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EKONOMIA SPOŁECZNA 2022

Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań 
gospodarki obiegu zamkniętego



Jason Papathanasiou jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale
Administracji Biznesowej Uniwersytetu Macedonii. Posiada tytuł
doktora w dziedzinie badań operacyjnych i informatyki oraz stopień
naukowy z fizyki uzyskany na Uniwersytecie Arystotelesa w
Salonikach. Był profesorem wizytującym na Université Paris
Dauphine. Publikuje prace w międzynarodowych czasopismach
naukowych, takich jak Environmental Monitoring and Assessment,
Regional Studies, European Journal of Operational Research, PNAS.    

Dr inż. Lukáš Válek pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości na
Wydziale Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Pradze, gdzie wykłada przedsiębiorczość
społeczną. Wcześniej pracował w Instytucie Pracy Socjalnej
Uniwersytetu w Hradec Kralove, gdzie uczył ekonomii społecznej.
Jego drugą rolą jest pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów
między społecznością akademicką a realizatorami
międzynarodowych  projektów  badawczych i  tworzenie partnerstw. 

Keynote speakers

Ing. Lukáš Válek, Ph.D. - Prague University of Economics and Business

Ma wykształcenie ekonomiczne i menedżerskie, a przez ostatnią dekadę był zaangażowany
w działalność non-profit (łączenie podmiotów sektora non-profit i for-profit w
pozaformalnym i nieformalnym procesie uczenia się). Posiada tytuł doktora inżynierii
systemowej (systemy miękkie) w dziedzinie zarządzania informacją i wiedzą, ze szczególnym
uwzględnieniem komplementarnych systemów ekonomicznych, zwłaszcza banków czasu.
Od 2010 r. jest także niezależnym wykładowcą i facylitatorem na poziomie krajowym i
międzynarodowym dla różnych organizacji non-profit. Jego zainteresowania badawcze
dotyczą systemów ekonomicznych spoza głównego nurtu, z naciskiem na koprodukcję i
współtworzenie, a najnowszym tematem badawczym jest koprodukcja i współtworzenie w
migracji oraz przedsiębiorczość i migracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
projektami; pracował jako Technology Scout w dziedzinie nauk humanistycznych.

Prof. Jason Papathanasiou, Ph.D. - University of Macedonia

Uczestniczył w wielu projektach badawczych w ramach 6 i 7PR, Interreg i COST. Jest również
członkiem paneli ewaluacyjnych, w tym rady koordynacyjnej grupy roboczej EURO ds.
systemów wspomagania decyzji. Jego zainteresowania badawcze obejmują systemy
wspomagania decyzji w zakresie ochrony środowiska, badania operacyjne i wielokryterialne
podejmowanie decyzji, analizę i projektowanie systemów informacyjnych, modelowanie i
ocenę środowiska.



Cele konferencji

omówienie i przeanalizowanie współczesnych zagadnień teoretycznych oraz empirycznych
odnoszących się do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, szczególnie w
odniesieniu do ich roli w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego; 
upowszechnianie wyników badań i podzielenie się z innymi specjalistami przemyśleniami na
temat najnowszych trendów, koncepcji, wyzwań i dylematów odnoszących się do
przedsiębiorczości społecznej, obejmujących m.in. teorie i modele zrównoważonej
przedsiębiorczości społecznej, wpływ przedsiębiorczości społecznej na ideę gospodarki
obiegu zamkniętego, endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju zielonej
przedsiębiorczości społecznej, praktyczne rozwiązania przyjęte w przedsiębiorczości
społecznej;
wymiana wiedzy oraz doświadczeń wśród uczestników konferencji: pracowników naukowych,
praktyków, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli środowisk lokalnych i władz
rządowych, osób rozpoczynających karierę naukową, doktorantów, studenckich kół
naukowych.

Negatywne konsekwencje zmian klimatycznych i coraz większy problem z odnawialnością
zasobów przy równoczesnej chęci zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego powodują, że
konieczne staje się przemyślenie dotychczasowych paradygmatów, szczególnie w ekonomii.
Konieczne jest położenie większego nacisku na tworzenie odpowiednich warunków rozwoju
społeczno-gospodarczego i zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska naturalnego. Istotnym
elementem dla realizacji założeń zrównoważonego rozwoju jest gospodarka obiegu
zamkniętego (GOZ). Dotychczasowe analizy i działania skupiały się na roli podmiotów
prywatnych we wdrażaniu GOZ, jednak coraz częściej podkreśla się konieczność włączenia
wszystkich aktorów gospodarki w proces tworzenia obiegu zamkniętego. Kluczowe wydaje się
akcentowanie roli nie tylko dużych, prywatnych graczy, ale także podmiotów, których istotą
działania jest oddziaływanie społeczne. W tym zakresie podmioty ekonomii społecznej
stanowić mogą istotny element wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając
szczególnie element społeczny i włączając zmarginalizowane grupy w troskę o lepsze jutro.
Podmioty te, w tym spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje non-profit, zapewniają
pracę ponad 13,6 mln osób w Europie, stając się coraz częściej kluczowymi aktorami gospodarki.
W kontekście GOZ rola tak zwanych „zielonych przedsiębiorstw społecznych” jest znacząca. Aby w
pełni wykorzystać potencjał przedsiębiorstw społecznych w tym kierunku konieczne jest wsparcie
ich możliwości, udzielenie im kompleksowej pomocy oraz niwelowanie przeszkód na które mogą
natrafić.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomia Społeczna 2022. Przedsiębiorczość społeczna
wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego” jest kolejną edycją konferencji organizowanych
corocznie przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Przedsiębiorczości i
Innowacji Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Konferencja ma na celu:



Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna versus gospodarka obiegu zamkniętego,
Przedsiębiorczość społeczna jako droga do zmian środowiskowych i siła napędowa gospodarki
obiegu zamkniętego,
Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej na rzecz ograniczenia negatywnych skutków
zmian klimatycznych,
Endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne) uwarunkowania rozwoju gospodarki
obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej przedsiębiorczości społecznej,
Innowacje, w tym zielone, w przedsiębiorczości społecznej,
Przedsiębiorca społeczny – lider zmian, 
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna,
Finansowanie zielonych inicjatyw w przedsiębiorstwach społecznych, 
Zielone specjalizacje przedsiębiorstw społecznych,  
Współpraca przedsiębiorstw społecznych z innymi podmiotami na rzecz wdrażania idei
gospodarki obiegu zamkniętego,
Wsparcie tzw. zielonych umiejętności wśród pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii
społecznej, 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w działalności przedsiębiorstw społecznych,
Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych.

Przewodniczące Rady Naukowej: Dr hab. prof. UP Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dr hab. prof. UP Dorota Murzyn, Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. Marian Kozaczka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Yuriy Bilan, Tomas Bata University in Zlín, Zlín, Republika Czeska
Prof. dr Jason Papathanasiou, University of Macedonia, Thessaloniki, Grecja
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków
Prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. PRz, Krystyna Kmiotek, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. prof. PRz, Teresa Piecuch, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. prof. PRz, Grzegorz Zamoyski, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. prof. UR, Barbara Fura, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. inż., prof. PO Marcin Łuszczyk, Politechnika Opolska
Dr inż. Lukáš Válek, Prague University of Economics and Business. Praga, Republika Czeska
Dr hab. prof. US, Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Agnieszka Hess, Uniwersytet Jagielloński 
Dr Thomas Gold, Acceleration Group, Nowy Jork, USA

Tematyka konferencji:

Rada Naukowa

http://interstudia.usz.edu.pl/prof-dr-hab-iga-rudawska/
https://efz.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Kryk-Barbara-dr-hab-prof.-US.pdf
https://efz.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Kryk-Barbara-dr-hab-prof.-US.pdf
http://interstudia.usz.edu.pl/prof-dr-hab-iga-rudawska/


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE
INSTYTUT PRAWA I EKONOMII
ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków
Polska
E-mail: espoleczna@up.krakow.pl

rozdziale w monografii naukowej z listy MEiN (20 pkt za rozdział)
czasopismach naukowych (tematyka artykułów musi być zgodna z profilem i zakresem tematycznym
wybranego czasopisma oraz spełniać jego wymogi redakcyjne):

Social Entrepreneurship Review (poprzednio: Ekonomia Społeczna), ISSN: 2081-321X, eISSN: 1898-7435, Lista
MEiN (Polska): 40 pkt.
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Studies of the Industrial Geography
Commission of the Polish Geographical Society), ISSN: 2080-1653, eISSN: 2449-903X, Lista MEiN (Polska): 40
pkt.
Przedsiębiorczość – Edukacja (Entrepreneurship – Education), ISSN: 2083-3296, eISSN: 2449-9048, Lista MEiN
(Polska): 40 pkt.

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w:  

bierny udział
czynny udział z prezentacją 

0 PLN - opłata za publikację artykułu naukowego w jednym z ww. czasopism naukowych
200 PLN (45 EUR) - opłata za publikację tekstu w recenzowanej monografii (termin: 12 października
2022 r.)

Udział w konferencji jest bezpłatny:

Koszt publikacji tekstu:

Publikacje pokonferencyjne

Opłata konferencyjna

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://ipe.up.krakow.pl/se-2022/

Kontakt

Partnerzy konferencji

Ważne terminy
3 października 2022 – rejestracja i przesłanie abstraktów

7 października 2022 – informacja o akceptacji abstraktu
12 października 2022 – przesłanie artykułu 
12 października 2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej 
17 października 2022 – publikacja programu konferencji

       (celem rejestracji prosimy odwiedzić stronę: https://ipe.up.krakow.pl/se-2022/)

https://ipe.up.krakow.pl/se-2022/

