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Szanowni Państwo, 

 
Instytut Rynków i Konkurencji, 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

 
na X jubileuszową ogólnopolską konferencję 

z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” 

 

pt.  Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju. 

         Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie. 

Termin:  7 marca 2019 r. 

 

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, Budynek C, aula I 

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na naszej stronie internetowej pod 

adresem: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje 

 

Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonanie zgłoszenia, nie później jednak niż w dniu 

28 lutego 2019 r. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

  

Formularz zgłoszeniowy:  

https://ssl-

kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje/Strony/Przedsiebiorstwo_wobe

c_nieciag%C5%82osci_rozwoju.aspx 

 

Odpłatność:  

- udział w konferencji      – bezpłatny  

- zgłoszenie referatu do publikacji  – 400 zł (przy negatywnej recenzji brak publikacji,        

pieniądze nie są zwracane) 

 

Sekretariat Konferencji: Ilona Jastrzębska ijastrz@sgh.waw.pl , tel. 22 564 92 37 

 

 

Przewodniczący Rady Programowej                        Menadżer Konferencji 

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie        

        

Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH                      Dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH 

 

 

 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje/Strony/Przedsiebiorstwo_wobec_nieciag%C5%82osci_rozwoju.aspx
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje/Strony/Przedsiebiorstwo_wobec_nieciag%C5%82osci_rozwoju.aspx
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/konferencje/Strony/Przedsiebiorstwo_wobec_nieciag%C5%82osci_rozwoju.aspx
mailto:ijastrz@sgh.waw.pl
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Program Konferencji 

 

Otwarcie Konferencji, godz. 9.30 

JM. Rektor SGH, dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 

Dziekan KNOP SGH, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH 

Sesja I: Przedsiębiorstwa i gospodarka polska 10 lat po kryzysie globalnym. Wyzwania 

nowej dekady – godz. 9.45-11.45   

Prowadzący: dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH 

Uczestnicy Panelu: 

- dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH, 

- prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, SGH, 

- prof. dr hab. Krzysztof Obłój, UW, 

- dhc SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, 

- prof. dr hab. Władysław Szymański, SAN.  

 

Kluczowe zagadnienia:  

1. Jak gospodarka polska poradziła sobie z kryzysem globalnym? Kto zyskał a kto stracił 

na tym kryzysie? Czy nieciągłość jest permanentną cechą rozwoju? W jaki sposób 

państwo powinno chronić i pobudzać konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach 

nieciągłości rozwoju gospodarczego?   

2. Jakie zmiany w sektorze bankowym zostały wymuszone przez kryzys globalny?  Jakie 

są konkretne przejawy  tych zmian i na ile chronią one sektor przed kolejnym kryzysem? 

Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor bankowy w Polsce?                                        

3. Jakie zmiany po kryzysie globalnym zaszły na rynku nieruchomości w Polsce? Jakie są 

zagrożenia pojawienia się ponownego kryzysu i jak chronić się przed kryzysem na 

rynku nieruchomości? Czy w długim okresie daje się zauważyć ciągłość czy nieciągłość 

rozwoju tego rynku?  

4. Czy kryzys globalny wpłynął na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i żywności? 

Przed jakimi wyzwaniami stoi unijny i światowy rynek rolny?  

5. Czy kryzys globalny zmienił podejście przedsiębiorstw (i ich menedżerów) do 

zarządzania strategicznego? Czy nastąpiły istotne zmiany w zarządzaniu? Czy 

kontynuowany jest proces skracania horyzontu czasowego dla osiągania wyników 

finansowych? Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem? 

Dyskusja – godz. 11.00 – 11.45 

Przerwa kawowa – godz. 11.45-12.00 
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Sesja II: Przedsiębiorcy wobec nieciągłości procesów rozwoju  godz. 12.00-14.00 

Prowadzący: dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH 

Uczestnicy Panelu: 

- dr Mirosław Czekaj, Skarbnik M. St. Warszawy, 

- dr Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Bioagra SA, 

- dr Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

- Piotr Karbowski, Prezes Zarządu PlyWay Estonia, 

- dr Wojciech Warski, Wiceprezes BCC, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 

 

Kluczowe zagadnienia: 

1. Dlaczego przedsiębiorstwa nie podejmują inwestycji? 

2. Granice konkurencyjnego przymusu dla innowacji i inwestycji. 

3. Czy partnerstwo publiczno-prywatne stanie się istotnym elementem gospodarki? 

4. Czy miasta mogą efektywnie wspierać innowacyjność przedsiębiorstw?  

5. Jakie konkurencyjne przewagi budują  technologie blockchain? 

            Dyskusja godz. 13.15 – 14.00 

 

Przerwa kawowa godz. 14.00-14.15. 

Sesja III (z referatami), godz. 14.15-16.00, aula I : Rynek pracy. Oczekiwania i wymagania 

pracowników i przedsiębiorców.  

Prowadząca: dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

 

Sesja IV (z referatami), godz. 14.15-16.00, aula II : Strategie przetrwania i rynkowego 

sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach nieciągłości rozwojowych procesów. 

Prowadzący: dr Marek Błaszczyk  

 

Podsumowanie Konferencji, godz. 16.00-16.10. 

Lunch, godz. 16.10. 

 

 

  

 

 

 

 


