpłynie na wzrost zakresu e-bankowości. 
Ponadto możliwość realizacji wszystkich usług 
bankowych bez wychodzenia z domu powoduje, 
że chyba nikt nie wyobraża sobie konieczności 
stania w kolejce w godzinach pracy celem zała-
twiania spraw bankowych. Myślę, że wprowa-
dzenie jeszcze kilku usług i poprawa szybkości 
działania niektórych aplikacji (przy ich większej 
intuicyjności) zdecydowanie rozwinie możliwo-
ści bankowości elektronicznej.

Jak ocenia pan potencjał polskich naukowców 
w dziedzinie rozwoju innowacji? Czy dziś roz-
wiązania „Made in Poland” są już na poziomie 
coraz bardziej konkurencyjnym dla  innych, 
zagranicznych rynków?
– Potencjał zapewne jest, jednak możliwości 
jego rozwoju są bardzo ograniczone. Co więcej, 
obawiam się w tym zakresie pewnego regresu. 
Współpraca naukowców z szeroko rozumianym 
biznesem wciąż jest niewystarczająca, a wyma-
gania wynikające z nowej ustawy (szczególnie 
w zakresie tzw. punktozy) będą ją ograniczać. 
Możliwości tworzenia nowych technologii na pol-
skich uczelniach są bardzo małe, a uczelnie per se 
niekonkurencyjne (brak środków na inwestycje 
w badania, aby sprostać oczekiwaniom rynku). 
Z kolei sektorowi przedsiębiorstw, jak wcześniej 
wspomniałem, będzie doskwierać brak 
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kapitału i  firmy raczej będą kupować gotowe 
technologie zagraniczne (transfer technologii), 
niż tworzyć własne. Oczywiście pojawiają się 
rozwiązania, które w jakimś zakresie mają zna-
czenie europejskie czy światowe, ale raczej są to 
wyjątki niż reguła. Póki nie poprawią się warunki 
finansowe uczelni, porównywalnie do europej-
skich, a firmy nie będą mogły akumulować ka-
pitału i więcej inwestować w długim okresie, to 
niewiele się zmieni.

Czego dziś najbardziej potrzebują przedsię-
biorstwa  i  zespoły naukowe, dostarczające 
nowe technologie dla gospodarki, aby móc 
funkcjonować jeszcze efektywniej?
– Należy wyjść od działań uczelni, bo to one roz-
poczynają proces tworzenia nowych technologii. 
Powinna się pojawić kwestia pewnej instytucjo-
nalizacji myślenia o kreatywności, która ma bar-
dzo różne wymiary. W Polsce jest ona bardzo 
słaba. System naukowy jest ukierunkowany na 
„tworzenie punktów” i dorobku, a nie na kre-
atywność pro gospodarcza. Np. Albert Einste-
in nie dostałby żadnego grantu w Polsce, a Ro-
bert Solow, bardzo szybko zostałby zwolniony 
z pracy, bo bardzo mało pisał, a Nobla dostał 
de facto za jeden artykuł. Mógłbym tu wymieniać 
wiele tego typu przykładów. Generalnie chodzi 
o przekształcenie systemu nauki na wyzwalają-
cy kreatywność jednostek, a nie opieranie go na 
oczekiwaniach polityki naukowej państwa. 

W takim razie, co powinny robić uczelnie? 
– Uczelnie mają realizować postulat uniwer-
salności nauki, budować umiejętności o różnej 
specyfice. Niestety ewaluowanie i punktowanie 
nauki prowadzi do ograniczenia rozwoju po-
szczególnych dyscyplin oraz przyczynkarskości 
publikacji. W dłuższej perspektywie „zabija” to 
kreatywność, bo wymusza skupianie się na licz-
bie punktów, a nie jakości pracy naukowej. Głów-
nym zadaniem uczelni zawsze musi być dydak-
tyka, która powinna być powiązana z rozwojem 
nauki i badań, specyficznych dla poszczególnych 
uczelni czy naukowców. Obecnie jest odwrotnie. 
Dydaktyka stała się niepotrzebnym utrudnie-
niem w zdobywaniu punktów. 

Fatalnym pomysłem jest punktacja czaso-
pism i wydawnictw. Czy w nauce chodzi o jak 
największą liczbę punktów, czy dotarcie do jak 
największej liczby odbiorców? Co jest bardziej 
wartościowe: publikacja w czasopiśmie punk-

towanym, które czyta kilkadziesiąt czy kilkaset 
osób, czy może tekst w internecie, docierający 
do tysięcy czytelników, w  tym przedsiębior-
ców? Nauka nie potrzebuje ogromu publika-
cji. Jak powiedział Nicolas Davila: „Problemem 
nauki nie jest to, że ludzie mało czytają, tylko to, 
że wszyscy piszą”. Nauka to wymiana poglądów, 
dlatego najbardziej wartościowe i kreatywne są 
konferencje i seminaria naukowe. To one tworzą 

warunki przyszłej kreatywności, przenosząc się 
na dydaktykę, inspirując studentów czy dokto-
rantów. W praktyce, jak się oczekuje, np. eduka-
cja ekonomiczna ma sens w rozpoznaniu, w jaki 
sposób kreatywność transformować w korzyści 
ekonomiczne. Na razie jest to przekształcanie 
pieniądza (np. granty) w informacje (dane ewa-
luacyjne uczelni). Uczelnie poddają się władzy 
urzędniczej, powodując odejście od tego, co jest 

 
Sektor małych i średnich 
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ich istotą – kontaktu ze studentami i otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

Zatem, co jest najważniejsze dla działalności 
uczelni, a co dla przedsiębiorstw? 
– Najważniejszym elementem działalności uczel-
ni są konferencje, seminaria, wymiana myśli, 
spotkania, a to lada moment przestanie istnieć, 
no bo przecież nie przynosi żadnych punktów, 
a jest kosztowne. I niestety w erze postcovido-
wej może stać się normą. Druga strona, czyli 
przedsiębiorstwa, to – po raz kolejny powiem – 
możliwość osiągania przez nie coraz wyższych 
zysków, a zatem większe możliwości akumulo-
wania i przeznaczania środków na działalność 
B+R w długim okresie. Tylko to daje szanse na 
tworzenie nowych technologii. Przedsiębiorstwa 
muszą mieć więcej swobody działania, mniejsze 
koszty, mniej regulacji. Jeżeli te warunki będą 
spełnione, zarówno od strony uczelni, jak i firm, 
to rynek sam stworzy mechanizmy wzajemnych 
powiązań i ukierunkuje się efektywną działal-
ność pro technologiczną czy innowacyjną.

Szkoły  wyższe  od  wielu  lat  współpracują 
z biznesem, w ostatnim czasie nowym roz-
wiązaniem stały się rady uczelni, w których 
zasiadają  przedstawiciele  otoczenia  spo-
łeczno-gospodarczego. Jakie najważniejsze 
zadania stoją przed tą współpracą i jakie są 
wzajemne oczekiwania?
– To dosyć skomplikowane pytanie z wielu powo-
dów. Otóż, jak wiemy, jest to model przeniesiony 
z uczelni anglosaskich, co już tworzy wątpliwość, 
bo tamten model jest ukierunkowany na cele, czyli 
komercjalizację, zatem potrzebne jest, aby ci, któ-
rzy dają środki mogli wpływać na kierunki i spo-
soby ich wydawania. W Polsce niestety nie mamy 
takich relacji. W radach uczelni nie mamy donato-
rów, którzy chcą oceniać efektywność wydawania 
swoich pieniędzy. Co więcej, uczelnie publiczne 
podlegają dość skrupulatnym i szczegółowym 
wytycznym ministerstwa, co do polityki finanso-
wej. Zatem rada uczelni niewiele tu może pomóc. 
Można oczywiście wskazać na znajomość realiów 
rynkowych przez wielu znakomitych członków 
rad. Jednak nawet gdyby mieli oni świetne pomy-
sły i wskazywali na szereg pożytecznych działań 
to w wielu przypadkach nie da się tego zrealizo-
wać ze względu na regulacje ministerialne. Zakres 
pracy rad uczelni jest jedynie doradczy i w wielu 
aspektach pomocny, ale dla ich wyższej efektyw-

ności należałoby nieco zmienić politykę państwa, 
w kierunku większej elastyczności. Reasumując, 
są to na pewno gremia potrzebne i same w sobie 
wartościowe, jednak – moim zdaniem – w dużym 
stopniu niewykorzystane.

Coraz większego  rozgłosu nabiera obecnie 
hasło: społeczna odpowiedzialność uniwer-
sytetu. Jakie rozwiązania w najbliższej przy-
szłości mogą dostarczyć polscy naukowcy 
społeczeństwu w świecie postcovidowym? 
– Mam zawsze kłopot z wszelkiego rodzaju ka-
tegoriami uwzględniającymi określenie „społecz-
ny”. Uczelnie z definicji są społeczne, bo realizują 
cele związane z funkcjonowaniem społeczeń-
stwa. Są jednymi z najważniejszych instytucji 
społecznych od czasu średniowiecza, a jedno-
cześnie jednymi z nielicznych, które przetrwały 
aż do czasów współczesnych. Trzeba sobie za-
dać pytanie, dlaczego przetrwały? Bo niewiele 
się zmieniały. 

Kluczowym problemem szkolnictwa wyższe-
go jest określenie modelu jego funkcjonowania. 
Coraz częściej można zaobserwować odejście 
od dotychczasowego modelu humboldtowskie-
go, opartego na edukacji i badaniach naukowych 
w kierunku nowych, bardziej praktycznych form 
współpracy nauki i przedsiębiorstw. Poza tym 
ewolucji podlega również konstrukcja budżeto-
wego mechanizmu finansowania uczelni. Prze-
trwanie szkół wyższych w dzisiejszych czasach 
zależeć zatem będzie nie tylko od realizacji ich 
podstawowych celów, ale również skuteczności 
uzupełnienia działalności bardziej komercyjnymi 
rozwiązaniami. 

Dynamiczne zmiany gospodarcze, coraz więk-
sza otwartość na konkurencję międzynarodową, 
presja współpracy gospodarczej oraz zmieniają-
ce się oczekiwania studenckie zmuszą uczelnie 
do bardzo radykalnej zmiany całej filozofii ich 
działania. Oczywiście można to traktować jako 
wyzwanie, ale jak każde, musi być poparte po-
siadaniem odpowiednich środków oraz narzę-
dzi instytucjonalnych pozwalających ten proces 
w miarę dobrze przeprowadzić. Po spełnieniu 
tych warunków można myśleć o wykorzystaniu 
polskiej nauki w świecie gospodarczym. Na pew-
no w wielu dyscyplinach istnieje sporo ciekawych 
badań, pomysłów czy idei, ale bez odpowiedniej 
konstrukcji ich finansowania i późniejszego wyko-
rzystania korzyści (np. dochody, prawa autorskie) 
niewiele osiągniemy. •
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W ostatnich latach bardzo często mówi się o społecznej odpowie-
dzialności nauki. Działalność naukowców dostrzega się w obecnej 
sytuacji pandemicznej. Z reguły jednak ich wkład w życie codzienne 
jest niedostrzegany. 
– Hasło społecznej odpowiedzialności nauki pojawia się ostatnio 
rzeczywiście często, choć de facto nie opisuje niczego nowego. Jest 
to element misji uniwersytetu, uzupełniającej dwa podstawowe ob-

O kluczowej roli technologii w medycynie przyszłości, przekraczaniu granic przez naukowców, 
rankingach uczelni i wymaganiach względem liderów przyszłego świata mówił 

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF ZAREMBA 
rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP

Cyfrowej 
rewolucji 
nie da się 
zatrzymać 
ale można 
się na nią 
przygotować

szary – naukowo-badawczy i edukacyjny – o bu-
dowanie relacji z otoczeniem: gospodarczym, 
społecznym, kulturowym, poprzez angażowa-
nie się uczelni w działania związane z procesami 
rozwoju społecznego, np. popularyzację wiedzy, 
wdrażanie efektów badań, ale także udział w roz-
wiązywaniu ważnych społecznie problemów. 
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więcej potrzeba energii, a dziś nie dysponujemy możliwościami 
technicznymi, by taką energię dostarczyć, jednak kiedyś będzie-
my dysponować i kolejna granica zostanie przełamana. Podobnie 
jest z granicami technologicznymi. Stale rosną moce obliczeniowe 
komputerów, z nieodległą wizją kolejnego skoku jakościowego, 
gdy pojawią się komputery kwantowe. Powstają nowe materiały 
i technologie. Kolejne granice są przekraczane.

Drugi odwieczny aspekt granic nauki dotyczy etyki i moralności. 
Wspomnijmy grupę wybitnych uczonych, w tym dwudziestu no-
blistów, uczestniczących w projekcie Manhattan, którego efektem 
były bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki, ale także 
pierwsze energetyczne reaktory jądrowe. Jest to przykład osiągnięć 
naukowych, które można zastosować i w pokojowych, i w destruk-
cyjnych celach. Przykład ten często odżywa w dyskusjach o sztucz-
nej inteligencji, która – podobnie jak reakcje jądrowe – stanowi 
obietnicę niezwykle efektywnego wsparcia w różnych obszarach 
naszej działalności, ale – pozbawiona kontroli – może stać się nie-
wyobrażalnym zagrożeniem. Dylematy moralne nie ograniczają się 
do sztucznej inteligencji. Bez rozwoju nauki nie pojawiłyby się takie 
problemy, jak nadmierna eksploatacja przyrody, efekt cieplarniany, 
nadużywanie chemikaliów w rolnictwie czy zagrożenia wynikające 
z badań nad bronią biologiczną. Z tego punktu widzenia cieszy 
rosnący poziom świadomości i wszelkie inicjatywy zmierzające 
do ich ograniczenia, kryjące się np. pod hasłami zrównoważonego 
rozwoju, czy Europejskiego Zielonego Ładu. 

Automatyzacja rynku pracy jest dziś faktem. Jak rozłożone są 
tutaj wyzwania dla przedsiębiorców, państwa, pracowników 
i uczelni, by proces automatyzacji przeszedł płynnie i nie spo-
wodował nieodwracalnych skutków? 
– Coraz więcej firm wdraża technologie cyfrowe, w tym auto-
matyzację procesów produkcyjnych. Na przestrzeni najbliższych 
dekad diametralnie zmieni się struktura podziału prac pomiędzy 
człowieka a maszynę. Roboty, automaty przejmą zadania powta-
rzalne, rutynowe, wymagające drobiazgowej szczegółowości, 
a także realizowane w szkodliwych warunkach. Wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji zadania wymagające zdolności poznawczych 
także znajdą się w domenie operacyjnej maszyn, czego początki 
już obserwujemy. Doświadczenia płynące z historii rewolucji prze-
mysłowych wskazują, że pewnych zjawisk i procesów nie da się 
zatrzymać. Uczelnie muszą się do nich przygotować, obserwując 
zachodzące zmiany i wprowadzając do programów kształcenia 
treści i umiejętności, które przygotują absolwentów do wejścia na 
globalny rynek pracy, stąd tak ważne jest ugruntowanie podstaw 
wiedzy inżynierskiej, ukierunkowanej na pracę w interdyscy-
plinarnych i międzynarodowych zespołach. Liderzy przyszłości 
muszą być wszechstronni, otwarci na wiedzę, dostosowani men-
talnie i kompetencyjnie do szybko zmieniającego się otoczenia. 
Jednocześnie bezprecedensowe tempo automatyzacji procesów 
wymaga bliskiej współpracy uczelni technicznych z otoczeniem 
gospodarczym. Ten dialog odpowiada wzajemnym potrzebom, 
które generują impuls do rozwoju innowacji. Dlatego też 

To prawda, że wkład ludzi nauki i  techniki 
w jakość życia nie jest doceniany. Towarzyszy 
temu erozja autorytetów, w tym naukowych. Są 
to zjawiska socjologiczne, których nie chciałbym 
analizować, choć warto zauważyć rolę mediów 
promujących informacje miałkie i  sensacyjne, 
a zaniedbujących taki element misji, jak budo-
wanie społeczeństwa wiedzy. 

