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POLSKI MODEL KAPITALIZMU
Po pierwsze człowiek.

Agenda:
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

10:15 – 10:40 Power Speech – Andreas Nölke

10:40 – 11:40 Panel (1) Trendy i wyzwania post-globalizacji - jaka polityka ekonomiczna na

obecne czasy?

11:40 – 12:05 Power Speech – Marcin Gorazda

12:05 – 13:05 Panel (2) Czy ekonomia jest gotowa na odrzucenie paradygmatu wzrostu?

13:05 – 14:05 LUNCH

14:05 – 14:30 Power Speech – Robert Wade

14:30 – 15:30 Panel (3) Rola państwa w gospodarce - bezpieczeństwo i innowacje

15:30 – 16:00 Power Speech – Marcin Piątkowski

16:00 – 18:00 Panel (4) Roundtable Polski Model Kapitalizmu

18:00 – 19:15 Power Speech – Branko Milanović

19:15 – 21:30 Networking

CBF „Nowy Świat”

ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

LINK DO GOOGLE MAP

DZIEŃ I, 1/12/2022 (Czwartek)

Lokalizacja

https://www.google.com/maps/place/Nowy+%C5%9Awiat+6,+00-497+Warszawa/@52.2307787,21.021537,18.73z/data=!4m5!3m4!1s0x471eccf72f6b02d9:0x768d371a3c0d180a!8m2!3d52.2306502!4d21.0220004?shorturl=1
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POLSKI MODEL KAPITALIZMU
Po pierwsze człowiek.

Agenda:
9:00 – 9:15 Podsumowanie 1 Dnia Konferencji

9:15 – 9:50 Power Speech – Valentina Rotondi

9:50 – 10:50 Panel (5) Opieka – fundament gospodarki przyszłości

10:50 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:00 Panel (5) Rynek pracy – czy Wielkie Odchodzenie zmieni kapitalizm?

12:00 – 13:00 LUNCH

Giełda Papierów Wartościowych

ul. Książęca 4, Warszawa.

DZIEŃ  II, 2/12/2022 (Piątek)

Location

Lokalizacja

LINK DO GOOGLE MAP

Kontakt

Fundacja Projekt PL 

Adres: ul. Wiejska 16

00-490 Warszawa

E-mail: kontakt@projektpl.org

Tel: +48 514 684 608

https://www.google.com/maps/place/Gie%C5%82da+Papier%C3%B3w+Warto%C5%9Bciowych+w+Warszawie+SA/@52.2299561,21.0234149,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3129a56e5e02eab0!8m2!3d52.2299561!4d21.0234149
mailto:kontakt@projektpl.org
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POLSKI MODEL KAPITALIZMU
Po pierwsze człowiek.

POWER SPEECH: Andreas Noelke - “How the corona pandemic has amplified a turn away 
from globalization and towards a more active role of the state in many fields of the economy”.

Opis:

Żyjemy w turbulentnych czasach. Nieco w cieniu wydarzeń opisywanych w mainstreamowych

mediach dotychczasowy ład gospodarczy po równi pochyłej zmierza ku upadkowi. Najpierw 

pandemia, która uwidoczniła brak globalnej solidarności. Potem kryzys cen energii, spowodowany 

wojną i blisko z nim związany kryzys przyrodniczy, uwidoczniły najciemniejszą stronę globalizacji, 

dominującej w ładzie międzynarodowym już od ponad pół wieku. Globalizacja przyniosła wzrost 

gospodarczy, ale nie podniosła wszystkich łodzi. Międzynarodowe korporacje uzyskały niebotyczne 

zyski, ale w tym samym czasie wielu zapłaciło bardzo wysoką cenę, tracąc pracę i wpadając 

niejednokrotnie w biedę. Światowe nierówności są na poziomie niespotykanym od ponad 100 lat. 

