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Organizatorzy cyklu konferencji niezmiennie od sześciu lat proponują, aby centralną kategorią
debaty była cała przestrzeń rozwoju zintegrowanego, którą tworzy 8 sfer bycia i działania
ludzkiego (ekonomii, technologii, polityki, społeczna, natury i biologii, duchowa, kapitału
ludzkiego i konsumpcji). Patrząc na różne wymiary ludzkiej egzystencji z osobna można wskazać
wiele osiągnięć naszego kraju, ale niestety są również i porażki, które powinny ostrzegać czego
robić nie należy. Proponowana perspektywa zintegrowanego rozwoju stawia wysokie wymagania
badawcze. Wymaga poszukiwania nie tylko efektów synergii i entropii z alternatywnych
kierunków alokacji zasobów do różnych sfer przestrzeni zintegrowanego rozwoju. Konieczne jest
też szukanie odpowiedzi na pytania: czy i które zmiany mechanizmów funkcjonowania
gospodarki, państwa i społeczeństwa (w charakterze i strukturze instytucji, narzędzi i procedur
decyzyjnych) wiodą w kierunku spójności procesów rozwoju; dlaczego pomimo ciągłych reform
dotychczasowy rozwój miał charakter dysproporcjonalny, enklawowy, niestabilny i wyłączający
z procesów modernizacji całe grupy społeczne; czy możliwe jest harmonijne podnoszenie jakości
życia we wszystkich sferach bytu i jakie działania na rzecz zmian systemowych wiodą w tym
kierunku.
Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest dobrą okazją zwrócenia uwagi na głębsze
przyczyny obserwowanych współcześnie procesów realnych dotyczących wzrostu
gospodarczego, jakości życia, technologii, zasobów i jakości kapitału ludzkiego, konsumpcji,
demograficznych czy zachodzących w środowisku naturalnym. W przezwyciężaniu trudności
w wyjaśnianiu prawidłowości tych procesów pomóc może interdyscyplinarność respektująca
równocześnie kontekst historyczny. Nasze reguły myślenia i działania mają specyficzny szlak
dziejowy. To swoiste path dependency niesie w sobie wzorce, które są godne naśladowania
i dlatego trzeba je przypominać. Jest w nim również balast z którego należałoby się wyzwolić
i trzeba przed tego typu regułami myślenia i działania przestrzegać. W naszej debacie wokół
krętych ścieżek rozwoju gospodarczego Polski w minionym stuleciu proponujemy podejście
zintegrowane gdyż umożliwia wykraczanie poza etykę ekonomistyczną i docieranie do kryteriów
wartościowania właściwych dla różnych sfer bytu ludzkiego, co z kolei zwiększa bezstronność
debaty naukowej.

Mamy nadzieję, że historyczna analiza procesów realnych gospodarki Polski otwiera dobrą
perspektywę do ukazania mechanizmów przydatnych dla konwergencji pod względem jakości
życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego, a nie tylko pod względem PKB. Chcemy też zwrócić
uwagę na te rodzime osiągnięcia naukowe i idee, które mogłyby być przydatne dla lepszej Polski,
Europy i Świata.



– rozwój gospodarczy Polski, determinanty wewnętrzne i zewnętrzne,
systemowe i pozasystemowe, perspektywy i warunki spójności, inkluzywnej modernizacji
i doganiania w różnych wymiarach przestrzeni zintegrowanego rozwoju;



– budowanie innowacyjnej gospodarki i kompetencji innowacyjnych;



– ład polityczny i instytucjonalny oraz podmiotowość procesu decyzyjnego;






– kwestie sprawiedliwości, nierówności szans i możliwości, dochodowych
i majątkowych, spójności motywatorów uznania społecznego i spójności narzędzi
redukowania nierówności;
– co uczyniliśmy ze środowiskiem naturalnym i jak z tego wybrnąć?
– ludzie oraz idee i wartości, które miały i nadal mają znaczenie;



– jak budowaliśmy kapitał ludzki, dlaczego potrzebna jest jego
modernizacja i jaka jest rola w tym procesie rodziny, procesów demograficznych, systemu
edukacji formalnej i nieformalnej, religii i mediów;



– instytucje gospodarki, polityki i społeczne na rzecz podnoszenia jakości
życia i odpowiedzialnej konsumpcji.

Organizatorzy konferencji zainteresowani są tym, aby pokawałkowane osiągnięcia badawcze
w jej tematyce powiązać w spójną całość i dzięki temu upowszechniać myślenie holistyczne,
strategiczne, respektujące odpowiedzialność wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową.
Dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli nauk ekonomicznych, socjologów, prawników,
filozofów, psychologów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jak również
reprezentantów praktyki gospodarczej oraz władz rządowych i samorządowych. Mamy też
nadzieję, że interdyscyplinarna debata wzbudzi zainteresowanie najwybitniejszych uczonych
podejmujących problemy rozwoju zintegrowanego w poszczególnych jego wymiarach, a ich
obecność pozwoli na organizację dyskusyjnych paneli ekspertów, które byłyby uzupełnieniem
klasycznej formuły referatów konferencyjnych. Zamiarem organizatorów jest również
wyeksponowanie edukacyjnego wymiaru debaty, stąd też żywimy nadzieję na liczne
uczestnictwo w dyskusji doktorantów i studentów.

09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 20.00
20.00

rejestracja uczestników
otwarcie konferencji
wykład inauguracyjny
panel dyskusyjny
przerwa obiadowa
obrady plenarne
przerwa kawowa
obrady plenarne
kolacja

09.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00

obrady plenarne
przerwa kawowa
obrady w plenarne
przerwa obiadowa
pokaz filmów, sesja posterowa
podsumowanie konferencji
kolacja

950 zł – opłata za pełne uczestnictwo w konferencji obejmująca: udział w konferencji, catering oraz
publikację referatu w punktowanym (10 p.) kwartalniku „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”.
Opłata nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów.
550 zł – opłata za uczestnictwo w konferencji bez publikacji referatu albo za publikację bez uczestnictwa
w konferencji.

20 kwietnia 2018 – zgłoszenie udziału w konferencji z podaniem tematu referatu poprzez przesłanie
wypełnionej karty uczestnictwa na adres: kes@uek.krakow.pl.
15 maja 2018 – dokonanie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie abstraktu referatu konferencyjnego.
30 czerwca 2018 – przesłanie tekstu referatu w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym szablonem, na
adres: kes@uek.krakow.pl.
Wpłaty prosimy kierować na konto: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
nr rachunku: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 z opisem przelewu: Konferencja KES 2018

Katedra Ekonomii Stosowanej UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 12-293-51-97, faks 12-29359-01, kes@uek.krakow.pl. Informacji udzielają: dr Dariusz Firszt, 12-293-74-33, 508-316-004,
firsztd@uek.krakow.pl oraz dr Łukasz Jabłoński, 12-293-74-33, lukaszj@uek.krakow.pl.