O świecie nauki mówi się głównie wtedy, gdy 
tematem są globalne zagrożenia, np. pandemia, 
zmiany klimatyczne, smog lub problem utyliza-
cji odpadów. Formułuje się wtedy oczekiwania, 
że naukowcy rozwiążą nurtujące nas problemy. 
Tak się dzieje, czego dowodem jest choćby fakt 
szybkiego opracowania szczepionek przeciw ko-
ronawirusowi. To jednak tylko jeden spektakular-
ny przykład, a przecież efekty prac naukowców 
otaczają nas ze wszystkich stron. 

Koronnym przykładem jest medycyna. To, że 
żyjemy dłużej, że leczymy wiele chorób do nie-
dawna nieuleczalnych, jest efektem rozwoju nie 
tylko medycyny, ale w ogromnej mierze techniki. 
Współczesne metody diagnostyczne, jak np. to-
mografia komputerowa, rezonans magnetyczny 
czy choćby techniki genotypowe, powalają łatwo 
i szybko oceniać stan organizmu. Nie mniejsze 
znaczenie mają nowoczesne techniki terapeu-
tyczne – jak np. terapia genowa czy precyzyjne 
naświetlanie nowotworów za pomocą noża cy-
bernetycznego – Cyberknife. Inny przykład to 
rewolucja cyfrowa – w ciągu kilku dekad osią-
gnięcia naukowców i inżynierów przeniosły nas 
ze świata analogowego do globalnego społeczeń-
stwa cyfrowego, przyczyniając się do ogromnych 
zmian społecznych i kulturowych.

Trudno wyobrazić sobie naszą codzienność 
bez  technologii. Czy  istnieje granica,  którą 
w  tym momencie naukowcy definiują  jako 
nieprzekraczalną?
– Nauka, pojmowana jako proces poznawania 
prawdy o świecie, nie ma granic. Wspomnijmy 
ewolucję poglądów na strukturę materii. Atom 
uznawany przez wieki za niepodzielny okazał 
się mieć strukturę złożoną z  jądra i  elektro-
nów. Jądro z kolei jest zbudowane z protonów 
i neutronów. Od kilkudziesięciu lat wiemy, że 
te składniki materii także nie są niepodzielne, 
bo tworzą je układy kwarkowe. Czy kwark jest 
podstawowym, niepodzielnym elementem ma-
terii? Nie wiemy, bo istnieje granica praktyczna 
– im mniejsze elementy chcemy rozszczepić, tym 
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zapewnienie szybkiego obiegu wiedzy jest 
kluczowym wyzwaniem dla zrównoważo-
nego rozwoju technologii przyszłości. 

Słyszymy  co  chwilę  o  kolejnych  suk-
cesach polskich naukowców.  Jednak, 
również, co chwilę, wyciągany jest temat 
pozycji polskich uczelni w światowych 
rankingach. W jakim kierunku powinny 
pójść dalsze działania, wszystkich zain-
teresowanych  stron,  by  sytuacja  się 
poprawiła?
– Zacznijmy od smutnej refleksji. Co roku 
ogłoszeniu wyników Rankingu Szanghaj-
skiego, uznawanego za najbardziej miaro-
dajny, towarzyszy krytyka polskich uczelni 
– podkreśla się, że znów tylko kilka z nich 
znalazło się w pierwszym tysiącu, a najlep-
sza – dopiero w czwartej setce. By kreować 
oceny, warto jednak znać zasady konkursu. 
Pozycja uczelni wynika z oceny w sześciu 
kryteriach o różnych wagach. Dwa z nich 
dotyczą liczby laureatów Nagrody Nobla 
i Medalu Fieldsa wśród pracowników i ab-
solwentów. Ich łączna waga, wynosząca 
30%, przekreśla szanse polskich uczelni 
na znalezienie się w pierwszych setkach 
rankingu. Inne kryterium – liczba publi-
kacji w  dwóch czasopismach: „Nature” 
i „Science” – dyskryminuje uczelnie tech-
niczne, które publikują w nich niezwykle 
rzadko. Biorąc to pod uwagę, trudno oce-
niać pozycje polskich uczelni jako bardzo 
złe, szczególnie, że obecność w pierwszym 
tysiącu rankingu oznacza przynależność 
uczelni do grupy 2% najlepszych na świe-
cie. Biorąc pod uwagę poziom finansowania 
polskich uczelni, taki wynik można uznać 
za znakomity. Ta konstatacja nie powinna 
nas jednak uspokajać i powinniśmy wciąż 
dążyć do poprawy efektywności naukowej, 
poziomu i nowoczesności dydaktyki oraz 
stopnia umiędzynarodowienia. Wykorzy-
stujemy wszelkie nadarzające się szanse 
– np. Politechnika Warszawska znalazła 
się, w wyniku konkursu ministerialnego, 
w elitarnym gronie polskich uczelni badaw-
czych, podejmując wiele działań prorozwo-
jowych. Udało nam się także, tym razem 
w wyniku konkursu UE, dołączyć do grupy 
uczelni europejskich. Udział w konsorcjum 
z sześcioma uznanymi europejskimi uczel-

niami technicznymi daje nam unikalne 
szanse rozwojowe. 

Odwołamy  się  do  pana  doświadczeń 
naukowych. W medycynie już nie tylko 
wiedza i umiejętności lekarzy i personelu 
medycznego ratuje ludzkie życie. Zasługi 
w tym obszarze mają również specjaliści 
techniczni. Nad czym obecnie wspólnie 
pracujecie  z  sektorem  medycznym 
i jakie wyzwania stoją przed wami w naj-
bliższych latach?
– Biotechnologia i inżynieria biomedycz-
na to jeden z priorytetowych obszarów 
badawczych Politechniki Warszawskiej. 
Jest to odpowiedzią na kluczowe wyzwa-

nia cywilizacyjne, wśród których troska 
o zdrowie jest coraz ważniejsza. Mierzymy 
się bowiem z problemem starzejącego się 
społeczeństwa i z licznymi chorobami cy-
wilizacyjnymi, takimi jak: choroby układu 
krążenia, nowotwory, cukrzyca czy choro-
by psychiczne. Ten problem nasilić mogą 
długofalowe następstwa pandemii. Dlatego 
naukowcy muszą łączyć i intensyfikować 
działania w kierunku opracowywania no-
wych metod diagnostycznych i efektyw-
nych form terapii. 

W Politechnice Warszawskiej działa in-
terdyscyplinarna Platforma Biotechnologii 
i Inżynierii Biomedycznej, skupiająca ponad 
30 zespołów z 10 wydziałów. Poszukujemy 
jak najmniej inwazyjnych technik diagno-
stycznych, tworzymy nowe techniki tera-
peutyczne. Chcemy też sprawić, by rozwią-

zania z obszaru e-zdrowia były dostępne dla 
każdego, stąd też dużą wagę przywiązujemy 
do rozwoju telemedycyny. 

Przykłady prowadzonych badań są bar-
dzo liczne, stąd tylko kilka z nich. Nasze 
propozycje w  ramach spersonalizowa-
nej medycyny – teranostyki – obejmują 
m.in.  zwiększanie efektywności dawko-
wania leków z  ich kontrolowanym uwal-
nianiem, czy opracowywanie nowych  
(bio)sensorów, (bio)testów oraz urządzeń 
typu point-of-care. Pracujemy nad minia-
turyzacją urządzeń diagnostycznych, by 
skomplikowane analizy, wymagające obec-
nie warunków klinicznych, mogły być prze-
prowadzane w warunkach niespełniających 
takich standardów. Wiele prac dotyczy no-
woczesnej sensoryki medycznej. Przykładem 
może być doktorat dotyczący kompozyto-
wych elektrod czujnikowych przeznaczo-
nych do integracji z materiałami tekstylnymi, 
takimi jak np. opatrunki czy ubrania, które 
można wykorzystać np. do monitorowania 
stanu przewlekłych ran czy oparzeń za po-
mocą prostej aplikacji w smartfonie. 

Aby sprostać wyzwaniom przyszłości, 
należy łączyć wysiłki ośrodków naukowych 
i partnerów medycznych i biznesowych. 
Przykładem jest np.  nasza współpraca 
z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN 
na rzecz walki z cukrzycą, w ramach której 
naukowcy pracują nad sztucznymi wyspa-
mi trzustkowymi, produkującymi insulinę. 
Z kolei konsorcjum z udziałem Państwo-
wego Zakładu Higieny jest zaangażowane 
w opracowanie innowacyjnej metody szyb-
kiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 
w próbkach biologicznych. Do badania będą 
stosowane specjalne kasety wykorzystujące 
biosensory elektrochemiczne. 

Przykładów współpracy w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego czy też 
spółek spin-off z PW działających w obsza-
rze medycyny jest dużo więcej, co świadczy 
o niesłabnącym zaangażowaniu naszych na-
ukowców w projekty związane z obszarem 
zdrowia publicznego. Przyszłość należy tak-
że do cyfrowej analizy danych, np. obrazów 
mikroskopowych, badań biosurfaktantów 
i biopolimerów, m.in. dla środków kosme-
tycznych, czy też projektów w zakresie elek-
troniki inspirowanej pracą mózgu.  •
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Zanim polecimy na Marsa,  
mądrze inwestujmy w źródła energii

Czas na kreślenie planów już minął. Teraz strategicznym celem jest rozsądne i skuteczne wdrożenie możliwych 
do realizacji rozwiązań zapewniających zarówno ekologiczną energię, jak i bezpieczeństwo energetyczne. O pilnej 

potrzebie rozwoju i dywersyfikacji źródeł energii, możliwych scenariuszach, finansowaniu oraz roli nauki i biznesu 
w modernizacji sektora energetycznego w Polsce mówił 

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF JÓŹWIK 
rektor Politechniki Łódzkiej

Panie profesorze, zielony ład, modernizacja sieci energetycznej, 
dywersyfikacja źródeł energii to hasła, które coraz częściej wybi-
jają się w debacie publicznej Docierają do nas różne głosy, róż-
nych grup. Jaki przekaz w tym obszarze płynie od naukowców?
– Tak zwany nowy zielony ład, modernizacja sieci energetycznej 
i wszelkie działania mające na celu zróżnicowanie źródeł energii 
to oczywiście zagadnienia, które są dla nas niezwykle ważne, 
aczkolwiek nie do końca zgadzam się ze wszystkimi krążącymi 
tezami. Dlaczego? Przede wszystkim uważam, że trzeba brać 
pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego, które jest niezwykle istotne dla państwa, jego gospodarki 
i obywateli. Analizując aktualną sytuację sektora energetycznego, 

dostrzegamy ogromne zagrożenie. Po pierwsze, 
wiele bloków energetycznych, które obecnie 
pracują, jest zasilanych wyłącznie węglem. Mu-
simy mieć świadomość, że ze wszystkich źródeł, 
właśnie spalanie węgla generuje największą ilość 
dwutlenku węgla przypadającą na jednostkę 
uzyskanej energii. Po drugie, sprawność ener-
getyczna, co wynika oczywiście z wieku tych 
bloków, jest relatywnie niska, są one bowiem 
przy końcu swojego cyklu życia technicznego. 
Nie bez przesady jest zatem twierdzenie, że 
może nam braknąć energii. Podsumo-
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wując jednym zdaniem – inwestowanie 
w źródła energii jest konieczne. 

Jakie dostrzega pan główne problemy 
związane z realizację transformacji ener-
getycznej?
– Musimy myśleć o inwestowaniu w nowe 
źródła energii. I tu powstaje pytanie, jak to 
pogodzić z równoczesną dbałością o ochro-
nę środowiska i  zrównoważony rozwój 
oraz priorytet, jakim jest bezpieczeństwo 
energetyczne. Zatem istnieje konieczność, 
abyśmy, po pierwsze – inwestowali w takie 
źródła, które sprostają wyzwaniom zmie-
rzającym do  powstrzymania degradacji 
środowiska, a po drugie – dywersyfiko-
wali te źródła, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto, 
biorąc pod uwagę stan naszej energetyki, 
musimy myśleć o czasie. Należy podejmo-
wać decyzje o finansowaniu takich źródeł 
energii, których wybudowanie i funkcjo-
nowanie będzie realne w ściśle określonej 
i niedalekiej perspektywie, z zapewnieniem 
pełnego bezpieczeństwa w okresie eksplo-
atacji i po jej zakończeniu.
Myślę, że naukowcy nie w pełni zgadzają się 
z polityką energetyczną, która kreuje bar-
dzo silny nacisk na konkretnie zdefiniowane 
źródła energii. Nie możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której oprzemy naszą energety-
kę wyłącznie na odnawialnych źródłach. 
Co więcej, nie możemy nawet myśleć o tym, 
żeby ich udział w całości generowanej ener-
gii przekroczył pewien poziom. Zakłada się, 
że absolutnie nieprzekraczalnym, z uwagi 
na konieczność zachowania rezerw ener-
getycznych, jest 50-procentowy udział 
OZE w bilansie paliwowo-energetycznym. 
W Polsce, biorąc pod uwagę stopień nasło-
necznienia oraz tak zwaną mapę wietrz-
ności, czyli rozkład prędkości wiatru i jego 
lokalizacji, myślę że realne jest osiągnięcie 
poziomu trzydziestu kilku procent.
Uważam, że dla dalszego upowszechnia-
nia odnawialnych źródeł energii powinna 
zostać wyodrębniona pula środków finan-
sowych, które będą wsparciem dla prac 
nad rozwojem systemów magazynowa-
nia energii elektrycznej i energii cieplnej. 
Obecnie istniejące technologie magazyno-
wania oparte np. na sprężonym powietrzu, 

sprężonym gazie, czy te z kategorii elek-
trycznych lub mechanicznych są urządze-
niami małoskalowymi, czyli takimi, które 
nie zabezpieczą odpowiedniego poziomu 
dla strategicznego wykorzystania energii. 
Co  to znaczy strategiczne wykorzysta-
nie energii? W skali mikro oznacza to, że 
nie braknie energii elektrycznej do zasi-
lania urządzeń, które są w moim domu. 
W szerszej skali chodzi o zabezpieczenie 
minimalnego jej poziomu dla funkcjonowa-
nia krajowej gospodarki, przemysłu, usług 
czy ochrony zdrowia. Oczywiście szpitale 
mają swoje zapasowe generatory, ale nie 
zapewniają one w stu procentach funkcjo-
nowania jednostki, a jedynie gwarantują, 
że w newralgicznych punktach, jak OIOM 
czy sala operacyjna, nie zabraknie napięcia 
w gniazdkach elektrycznych.

