
 

 

 

 

Miasto Kraków i Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie zapraszają na 

autorską Ścieżkę Miejską na IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości 

 

Centrum Kongresowe ICE Kraków 

Sala 1 

14.11.2022 

 

11.45 – 13.15 

 „ Czym jest sztuczna inteligencja i jak to wygląda w praktyce”  - Stefan 

Życzkowski Współwłaściciel, Przewodniczący Rady Strategicznej  

Bartłomiej Hebda Lider zespołu ds. sztucznej inteligencji - firma Astor 

Czym jest sztuczna inteligencja w dzisiejszym świecie i jaką rolę pełni w gospodarce. Ciekawe 

przypadki jej zastosowania w przemyśle ze wskazaniem jakie konkretne  korzyści przyniosło 

to przedsiębiorcy.  Wyzwania przed którymi stoimy w związku z rozwojem sztucznej 

inteligencji. Stefan Życzkowski założyciel i współwłaściciel firmy ASTOR czołowego na 

rynku partnera technologicznego w transformacji fabryk, który już od niemal 35 lat dostarcza 

nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów 

produkcyjnych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych.   

 

13.30 – 15.00 

„Innowacje się opłacają – współpraca biznes nauka” – panel 

Moderator - Leszek Rożdżeński – Wiceprezydent IPH w Krakowie, Business Development 

Manager w firmie Codlake  

Paneliści: 

dr. inż. Michał Grega – AGH i AISEEMO Sp. z o.o.  

Prof. Tadeusz Uhl – AGH i  EC Group 

Wojciech Malkiewicz  – Prezes Zarządu Codlake Sp. z o.o.  



Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 

Przemysław Zakrzewski dyrektor, Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB,  

Agnieszka Nowaczek – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

Opłacalność innowacji można mierzyć szeregiem miar finansowych i niefinansowych ale 

najczęściej innowacja stanie się opłacalna, jeśli wygeneruje zysk, przepływy pieniężne, uwolni 

zasoby lub w inny sposób zwiększy wartość firmy dla właścicieli co najmniej o równowartość 

nakładów poniesionych na jej wdrożenie. Tu rodzi się oczywiście pytanie o skuteczną a więc 

zmierzającą do komercjalizacji współpracę pomiędzy nauką i biznesem.  

 

16.00 – 17.30 

ESG – kryterium nowoczesnego zarządzania firmami – panel poprzedzony 

wystąpieniem wprowadzającym.  

Wprowadzenie: Przemysław Kulik – Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego –Dyrektor 

Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju 

Moderator: Anna Kornecka – dyrektor Instytutu w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska.  

Paneliści: 

dr Wojciech Blecharczyk – prezes Izby Gospodarczej Rh + w Krakowie, nauczyciel 

akademicki, główny specjalista ds. Smart City – Innowacje Komunalne MPEC SA 

w Krakowie,  

Katarzyna Gajus -Wyrwicz - Sustainability, ESG & CSR Expert, MyImpact  

Przemysław Kulik - Dyrektor Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Bank 

Gospodarstwa Krajowego  

Parlament Europejski i Rada zawarły porozumienie w sprawie ostatecznej treści dyrektywy 

CSRD. Wprowadzi ona obowiązki raportowania zrównoważonego rozwoju dla dużego grona 

spółek. Nowe zasady raportowania będą dotyczyły od 2024 roku tych spółek, które dziś 

sporządzają raporty niefinansowe, a od 2025 roku wszystkich dużych przedsiębiorstw, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych.  W związku z tym rodzi się oczywiste pytanie czy jesteśmy na 

to gotowi i co z łańcuchami dostaw? 

 