Czy nadszedł już czas powrotu do bardziej lokalnych rozwiązań produkcyjnych i świadomej 

konsumpcji? Czy da się zbudować system gospodarczy, którego aksjomatem nie będzie 

nieograniczony wzrost gospodarczy? Wreszcie, jak powinniśmy rozwijać się jako społeczność 

międzynarodowa - czy kraje nieuprzemysłowione winny bezwiednie kopiować zachodnią ścieżkę 

kapitalistycznego “sukcesu”?

•Kryzys cen energii i kryzys przyrodniczy: Jaka ścieżka zielonej transformacji gospodarczej -

poruszenie sumień indywidualnych, inicjatywa władz publicznych czy silniejsza regulacja rynku w 

zakresie rozwiązań ekologicznych? Czy priorytetem rozwojowym powinno być ograniczenie zużycia 

energii czy jak najszybsza transformacja w kierunku OZE?

•Nierówności i gospodarka światowa: Czy wolnorynkowy kapitalizm jest najlepszą ścieżką 

rozwoju dla krajów postkolonialnych? Gdzie w światowej gospodarce powinna pozycjonować się 

Polska - lider regionu czy może specjalizacja w skali świata?

•Rozwój globalny czy lokalny: Co dalej z zerwanymi łańcuchami dostaw? Czy jesteśmy w stanie 

wrócić do produkcji w wymiarze lokalnym lub regionalnym? W jaki sposób promować polskie 

produkty?

•Ubóstwo w Polsce: Jak walczyć z ubóstwem relacyjnym? Czy jesteśmy w przededniu wzrostu 

ubóstwa energetycznego? Jak walczyć z ubóstwem w Polsce, czyli kraju rozwiniętym - transfery 

socjalne, miejsca pracy czy może inne rozwiązania? W jaki sposób zwiększać można spójność 

społeczną i przeciwdziałać dalszej polaryzacji Polaków?

Moderator: Bartłomiej Godusławski – Business Insider

Paneliści: 

• dr Marek Dietl – Prezes GPW 

• Prof. dr hab. Teresa Czerwińska – wiceprezes EBI

• Prof. Dr. Andreas Nölke – Goethe University Frankfurt

• Prof. dr. hab. Łukasz Hardt – członek Rady Polityki Pieniężnej 

Panele dyskusyjne

Panel (1) Trendy i wyzwania post-globalizacji – jaka polityka

ekonomiczna na obecne czasy?
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POWER SPEECH: Marcin Gorazda – „Jak mógłby wyglądać system gospodarczy 

odpowiadający na potrzeby człowieka?”

Opis:

Fundamentem liberalnego kapitalizmu jest konsumpcja. System uznający ją za podstawę 

dąży do jej ciągłej maksymalizacji. W kapitalizmie nie liczą się osoby - liczy się ich siła 

nabywcza oraz zdolność do zaspokajania pragnień. Co możemy zrobić, aby bez 

wywoływania rewolucji zorientować system gospodarczy na realne potrzeby człowieka 

zamiast wywoływać w nim sztuczne pragnienia? Jak wykorzystać siłę drzemiącą we 

wspólnotowości jednostek i ich zdolności do poświęceń? Czy szlachetna idea 

postkonsumpcjonizmu może stać się czymś więcej niż utopią?

•Etyka pracy i estetyka konsumpcji: Dlaczego wybierając pracę kierujemy się najpierw 

pragnieniami konsumpcyjnymi? Czy uda się jeszcze wrócić do pracy jako formy 

doskonalenia człowieka? Jak sprawić by hierarchia społeczna przestała być oparta na 

zdolności do konsumpcji?

•Rozwój zamiast wzrostu: Czy biznes jest gotowy na to, aby przestać rosnąć? Jak firmy 

przygotowują się do zmiany podejścia konsumentów? Czy biznes rozumie, że dalszy wzrost 

jest na kursie kolizyjnym ze zmianami klimatycznymi? Jak uniknąć green-washingu?