W  dyskusjach  na  temat  zielonego 
ładu przewijają się cztery scenariusze: 
węglowy, zdywersyfikowany z energią 
jądrową, zdywersyfikowany bez energii 
jądrowej oraz odnawialny. Który z nich 
jest możliwy do realizacji?
– Musimy przede wszystkim rozpa-
trzyć, jaka jest możliwość inwestowania, 
bo o tym, że musimy zainwestować w od-
nowienie naszej energetyki, mówiłem już 
wcześniej. Możemy sobie wyobrazić czyste 
technologie węglowe, czyli takie, którym 
nie towarzyszy emitowanie do atmosfery 
dwutlenku węgla i dużej ilości pyłów i które 
ograniczają też powstawanie szkodliwych 
substancji, np. związków rtęci. 
Jeżeli doprowadzimy np. do podziemnego 
zgazowania węgla i uzyskamy mieszaninę 
gazów palnych o składzie zbliżonym do 
gazu ziemnego, to po pierwsze – mamy 
mniej emisji dwutlenku węgla generowa-
nego na wytworzoną jednostkę energii, po 
drugie – mamy inne możliwości wykorzy-
stania takiego gazu.
Ciekawym rozwiązaniem jest budowa 
tzw. bloków gazowo-parowych, w których 
spaliny po oddaniu części swojej energii 
w turbinie gazowej nie są wyrzucane do 
otoczenia, ale przekazują resztę energii 
do pary i ta napędza turbinę. Sprawność 
takiego procesu jest radykalnie więk-
sza. A więc gaz, bądź węgiel przerobiony 

na gaz, dają większe możliwości. Co więcej, 
z punktu widzenia eksploatacyjnego takie 
urządzenia mają większą elastyczność pro-
dukcyjną. Turbinę gazową można szybciej 
uruchomić i szybciej wyłączyć z użytkowa-
nia niż typowy blok węglowy. W pierw-
szym przypadku są to minuty, w drugim 
jest to czas liczony w dobach. 
Kolejny scenariusz to wykorzystanie 
źródeł takich, jak wiatr i słońce. Tak jak 
powiedziałem, w Polsce nasłonecznienie 
nie jest najlepsze, ale efektywność źródeł 
wykorzystujących światło słoneczne moż-
na zwiększyć, stosując np. panele fotowol-
taiczne podążające za ruchem słońca, czy-
li takie, które odpowiednio do pory roku 
dopasowują położenie swojej płaszczyzny. 
Można także zastosować generację ener-
gii elektrycznej i cieplnej z układu bate-
rii słonecznej i kolektora w jednym. Gdy 
mówimy o energii z wiatru, to oczywiście 
jest ona uzależniona od tego, czy i jak sil-
nie wieje. A więc mamy sytuację, w któ-
rej istnieje wiele tych źródeł, ale ich moc 
zainstalowana nie odpowiada mocy, którą 
można wygenerować. Dla bezpieczeństwa 
energetycznego niezbędne są zapasy stra-
tegiczne.
Potrzebujemy inwestycji w  energetykę, 
które można szybko zrealizować. Nawet 
przy ogromnych staraniach nie jesteśmy 
w  stanie w  krótkim czasie zrealizować 
budowy bloku jądrowego. Producentów 
elektrowni jądrowych wykorzystujących 
bezpieczne technologie jest w  tej chwi-
li bardzo niewielu. Firmy te mają pakiet 
zamówień wypełniony na kilkanaście lat 
do przodu. 
Pozostaje nam zatem inwestycja w źródła 
odnawialne w miksie z techniką gazowo-
-parową i czystymi technologiami węglo-
wymi. Takie rozwiązania w najbliższych la-
tach powinny stanowić o rozwoju polskiej 
energetyki, o  kierunkach inwestowania 
w źródła do generowania energii zabez-
pieczające nasze funkcjonowanie.

Wróćmy do tematu finansowania prze-
miany energetycznej, na którą, mówiąc 
kolokwialnie, złożymy się wszyscy. Jaki 
jest rekomendowany model finansowania 
inwestycji związanych z zielonym ładem? 
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Skąd możemy czerpać dobre przykłady inwestycji dotyczących 
transformacji energetycznej?
– Finansowanie przemian energetycznych musi być priorytetem 
dla państwa. Nie można tego przenieść tylko na firmy. Na świecie 
jest to finansowanie o charakterze strategicznym.
Proces związany z budową elektrowni czy dużego bloku ener-
getycznego trwa od 6 do 10 lat. Nie mamy aż tak bogatych firm, 
które byłyby w stanie ponieść ryzyko tak długiego oczekiwania 
na zwrot kosztów i czerpanie zysków z poniesionej inwestycji. 
W proces musi więc zaangażować się państwo i sfera bankowa. 
Jakie rozwiązania przyjąć, żeby stanowiły zabezpieczenie zarówno 
dla dobrego funkcjonowania banków, jak i sektora energetyczne-
go? To powinien być główny obszar działania państwa i kontroli 
państwa nad systemem inwestowania w źródła energii. W jakie 
źródła? Dowolne z tych, o których mówiłem, bowiem wszystkie 
wiążą się z bardzo dużymi kosztami, które trzeba ponieść. 

Bill Gates ostatnio stwierdził, że finansowanie ekologii powinno 
mieć absolutny priorytet, ważniejsze jest chociażby od projektów 
lotów na Marsa rozwijanych przykładowo przez Elona Muska. 
– Wszędzie trzeba zachowywać rozsądek. Powinniśmy zrobić 
wszystko, aby technologie stosowane do generacji energii elek-
trycznej i ciepła były przyjazne dla środowiska. To oznacza, że 
musimy stosować takie technologie, w których dwutlenek węgla 
będzie wychwytywany i np. zatłaczany lub w takie, które pozwolą 
na obieg zamknięty węgla. Na razie nie mamy skutecznego i efek-
tywnego energetycznie procesu odzyskiwania węgla. Jeżeli będzie-
my mieli nowe rozwiązania „zagospodarowania dwutlenku węgla”, 
to cała rozmowa stanie się trochę bezprzedmiotowa.
Musimy również pamiętać, że węgiel jest naturalnym surowcem 
stosowanym także w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, rol-
niczej i wielu innych. Jak mawiają chemicy „daj mi metan – a więc 
komponent, w którym węgiel odgrywa bardzo ważną rolę – a zro-
bię wszystko”. Węgiel jest więc dla nas niezwykle przyjazny. Jego 
proste przerabianie z małą sprawnością na energię elektryczną 
nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zgadzam się z Billem Gatesem, 
że trzeba inwestować w ekologię, ale widzianą nie wyłącznie przez 
pryzmat odnawialnych źródeł energii. Kierunek, w którym nale-
ży zmierzać, to finansowanie technologii, które są przyjazne dla 
środowiska i nie powodują jego degradacji.

Ważnym ogniwem finansowania zmian energetycznych będzie 
sektor bankowy, który od wielu lat podejmuje działania zmie-
rzające do rozwoju m.in. odnawialnych źródeł energii. Jakie tutaj 
rysują się pola do współpracy ze środowiskiem naukowym?
– Jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy sektorem bankowym, fir-
mami inwestującymi w energetykę i środowiskiem naukowym, 
to myślę, że to  jest rzeka miodem płynąca. Trzeba jednak pamiętać, 
o czym już wspomniałem, że tego typu inwestycje są obarczone 
dużym ryzykiem, a ich czas zwrotu jest procesem bardzo długim. 
Nie można więc mówić tu o klasycznym podejściu komercyjnym, 
w którym spodziewamy się szybkiej i dużej stopy zwrotu. Biznes 

związany z  produkcją urządzeń na  potrzeby 
energetyki wiąże się z długoterminowym od-
zyskiwaniem pieniędzy i zarabianiem na takiej 
inwestycji. A zatem bank musi mieć świadomość 
tego, że prezes firmy, który zaciągnął kredyt, 
nie pokaże za cztery lata zysku z inwestycji. 
Chcę też podkreślić, że w polskich uczelniach 
powstają różne pomysły rozwiązań dla energe-
tyki, którym sektor bankowy może się przyjrzeć 
i spróbować doinwestować na etapie budowy 
demonstratorów. Jest tu duży potencjał szcze-
gólnie w obszarze rozproszonych źródeł wytwa-
rzania energii. Systemy prosumenckie powinny 
mieć w nowym zielonym ładzie znaczący udział, 
szczególnie w  odniesieniu np.  do  większych 
gospodarstw rolnych czy sektora MŚP. Może 
to być dla nich bardzo korzystne. 

Jakie  skutki  dla  systemowego  wdrażania 
polityki zielonego ładu niesie obecna sytuacja 
epidemiologiczna? Czy może ona przyczynić 
się do pozytywnych zmian w tym procesie?
– Stan pandemii wpływa na wszystkie aspekty na-
szego życia. Myśląc w kategoriach uczelni, wydaje 
mi się, że nastąpiło pewne spowolnienie współpracy 
z przedsiębiorstwami i mniejsza jest intensywność 
działań, które miały miejsce na styku biznes-nauka. 
Musi się to niewątpliwie przełożyć również na po-
tencjał ekonomiczny w skali większej, a więc całej 
gospodarki. Widząc to oddziaływanie pandemii, 
które potencjalnie zmniejsza możliwości działania 
w obszarze wdrażania elementów transformacji 
energetycznej, mam jednocześnie przekonanie 
o konieczności zmian. Musimy mieć świadomość, 
że nie ma innego wyjścia i musimy budować nowy 
ład energetyczny. Może właśnie teraz nie trzeba 
mówić o lotach na Marsa, tylko dbać o to, żeby roz-
wijać przyjazne ekologicznie i strategicznie ważne 
technologie dla generacji i magazynowania energii 
cieplnej i elektrycznej. •
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EDUKACJA TO NIE KAPRYS, 
A PRIORYTET DLA NAS WSZYSTKICH 

Fo
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O kluczowej roli edukacji ekonomicznej 
w budowie kapitału gospodarczego 
kraju, zadaniach instytucji publicznych, 
banków i organizacji pozarządowych 
w podnoszeniu wiedzy finansowej 
oraz konieczności edukowania ponad 
podziałami mówił 

DR HAB. STANISŁAW MAZUR
prof. i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, przewodniczący 
Komisji ds. Ekonomicznych KRASP

Panie profesorze, w najbliższych dniach 
odbędzie się, organizowany z inicjatywy 
sektora finansowego w Polsce, V Kongres 
Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. 
Jaką  rolę  pełni  w  dzisiejszym  świecie 
wiedza z zakresu finansów, ekonomii czy 
przedsiębiorczości?
– Dzisiejszy świat jest coraz bardziej zło-
żony i racjonalny, a mechanizmy ekono-
miczne organizują nasze codzienne życie. 
By móc się w nim odnaleźć, realizować 
nasze aspiracje i osiągać własne cele, musi-
my rozumieć jego logikę, w tym ekonomię, 
która tak mocno nam towarzyszy. Bez tej 
wiedzy nasze działania będą mocno ograni-
czone, a w grze o sukces własny, jak i spo-
łeczeństwa, jesteśmy skazani na porażkę 
bądź osiąganie celów, które nie do końca 
nas satysfakcjonują. Wiedza z zakresu eko-
nomii nie tylko wyposaża nas w pewne za-
soby, ale również pozwala redukować za-
grożenia i niebezpieczeństwa. Obie te role 
są od siebie zależne i niezwykle istotne.

Według licznych badań prowadzonych 
przez instytucje publiczne i organizacje 
można  dowiedzieć  się,  że  większość  
Polaków uważa, iż wiedza z zakresu finan-
sów jest potrzebna. Jednak już mniej niż  
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połowa twierdzi, że jest interesująca, a jedynie co trzeci ankie-
towany uważa, że jest łatwa do zrozumienia. Jak, w odniesie-
niu do tych wyników, należy prowadzić działania edukacyjnie 
społeczeństwa?
– Niemiecki filozof Jürgen Habermas zauważył, że żyjemy 
w świecie, w którym mamy świat życia i świat systemów. Świat 
systemów rozumiem jako bardzo wyrafinowane metody organi-
zowania pewnych działań, m.in. rynku finansowego. Złożoność 
tego rynku i jego narzędzi powoduje, że jako obywatele coraz 
mniej rozumiemy ich logikę. Pojawia się pewna nierównowaga 
systemowa po stronie kompetencji obywateli. I w tym leży naj-
większy problem. Coraz mniej rozumiemy coś, z czego powinni-
śmy umieć korzystać. Jest to na tyle istotne, że należy prowadzić 
usystematyzowane i konsekwentnie realizowane działania edu-
kacyjne na szeroką skalę. Ważne, by te działania były traktowane 
jako systemowe i prowadzone na wielu poziomach wśród różnych 
grup docelowych – od najmłodszych do seniorów. Dodatkowo 
dynamika zmian zachodzących na rynku finansowych powoduje, 
że ta wiedza musi być ciągle aktualizowana. Opinia Polaków ujęta 
w badaniach pokazuje, że do każdej z grup musimy kierować od-
powiednie i zróżnicowane narzędzia tak, by przyswajanie wiedzy 
ekonomicznej było zrozumiałe, skuteczne i ciekawe. 

Jakie zadania w podnoszeniu świadomości polskiego spo-
łeczeństwa  w  obszarze  finansów  stoją  przed  instytucjami 
publicznymi,  biznesem  i  organizacjami  pozarządowymi? 
Jak  powinny rozkładać się akcenty pomiędzy poszczegól-
nymi grupami i na której grupie spoczywa największy ciężar 
w obszarze edukacji finansowej?
– Jeśli chcemy w istotny sposób zmieniać rzeczywistość i dostar-
czać społeczeństwu wiedzę i umiejętności, musimy patrzeć szeroko 
na cały ekosystem. Żadna instytucja w pojedynkę nie rozwiąże 
wszystkich problemów. Mamy tu wiele płaszczyzn. Pierwsza to 
pytanie o jakość reguł gry ekonomicznej. Jakie reguły stanowi pań-
stwo, jak są egzekwowane, chronione i celnie sformułowane. Jeżeli 
na tym poziomie pojawi się błąd, to będzie powielany na innych 
poziomach. Z drugiej strony mamy instytucje sektora finansowe-
go, które mogą promować dobre praktyki, realizować kampanie 
i projekty pokazujące wagę edukacji ekonomicznej, które trafią 
do różnego rodzaju środowisk. Ta działalność jest bezcenna, po-
nieważ instytucje sektora finansowego mają ogromną i unikalną 
wiedzę, którą potrafią skuteczniej i trafniej przekazywać. 

Idąc dalej, mamy szkoły na różnych poziomach, w których po-
winna nastąpić zmiana myślenia. Odejdźmy od mechanicznego 
przekazywania wiedzy, a skupmy się na rozbudzaniu ciekawości, 
rozwoju zainteresowań i pasji wśród młodych ludzi. Angażujmy ich 
w lokalne działania, dzięki czemu będziemy mogli kształtować ich 
mentalność, ugruntować pewne nawyki i kompetencje w zakresie 
ekonomii. Wreszcie mamy szkoły wyższe, w których jest pewna 
kanoniczna wiedza, do której ożywienia potrzeba różnorodnych 
narzędzi i form. Tu pojawia się szansa dla organizacji pozarzą-
dowych, w których angażują się młodzi ludzie, a które, dzięki 

licznym projektom i lokalności, docierają 
do różnych grup odbiorców skuteczniej 
niż sformalizowane i scentralizowane in-
stytucje. 

