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Jako pierwszy wystąpił prof. Witold Or-
łowski, ekonomista i wykładowca Szkoły 
Biznesu Politechniki Warszawskiej, który 
miał prezentację Czy widać już granicę 
wzrostu gospodarczego?. Profesor omówił 
zagadnienia wzrostu gospodarczego, jego 
zależność od populacji globu, rozważał, czy 
wzrost gospodarczy posiada jakieś granice. 
Padło również ważne pytanie, czy stale ro-
snąca liczba ludności może doprowadzić 
do braku żywności na świecie, zwłaszcza 
w niektórych regionach Afryki Północnej 
oraz Bliskiego Wschodu.

Następnie mieliśmy przyjemność wysłu-
chać wystąpienia Kamila Wyszkowskiego, 
dyrektora wykonawczego w United Na-
tions Global Compact Network Poland. 
Poruszył on zagadnienia związane z wojną 
w Ukrainie, którą określił mianem najwięk-
szego kryzysu humanitarnego, a także 
z konfliktami na świecie i kryzysem żyw-
nościowym, który może być powodem 
następnych globalnych wojen.

Zrównoważona energetyka

Moderatorem dyskusji był Waldemar 
Szulc, dyrektor Biura Towarzystwa Gospo-
darczego Polskie Elektrownie. W panelu 
udział wzięli: Jarosław Broda, prezes za-
rządu Baltic Power Orlen, prof. Jacek Kijeń-
ski z Politechniki Warszawskiej, Mirosław 
Kowalik, prezes zarządu Westinghouse Elec-

tric Poland, Krzysztof Ławrywjaniec, dyrek-
tor Działu OZE w MAAT4, Arkadiusz Musie-
lewicz, wiceprezes, dyrektor ds. inwestycji 
i rozwoju w Ecological Projects Poland, Mi-
chał Skorupa, prezes zarządu E.ON Foton 
Sp. z o.o. z Grupy E.ON Polska SA.

Paneliści omówili politykę proekolo-
giczną w branży energetycznej, zastana-
wiali się również, które technologie umoż-
liwiają ograniczenie eksploatacji zasobów 
naturalnych i zmniejszenie kosztów. Poru-
szony został także temat roli energetyki 
jądrowej jako niezbędnej części niskoemi-
syjnego miksu energetycznego.

Zrównoważone budownictwo

Moderatorem panelu była Ewa Kowalska-
-Ocneanu, szefowa Działu Zrównoważonego 
Rozwoju polskiego oddziału WSP. W dyskusji 
udział wzięli: Adam Ambrozik, dyrektor ds. 
korporacyjnych w Velux Polska, Bartłomiej 
Baran, prawnik, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Architektury, Budownictwa i Geo-
dezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 
Władysław Grochowski, twórca i właściciel 
Grupy Arche, Andrzej Losor, dyrektor roz-
woju sprzedaży i marketingu, członek za-
rządu Górażdże Cement, Michał Sapota, 
prezes zarządu HRE Investments, Grzegorz 
Głasek, prezes zarządu SPS Construction.

Paneliści rozmawiali o budownictwie neu-
tralnym klimatycznie, zastanawiali się, jakie 
nowe rozwiązania technologiczne w budow-
nictwie pomagają redukować negatywne 
oddziaływanie na środowisko naturalne 

i mieszkańców oraz czy inwestycja w zielone 
projekty z punktu widzenia dewelopera jest 
długofalowo bardziej opłacalna.

Diamenty Sustainable Economy

Laureatami Sustainable Economy 
Awards zostali:
 � Lider Zrównoważonej Produkcji – Bie-
dronka, Ceramika Paradyż – wyróżnienie

 � Lider Zrównoważonego Budownictwa – 
Grupa Górażdże

 � Lider Ekologii w Energetyce – Orsted Pol-
ska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – 
wyróżnienie, E.ON Foton – wyróżnienie

 � Lider Technologii dla Zrównoważonego 
Rozwoju – Żabka, Seen Technologie – 
wyróżnienie

 � Lider Neutralności Klimatycznej – CCC
 � Lider Doradztwa dla Zrównoważonego 
Rozwoju – Clifford Chance, Krajowa 
Agencja Poszanowania Energii – wy-
różnienie

 � Lider Zrównoważonego Finansowania – 
Bank Ochrony Środowiska, mBank – wy-
różnienie

 � Lider Społecznej Odpowiedzialności – 
InPost, Smiethfield Polska, Fiberhost – 
wyróżnienie

 � Lider Etyki w Biznesie – AstraZeneca 
Pharma Poland, Hilti Pol-
ska – wyróżnienie

 � Wizjoner Odpowiedzial-
nego Biznesu – Dorota 
Hryniewiecka-Firlej, pre-
zes zarządu Pfizer Polska.

Sustainable Economy 
Summit 2022
30 i 31 maja 2022 r. w hotelu She-
raton Grand Warsaw odbyła się 
8. konferencja Sustainable Economy 
Summit, podczas której zrealizowa-
nych zostało sześć paneli dysku-
syjnych oraz sześć prezentacji. Eks-
perci omówili zagadnienia związane 
ze zrównoważonym rozwojem oraz 
odpowiedzialnym prowadzeniem 
biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia 
była wieczorna gala wręczenia Dia-
mentów Sustainable Economy, któ-
rymi uhonorowano przedsiębiorstwa 
i osoby szczególnie wyróżniające się 
na polu odpowiedzialnego biznesu.
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