
 „Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji” 
-konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  (skrót) 

 

9 marca 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się VIII konferencja naukową z 

cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. „Przedsiębiorstwa wobec przełomowych 

innowacji”. Konferencję zorganizował Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie. Wzięło w niej udział ponad 170 osób, w tym najwybitniejsi przedstawiciele ponad 

35 ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych oraz biznesu, którzy wprowadzili 

uczestników konferencji w świat innowacyjnych wynalazków i technologii oraz przemian, jakie 

stymulują w życiu gospodarczym i społecznym. W ramach Konferencji obyły się trzy panele 

dyskusyjne, w ramach których próbowano znaleźć odpowiedź na postawione pytania. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Roman Sobiecki -  Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i 

Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji oraz prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Prof. R. Sobiecki podkreślił istotność szerokiego spektrum uczestników 

konferencji reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze, instytucje oraz przedstawicieli 

biznesu odgrywających kluczową rolę w kreowaniu oraz komercjalizacji innowacji. Prof. M. Rocki 

zaakcentował z kolei, że problem funkcjonowania przedsiębiorstw w momencie zmian 

technologicznych i powstawania przełomowych innowacji można rozpatrywać z perspektywy cyklu 

koniunkturalnego Kondratiewa, zgodnie z którym współczesne przedsiębiorstwa znajdują się w fazie, 

w której powinny kreować nowe technologie przyczyniając się do wyjścia z dołka kryzysowego. 

Stawia to przed Polską gospodarką ogromne wyzwanie, która powinna kreować i promować 

innowacje, co jednocześnie podkreśla wagę tematu zorganizowanej konferencji i obecności osób w 

niej uczestniczących.  

 Pierwszy panel zatytułowany „Innowacje jako stymulator postępu oraz konkurencyjności 

przedsiębiorstw i gospodarki” poświęcony został aspektom społeczno-ekonomicznym. Panel 

ten został poprowadzony przez prof. R. Sobieckiego. Uczestnikami panelu byli: prof. dr hab. 

Władysław Szymański – inicjator tego cyklu konferencji  i wieloletni Kierownik Katedry 

Analizy Rynków i Konkurencji SGH, profesor Społecznej Akademii Nauk, prof. dr hab. 

Małgorzata Bombol - Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 

SGH, prof. dr hab. Marek Garbicz – Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i 

Finansów, SGH oraz prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. 

Korczaka w Warszawie 

 Drugi panel poświęcony technologiom nosił tytuł „Innowacje i technologie które zmienią 

gospodarkę i społeczeństwo”, który prowadził prof. J. Pietrewicza. W panelu tym udział 

wzięli: prof. Anna Piotrowska - Dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej, prof. Grażyna 

Ginalska, Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

prof. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, dr Ireneusz 

Marciniak - Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz prof. Adam 

Witek - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.  

 Trzeci panel poświęcony został tematowi „Przedsiębiorstwo przyszłości w erze nowych 

technologii i innowacji organizacyjnych” i zajmował się problemem zarządzania 

technologiami. Moderatorem panelu był prof. Jerzy Cieślik - Akademia Leona Koźmińskiego. 

W panelu uczestniczyli: prof. Krystyna Poznańska - Kierownik Zakładu Zarządzania 



Innowacjami Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prof. 

Stanisław Łobejko - Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

dr Marek Dziubiński - Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A., dr Zbigniew Wierzbicki – 

Wiceprezes Zarządu CRM FiNANCE 

Kończąc konferencję prof. dr hab. Roman Sobiecki stwierdził, że mnogość wątków poruszonych 

podczas konferencji podkreśla znaczenie przełomowych innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw. Na 

szczególną uwagę zasługuje fakt, że innowacje powstają nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również 

autonomicznie w instytutach, a główny problem pojawia się w momencie ich wdrożenia i wynika z 

braku wsparcia ze strony państwa, co pokazuje słabość obecnego systemu w tym zakresie. 
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