Jak, z perspektywy wielu lat działalności 
w obszarze polityk publicznych, ocenia 
pan zarządzanie, ale też organizowanie 
uczenia się, miejsce edukacji finansowej 
w polskim systemie szkolnictwa i edukacji? 
Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed 
nami, by ta wiedza systematycznie rosła?
– Pomimo wielu zasadnych powodów 
do utyskiwania i pokazywania niedosko-
nałości systemu, to ta tematyka zaczyna 
nabierać dużego społecznego znaczenia, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Przy-
kładem jest np. liczba zainteresowanych 
studiami na kierunkach ekonomicznych. 
Przy spadającej liczbie studentów, uczelnie 
ekonomiczne nie mają problemów z rekru-
tacją. To pokazuje, że zainteresowanie tą 
tematyką rośnie. To co jest istotne, to fakt, 
że naszą edukację wprowadzamy w obieg 
międzynarodowy. Realizujemy wspólne 
programy kształcenia z dobrymi uczelnia-
mi zagranicznymi, wydajemy certyfikaty 
i zdobywamy akredytacje. Zauważalnie ro-
śnie także rola środowiskowych inicjatyw, 
takich jak Kongres Edukacji Finansowej 
i Przedsiębiorczości, którym przyświeca 
idea dobrej edukacji ekonomicznej. 

A  jakie są wyzwania? Wyzwanie jest 
jedno zasadnicze. Potrzebujemy szerszych 
ram programowych i umówienia się, że 
program narodowej edukacji finansowej 
jesteśmy w stanie wspólnie, niezależnie od 
poglądów, funkcji i ról w społeczeństwie, 
realizować w dłuższych ramach czasowych 
np. przez pięć czy dziesięć lat. To, co jest 
niebezpieczne, a co się w Polsce już zdarza-
ło przy tego typu projektach, to sytuacja, 
w której ten optymizm i poruszenie trwało 
relatywnie krótko. Kończyło się na tym, 
że powstawało fundamentalne pytanie, kto 
będzie liderem i czyje racje będą prioryte-
towe. To na ogół powodowało wstrzyma-
nie tych inicjatyw. Natomiast w przypadku 
edukacji ekonomicznej sprawa jest na tyle 
istotna i ważna, że nie możemy tego trak-
tować jako czyjś kaprys czy krótkotrwa-
łą modę. To jest konieczność. Bez 
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wykonania wielkiej wspólnej pracy eduka-
cyjnej nasze społeczeństwo i nasz rynek 
nie będą mogły prawidłowo się rozwijać.

Podczas  wspomnianego  Kongresu 
Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczo-
ści,  jednym  z  przewodnich  motywów 
rozmów będzie Narodowa Strategia Edu-
kacji Finansowej w Polsce. Jaką wiedzę 
i jakie kompetencje powinien posiadać 
statystyczny polski obywatel w zakresie 
finansów? Czego powinniśmy uczyć od 
najmłodszych lat, żeby ta wiedza, była 
nie tylko istotna w codziennym życiu, ale 
również interesująca i zrozumiała?
– Tutaj możemy sięgnąć np. po opracowa-
nia OECD, które po kryzysie finansowym 
z 2008 r. bardzo mocno weszły w tę proble-
matykę i wytyczają obszary do budowania 
kompetencji. Mówimy m.in. o  zdolności 
rozpoznawania przez obywateli wiarygod-
ności ofert finansowych, szacowaniu ryzyka 
czy umiejętności racjonalnego podejmowa-
nia decyzji. To są umiejętności przydatne 
w wielu obszarach życia, a w przypadku 
finansów nabierają fundamentalnego zna-
czenia. Wierzę, że te umiejętności wymo-
gły, by wprowadzić na rynku finansowym 
projakościowe zmiany. W tak dużej zbioro-
wości, jak rynek finansowy, są rzetelne in-
stytucje, które promują wysokie standardy, 
ale również podmioty, które wykorzystują 
przewagę asymetrii informacji i niekompe-
tencje obywateli. Wiedza i umiejętności to 
najlepszy sposób, by bronić się przed tego 
typu drapieżczymi praktykami.

A co z naszymi umiejętnościami oszczę-
dzania, o których mówi się nieprzerwanie 
od wielu lat?
– Jest oczywiste, że zdobyta wiedza i umie-
jętności nie są potrzebne jedynie tu i teraz. 
To także kwestia naszego bezpieczeństwa 
w przyszłości. Doskonale wiemy, że pu-
bliczne systemy emerytalne nie  dadzą 
nam spokojnej starości. Musimy myśleć 
już teraz o oszczędzaniu. Wiedza o tym, 
jak oszczędzać, w co  lokować, czy cze-
go unikać, jest kluczowa. Bardzo istotna 
jest również rola instytucji publicznych, 
dlatego że sami obywatele w zderzeniu 
z dużymi i bardzo wyspecjalizowanymi 

instytucjami, np. oferującymi usługi ubezpieczeniowe, są bezradni. 
Poziom wyrafinowania niektórych instrumentów na rynku jest 
tak znaczny, że to wymaga bardzo silnego wsparcia ze strony 
instytucji państwowych, np. przez publikowanie ostrzeżeń czy 
rekomendacji, co jest drugim istotnym elementem tego myślenia. 

Jak zatem wygląda sytuacja z wiedzą dotyczącą inwestowania?
– Doskonale wiemy, że filarem rozwoju gospodarczego są inwesty-
cje. Najlepiej jak one są prywatne. W Polsce mamy z tym drama-
tyczny problem, budujemy trochę chiński kapitalizm. Wyjątkowo 
szybko spada stopa inwestycji prywatnych. Podtrzymujemy go-
spodarkę na korpusie pieniędzy europejskich plus poprzez wydatki 
publiczne. Jednak nie jest to droga, którą można kroczyć bez końca 
i bez konsekwencji. Zatem, jeżeli nie zgromadzimy i nie uruchomi-
my zasobów prywatnych, a kapitał prywatny nie będzie pracował 
dla gospodarki, to będziemy tracić możliwości rozwoju. Nie da się 
wszystkiego sfinansować z budżetu państwa. Jeżeli się umawiamy, 
że gospodarka kapitalistyczna ma sens, to tak nie działa gospodar-
ka kapitalistyczna. Oczywiście mówimy o skali makro, ale żeby 
mówić o niej, to ten proces musi być budowany na skali mikro 
przez każdego z nas, od naszych indywidualnych oszczędności, 
aż po mądre i świadome decyzje o ich lokowaniu. 

Poziom wiedzy finansowej Polaków zwiększa się z roku na rok, 
jak ocenia pan poziom naszej wiedzy na tle krajów europej-
skich? Od kogo moglibyśmy czerpać wzorce dotyczące edu-
kacji finansowej społeczeństwa?
– Wydaje mi się, że jesteśmy europejskim średniakiem. To oczy-
wiście nas nie zadawala, i słusznie, jednak jeśli spojrzymy na to 
szerzej, to zobaczymy pewne historyczne procesy i czas od kiedy 
budujemy to myślenie o wrażliwości i wiedzy ekonomicznej i kiedy 
poznaliśmy ten rynek. Jeśli spojrzymy na to szerzej, to wykonali-
śmy ogromny skok rozwojowy i mamy za sobą mnóstwo potrzeb-
nej pracy. Teraz pytanie jest takie: jesteśmy na swoistym zakręcie 
i stoi przed nami drogowskaz; w którym kierunku pójdziemy? 
Jestem za tym, aby iść drogą edukacji i kształcenia ekonomicznego. 
Bez tworzenia kompetencji nie da się budować zrównoważonego 
modelu gospodarki. Przykładów możemy szukać np. w Niemczech 
czy Holandii. Tam panuje zupełnie inny, wyższy poziom kultury 
rozmowy o finansach. Rodzina spotyka się przy stole i podejmuje 
decyzje, co kupić do domu, czy kupić obligacje, a może założyć 
fundusz. Tą drogą powinniśmy iść.

W  ostatnich  latach,  przez  ogromny  rozwój  nowoczesnych 
technologii,  do  wiedzy  finansowej  dołączyły  kompetencje 
i umiejętności cyfrowe. Jakie wyzwania stoją przed instytu-
cjami i osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie wiedzy 
w tym obszarze?
– Niezwykle dynamiczna zmiana formuły obsługi spraw banko-
wych i daleko posunięta digitalizacja, wszystkie elektroniczne 
transfery stanowią bardzo duże wyzwanie dla osób starszych. 
Mam wrażenie, że wiele z nich „wypada z tej gry”. W sensie mental-
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nym i kulturowym, oni po prostu mają z tym problem. Z pewno-
ścią tę grupę trzeba by było objąć specjalną opieką. Osoby o niskim 
wykształceniu, niekoniecznie starsze, również mają z tym problem. 
Dlatego też powinniśmy edukować w tym zakresie na każdym 
z poziomów, ale także powinien pojawić się nowy element. Mia-
nowicie rozważność korzystania, uważność i bezpieczeństwo. Siłą 
rzeczy im bardziej ten świat będzie się stawał światem odrealnio-
nym, takim, który będzie funkcjonował w przestrzeni wirtualnej, 
tym częściej będą się pojawiali nieuczciwi gracze, którzy będą to 
wykorzystywać. To jedno z największych wyzwań – jak zapewnić 
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bo tutaj nie ma odwrotu. 

ją się do nowej sytuacji i szybciej przyswa-
jają pewną wiedzę niż wykładowcy, którzy 
przez długi czas swojej kariery poruszali się 
w określonych paradygmatach czy sposo-
bach myślenia. Do tego dochodzi również 
kwestia wieku i szybkość reagowania na 
zmiany. To, co trafia do naszych studentów 
i co bardzo chwalimy, to niezwykle duża 
ich aktywność dodatkowa w działalność 
kół naukowych czy organizacji studenc-
kich. Jest też model, którego uczymy się 
od kilkunastu lat w Polsce, tzn. współpracy 
nauki z biznesem i nie tylko na zasadzie 
dostarczania absolwentów, ale przede 
wszystkich przy prowadzeniu wspólnych 
projektów. Studenci doceniają, że podczas 
zajęć mogą spotkać się z prezesami dużych 
firm, którzy pokazują praktyczny wymiar 
ich przyszłego otoczenia. Jest jeszcze jed-
no pole, które jest niezwykle obiecujące. 
Włączamy studentów w działalność spo-
łeczną, podczas której nie tylko pomagają 
lokalnym społecznościom, ale też uczą się 
nowych kompetencji w praktyce. A dodat-
kowo czują, że uczą się, robiąc coś ważnego 
i potrzebnego. 

Pamiętajmy też, że uniwersytety są ni-
czym wielkie okręty. Zmiana kursu nie od-
bywa się z dnia na dzień. Jesteśmy z jed-
nej strony częścią szybko zmieniającego 
się świata, a  z  drugiej mamy nałożony 
odgórnie pewien gorset przepisów, regu-
lacji i wytycznych, które istotnie hamują 
wprowadzanie zmian w  takim tempie, 
jak to się dzieje na rynku. 

Tu rozwiązaniem jest ścisła współpraca 
z biznesem, dzięki której możemy dostar-
czać studentom dodatkowe krótkoter-
minowe kursy czy szkolenia, w których 
możemy w praktyczny sposób przekazy-
wać najbardziej aktualne umiejętności czy 
wiedzę wymaganych przez rynek pracy. 
Przykładem jest sytuacja w bankowości. 
Gdy pojawiają się nowe regulacje w sek-
torze bankowym, wtedy banki oferują 
dodatkowe kursy, dzięki którym np. stu-
denci mogą w szybki i efektywny sposób 
zaktualizować swoją wiedzę. Te dodatkowe 
krótkoterminowe zajęcia są niezbędne dla 
uniwersytetów, by obudować swoją pod-
stawową ofertę, tak by sprostać i nadążać 
za wymaganiami obecnego świata. •

47%

20%
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15%

3%

Prowadzone dość zrozumiale
i względnie wystarczająco

Prowadzone w sposób w pełni 
zrozumiały i wystarczający

Często są niezrozumiałe 
i niewystarczające

Trudno powiedzieć

Bardzo niezrozumiałe 
i niewystarczające 

Źródło: Badanie „Postawy Polaków 
wobec cyberbezpieczeństwa 2021”, 
Instytut Badań Pollster, 2021

Czy działania informacyjne i edukacyjne banków w obszarze cyberbezpieczeństwa są...

Edukacji (cyfrowej) nigdy dość

Świat będzie się digitalizował. Dynamika tego procesu jest tak 
duża, że tego się nie powstrzyma. My polubiliśmy to, bo daje nam 
to wygodę. Pytanie, czy będziemy w stanie zapewnić obywatelom 
bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w tym obszarze, by nikt 
ze wzrostem technologii nie czuł się wykluczonym cyfrowo.

W programach nauczania dla szkół podstawowych i ponad-
podstawowych mamy pewne elementy wiedzy ekonomicznej. 
Czy kształcenie w tym obszarze powinno być kontynuowane 
na studiach?
– W  przypadku uniwersytetów ekonomicznych sytuacja jest 
o tyle korzystna, że przychodzą tutaj ludzie zainteresowani eko-
nomią i to jest motywacja, która ich prowadzi do nas. Natomiast 
z perspektywy ogółu uczelni to mamy narastające przekonanie, 
że dzisiejsi studenci potrzebują bardzo specyficznego programu 
kształcenia. W skali globalnej odchodzimy od prostego przekazu 
wiedzy. Dramatycznie szybko zmieniają się uwarunkowania gry 
rynkowej. Dostrzegamy problem, że nasi studenci szybciej adaptu-
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Działania CSR i ESG to nie marketing  
– to jeden z warunków rozwoju  

efektywnej gospodarki
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji 

firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej 
rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej 

się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz 
szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany mówił 

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK 
rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Panie profesorze, czy i jak na przestrzeni 
lat  ewoluowało w Polsce pojęcie CSR, 
czyli w polskim tłumaczeniu społecznej 
odpowiedzialności biznesu? Brzmi ono 
dość współcześnie,  jednak sama idea 
w Polsce jest znana już od blisko 200 lat.
– Zaczęło się od etyki. CSR był kojarzony 
z działaniami etycznymi, zgodnymi z pra-
wem. I to jest podstawa. Jeśli tych wartości 
nie ma, to nie można mówić o CSR, ale 
też pamiętajmy, że jeżeli coś działa zgod-
nie z etyką i prawem, to nie znaczy, że jest 
społecznie odpowiedzialne. Po pierwsze, 
społeczna odpowiedzialność to znacznie 
więcej niż działanie zgodnie z  prawem 
i  zasadami etyki. To działanie na rzecz 
szeroko rozumianego otoczenia. Po dru-
gie, to dobrowolne podejmowanie działań, 
a po trzecie – co dla mnie jest ważniejsze – 
te działania mają być bardziej korzystne dla 
społeczeństwa i środowiska, a nie tylko dla 
samej firmy. Bardzo mnie denerwuje po-
równywanie CSR-u do narzędzia promocji.

Z całym szacunkiem do promocji, która 
jest istotnym elementem, ale CSR to pe-
wien ściśle określony sposób postępowania 
przedsiębiorstwa. Istnieją ciekawe strategie 
CSR-u i dobre raporty społeczne. Szczegól-
nie cenię te, które są weryfikowane przez 
audytorów zewnętrznych. Wtedy mamy 
pewność, że dana firma realizuje swoje 
plany zgodnie z ideą, a dane umieszczone 
w raporcie są zgodne ze stanem faktycz-
nym. Dodałbym jeszcze czwarty warunek 
– że te działania wykraczają poza standar-
dową działalność firmy.

