
I webinarium webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – 14 grudnia 2021, 

z udziałem Prof. Bogusława Liberadzkiego, deputowanego do PE 

 

14 grudnia 2021 roku zainaugurowaliśmy pierwsze webinarium z cyklu „Sgh w UE, UE w 

SGH”. 

Data nie była przypadkowa, bo przypadła na 19 rocznicę szczytu w Kopenhadze 

(13.12.2002), podczas którego zostały  sfinalizowane rozmowy Polski z UE. Rok później został 

podpisany traktat akcesyjny w 2003 r., na mocy którego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 

1 maja 2004 r. Zatem czas na bilans: co osiągnęliśmy? Nad czym trzeba pracować? Jakie są 

aktualne wyzwania przed nami? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi wraz z naszymi 

gośćmi: naukowcami, ale i praktykami: politykami, urzędnikami instytucji europejskich, 

ekspertami z europejskich think tanków.  

 

Otworzył Pan Rektor, prof. Piotr Wachowiak. Po powitaniu wszystkich, przedstawił 

pierwszego gościa – Pana prof. Bogusława Liberadzkiego, deputowanego do Parlamentu 

Europejskiego (wybrany już po raz czwarty), łączącego zaangażowanie polityczne z pracą 

naukową w Kolegium Zarządzania i Finansów, w Katedrze Biznesu Transportu. Profesor 

specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich 

systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i 

zagranicznych, prac badawczych. Pan Profesor reprezentuje w PE Grupa Postępowego 

Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Pełnił w PE różne funkcje, 

m.in. był wiceprzewodniczącym PE, w ubiegłej kadencji. W obecnie jest członkiem 2 komisji: 

Komisji Transportu i Turystyki i Komisja Kontroli Budżetowej. Uczestniczy w pracach: Delegacji 

do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz Delegacji do spraw stosunków z 

Izraelem. 

Następnie głos zabrała dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik 

Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UE. Zaproponowała 

rozmowę w trzech blokach: Polska w UE, Polityka a praca naukowa oraz odpowiedzi na 

pytania od publiczności. 

Pan profesor Liberadzki podkreślił zdecydowanie pozytywny bilans członkostwa Polski w UE: 

w wymiarze ekonomicznym. Od dnia przystąpienia do UE, czyli 1 maja 2004 roku – Polska 

dostała 188,8 miliarda euro. W postaci składek odprowadziła do UE ponad 60,9 miliarda euro. 

Dzięki środkom z Unii, zrealizowane zostały ponad 270 tysięcy inwestycji. 

Wskazał na wyzwania stojące przed polityką transportową w obliczu zmiany klimatycznej, na 

które odpowiedzią UE jest ambitny i szeroki program Zielonego Ładu. 

Na pytanie o możliwość łączenia pracy naukowej i zaangażowania politycznego pan profesor 

Liberadzki podkreślił kwestię samoorganizacji i pracowitości.:  

Trzeci blok to czas na pytania od Państwa: W tej części pytania zadali m.in.: pan prof. A. 

Ambroziak, pani dr I. Bergel.  

 

Na koniec, pan profesor Liberadzki przygotował niespodziankę dla studentek i 

studentów SGH. Zaproponował dwa sześciotygodniowe staże dla studentki i studenta w swoim 

Biurze w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Aby wybrać dwójkę stażystów SGH  wraz z 

panem prof. Liberadzkim ogłosi konkurs na esej. Kandydat i kandydatka zostaną wyłonieni  w 

drodze tego konkursu. (link do warunków konkursu). a 

Pan Rektor serdecznie podziękował za udział w webinarium Profesorowi 

Liberadzkiemu oraz wszystkim uczestnikom oraz złożył życzenia świąteczno-noworoczne.  

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
http://www.liberadzki.pl/


Małgorzata Molęda-Zdziech podziękowała za wsparcie organizacyjno-techniczne panu 

Mateuszowi Małysce, kierownikowi Zespołu Organizacji oraz panu Damianowi Syjczakowi, z 

Biura prof. Liberadzkiego w PE w Brukseli.  

Na kolejne webinarium  zapraszamy już  26 stycznia 2022 roku. 

 


