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PrOGraM
23 Kwietnia (czwartek)
od godz. 9.30 rejestracja uczestników
w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

10.30–11.00 – Otwarcie konferencji oraz wystąpienia Honorowych Gości

11.00-12.30 sesja i
■

Ekonomia w XXI wieku – prof. dr hab. Marek Ratajczak (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego)

■

Prawda w ekonomii – prof. Simona Beretta
(Cattolica Università del Sacro Cuore w Mediolanie)

■

Najważniejszy jest człowiek.
Początek, rozkwit czy zmierzch idei? – ks. dr hab. Tomasz Kraj
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

12.30-13.00 – przerwa

13.00-14.30 sesja ii
■
■

W poszukiwaniu chleba… Praca i bezrobocie we współczesnym
świecie – prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
Klęska człowieka sukcesu – dr hab. Elżbieta Jędrych
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

■

Rola Fundacji Centesimus Annus – Pro Pontifice w upowszechnianiu nauki społecznej Kościoła katolickiego – dr Eutimio Tiliacos
(Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice w Watykanie)

14.30–15.30 – lunch

15.30-17.00 sesja iii
■

Pieniądze dla człowieka, czy człowiek dla pieniędzy?
– ks. dr hab. Janusz Królikowski
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

■

Czy weszliśmy w erę kryzysów? – prof. Paul H. Dembinski
(Uniwersytet we Fryburgu, dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie)

■

Moralność w czasach finansjalizacji gospodarki
– dr hab. Wiesław Gumuła (Uniwersytet Jagielloński, dyrektor Oddziału
Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie)

19.00 – uroczysta kolacja w Hotelu Starym

24 Kwietnia (piątek)
10.00-12.00 sesja iV
■

Kościół katolicki wobec globalnych problemów współczesnego
świata – Johannes Zabel OP (konsultor Pontificium Consilium de Iustitia
et Pax w Watykanie)

■

Niewolnicy PKB – jak mierzyć rozwój?
– prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

■

Wzrost nierówności – blaski i cienie rozwoju gospodarczego
z globalnej perspektywy – dr Artur Pollok (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

12.00-13.00 – lunch

13.00-14.30 sesja V
■

Świadectwo i pragmatyzm. Zadania chrześcijańskiego polityka
wobec problemów społeczno-gospodarczych
– dr hab. Krzysztof Szczerski
(Uniwersytet Jagielloński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)

■

Ludzie Kościoła katolickiego wobec wyzwań ekonomii
– ks. dr Marek Leśniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

■

Rola państwa w kształtowaniu mentalności podatkowej obywateli – ks. Przemysław Król SCJ (Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” Księży Sercanów)

14.30–15.00 – Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

warunki uczestnictwa
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„Chrześcijaństwo a ekonomia”. Odbędzie się ona w Krakowie 23 i 24 kwietnia
w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(ul. Rakowicka 27, Budynek Główny).
Udział w konferencji należy zgłosić do 15 kwietnia 2015 r.
za pomocą formularza internetowego znajdującego się pod adresem: www.che.pte.pl.
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona i wynosi 80 osób.
Opłata za udział w konferencji:
– udział bez referatu: 480 zł,
– udział z referatem: 950 zł.
Opłata obejmuje: udział w dwudniowych obradach konferencyjnych,
napoje i poczęstunki w przerwach, dwa lunche, udział w uroczystej kolacji
oraz materiały konferencyjne (w tym publikacje książkowe).
Uwaga: opłata za udział w konferencji nie obejmuje noclegów związanych z pobytem
w Krakowie. Organizatorzy konferencji służą pomocą w rezerwacji miejsc hotelowych.
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji z referatem dodatkowa opłata obejmuje
publikację referatu w monografii naukowej po uzyskaniu pozytywnych recenzji
wydawniczych (planowane wydanie: IV kwartał 2015 r. lub I kwartał 2016 r.).
Na życzenie uczestnika organizatorzy wystawiają fakturę VAT
z tytułu wniesionej opłaty za udział w konferencji.
Opłatę za udział w konferencji należy wnieść na rachunek bankowy organizatorów
w terminie 10 dni od zgłoszenia udziału w konferencji,
jednak nie później niż do 20 kwietnia 2015 r.
Dane do przelewu: nr 60 85910007 0060 0430 0967 0002
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie,
ul. Rakowicka 20A, 31-510 Kraków.
W tytule wpłaty należy wpisać: Konferencja „Chrześcijaństwo a ekonomia”
oraz podać imię i nazwisko uczestnika konferencji.
Kontakt z organizatorami
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie
ul. Rakowicka 20A, 31-510 Kraków
tel. 12 634-32-59 lub 536-711-536
e-mail: conference@che.pte.pl
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