Sama nazwa CSR jest oczywiście pochodzenia anglojęzycz-
nego, ale jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się, jak ta idea jest reali-
zowana w poszczególnych krajach, regionach, to jak należy 
ocenić polskie standardy w  tym zakresie na  tle chociażby 
krajów zachodnich? 
– Cały czas gonimy Zachód, ale nie widzę w tym nic złego. Musimy 
najpierw dogonić, a potem możemy myśleć o tworzeniu czegoś 
od podstaw. Koncepcja CSR-u rozwija się u nas od ok. 20 lat, 
a dynamiczny rozwój nastąpił w ostatnich 10 latach. Natomiast 
powinniśmy jeszcze uświadomić sobie pewne rzeczy, np. to, co 
się mówi o zmianach klimatu, środowiska. Ciekawe badanie prze-
prowadziło PwC. Objęło ono 5 tys. menedżerów ze 100 krajów, 
w tym 49 z Polski. W Polsce tylko 22% ankietowanych prezesów 
zadeklarowało, że w ich strategii zarządzania ryzykiem znalazły się 
zmiany klimatu i szkody środowiskowe. Globalnie było to ponad 
40%. Trzech na dziesięciu szefów wskazało, że zmiany klimatyczne 
są niepokojące z perspektywy rozwoju ich firmy. U nas sporo już 
się o tym mówi, ale wciąż za mało. Cieszy jednak, że inwestorzy 
przywiązują do tego coraz większą wagę. To może być przełomem 
na rynku inwestycyjnym, który przekona firmy do podejmowania 
działań w tych dwóch obszarach.
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A jak w tym wszystkim wypada sektor bankowy, który od lat jest 
jednym z liderów, jeżeli chodzi o działalność odpowiedzialną 
społecznie? Na początku pandemii banki mocno zaangażowały 
się we wsparcie służby zdrowia czy sektora edukacyjnego, ale 
to tylko jeden z kierunków prowadzonych aktywności. W nawią-
zaniu do pańskich słów, coraz częściej pojawiają się głosy 
bankowców, którzy zapowiadają np. zaprzestanie wspierania 
inwestycji czerpiących energię ze źródeł nieodnawialnych.
– Uważam, że sektor bankowy wypada na tle wszystkich przed-
siębiorstw bardzo dobrze. Większość banków sporządza już sto-
sowne raporty i to jest duży plus. Pytanie – dlaczego? Myślę, że 
na to wpływają dwa czynniki: inwestorzy i świadomość kadry 
menedżerskiej banków. A co do podanego przykładu, uważam, 
że to bardzo słuszne postępowanie, akurat w zmiany klimatyczne 
i ochronę środowiska powinniśmy się zaangażować wszyscy – tak 
świat nauki, edukacja, instytucje zaufania publicznego, jak i banki 
oraz media. 

Swoje do zrobienia mają także instytucje publiczne…
– Nie chciałem wchodzić w politykę, bo CSR nie powinien być 
kojarzony z polityką, ale rzeczywiście czwartą stroną zaanga-
żowaną w zmiany powinno być szeroko rozumiane środowisko 
polityczne. Dialog, wspólne działanie i troska o przyszłość byłyby 
motorem napędowym z ogromną pozytywną siłą oddziaływania. 
Gdybyśmy z czterech stron zaczęli o tym bardzo głośno mówić 
i działać, odnieślibyśmy pożądane rezultaty. 

Wróćmy do działań CSR w wielu branżach na początku pande-
mii: czy dziś w obliczu wychodzenia z kryzysu i redukcji kosztów 
CSR będzie nadal tak istotny? 
– Będzie, ponieważ rośnie oczekiwanie interesariuszy. Podejrze-
wam, że prawdziwy CSR dopiero się rozwinie. Przed pandemią 
przy różnych okazjach życzyliśmy sobie dużo zdrowia, ale to 
były tylko słowa. Teraz te życzenia mają zupełnie inny wymiar. 
Uświadomiliśmy sobie, że bez pomocy innym i działania dla in-
nych ludzi nie możemy egzystować. Jestem przekonany, że w tym 
kontekście dla prawdziwej działalności CSR rysuje się przyszłość 
w jasnych kolorach.

Powiedzieliśmy już sporo o CSR, a tymczasem coraz więcej 
mówi się o pojęciu ESG (ang. environmental, social responsi-
bility, corporate governace). Czy to CSR niejedno ma imię, ale 
można postawić między tymi pojęciami znak równości, czy też 
ESG to jednak coś innego?
– Ja bym jednak nie postawił znaku równości. ESG jest o krok 
dalej niż CSR, który jest jego częścią. Społeczna odpowiedzial-
ność jest jednym z elementów szerszej strategii i strategicznych 
działań. Mówiąc o CSR, nie do końca mamy na myśli znajdujący 
się w ESG ład korporacyjny, a moim zdaniem jest on bardzo 
ważny. Dbamy nie tylko o swój interes ekonomiczny, ale także 
o korzyści dla pracowników, społeczności lokalnej i środowiska 
naturalnego. 

Spotyka się pan na co dzień zarówno z praco-
dawcami, jak i kształci przyszłe kadry mene-
dżerskie. Jak wygląda zetknięcie stylu życia 
i  myślenia  młodych  ludzi  z  pracodawcami 
i obecnymi systemami zarządzania zasobami 
ludzkimi? 
– W świecie pandemicznym najlepiej poradziły 
sobie te firmy, które traktowały pracowników 
nie jak zasoby, ale jak kapitał, czyli prezentowa-
ły podejście podmiotowe, a nie przedmiotowe. 
Pracownik nie jest kosztem dla przedsiębiorstwa. 
Oczekiwania ludzi młodych są inne niż kiedyś, 
bo dawniej na początku były środki finansowe 
i długo, długo nic. Oczywiście wynagrodzenie 
zawsze jest ważne, ale z przywołanych wcześniej 
badań PwC można wyczytać, że 60% respon-
dentów stawia na równowagę między życiem za-
wodowym a życiem prywatnym. Bardzo wysoko 
ceniona jest praca zgodna z zainteresowaniami, 
dobra atmosfera, nastawienie na współpracę. 
Młodych ludzi należy wyposażyć w uniwersal-
ne kompetencje i umiejętności: myślenia, anali-
zowania, formułowania wniosków, korzystania 
z wiedzy, komunikacji, pracy w zespole. Ważne 
jest również przekazaniem im odpowiednich 
wzorców dotyczących postaw i wartości. Stu-
denci zwracają uwagę również na  te aspekty 
z obszaru CSR i ESG. Analizując badania, które 
są przygotowywane na podstawie kwerendy 
wśród studentów, widzimy, że najwyżej ocenia-
ni są ci pracodawcy, którzy mają opracowane 
i wdrożone strategie zrównoważonego rozwoju, 
w tym rozwoju pracowników. 

Jednak to, o czym pan mówi, wymaga wielu 
lat zmian, a już dziś zdarzają się sytuacje, 
w których pracownik nie odnajduje się 
w nowej pracy. Dlaczego i czy to zawsze jego 
„wina”?
– Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy pra-
cownik nie podziela wartości, które są warto-
ściami danej firmy. O tym często się zapomina 
przy doborze pracowników – że oprócz wiedzy 
i pewnych umiejętności trzeba przeanalizować, 
czy osoba z danymi wartościami będzie paso-
wała do naszej firmy. Młodzi ludzie nie traktują 
już pracy jako miejsca, w którym tylko zarabia-
ją. Zarabiając, chcą też wykorzystywać swoje 
kompetencje, pracować w dobrej atmosferze, 
zgodnie z umiejętnościami i zainteresowania-
mi. Coraz więcej firm, i słusznie, dba o rozwój 
zainteresowań pracowników. Ostatnio 
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widziałem ogłoszenie o pracę, w którym napisano, że firma po-
szukuje pracowników z entuzjazmem i zainteresowaniami. I tyle, 
żadnych wymagań. Firmy zaczynają doceniać zainteresowania 
pracowników, bo wiedzą, że jeśli pracownik będzie miał auten-
tyczne zainteresowania, to będzie kreatywny, przedsiębiorczy, 
dynamiczny, skuteczny. 

W  jakim kierunku pracodawcy sektora finansowego, wraz 
z rozwojem technologii, gospodarki 4.0, zawodami i kompeten-
cjami przyszłości, muszą iść przy przemodelowaniu systemów 
zarządzania?
– Myślę, że przed sektorem finansowym stoją podobne wyzwania 
jak przed innymi sektorami zaangażowanymi w tzw. gospodar-
kę 4.0. Do roku 2030 automatyzacja w Polsce może wyeliminować 
około 3,5 mln stanowisk pracy. Nowoczesne technologie pomogą 
w wielu czynnościach, które zajmowały nam dotychczas dużo 
czasu. Dzięki temu pracownicy będą mogli o wiele lepiej wykorzy-
stać swoje kompetencje. Pod warunkiem oczywiście, że będziemy 
wiedzieli, jakie to kompetencje. Eksperci z Oxfordu twierdzą, że 
zaledwie co dziesiąty z obecnie zatrudnionych pracuje w zawodzie 
lub na wyuczonym stanowisku. Możemy przewidywać tylko, jakie 
zawody będą poszukiwane w przyszłości, chociaż np. w 2020 r. 
podano pewne przykłady. Na pierwszym miejscu są analitycy 
danych i naukowcy, na drugim miejscu specjaliści od AI i marke-
tingu cyfrowego. Możemy zatem wnioskować, że kluczowe będą 
umiejętności cyfrowe. Idąc dalej, możemy powiedzieć, że dużą rolę 
odgrywać będą wspomniane przeze mnie wcześniej umiejętności 
miękkie. One zawsze będą przydatne, bez względu na zawód. 

Zostańmy jeszcze przy automatyzacji i zastępowaniu pracy 
ludzkiej nowoczesnymi technologiami. Czy nie spowoduje to 
pojawienia się na rynku osób wykluczonych zawodowo przez 
rozwój technologii? 

– Nie. Spójrzmy, co się dzieje z demografią. Nie 
będzie tak, że na rynku będzie coraz więcej pra-
cowników. Będzie ich coraz mniej. Nie możemy 
też przesadzać z tym, że wszędzie wymogiem 
będą umiejętności cyfrowe, np. w sektorze so-
cjalnym. Starzejące się społeczeństwo będzie 
potrzebowało opieki i dla tych osób umiejętno-
ści cyfrowe nie są aż tak ważne. Idąc dalej, na 
całym świecie docenia się pracowników 50+, bo 
oni mają doświadczenie, wiedzę, wysoki poziom 
lojalności. Ich należy szanować i traktować jako 
ekspertów, a  ekspert zawsze będzie wysoko 
ceniony. Po co płacić ekspertom zewnętrznym, 
skoro możemy mieć swoich ekspertów z du-
żym doświadczeniem. Kolejna ważna kwestia 
to podejście do uczenia się, które jest procesem 
trwającym przez całe życie, co widać np. wśród 
lekarzy. Jeśli wykształcimy w sobie taki nawyk 
uczenia się, starsze pokolenia będą nadążały 
z tym, co się dzieje na rynku pracy. Każdy z nas 
ma swoje mocne strony, musi być ich świadomy 
i umieć je wykorzystać. 

Co z dzisiejszego punktu widzenia, po ponad 
roku  doświadczeń  pracy  zdalnej,  powinno 
być najważniejsze dla kadr menedżerskich? 
Jaką uniwersalną radę sformułowałby pan dla 
bankowca-menedżera, ale także informatyka, 
prawnika czy architekta? 
– Gdy spotykam się z prezesami różnych firm, 
podkreślam ogromną rolę przywództwa empa-
tycznego. Moje spotkania zaczynam od teorii 
trójkąta menedżera, w którym każdy wierzcho-
łek jest niezwykle istotny. Pierwszy wierzchołek 
to asertywność: jeśli menedżer nie będzie aser-
tywny, to, mówiąc kolokwialnie, pracownicy wej-
dą mu na głowę. Kolejny wierzchołek to empatia, 
czyli umiejętność wczucia się w położenie swoich 
pracowników, co jest niezwykle ważne, szcze-
gólnie w czasie pandemii. Trzeci wierzchołek 
to sympatia. Jeżeli menedżerowi uda się połączyć 
te trzy cechy, to uważam, że wygra i będzie miał 
pracowników za sobą, a to jest najważniejsze. 
Nie podlega dyskusji fakt, że zaangażowany pra-
cownik jest wiele bardziej efektywny i skuteczny 
od tego niezaangażowanego. Pracownika można 
zmusić do wielu rzeczy, ale nie zmusi się do lu-
bienia swojej pracy. Pracownicy poradzą sobie 
bez menedżera, lepiej lub gorzej, ale poradzą, 
a menedżer bez pracowników, nawet najlepszy, 
nie poradzi sobie. Im szybciej menedżerowie so-
bie to uświadomią, tym lepiej dla wszystkich. •
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Kosmiczna nauka  
Polscy naukowcy 
zmieniają nie tylko 
świat

Do 2022 r. w Europie zabraknie 350 tys. specjalistów od cyberbezpieczeństwa. 
Już teraz popyt na ekspertów od nowoczesnych technologii pozostaje niezaspokojony. 
O kształceniu w zawodach przyszłości, kosmicznym uniwersytecie, polskich patentach 
i wkładzie polskich naukowców w prace najważniejszych instytucji badawczych 
oraz transferze technologii z nauki do biznesu mówił 
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY LIS 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przewodniczący Komisji 
ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

W wielu dyskusjach z pogranicza nauki  i biznesu mówi się 
o zawodach i kompetencjach przyszłości. Nie ma co ukrywać, 
że obecna rewolucja przemysłowa opiera się na nowoczesnych 
technologiach. Jednak w tych samych rozmowach pojawiają 
się głosy, że choć kształcimy światowej klasy specjalistów, to 
jednak daleko nam do podboju światowych rynków w obsza-
rze wynalazków i nowoczesnych rozwiązań. Czy zgodzi się pan 
z tym twierdzeniem?

– Nauka w Polsce jest finansowana na innym poziomie niż 
w największych uczelniach na świecie. Mimo niższych nakładów 
jesteśmy jednak w stanie wypracowywać i patentować doskonałe 

rozwiązania dla przemysłu. Rozwój chociażby 
jednej z najbardziej prężnych dyscyplin, jaką jest 
inżynieria kosmiczna, wymaga jednak wielu lat 
pracy. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie podejmujemy już zresztą od dawna wysiłki, 
żeby uczelnia rozwijała się w tym właśnie kierun-
ku. Dotychczasowe nasze działania w kierunku 
kształcenia i badań w obszarze inżynierii kosmicz-
nej to m.in. nasz udział w prestiżowym projekcie, 
jakim jest Europejski Uniwersytet Kosmiczny 
UNIVERSEH. Jesteśmy w ten projekt za-
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angażowani z czterema innymi uniwersytetami europejskimi. Jako 
pokłosie UNIVERSEHU przedstawiliśmy kilka miesięcy temu zało-
żenia dotyczące koncepcji powołania Sieci Uczelni Kosmicznych. 
Nadrzędnym celem tej inicjatywy będzie wymiana doświadczeń 
w zakresie edukacji i badań w obszarze technologii kosmicznych, 
stworzenie platformy dyskusyjnej oraz ułatwienie współpracy po-
między grupami badawczymi, pracującymi na polskich uczelniach 
w tej nowej w Polsce, a szybko rozwijającej się branży.

