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Przyspieszone procesy modernizacyjne współ-

czesnej globalizacji liberalizacji niosą ze sobą wie-

le zagrożeń rozwojowych. Ich fundamentalną przy-

czyną są niedostosowania w obszarze kapitału 

ludzkiego do konkurencji nowego typu i siecio-

wych struktur rynków. Uniwersalne i specyficzne 

paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego są również 

źródłem zagrożeń dla zintegrowanego rozwoju 

i modernizacji sprzyjającej spójności społeczno-

ekonomicznej. Problemami dostosowawczymi 

w obszarze kapitału ludzkiego dotknięte są 

w szczególności kraje rozwijające się oraz zagro-

żone pułapką średniego rozwoju. Dotyczy to rów-

nież Polski.  

Zharmonizowane podnoszenie jakości życia we 

wszystkich sferach bytu ludzkiego wymaga reform 

systemowych umożliwiających holistyczną moder-

nizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Jej owocem 

powinny być: upowszechnianie kompetencji inno-

wacyjnych, kreatywności i zdolności do pracy ze-

społowej, a ostatecznie nowa jakość kapitału ludz-

kiego o cechach strukturalnych dostosowanych do 

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowa-

cyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój. 

Z tych powodów chcielibyśmy skoncentrować 

debatę konferencyjną wokół dotychczasowych 

osiągnięć, niepowodzeń i wyzwań modernizacji 

kapitału ludzkiego oraz tworzenia wiedzy zdolnej 

do przezwyciężania zagrożeń rozwojowych i sku-

tecznego odpowiadania na wyzwania przyszłości. 

W naszej interdyscyplinarnej debacie jesteśmy 

szczególnie zainteresowani odkrywaniem warun-

ków modernizacji kapitału ludzkiego dla potrzeb 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności 

oraz poszukiwaniami zaleceń pod adresem sfery 

edukacji, a także innych kanałów rozwoju kapitału 

ludzkiego od rodziny, poprzez praktykę gospodar-

czą, po media publiczne, kościoły i instytucje spo-

łeczeństwa obywatelskiego. 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 

Proponujemy dyskusję wokół następujących 

problemów: 

1. Kapitał ludzki w kształtowaniu i harmo-

nizowaniu funkcji celów zintegrowanego 

rozwoju.  

2. Proces kreacji i aktualny stan kapitału 

ludzkiego na poziomie mikro- i makro- 

ekonomicznym. 

3. Kierunki modernizacji kapitału ludzkiego 

w kontekście wyzwań gospodarki opartej 

na wiedzy i innowacyjności. 

4. Przyczyny opóźnień i paradoksów rozwo-

ju kapitału ludzkiego w Polsce i na świe-

cie.  

5. Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim, 

aktywnością innowacyjną, zintegrowa-

nym rozwojem na poziomie osobowym, 

mikro- i makroekonomicznym oraz nie-

równościami społecznymi postulowane 

w modelach teoretycznych i obserwowa-

ne w praktyce.  

6. Spójność społeczno-ekonomiczna jako 

determinanta rozwoju kapitału ludzkiego. 

7. Ład instytucjonalny i polityka państwa 

jako determinanty rozwoju kapitału ludz-

kiego.  

8. Mechanizmy, instytucje i narzędzia roz-

woju gospodarki opartej na wiedzy oraz 

procedury zarządzania kapitałem ludzkim 

i innowacyjnością. 

9. Instrumenty i procedury tworzące bodźce 

do upowszechniania postaw zorientowa-

nych na samoodpowiedzialność, spo-

łeczną odpowiedzialność i innowacyjność 

podmiotów gospodarczych. 

10. Rola ekonomicznego kształcenia akade-

mickiego w modernizacji kapitału ludz-

kiego. 

Zaproponowane bloki tematyczne konfe-

rencji nie wyczerpują całości zagadnień, 

które mogłyby stanowić przedmiot debaty. 

Jesteśmy otwarci na inne propozycje, jed-

nakże mieszczące się w ramach problematy-

ki holistycznego, zintegrowanego podejścia 

do procesów rozwoju społeczno-gospodar-

czego oraz jego wielowymiarowych impli-

kacji dla modernizacji kapitału ludzkiego 

oraz nierówności społecznych i wzrostu go-

spodarczego. 

 

 

UCZESTNICY KONFERENCJI 

 

Chcemy by konferencja miała charakter 

interdyscyplinarny, upowszechniający po-

dejście zintegrowane, myślenie holistyczne, 

strategiczne, respektujące odpowiedzialność 

wewnątrzpokoleniową i wobec przyszłych 

pokoleń oraz krytyczną analizę teoretycz-

nych i ideologicznych schematów badaw-

czych. Stąd zaproszenie kierujemy do eko-

nomistów, socjologów, prawników, filozo-

fów, psychologów, politologów, teologów, 

religioznawców oraz przedstawicieli innych 

dyscyplin naukowych.  

Dla ściślejszego powiązania debaty teo-

retycznej z praktyką, w konferencji wezmą 

również udział przedstawiciele środowiska 

biznesowego oraz władz lokalnych, regio-

nalnych i centralnych. 


