
 

 

A Spotlight on sustainable investing – Driving change that matters 

„To nie jest przejściowa moda” 

 

To już szósta edycja Kongresu Open Eyes Economy Summit  - szczytu ekonomicznego 

odbywającego się co roku w Krakowie. 16 listopada w Centrum Kongresowym ICE ruszyła 

sesja inauguracyjna wydarzenia. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w kongresie zarówno 

na żywo, jak i online. Tematy poruszane podczas poszczególnych paneli oscylowały wokół 

m.in. odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej, innowacyjnych projektów, 

cyberbezpieczeństwa, zarządzania różnorodnością, problemów wielopokoleniowych. 

 

W ramach panelu „FIRMA-IDEA: Zarządzanie różnorodnością: wielopokoleniowa  

i wielokulturowa organizacja” odbyła się sesja specjalna „A Spotlight on sustainable investing 

– Driving change that matters”. Jej partnerem było szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe 

UBS, zajmujące się bankowością. W spotkaniu udział wzięli: Michael Bolliger (UBS Global 

Wealth Management), Christina Dean (Redress), Artur Kapczunas (Saule S.A.), Michał Stępień 

(UBS Business Solution Center) oraz Oliver Wayman (Togetherband, Bottletop). Dyskusję 

poprowadził Paul Donovan (UBS Global Wealth Management). 

 

Głównym tematem rozważań był zrównoważony rozwój i zmiany jakie możemy 

wprowadzić, aby stał się on czymś rzeczywistym. Zrównoważoność, czy inaczej ekorozwój,  to 

doktryna ekonomiczna, o której jest ostatnio coraz głośniej. Według raportu WCED z 1987 

roku „to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Rozmówcy dzielili się swoimi 

doświadczeniami zawodowymi, omawiali możliwości na poprawę przyszłości oraz przeszkody, 

jakie przed nami stoją. 

 

 



 

Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos był Michael Bolliger. Zapewniał, że 

inwestycje UBS będą coraz bardziej zrównoważone. Równocześnie wysunął jednak hipotezę, 

że w przyszłości nie będzie się dało całkowicie wykluczyć żadnych źródeł energii (również tych 

nieodnawialnych). Zwrócił również uwagę na to, jakie zmiany zachodzą w społeczeństwie,  

w kwestii postrzegania biznesu i jego wpływu na środowisko. „Podejście do inwestycji kiedyś 

było oparte na tym, co jest dobre, a co złe. To się zmienia” -  mówił Bolliger. 

 

Wtórował mu Michał Stępień, który zwrócił uwagę na to, że temat zrównoważonego 

rozwoju coraz częściej pojawia się w naszych codziennych rozmowach, a oznacza to jedno – 

ludzie stają się świadomi i chcą działać. Obserwując procesy odbywające się w UBS mówił „to 

nie jest przejściowa moda”. Ich pracownikom zależy na rozwijaniu swojej kariery, przy 

równoczesnym dbaniu o środowisko. Stąd np. ograniczenie w firmie zużywania papieru do 

minimum czy wprowadzenie cyfryzacji dokumentów. 

 

Artur Kupczunas ostudził ten entuzjazm: „do 2050 roku zaobserwujemy wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną o 50%”. Innymi słowy oznacza to, że nie będziemy 

mogli całkowicie wyeliminować korzystania z nieodnawialnych paliw, ponieważ bardziej 

ekologiczne źródła energii po prostu nie będą wystarczające. 

 

W rozważaniach starano się brać pod uwagę pandemię oraz jej skutki w gospodarce. 

„Pandemia wygenerowała ogromne ilości odpadów” -  mówiła Christina Dean, jednak 

dodając, że dla jej firmy było to korzystne. Bowiem był to pretekst do wprowadzenia zmian. 

Niestety, jak sama Dean powiedziała „to się nie kończy”, co oznacza, że jedna firma 

wykorzystująca niezużyte materiały, nie wystarcza do zatrzymania negatywnych zmian. 

Ponadto ujawniła, że 500 miliardów dolarów rocznie tracimy przez niewykorzystanie 

odpadów. Naprzeciw tym obawom wyszedł Oliver Wayman, który poinformował, iż razem ze 

swoimi współpracownikami tworzy kampanie, mające na celu zachęcenie ludzi do używania 

odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania odpadów. 



 

 

Dyskusja skupiła się również na młodszym pokoleniu. To właśnie przyszłość nowych 

generacji jest motorem naszych działań. „Wyczuwamy ogromną presję ze strony młodych. 

Ludzie boją się katastrofy ekologicznej, ale muszą się zaangażować” – stwierdził Wayman. 

Zgodziła się z nim Christina Dean, która po raz kolejny podkreślała, że cały ten proces 

przyspieszyła pandemia. Padły głosy, że to dorośli powinni się uczyć od młodych oraz nabyć 

umiejętność patrzenia długoterminowo. Moderator dyskusji – Paul Donovan, przyznał, że 

„jest pod wielkim wrażeniem tego, co jest ważne dla młodych”. 

 

Podsumowanie spotkania zawierało kilka bardzo ważnych wniosków. Przede 

wszystkim rozmówcy zalecali zmianę behawioralną, od której w 70% zależy zmiana 

klimatyczna. Ponadto wypadałoby skupić się na współpracy międzynarodowej w tej kwestii, 

ponieważ jest ona dość słabo rozwinięta. Według debatujących kluczem do lepszej przyszłości 

jest przede wszystkim odejście od PKB, jako naszej obsesji, a większe skupienie na recyklingu 

odpadów, działaniach pro aktywnych, odejściu od dotychczasowej narracji.  

 

„Wszyscy jesteśmy skażeni sposobem myślenia popularnym 30 lat temu” stwierdził 

Kupczunas. Jednak dyskusja ta tchnęła nową nadzieję w rozważania na temat 

zrównoważonego rozwoju i pokazała, że przyszłość może jawić się w zielonych barwach – 

wszystko jest kwestią naszego zaangażowania. 
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