Jeśli zaś chodzi o rewolucję teleinformatyczną, to kolejny rok 
z rzędu widzimy jak bardzo młodzi ludzie, kandydaci na studia, 
w sposób przemyślany i zdecydowany wybierają przyszłościo-
we kierunki. Wśród dziesięciu najpopularniejszych kierunków 
studiów w AGH, z największą liczbą osób na miejsce, dominują 
te z branży IT. Na kierunkach informatycznych, cieszących się naj-
większym zainteresowaniem, oferujemy łącznie 427 miejsc. Stara 
się o nie ponad dwa tysiące chętnych. Łatwo zatem wyliczyć, że 
na jedno miejsce kandyduje ponad sześć osób (dokładniej 6,2). 
Tak duże obłożenie procentuje w następnych latach. Mury uczelni 
opuszczają świetni fachowcy w zakresie chociażby sztucznej inte-
ligencji czy cyberbezpieczeństwa, w którym dostrzegamy ogrom-
ny potencjał, szczególnie, że potrzeby związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w sieci są bezsprzeczne i stale rosną. Tymczasem 
podaż specjalistów z tego obszaru zupełnie nie nadąża za popy-
tem. Jest to trend globalny. Szacuje się, że w Europie do 2022 r. 
zabraknie nawet 350 tys. specjalistów od cyberbezpieczeństwa. 
Mamy więc nadzieję, że absolwenci AGH będą w stanie skutecznie 
wypełnić to zapotrzebowanie rynku. 

Historia polskiej nauki  zna przypadki, w których  to polskie 
uczelnie i naukowcy byli pionierami w dziedzinach technicz-
nych. Wszyscy pamiętają chociażby historię grafenu i nie-
dawną kwestię prac nad szczepionką na COVID-19. Czym dziś 
możemy się pochwalić? Osoby nie zagłębiające się w temat 
nauki mogą, chociażby po światowych rankingach, odnieść 
wrażenie, że polskie uczelnie znajdują się w odwrocie.

– Rozwiązania i wynalazki powstające w AGH czy innych pol-
skich uczelniach rewolucjonizują świat. I takich przykładów jest 
mnóstwo. Najlepszym mogą być chociażby granty ERC przyzna-
wane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. W Akademii 
Górniczo-Hutniczej realizowane są w tym momencie dwa takie 
granty, z czego jeden to praca pani profesor Urszuli Stachewicz. 
Nasza naukowczyni pracuje nad innowacyjnymi materiałami izo-
lacyjnymi, które pozwolą zmniejszyć codzienne zużycie energii. To 
są rozwiązania, które będą mogły być wykorzystywane nie tylko 
u nas, ale w skali światowej. Innymi niezwykle interesującymi 
rozwiązaniami tej samej pani profesor jest metoda pozyskiwania 
wody z mgły, do której wykorzystano nanowłókna polimerowe.

Możemy także pochwalić się jedną z najwyższych liczb pa-
tentów za zeszły rok. Uzyskaliśmy ich wówczas 70. Wśród nich 
znajdziemy m.in. rozwiązania dla inżynierii akustycznej, robo-
tycznej, sposoby wytwarzania leków czy urządzenia ułatwiające 
życie chorym. 

Z całą pewnością możemy się też pochwalić 
pracami naszych naukowców, które trwają już 
kilkadziesiąt lat i  przybliżają nas do lepszego 
zrozumienia Wielkiego Wybuchu. Naukowcy 
z AGH w Krakowie do eksperymentów prowa-
dzonych w CERN-ie dołączyli ponad 20 lat temu. 
Od tego czasu nasza kadra naukowa pracuje 
m.in. nad poznaniem podstawowych składników 
materii oraz na rzecz odtworzenia stanu wcze-
snego Wszechświata. Realizacja badań w CERN 
wymaga także tworzenia najnowocześniejszych 
systemów informatycznych i tutaj też mamy swój 
udział. Współpraca w tym zakresie rozpoczęła się 
od prowadzonych od 2009 r. staży wakacyjnych 
dla studentów informatyki. W roku 2013 Katedra 
Informatyki (obecnie Instytut Informatyki) zosta-
ła oficjalnym członkiem eksperymentu TOTEM 
(jeden z siedmiu detektorów przy wybudowanym 
w CERN Wielkim Zderzaczu Hadronów). 

Jesteśmy w momencie, w którym będą wdra-
żane  programy  rozwojowe  i  modernizujące 
polską gospodarkę. Wiele mówi się o nowym 
otwarciu i potrzebie inwestycji, a także wyzwa-
niach  związanych  z dekarbonizacją,  zieloną 
energią.  Jakie  miejsce  w  tej  sytuacji  zajmą 
uczelnie i jakie będą ich najważniejsze zadania?

– Dla uczelni ważne jest odpowiadanie na 
współczesne wyzwania. Realizujemy to przede 
wszystkim poprzez dostosowywanie progra-
mu kształcenia do potrzeb przyszłych pokoleń, 
a także tworzenie zespołów, które pochylają się 
nad najważniejszymi zagadnieniami z obszaru 
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwo-
ju, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
poszukiwania rzadkich pierwiastków. 

Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konse-
kwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań 
nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, 
w AGH powstał interdyscyplinarny zespół, które-
go rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom globalnego ocieplenia. „AGH dla Klimatu” 
jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, 
który koordynuje prowadzone w uczelni badania 
z dziedziny ochrony środowiska.

W podobnym zakresie działamy także w skali 
lokalnej. W ramach projektu LIFE EKOMAŁO-
POLSKA realizujemy m.in.  wdrażanie Regio-
nalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla 
województwa małopolskiego, promocję wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie 
dla sprawiedliwej transformacji regionów węglo-
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wych. Współbeneficjentami krajowymi tego aku-
rat projektu, oprócz AGH, są także województwo 
małopolskie, Ministerstwo Rozwoju czy 17 powia-
tów z Małopolski.

Gospodarka  4.0  potrzebować  będzie  nie 
tylko  środków  finansowych,  infrastruktury, 
czy  nowoczesnych  technologii,  ale  przede 
wszystkim osób, które będą tym zarządzać. 
Czy każdy biznes może zgłosić się do Akademii 
Górniczo-Hutniczej, by wyszkoliła dla niego 
kadry przyszłości? 

– Właściwie w każdym sektorze znajdziemy 
absolwentów AGH. Nasza uczelnia prowadzi ba-
dania i rozwija naukę w kilkunastu dyscyplinach. 
W związku z tym jesteśmy w stanie wykształcić 
ekspertów zarówno w dziedzinach kojarzonych 
bezpośrednio z AGH, tj. w automatyce, robotyce, 
telekomunikacji czy nauk o Ziemi, ale także z du-
żym powodzeniem kształcimy w obszarze nauk 
o kulturze i religii, socjologii czy inżynierii lądowej. 

Dobrze wiemy, że uczelnie nie mogą działać 
w  oderwaniu  od  środowiska  politycznego 
i  biznesowego.  W  jakim  kierunku  zmierzać 
będą, albo powinny, wspólne działania nauki 
i biznesu, chociażby w kontekście Krajowego 
Programu Odbudowy?

– Współpraca AGH z biznesem to właściwie 
jeden z filarów naszej dzielności. Od początku 
uczelnia silnie wspierała pierwotnie przemysł 
ciężki, a obecnie biznes, przedsiębiorców czy 
największe firmy z  sektora informatycznego 
i energetycznego. 

W  zakresie współpracy z  biznesem mamy 
zresztą bardzo bogate doświadczenie. Realizu-
jemy ją m.in. poprzez transfer technologii do 
przemysłu, komercjalizację wyników badań, ale 
także, co bardzo istotne, współtworzenie licz-
nych technologicznych startupów, które swój po-
czątek biorą z AGH, a teraz świetnie radzą sobie 
na rynkach i wśród konkurencji. INNOAGH, to 
nasza główna jednostka wyspecjalizowana w po-
woływaniu do życia nowych spółek, wspiera wy-
nalazców, merytorycznie i organizacyjnie, przy 
tworzeniu przedsiębiorstw bazujących na inno-
wacyjnych akademickich technologiach.

W trakcie rozmowy z rektorem AGH trudno nie 
podjąć tematu przemysłu ciężkiego, a w szcze-
gólności sektora górniczego. Jest  to moment 
szczególny,  ponieważ  kładzie  się  ogromny  

nacisk na ochronę środowiska  i ograniczanie szkodliwego 
wpływu przemysłu. Jak pogodzić wieloletnią tradycję, dzie-
siątki miejsc pracy z potrzebą wypełniania norm ekologicznych 
oraz postępującą robotyzacją i automatyzacją? 

– Łączymy kształcenie w zawodach tradycyjnych, związanych 
z przemysłem ciężkim ze współczesnymi kierunkami, tymi które 
dbają o środowisko, z troską patrzą na potrzeby kolejnych poko-
leń. Najlepszym przykładem niech będzie transformacja naszego 
najstarszego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Od kilku mie-
sięcy jest to Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. 
Już w samej nazwie zawarta jest ogromna zmiana, jaka dokonała 
się na tym wydziale. W kontekście tej jednostki nie mówimy już 
wyłącznie o wydobyciu węgla. To jest odległa przeszłość. Współ-
czesne górnictwo oznacza także chociażby poszukiwanie sposo-
bów eksploracji kosmosu, poszukiwanie nowych pierwiastków czy 
minerałów. Nasz najstarszy wydział, związany pierwotnie z prze-
mysłem ciężkim, aktualnie specjalizuje się w inżynierii lądowej, 
energetycznej i tej związanej z nowymi surowcami. •
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I WYJĘCIA 
POZA NAWIAS 
POLITYCZNY

O czekaniu na cud, który się 
nie zdarzy w obszarze systemu 
emerytalnego, ciągłej potrzebie 
edukacji i uświadamiania 
społeczeństwa, dotychczasowym 
ignorowaniu głosu i doświadczeń 
świata nauki w założeniach 
tzw. Polskiego Ładu oraz 
elementach fundamentu 
rozwoju mówił

PROF. DR HAB.  
MACIEJ ŻUKOWSKI 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
przewodniczący Konferencji Rektorów 
Uczelni Ekonomicznych
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Według badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” 
Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW, Polacy 
w teorii znają takie programy, jak PPK, IKE, PPE czy IKZE, jednak 
w praktyce wygląda to zdecydowanie gorzej. 38% korzysta z IKE, 
25% z PPK, 12% z PPE, a 4% z IKZE. Skąd w nas taka dysproporcja 
między wiedzą a wykorzystaniem jej w praktyce? 
– Wynika to z kilku okoliczności, powiązanych ze sobą. W Polsce 
tradycyjnie zabezpieczenie na okres starości zapewniał, i nadal 
zapewnia, obowiązkowy system emerytalny, dla zdecydowanej 
większości jest to ubezpieczenie emerytalne prowadzone przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składka na to ubezpieczenie 
jest wysoka, pozostawiając stosunkowo mało miejsca na dodatko-
we zabezpieczenie. Tak jest też na świecie – dodatkowe systemy 
zakładowe czy indywidualne mają szerszy zakres w tych pań-
stwach, w których obowiązkowy system publiczny zapewnia tylko 
pewne minimum. Wówczas ta przestrzeń dla dodatkowych roz-
wiązań jest większa. Ze względów historycznych te dodatkowe, 
dobrowolne programy emerytalne są w Polsce stosunkowo ciągle 
młodym rozwiązaniem. A zaufanie do takich rozwiązań jest ogra-
niczone, zresztą niski poziom zaufania, kapitału społecznego, jest 
generalnie dużym problemem w Polsce.

Co dziś, z punktu widzenia najbliższych dziesięcioleci, wymaga 
szczególnie pilnych działań w obszarze systemu ubezpieczeń 
społecznych i emerytur, tak aby jak najlepiej odpowiadał on 
sytuacji ekonomicznej i demograficznej w Polsce? Problem 
obniżającej się tzw. stopy zastąpienia jest powszechnie znany, 
ale czy to jest faktycznie najważniejszy wskaźnik?
– Stopa zastąpienia w dotychczasowym polskim obowiązkowym 
systemie emerytalnym jest, w porównaniu z innymi państwami, 
dość wysoka, a większość ludzi uważa, że polskie emerytury są 
niskie. Zatem stopa zastąpienia nie mówi wszystkiego. O tym, jak 
żyją emeryci, decyduje przede wszystkim ogólny poziom życia. 
Obrazowo: 40% przeciętnej płacy w bogatym kraju pozwala na 
znacznie więcej niż 70% przeciętnej ubogiego kraju. Oczywiście, 
obniżanie się stopy zastąpienia w Polsce, zresztą podobnie będzie 
w innych państwach, powinno skłaniać do rozwoju dodatkowe-

go zabezpieczenia. W polskim obowiązkowym 
systemie emerytalnym nie są, moim zdaniem, po-
trzebne rewolucyjne zmiany, tylko ciągłe dosto-
sowania do zmieniających się warunków, w ja-
kich system emerytalny funkcjonuje. Jeżeli takie 
mądre zmiany będą wprowadzane, wtedy sys-
tem emerytalny będzie wypełniał swoje funkcje, 
choć oczywiście i one będą ewoluowały, i za 20, 
i za 50 lat. Dla przykładu, skoro żyjemy coraz 
dłużej, co jest przecież zmianą pozytywną, po-
winniśmy też później przechodzić na emeryturę. 
Czyli wiek emerytalny powinien być stopniowo 
podwyższany. Wyzwania systemu emerytalne-
go w Polsce wiążą się z tym, że bardzo wielu 
młodych ludzi nie wypracowuje obecnie żadnej 
emerytury. Staniemy wobec rosnącego problemu 
ubóstwa na starość, bez żadnego zabezpieczenia 
ze strony systemu emerytalnego. Wielu będzie 
zdanych tylko na pomoc społeczną.