•Maksymalizacja zysku: Cel działalności firmy czy narzędzie służące do osiągnięcia 

czegoś ważniejszego? W jakim świetle maksymalizację zysku postawiła pandemia (prawa 

patentowe dla szczepionek) oraz wojna na Ukrainie (sankcje, utrata rynków zbytu i 

pracowników)?

•Technologia i rozwój: Jak systemowo przejść od paradygmatu maksymalizacji zysku do 

postawienia potrzeb człowieka w centrum zainteresowania firm technologicznych? Czy 

technologia może zacząć łączyć zamiast coraz mocniej dzielić? Jak promować współpracę 

zamiast indywidualizacji?

•Jakość zamiast ilości: Czy ekonomia gotowa jest do porzucenia miar ilościowych na 

rzecz rozwoju jakości? Jak przy tym nie zablokować rozwoju krajów uboższych? Co zrobić 

w obliczu rosnących cen - czy stać nas na odejście od towarów masowych?

Moderator: Sebastian Stodolak – Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści: 

• dr hab. Marcin Gorazda – Centrum Kopernika

• Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

• dr Marcin Duma – CEO Fundacja IBRIS

• dr Antoni Chawluk – University of Oxford 

Panel (2) Czy ekonomia jest gotowa na odrzucenie paradygmatu

wzrostu?
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POWER SPEECH: R. Wade – „The return of the activist state, bringing promise and peril”

Opis:

Agresja Rosji na Ukrainie spowodowała zmianę perspektywy, przez którą postrzegamy rolę 

bezpieczeństwa w gospodarce. Stało się wyraźne jak nigdy, że państwo polskie musi 

zadbać o rozwój obronności we własnym zakresie. Zapowiedziany został znaczący wzrost 

wydatków na unowocześnienie polskiej armii. Ważne jednak, by krok ten nie ograniczył się 

jedynie do włączenia do wyścigu zbrojeń, tylko przyniósł wymierne korzyści polskiemu 

społeczeństwu - również korzyści gospodarcze i cywilizacyjne. Powstaje zatem zasadnicze 

pytanie - jak wykorzystać rosnące wydatki publiczne na obronność do podniesienia 

innowacyjności polskiej gospodarki?

•Rodzaj inwestycji w obronność: Z których inwestycji może skorzystać polska 

gospodarka? Czy możliwe jest szersze wykorzystanie rozwoju tej gałęzi przemysłu?

•Przemysł obronny a innowacje: Jak stworzyć nowy Internet? Czy Polska ma potencjał 

na użyteczną inwestycję w badania i rozwój w zakresie obronności?

•Udział w odbudowie Ukrainy: Jaki model udziału - wsparcie polskich firm prywatnych czy 

szersze zaangażowanie spółek skarbu państwa? Wsparcie wielosektorowe czy skupienie 

się na mocnych stronach i strategicznych gałęziach polskiej gospodarki?

•System wsparcia innowacyjności: Państwo powinno tylko zapewnić fundusze czy jednak 

aktywnie prowadzić wzrost innowacyjności?

Moderator: Maciej Wośko – Gazeta Bankowa

Paneliści: 

• Piotr Dardziński – Prezes Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

• Prof. Robert Wade - London School of Economics

• Sebastian Chwałek – Prezes PGZ

• Michał Dworczyk – Minister w KPRM

Panel (3) Rola państwa w gospodarce – bezpieczeństwo

i innowacje
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POWER SPEECH: dr hab. Marcin Piątkowski – „Polski model rozwoju: atuty i wyzwania”

Opis:

Jak wspólnie ustaliliśmy w listopadzie 2021 r. podczas pierwszej konferencji pt. “Polski 

Model Kapitalizmu”, Polska jest krajem wyróżniającym się w zakresie rozwoju 

gospodarczego, co sprawia, że nie musi ona pozostać biernym naśladowcą zachodniej 

ścieżki rozwoju - może wytyczyć własną drogę. Istotnym zagrożeniem na obecnym etapie 

rozwoju polskiej gospodarki jest tzw. “pułapka średniego dochodu”. W jaki sposób 

przeciwdziałać jej już na etapie ustalania strategii rozwoju? Na jakich fundamentach 

powinien oprzeć się ten rozwój? Jak budować sprawne instytucje przyjazne budowie 

społeczeństwa obywatelskiego?

