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Cel i tematyka konferencji 

Ekonomia jest nauką społeczną o dokonywanych wyborach w procesie 

gospodarowania ograniczonymi zasobami. W ostatnich dziesięcioleciach zaniedbywano 

społeczny aspekt procesów gospodarowania - marginalizowano kwestię godzenia interesów 

ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, czego skutkiem było wzrost dysproporcji 

dochodowych, nasilenie wykluczenia ekonomicznego oraz wzrost zagrożeń ekologicznych. 

Propozycją podejścia do gospodarowania uwzględniającego zarówno konieczność 

wypracowywania zysku z działalności gospodarczej, jak również wypracowania 

mechanizmów włączenia w te procesy niezintegrowanej dotychczas na rynku siły roboczej, 

jest ekonomia społeczna. Nie chodzi o przeciwstawianie się gospodarce rynkowej, raczej o jej 

uzupełnienie poprzez rozwiązywanie problemów społecznych. Ekonomia, w której kwestie 

społeczne nie byłyby spychane na dalszy plan, w pogoni za zyskami, powinna być 

zorientowana na realizację podstawowego celu jakim jest poprawa jakości życia ludzi. 

Ekonomia społeczna oparta jest na wartościach solidarności, partycypacji, 

odpowiedzialności i spójności społecznej. Związana jest ona przede wszystkim z 

organizacjami trzeciego sektora, niemniej jednak mieszczą się w niej określone działania 

sektora publicznego (np. polityka integracji społecznej) oraz sektora prywatnego (np. 

społeczna odpowiedzialność biznesu). Ekonomia społeczna, ze swoim naciskiem na wartości 

społeczne, interakcje społeczne, etykę, szczególnie dobrze nadaje się do przeprowadzenia 

wnikliwej analizy współczesnej ekonomii, jej priorytetów i narzędzi a przede wszystkim 

efektów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowy kryzys finansowy, kryzys 

zadłużenia, oraz rosnące nierówności na świecie wykazały konieczność podjęcia ważnych 

kwestii społecznych i etycznych dotyczących interakcji rządów, sektora prywatnego i całej 

społeczności. 

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, 

poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. 

Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie stanowiły będą punkt wyjścia do 

prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju społeczno-

gospodarczego naszego kraju. Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, 

społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu oraz szeroko 

rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. 
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Bloki tematyczne: 

Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki 

Od ekonomii społecznej do społecznej gospodarki rynkowej 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce 

System wsparcia ekonomii społecznej 

Edukacja dla ekonomii społecznej 

Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne 

Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście ekonomii społecznej  

Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

Dr hab. Janina  Pach, prof. UP - Przewodnicząca Komitetu  

Dr hab. Agnieszka Hess 

Prof. Ladislav Hofreiter  

Ing. Katarína Hollá PhD.  

Prof. Mikhail Ilyin 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera  

Dr hab. Marcin Łuszczyk, prof. PO 

Prof. dr hab. Jacek Sroka 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

Dr Dorota Murzyn – Przewodnicząca Komitetu 

Dr Marta Czyżewska 

Dr Wojciech Maciejewski 

Dr Paweł Nowak 

Dr Krzysztof Sala 

Dr Paulina Szyja 

Dr Renata Śliwa 

 

Języki konferencji: polski i angielski  
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Dane do korespondencji:  

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej  

ul. Podchorążych 2/224  

30-084 Kraków  

Tel. +48 12 662 6213  

e-mail: espoleczna@up.krakow.pl 

 

Miejsce konferencji:  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,   

ul. Podchorążych 2,  

30-084 Kraków,   

Audytorium im. Prof. Wincentego Danka. 

 

Ważne terminy:  

Data zgłoszenia (przesłania karty uczestnictwa)  – 31 marca 2017 r. 

Data wniesienia opłaty (300 zł) -  15 kwietnia 2017 r. 

Data złożenia artykułu – 20 czerwca 2017 r. 

Artykuły zostaną opublikowane w monografii. Warunkiem publikacji jest uzyskanie 

pozytywnych recenzji. 

 