Jako Polacy, niechętnie słuchamy eksper-
tów, kolejne programy państwowe mające 
pobudzać skłonność do oszczędzania nas 
nie przekonują, a w internecie możemy spo-
tkać się ze skrajnymi opiniami. Dodatkowo, 
ostatnich  kilkanaście  miesięcy  wpłynęło 
negatywnie na poziom oszczędności wielu 
z nas. W takim razie kto albo co może prze-
konać nas do myślenia i działania w temacie 
zabezpieczenia sobie bezpiecznej emerytury 
w  obliczu  rosnących  cen  i  innych,  w  cu- 
dzysłowie pilniejszych wydatków i zobowią-
zań finansowych? Gdzie np. w Europie szukać 
dobrych przykładów, inspiracji?
– Nie ma cudownych rozwiązań, potrzebne jest 
wielokierunkowe i  długookresowe działanie. 
I to jest poważne ograniczenie np. dla polity-
ków. W ostatnich latach w Polsce system eme-
rytalny stał się jednym z ważniejszych obszarów 
uprawiania populistycznej polityki, nastawio-
nej nie na rozwiązywanie realnych problemów 
społecznych, zwłaszcza w długim okresie, tylko 
na kupowanie głosów wyborczych w najbliż-
szych wyborach (np. przez obniżenie wieku 
emerytalnego). Potrzebna jest stabilność rozwią-
zań, oparta na porozumieniu ponad podziałami, 
bo przecież zabezpieczenie emerytalne dotyczy 
wszystkich, a emeryturę wypracowuje się przez 
dziesięciolecia. U nas, niestety, w ostatnim okre-
sie nie tylko nie nastąpiła poprawa w zakresie 
kapitału społecznego, ale politycy i podporząd-
kowane im media przyczyniają się wręcz 

 
Błędne jest przekonanie, że zmiany w prawie emerytalnym 

dotyczą tylko emerytów, a dla kogoś, kto ma teraz około 20 lat, 
nie mają żadnego znaczenia. Czę sto jest wręcz odwrotnie: 
np. obniżenie wieku eme rytalnego obecnych emerytów już 
nie dotyczy, a pracownicy zapłacą za tę zmianę wyższymi 

składkami czy podatkami.
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do regresu. Co pozostaje? Przede wszystkim 
edukacja ekonomiczna, od najmłodszych do do-
rosłych. Trzeba tłumaczyć podstawowe zależno-
ści, procesy. To jest zadanie dla szkół wszystkich 
szczebli. Powinny to wspierać niezależne, pro-
fesjonalne media i instytucje różnego rodzaju.

Jako  rektor  oraz  wykładowca  akademicki 
ma  pan  kontakt  z  młodymi  ludźmi,  którzy 
dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową. 
Jednak rozpoczęcie pracy powinno wiązać się 
też z myśleniem i planowaniem tego, w jakim 
miejscu chce się być po jej zakończeniu i przej-
ściu na emeryturę. Jak ocenia pan podejście 
młodych osób do tej kwestii – czy nadal domi-
nuje  tu beztroska,  czy  jednak  świadomość 
konieczności długoterminowego myślenia?
– Nie  mówiłbym o  beztrosce. Młodzi ludzie 
w  Polsce są generalnie dobrze wykształceni, 
mamy wyższe wskaźniki edukacyjne niż w więk-
szości państw unijnych. Młodzi ludzie w Polsce 
mają wysokie aspiracje i ambitne plany. Bardzo 
wielu studentów już w trakcie studiów podej-
muje pracę zawodową. Myślą także w dłuższym 
okresie, np. o własnym mieszkaniu, o karierze 
zawodowej, coraz częściej chcąc ją godzić z uda-
nym życiem. Nie  miałbym do  nich pretensji 
o to, że w ich myśleniu mało miejsca zajmuje 
konieczność odkładania na przyszłą emeryturę. 
Nie zachęcają ich do tego wspomniane okolicz-
ności: dotychczasowe rozwiązania w publicznym 
systemie emerytalnym, w tym wysoka składka, 
zmiany prawa (np. w odniesieniu do OFE czy 
wieku emerytalnego), ogólnie niski poziom za-
ufania. Kiedy ze studentami rozmawiam o sys-
temie emerytalnym, zachęcam ich oczywiście 
do  interesowania się tym, co politycy w  tym 
zakresie oferują. Błędne jest bowiem przekona-
nie, że zmiany w prawie emerytalnym dotyczą 
tylko emerytów, a dla kogoś, kto ma teraz około 
20  lat, nie mają żadnego znaczenia. Tymczasem 
jest często wręcz odwrotnie: np. obniżenie wieku 
emerytalnego obecnych emerytów już nie doty-
czy, a pracownicy zapłacą za tę zmianę wyższymi 
składkami czy wyższymi podatkami, niezbędny-
mi do pokrycia zwiększonego w ten sposób de-
ficytu w systemie.

Jesteśmy  po  prezentacji  założeń  tzw.  Pol-
skiego Ładu. Oczywiście to nadal etap pro-
jektów i konsultacji, niemniej, jak ocenia pan 
kierunek  proponowanych  zmian  i  reform 

i czy faktycznie odpowiadają one najbardziej 
palącym kwestiom, np. związanym z rynkiem 
pracy? Co z pana perspektywy wymagałoby 
doprecyzowania lub dopracowania?
– Największą słabością przedstawionego planu 
jest niemal nieobecność w nim nauki i szkół wyż-
szych. A przecież to właśnie badania naukowe 
i nowoczesna edukacja są fundamentem rozwo-
ju, obecnie jeszcze bardziej niż w jakiejkolwiek 
epoce przed nami. Zamiast oprzeć wręcz wizję 
rozwoju na nauce i edukacji, proponuje się stwo-
rzenie nowej instytucji – Międzynarodowej Aka-
demii Kopernikańskiej, której projekt niezwykle 
krytycznie oceniła Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich. Generalnie szkoda, że, 
zresztą nie po raz pierwszy w naszej historii, po-
litycy tworzą strategie rozwoju bez wysłuchania, 
czy jeszcze lepiej zaangażowania, ludzi do tego 
najlepiej przygotowanych merytorycznie, sku-

pionych w uczelniach i instytutach badawczych. 
Mamy za sobą niezwykle udaną transformację 
systemową – Polska dokonała od roku 1989 cy-
wilizacyjnego skoku. Te zmiany przeprowadzili 
absolwenci polskich uczelni, z dużym udziałem 
uczelni ekonomicznych. Zatem nasze uczelnie 
zdały egzamin. Z tego pozytywnego doświad-
czenia należy wyciągnąć wnioski. Nie uda się do-
konać kolejnego cywilizacyjnego skoku, jeszcze 
trudniejszego ze względu na wyższy poziom roz-
woju, na którym się znajdujemy, bez oparcia roz-
woju na nauce i edukacji na najwyższym pozio-
mie, bez wielkiej inwestycji w badania i rozwój.

Absolwenci uczelni z 2020 i 2021 r. coraz aktyw-
niej  wchodzą  na  rynek  pracy,  który  jednak 

 
Dodatkowe systemy zakładowe czy indywidualne mają szerszy 
zakres w pań stwach, w których obowiązkowy system publicz-

ny zapewnia tylko pewne minimum. Wówczas przestrzeń 
dla dodatkowych rozwiązań jest większa. Ze względów 

historycznych dobrowolne programy emerytalne są w Polsce 
stosunkowo ciągle młodym roz wiązaniem.
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wskutek pandemii będzie  różnił się od  tego, 
na  który  wchodzili  ich  koleżanki  i  koledzy 
z poprzednich roczników. Jakie są największe 
wyzwania stojące przed przyszłymi pracow-
nikami, z czym obecnie muszą się oni  liczyć 
i w jaki sposób mogą być wspierani przez uczel-
nie i pracodawców?
– Pandemia jest rzeczywiście dodatkową oko-
licznością – przyniosła wiele negatywnych 
konsekwencji dla  rynku pracy, pracowników 
i pracodawców, ale też pewne korzyści, np. do-
cenienie pracy zdalnej, czy przewartościowanie 
w ocenie różnych zawodów. Chyba największym 
wyzwaniem stojącym przed młodymi ludźmi 
wchodzącymi teraz na rynek pracy jest to, jak 
szybko następują zmiany, głównie w wyniku po-
stępu technologicznego. Powstają szybko nowe 
branże, nowe zawody, potrzebne stają się nowe 
kompetencje. Uczelnie powinny przygotować 
studentów do poradzenia sobie z tymi szybkimi 
zmianami przez zapewnienie gruntownego wy-
kształcenia opartego na najnowszych wynikach 
badań, przez w miarę ogólne świetne wykształ-
cenie, które jest najbardziej trwałe, przez rozwi-
janie umiejętności ciągłego uczenia się i radzenia 
sobie ze zmianami. Najlepsze uczelnie akademic-
kie, a do takich należy Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, powinny nie tyle, a w każdym razie 

nie tylko, przygotowywać osoby, które zajmą 
miejsca pracy (obecne i przyszłe), ale takie, które 
te miejsca pracy będą tworzyć.

Naturalnym partnerem z otoczenia społecz-
no-gospodarczego dla uczelni ekonomicznej 
jest sektor bankowy, który odgrywa również 
dużą  rolę  w  budowie  gospodarki  4.0.  Czy 
programy  kształcenia  są  dostosowywane 
na bieżąco do zmieniającej się rzeczywistości? 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że profil obec-
nego absolwenta powinien być inny niż tego, 
który opuścił mury uczelni np. dekadę temu.
– Uczelnie ekonomiczne świetnie współpracują 
z bankami. Z wieloma prowadzimy wspólne pro-
gramy studiów, oferujemy bankom studia pody-
plomowe, niekiedy dostosowane do konkretnego 
odbiorcy, szkolenia, prowadzimy badania aplika-
cyjne. Banki oferują naszym studentom praktyki 
i staże, wspierają różne studenckie inicjatywy, 
badania naukowe. Banki odgrywają czołową rolę 
w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. W wielu uczelniach reprezentanci 
banków są aktywnymi członkami rad uczelni. 
Tak, ta współpraca przyczynia się także do cią-
głego doskonalenia oferty dydaktycznej: two-
rzenia nowych kierunków i specjalności, zmian 
w programach i treściach kształcenia. •

72%

64%

56%

53%

48%

45%

39%

31%

4%

Nie otwieram załączników lub nie klikam w linki
od nieznanych nadawców

Nie przechowuję danych logowania do bankowości
w portfelu lub smartfonie

Nie podaję swoich danych, np. numeru telefonu, adresu 
itp., w mediach społecznościowych, forach itp.

Zwracam uwagę na symbol kłódki i https://
przed adresem strony internetowej banku

Posiadam ustawione opodwiednie limity wartości 
transakcji w bankowości elektronicznej

Mam zainstalowany i aktualny program anywirusowy
na swoich urządzeniach

Pobieram aplikacje i oprogramowania wyłącznie
z autoryzowanych sklepów

Nie wklejam skopiowanego numeru konta bankowego 
do formularza przelewu zamiast go przepisać

Nie stosuję żadnych zaleceń

Źródło: Badanie „Postawy Polaków 
wobec cyberbezpieczeństwa 2021”, 
Instytut Badań Pollster, 2021

ABC bezpiecznego 
bankowania 
– znamy i stosujemy 
(ale powinniśmy 
częściej) 

Zaznacz, do których zaleceń bankowych się stosujesz:
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Transformacja cyfrowa 
to wielowymiarowe działania 

potrzebne tu i teraz

O powierzchownym rozumieniu transformacji 
cyfrowej, pułapce, w jaką mogą wpaść banki, 

konieczności głębokiej refleksji nad kulturą 
organizacyjną w biznesie, kluczowej roli człowieka 

dla efektywnego wykorzystania nowoczesnych 
technologii, zrozumieniu roli uczelni w rozwoju 

biznesu, a także ostatnim dzwonku dla zmian 
w polskim systemie kształcenia mówił

PROF. DR HAB. GRZEGORZ MAZUREK 
rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Panie profesorze, cyfrowa rewolucja wrzuciła 
piąty bieg. W wielu obszarach przenieśliśmy 
się do świata cyfrowego. Sky is the limit, czy 
jednak w najbliższej przyszłości napotkamy, 
bądź już napotykamy, ograniczenia w rozwoju 
cyfrowej rzeczywistości?
– Wypadałoby zacząć od stwierdzenia, że cyfro-
wa transformacja znacznie wykracza ponad to, 
co większość firm i  instytucji z konieczności 
robiła w czasie pandemii. One wykorzystywały 
środowisko online jako swoisty bajpas do wy-
konywania tych samych zadań i  czynności, 
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przeważnie w ten sam sposób, jak poprzednio, 
jedynie z użyciem narzędzi wirtualnych. Tymcza-
sem cyfrowa transformacja oznacza dokonanie 
istotnych zmian w takich obszarach, jak: mode-
le biznesowe, kultura organizacyjna, struktury 
wewnętrzne, relacje z partnerami biznesowymi, 
dostawcami, kontakty z klientami, a wreszcie me-
tody osiągania i realizacji celów. Dla wielu firm 
pandemia okazała się początkiem zmian w tych 
kierunkach.

Bariery przed transformacją cyfrową pozosta-
ją wciąż ogromne i dotyczy to wszystkich sekto-
rów: publicznego, biznesowego, pozarządowego, 
a  także akademickiego. Jako pierwszą barierę 
wskazałbym nie technologię, a właśnie kulturę 
organizacyjną. Bez  właściwej kultury (w  tym 
przywództwa) w organizacji nie da się wpro-
wadzić żadnych radykalnych zmian. Po drugie, 
liczą się kompetencje: nie można być romantycz-
nie nastawionym do technologii i naiwnie liczyć, 
że ona sama rozwiąże nasze problemy, ale nale-
ży być w pełni świadomym ograniczeń podczas 
jej wdrażania. Przykładami są choćby: komuni-
kacja między istniejącymi a nowymi systemami, 
zbytnie uzależnienie od jednego dostawcy, pole-
ganie na niepełnych i nie zawsze wiarygodnych 
danych, a wreszcie tzw. dług technologiczny, czyli 
obecność w organizacji systemów, które działają 
zaledwie dostatecznie i przez to ich zmiana jest 
wyjątkowo trudna. Inne bariery to oczywiście 
budżety i wiążące się z nimi niedobory zaso-
bów, także wykwalifikowanych kadr. Obecnie 
sektor ICT rośnie jak na sterydach, zwiększa się 
popyt na coraz nowsze i bardziej wyrafinowane 
usługi technologiczne, ale liczba pracowników 
nie przyrasta tak szybko. Ogromnym wyzwaniem 
jest cyberbezpieczeństwo. Napięć, wyzwań i pro-
blemów stojących przed transformacją cyfrową 
jest niemal tak wiele, jak potencjalnych korzyści 
z funkcjonowania online.

Zwolennicy  życia  online  prześcigają  się 
w zaletach zwiększającego się wpływu nowo-
czesnych  technologii.  Nie  brakuje  jednak 
poważnych głosów o negatywnym wpływie 
na  nasze  zdrowie,  szczególnie  psychiczne. 
Jak ocenia pan działania sektora cyfrowego 
w obszarze społecznej odpowiedzialności biz-
nesu pod kątem m.in. cyfrowego dobrostanu?
– O cyfrowym dobrostanie za mało się mówi, 
a jeszcze mniej robi, zwłaszcza w biznesie, gdzie 
na pierwszym miejscu jest wydajność i efektyw-

ność pracowników. Tymczasem szereg badań po-
twierdza, że w systemie online pracujemy więcej 
niż tradycyjnie; po prostu czas zaoszczędzony 
na staniu w korkach, kawie, nieformalnych spo-
tkaniach w korytarzu zastąpiliśmy wykonywa-
niem zadań służbowych. To jest dobre na krótką 
metę, ale firmy powinny zdawać sobie sprawę, 
że nie zbudują długofalowej wartości, zachłystu-
jąc się krótkoterminowym wzrostem efektyw-
ności pracy i jej niższymi kosztami (np. przez 
ograniczenie wynajmu przestrzeni biurowej). 
Potrzebne jest zupełnie nowe podejście do HR 
i do szeroko rozumianych relacji międzyludzkich 
w ramach instytucji.