•Budowa zaufania społecznego: Jaki model wsparcia organizacji społecznych? Jak 

powinna wyglądać współpraca państwa, biznesu i organizacji pozarządowych? Jak 

angażować obywateli w rozwój społeczny?

•Ścieżka rozwoju gospodarczego: Więcej wielkich projektów organizowanych centralnie 

czy dalszy organiczny rozwój przedsiębiorczości? Ekspansja polskich firm za granicą czy 

wzmocnienie ich pozycji w kraju?

•Polityka demograficzna oraz imigracyjna: Wielkie pakiety prorodzinne sterowane 

centralnie czy uelastycznienie rynku pracy i zachęty dla pracodawców? Jak usprawnić rynek 

nieruchomości? Rodzina kwestią prywatną czy dobrem wspólnym - jakie działania 

promujące rolę rodziny w społeczeństwie może podejmować państwo? Czy Polska nie 

powinna wejść na drogę “sterowanej imigracji”?

•Współpraca państwa z biznesem: Czy kształcimy odpowiednie kadry do pracy w 

administracji państwowej? Jak państwo może współpracować z biznesem nie dążąc ku 

centralnemu sterowaniu? Czy jest w Polsce potrzebna powszechna platforma współpracy 

państwa z biznesem?

Moderator: Dominika Tarczyńska – Polsat

Paneliści: 

• dr hab. Macin Piątkowski – Profesor ALK

• Paweł Dobrowolski – Główny Ekonomista PFR

• Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Min. Finansów

• Jadwiga Emilewicz – Poseł na Sejm RP

• Krzysztof Domarecki – Właściciel Selena FM S.A.

• Paweł Przewięźlikowski – CEO Ryvu Therapeutics

Round table (4) Polski model kapitalizmu

POWER SPEECH: Branko Milanovic - City University of New York

Luxembourg Income Study, „Recent changes in global income

distribution and their effects on Poland and Eastern Europe”
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POWER SPEECH: V. Rotondi – „Care - the essence of economics. Lessons from 

neuroeconomic research”

Opis:

Praca zawodowa pochłania niemal połowę dorosłego życia. Często stanowi ona przeszkodę 

w budowaniu jakościowych relacji rodzinnych. W tym samym czasie mierzymy się z 

kryzysem instytucji rodziny oraz wynikającym z niego kryzysem demograficznym, 

prowadzącym do starzenia się społeczeństwa. Dodając do tego rozwój technologiczny 

stajemy w obliczu sytuacji, w której już w niedalekiej przyszłości najważniejszym 

wyzwaniem społeczno-gospodarczym będzie zapewnienie opieki dzieciom oraz osobom 

starszym. Czy gospodarka jest na to gotowa?

•Ukryte 50% PKB: Czy bez pracy domowej gospodarka mogłaby istnieć? Jak wynagrodzić 

pracę domową? Jak sprawić by była ona bardziej równomiernie rozłożona wewnątrz 

rodziny?

•Praca wspierająca życie rodzinne: Jak ułatwić pracownikom zachowanie balansu między 

życiem rodzinnym i zawodowym? Czy rozwiązania prorodzinne są wystarczającą 

odpowiedzią? Jak powinien wyglądać system gospodarczy skoncentrowany na rodzinie? 

Jaka jest różnica między work-life balance a work-family balance?