Jak, z punktu widzenia rektora, ocenia pan 
tę przyspieszoną rewolucję w polskich uczel-
niach? Jak  wyglądało to z perspektywy 
nie tylko kształcenia, ale także zarządza-
nia ogromnymi zespołami pracowników 
w sferze administracyjnej. Co z nami zostanie 
na  dłużej, a gdzie musimy powiedzieć „stop”, 
by zachować jednak ten pierwiastek tradycji 
akademickiej?
– Wykorzystanie narzędzi do komunikacji online 
to nie jest żadna cyfrowa transformacja, ale reak-
tywne, defensywne działanie w obliczu pandemii, 
które zasadniczo niewiele się różni od zwykłych 
wykładów w sali. Tymczasem cyfrowa transfor-
macja w edukacji oznacza wielowątkową, wielo-
wymiarową i niezwykle skomplikowaną zmianę, 
która zachodzi w obszarze tego, czego uczymy, 
w jaki sposób uczymy, budowy szeroko rozumia-
nych relacji ze studentami i uczniami, a wreszcie 
– co nie mniej ważne – w jaki sposób zarządzamy 
cyfrowo współczesną uczelnią i każdą instytucją 
edukacyjną. To nie tylko technologie transforma-
cyjne, jak sztuczna inteligencja, wirtualna rze-
czywistość, rozszerzona rzeczywistość, media 
społecznościowe, powszechna smartfonizacja, ale 
przede wszystkim rewolucyjny wpływ tych tech-
nologii na każdą minutę naszego życia, na podej-
mowanie decyzji, relacje społeczne, koleżeńskie 
i zawodowe. Nawet po zakończeniu pandemii 
nie wrócimy już do poprzednich, klasycznych 
metod, bo świat przyspiesza i przez to kompletnie 
się zmienia. Dotyczy to także studentów, którzy 
– jak dowodzą badania – każdego dnia logują się 
do sieci wi-fi na uniwersytetach za pomocą lap-
topa i smartfonu. Dzisiejsi studenci są nazywani 
digital natives, dla których środowisko wirtual-
ne jest naturalną przestrzenią działania. 
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Przy tym e-learning, czyli wykorzystanie plat-
form online do edukacji, rośnie rocznie o ponad 
10%, a na platformach Udacity, Udemy, Coursera 
można się kształcić bez wchodzenia w formalne 
relacje z instytucją edukacyjną. 

Szkoły i uczelnie muszą obecnie i w przyszło-
ści przygotować uczniów i studentów do nowych 
zawodów, które jeszcze nie  istnieją. Musimy 
uczyć nowoczesnych kompetencji miękkich, 
związanych ze współpracą, w środowisku wir-
tualnym, z krytycznym myśleniem, budowaniem 
relacji, z kreatywnością, umiejętności wychwy-
tywania ważnych i wartościowych informacji, 
a odrzucania fake news’ów. Wśród kompetencji 
twardych niezbędnych dla naszych przyszłych 
i obecnych studentów należy wymienić: algoryt-
miczne myślenie, naukę potrzebnych narzędzi, 
metod podejmowania decyzji, marketing interne-
towy, handel elektroniczny, cyfrową transforma-
cję biznesu i internet rzeczy. Zmianie ulega forma 
kształcenia. Tradycyjne metody poznawcze za-
stępuje nowy rodzaj współpracy ze studentami, 
od koncepcji tzw. odwróconej klasy, po uczenie 
przez doświadczenie czy grywalizację. 

Jakie wyzwania w perspektywie  transfor-
macji cyfrowej stoją przed współpracą nauki 
z biznesem? 
– Obie strony potrzebują się nawzajem: jako 
szkoła biznesu i prawa przygotowujemy przy-
szłych pracowników, menedżerów, doradców, 
szefów firm, instytucji finansowych, kancelarii 
prawnych. Potrzebna jest świadomość po stro-
nie biznesu, co może robić z uczelniami, poza 
traktowaniem ich jako rezerwuaru przyszłej 
siły roboczej, co często sprowadza się do kla-
sycznego rozdawania ulotek rekrutacyjnych. 
Z  kolei uczelnie potrzebują zmienić sposób 
myślenia i postrzegania świata, w szczególno-
ści podejście do czasu, bo w biznesie liczy się 
każda sekunda. W ALK praktycznie wszystkie 
nasze programy studiów mają swoich (czasami 
wielu) partnerów biznesowych. A firmy mają-
ce świadomość różnych wartości płynących 
z uczelni mogą skorzystać na takiej współpracy, 
zaczynając choćby od fundowania stypendiów 
dla najlepszych studentów, którzy potem staną 
się ich pracownikami, czy konsultowania swoich 
wyzwań biznesowych z akademikami, studen-
tami, po wspólne projekty, hackatony, wykłady, 
zajęcia z praktykami, udział w tworzeniu pro-
gramów kształcenia – katalog możliwości jest 

ogromny. Mamy takich partnerów m.in. w fir-
mach Microsoft, Accenture, Amazon, Goldman 
Sachs, Oracle, wciąż liczymy na większe zaan-
gażowanie krajowych podmiotów. 

Jak uczelnie mogą pomóc w budowie orga-
nizacji  zgodnej  z wymogami  ESG? W  jakim 
zakresie  powinny  współpracować  z  bizne-
sem, by wspólnie realizować założenia odpo-
wiedzialnego rozwoju oraz edukować kadry 
chociażby w obszarze ochrony środowiska?
– Wystarczy wspomnieć, że prof. ALK Bolesław 
Rok jest pionierem i głównym animatorem kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce. Za-
inicjował rankingi odpowiedzialnych firm i star-
tupów pozytywnego wpływu, prowadzi u nas 
studia z obszaru CSR. Nasza uczelnia jest lide-
rem wdrażania celów zrównoważonego rozwoju 
na własnym podwórku, uzyskaliśmy akredytację 
BSIS potwierdzającą nasze zaangażowanie, tra-
filiśmy do zestawienia uczelni Positive Impact 

Rating, opublikowanego po raz pierwszy rok 
temu, zainicjowanego przez UN Global Com-
pact, Oxfam i WWF. Nasi studenci mają koło 
naukowe Green Kozminski. Od września 2022 r. 
ruszają studia dotyczące zrównoważonego roz-
woju, którym patronuje Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. Uczelnia może i powinna kreować 
systemową świadomość i zmiany w biznesie. 

Z pańskiej perspektywy eksperta ds. cyfryzacji, 
ale też klienta banku, jakie wyzwania czekają 
bankowość i jaka ona będzie w najbliższych 
latach?
– Banki stoją dziś przed ogromnymi wyzwania-
mi. Dużym problemem mogą dla nich podmioty 
fintechowe, które przez brak konieczności pod-

 
Cyfrowa transformacja oznacza dokonanie istotnych 

zmian w ta kich obszarach, jak: modele biznesowe, kultura 
organizacyjna, struktury wewnętrzne, relacje z partnerami 
biznesowymi, dostaw cami, kontakty z klientami, a wreszcie 
metody osiągania i realizacji celów. Dla wielu firm pandemia 

okazała się początkiem zmian w tych kierunkach.
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porządkowywania się regulacjom sektorowym, 
naturalnie stają się bardziej konkurencyjne. One 
będą naruszały status  quo branży. Myślę, że 
banki mają wiele cech wspólnych z uczelniami – 
mogą wpaść w pułapkę, że ich rynek jest przewi-
dywalny, a radykalne zmiany, jeśli zajdą to może 
za 20–30 lat. Nic bardziej mylnego! Zachodzą 
ogromne zmiany w zachowaniach nowych gene-
racji klientów, rozwijają się technologie wscho-
dzące, jak blockchain czy AI. Obecnie niczego 
nie można uznawać za pewnik. W bankowości 
detalicznej będzie rządzić automatyzacja i samo-
obsługa, a usługi bankowe będą traktowane jako 
składnik nowego stylu życia i będą wykonywane 
niejako przy okazji innych czynności. Oznacza to 
potrzebę tworzenia w przyszłości całych ekosys-
temów marek, w tym ze sfery usług bankowych, 
finansowych, ubezpieczeniowych, ale też spor-
towych, handlu detalicznego etc. Osobną sferą 
jest oczywiście sama gospodarka i tu nie moż-
na wykluczyć wstrząsów, które tylko spotęgują 
zmiany w krajobrazie bankowym.

Pandemia nie ominęła rynku pracy, w szcze-
gólności studentów, którzy pracowali na umo-
wach cywilnoprawnych. Dotkliwie odczuli to 
zwłaszcza ci z nich, którzy przed 2020 r. praco-
wali dorywczo w takich sektorach, jak gastro-
nomia, turystyka czy handel. Jak te branże 
mogą być zastąpione nowoczesnymi sekto-
rami, jak np. e-commerce?
– Po początkowym szoku niektóre sektory do-
tknięte przez pandemię wykorzystały nową sy-
tuację: wzrost handlu internetowego w ostatnich 
latach ma bezprecedensowy wymiar, a branża 
gastronomiczna nauczyła się oferować produk-
ty z  dostawą, w  czym pomocne  są popularne 
aplikacje. Teraz wydaje się, że sytuacja rynkowa 
znacznie się poprawiła i studenci znaleźli już pracę 
w innych, bardziej lukratywnych i stabilnych sek-
torach. Młodzi ludzie nauczyli się przy okazji, że 
w poszukiwaniu pracy – poza ważną zmienną, jaką 
jest koniunktura w branży – liczy się też jej  prze-
widywalność. Okazuje się, że obecnie nie chcemy 
angażować się osobiście w sektorach podatnych 
na gwałtowne i niekorzystne fluktuacje.

Jak, w obszarze kształcenia, uczelnie radzą 
sobie z prędkością zmian w biznesie? Co jesz-
cze jest do zrobienia, by młodzi ludzie wcho-
dzili po studiach na rynek pracy przygotowani 
jeszcze lepiej?

– Jeśli chodzi o studia licencjackie czy magister-
skie, to są  one mocno regulowane przez pra-
wo oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, które 
nie ma takiej świadomości potrzeb pracodawców 
jak rynek czy uczelnie. Nieco łatwiej jest wdro-
żyć nowości na studiach podyplomowych. Jeśli 
rozdźwięk między oczekiwaniami rynku a for-
malnymi wymogami dotyczącymi wykształcenia 
akademickiego będzie się powiększał, to coraz 
więcej osób będzie wybierało elastyczny, wygod-
ny dla siebie sposób uczenia się. W przypadku 
edukacji wyższej będzie się liczyła obietnica mar-
ki, dawana przez konkretną uczelnię, kierunek 
i dany przedmiot, a także konkretna wartość, 
jaka jest przekazywana podczas kształcenia. 
Mówię o tym od dawna: świat się zmienia i nikt 
nie czeka aż polski system kształcenia łaskawie 
się obudzi, zwłaszcza że monopol edukacyjny, 
w jakim funkcjonujemy, jest bardzo pozorny. 
W przypadku studiów wyższych poza bezpłat-
nym systemem publicznym istnieją dzisiaj trzy 
dodatkowe ścieżki kształcenia: szkolnictwo nie-
publiczne, wyjazdy zagraniczne do najlepszych, 
najbardziej innowacyjnych ośrodków, a wresz-
cie całkowita rezygnacja z formalnych studiów 
na rzecz indywidulanego zdobywania wiedzy. •
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IDEA PROGRAMU
Edukacja ekonomiczna jest niezwykle waż-
na na każdym etapie życia człowieka. Dy-
namicznie zmieniająca się rzeczywistość 
sprawia, że jej obszar tematyczny stale się 
powiększa. Finanse osobiste, bankowość, 
oszczędzanie – to zagadnienia, których 
znajomość pozwala efektywnie i bezpiecz-
nie funkcjonować w nowoczesnym spo-
łeczeństwie. Nieodłącznie towarzysząca 
nam cyfrowa rzeczywistość wymaga od 
nas stałego podnoszenia wiedzy i umie-
jętności w obszarze bezpieczeństwa w cy-
berprzestrzeni.

INICJATYWY  
WE WSPÓLNOCIE AKADEMICKIEJ

W ramach Programu BdE, wspieranego 
przez największe polskie banki i instytucje 
infrastruktury bankowej, na równi z inicja-
tywami dla dzieci, młodzieży oraz senio-
rów rozwijane są działania akademickie. 
Od początku funkcjonowania Programu 
do studentów adresowane są takie pro-
jekty jak FinSim – Liga Akademicka czy 
Ogólnopolskie Forum Mediów Akade-
mickich. W kolejnych latach dołączyły do 
nich projekty: Aktywny Student oraz Bez-
pieczeństwo w Cyberprzestrzeni. Dzięki 
kompleksowym działaniom przedstawi-
ciele środowiska akademickiego mogą 

uczestniczyć w konferencjach, webina-
rach, wykładach, szkoleniach, audycjach 
radiowych, kursach e-learningowych, 
konkursach oraz dodatkowo rozwijać 
swoją wiedzę ekonomiczną dzięki filmom 
edukacyjnym, animacjom, badaniom i ra-
portom dotyczących finansów i cyberbez-
pieczeństwa.

CELE PRZYSZŁOŚCI
Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak 
inne dziedziny życia, edukacja ekonomicz-
na i cyberpieczeństwo będą po pande-
mii COVID-19 wymagały przedefiniowania 
i odegrają kluczową rolę na etapie wy-
chodzenia z kryzysu. O skuteczności po-
dejmowanych działań może przesądzić 
w dużej mierze zdolność do inicjowania 
i wzmacniania dialogu oraz efektywnej 
współpracy pomiędzy instytucjami pu-
blicznymi i prywatnymi. Do kluczowych 
działań Programu należą m.in. inicjowa-
nie międzyśrodowiskowej dyskusji oraz wy-
miany doświadczeń w obszarze edukacji 
finansowej, wspieranie rozwoju współpra-
cy nauki z biznesem, podejmowanie ini-
cjatyw w nowych obszarach (kompetencje 
przyszłości, zrównoważony rozwój, gospo-
darka 4.0), popularyzacja narzędzi gospo-
darki cyfrowej czy działalność badawcza 
nad różnymi obszarami wiedzy finansowej.

Od początku funkcjonowania Programu „Bankowcy dla Edukacji” – jednego 
z największych tego typu w Europie, wspólnota akademicka jest kluczowym 
partnerem i odbiorcą inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości 

i wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa. 
Współpraca z kluczowymi instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego, 

uczelniami oraz organizacjami studenckimi zaowocowała w latach 
2016-2021 dotarciem tego wyjątkowego, sektorowego przedsięwzięcia 

bezpośrednio do blisko pół miliona odbiorców – władz uczelni, pracowników 
naukowych i przede wszystkim studentów.

5 lat wspólnych działań edukacyjnych 
dla środowiska akademickiego

Program „Bankowcy dla Edukacji” realizowany jest dzięki strategicznemu wsparciu kluczowych partnerów – banków państwowych i prywatnych,  

w tym spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej SA  

i Krajową Izbą Rozliczeniową SA oraz ich akcjonariuszami.

Największe problemy 
– i de facto największe 

potrzeby – młodzi Polacy 
odczuwają w poprawie 

wiedzy z zakresu 
cyberbezpieczeństwa (33%) 

i systemu emerytalnego 
(31%). W stosunku do 2020 r. 

wzrosło zainteresowanie 
tematem oszczędzania 
(z 2% do 13%) i płatności 

bezgotówkowych 
(z 7% do 23%).

Źródło: Badanie „Poziom wiedzy finansowej 

Polaków”, Warszawski Instytut Bankowości 

i Fundacja GPW, 2021



Publikacja zrealizowana w ramach projektu "Aktywny Student" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

w  ramach zadania zleconego "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".