•Transformacja rynku pracy: Czy automatyzacja i robotyzacja spowoduje przesunięcie siły 

roboczej w kierunku usług opiekuńczych? Jaki model takich usług mógłby zbudować silną i 

stabilną gospodarkę - państwowe, spółdzielcze czy rynkowe?

•Starzejące się społeczeństwo: Jaki model opieki długoterminowej nad osobami starszymi 

- rodzina, opieka sąsiedzka czy instytucjonalna?

Moderator: Marcin Kawko – członek Zarządu Fundacji Projekt PL

Paneliści: 

• dr Valentina Rotondi – SUPSI & Oxford
• Barbara Socha – Podsekretarz Stanu Min. Rodziny i Polityki Społecznej
• prof. Michał Michalski – IWORIS, członek Rady Rodziny. 
• Prof. dr hab. Piotr Błędowski – prof. SGH, Zakład Gerontologii Społecznej, wiceprezes 

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, przewodniczący programu badawczego 
POL-SENIOR

• dr Andrzej Lejczak – Krajowa Izba Domów Opieki

Panel (5) Opieka – fundament gospodarki przyszłości
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WSTĘP DO PANELU: prof. Gertruda Uścińska

Opis:

Rynek pracy od dekad ulega nieustającym zmianom. Nigdy dotąd jednak nie mierzyliśmy 

się z tak szybko rosnącym znaczeniem zjawisk związanych z formą i kulturą pracy. Czy 

zatem wciąż największym wyzwaniem rynku pracy są szara strefa i niedopasowanie 

kształcenia, czy jednak bardziej istotne będzie zadbanie o motywację do pracy wśród 

młodszych pokoleń? Czy polska gospodarka jest gotowa na zmiany w rynku pracy? Jeśli 

tak, to w którym kierunku - większej elastyczności czy większej roli państwa? 

Zaobserwować w tym miejscu można kluczowy dylemat rozwojowy - innowacyjny przemysł 

czy może jednak od razu usługi?

•Wyzwania rynku pracy: Co jest największym wyzwaniem rynku pracy - szara strefa, brak 

pracowników, niedopasowanie kształcenia czy może coś jeszcze innego?

•Kultura pracy: Którą drogą w przyszłość - całkowite poświęcenie się pracy zawodowej              

i karierze czy częściowe poświęcenie kariery na rzecz wyższych wartości? W jakim wieku 

warto zacząć karierę - czy faktycznie sukces trzeba odnieść “przed 30-tką”? Czy work-life 

balance jest już w Polsce zjawiskiem powszechnym?

•Bullshit jobs i GIG economy: Jak wyrwać się z pułapki centrów usług wspólnych? Jaka 

praca dla wykształconych młodych? Jaki rynek pracy zapewni integralny rozwój człowieka             

i poszanowanie jego godności, a przy tym umożliwi rozwój gospodarczy? Jak zachować 

motywację młodych ludzi do pracy? Dlaczego młodzi wybierają niezobowiązujące                          

i krótkoterminowe prace?

•Krótszy czas pracy: Czy obowiązkowy krótszy czas pracy jest niezbędny dla gospodarki? 

Cienie i blaski dyskusji o 4-dniowym tygodniu pracy

•Zrównoważony rozwój rynku pracy: Czy chcąc wrócić do mniejszego miasta będziemy 

mieli gdzie pracować? Odpowiedzią na problem rozwój mniejszej przedsiębiorczości czy 

praca zdalna w małych miastach?

•Rynek pracy a regulacje: W jakim stopniu państwo powinno ingerować w rynek pracy? 

Czy płaca minimalna jest potrzebna?

Moderator: Grzegorz Nowacki – Puls Biznesu
Paneliści: 

• Prof. dr hab. Ryszard Bugaj – INE PAN

• Krzysztof Jasiecki
• dr Adam Czerniak – SGH 

• Stefan Życzkowski – Prezes Zarządu spółki ASTOR

Panel (6) Rynek pracy – czy Wielkie Odchodzenie zmieni

kapitalizm?


