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CELE KONFERENCJI 

Żyjemy w czasach nieodwracalnej globalizacji i nowych możliwości jakie tworzy 

rewolucyjna modernizacja indukowana przez sztuczną inteligencję. Tym procesom 

towarzyszy jednak trwające nadal narastanie ryzyka wielorakich zagrożeń rozwojowych 

ludzkości, aktualnie przysłoniętych kryzysem pandemicznym. Przeciwdziałanie im wymaga 

nie tylko nowych technologii i interdyscyplinarnej myśli ekonomicznej, ale przede 

wszystkim inkluzyjnych instytucji, nowych strategii i polityk rządów oraz lepszych metod 

zarządzania i nowej jakości kapitału ludzkiego uzdalniającego do myślenia i działania na 

rzecz rozwoju zintegrowanego. Drogę w jego kierunku toruje od dziesięcioleci idea rozwoju 

zrównoważonego, która leży u podstaw wysiłków ONZ na rzecz ochrony zasobów natury, a 

w aktualnej strategii sygnatariuszy UE neutralności klimatycznej i rozwoju 

zrównoważonego społecznie i ekonomicznie. Takie podejście nie wyczerpuje jednak 

diagnozy wszystkich przestrzeni zintegrowanego rozwoju i dlatego wymaga 

interdyscyplinarnej debaty naukowej poszukującej lepszego ładu społeczno-ekonomicznego 

i politycznego, wdrażania lepszych mechanizmów, narzędzi i procedur koordynacji, by 

redukować ryzyko wzrostu nierówności społecznych, katastrofy ekologicznej, niestabilności 

i dysproporcjonalności wzrostu gospodarczego, narastania niepokojów społecznych i wielu 

innych obserwowanych destruktywnych procesów. Pobudzanie odgórne z poziomu 

ponadnarodowego zrównoważonego rozwoju jest konieczne lecz niewystarczające. Trzeba 

również szukać odpowiednich podstaw aksjologicznych proekologicznej edukacji i 

wychowania oraz polityki rządów wobec międzynarodowego ładu klimatycznego i 

sprawiedliwych nierówności społecznych, aby nie mylić środków z celami. Potrzebne są 

przecież mechanizmy ssania w tym kierunku z poziomu społeczeństwa obywatelskiego, aby 

mogły być uruchomione przez powszechną wolę i wiedzę, mądrą, pogłębioną, 

wielopłaszczyznową współpracę i partycypację wszystkich grup społecznych, skuteczne 

działania rządów i sfery biznesu dla zaspokojenia rozsądnych potrzeb ludzkich. 

O tych i innych problemach związanych z zagrożeniami dla zrównoważonego 

rozwoju chcielibyśmy debatować na zapowiadanej konferencji, jak również szukać 

odpowiedzi, czy podejmowane w Polsce i w innych krajach oraz przez organizacje 

międzynarodowe reformy i polityki oraz użytkowane i modernizowane w praktyce 

biznesowej procedury zarządzania zmierzają we właściwym kierunku, a jeśli nie, na czym 

polegają ich wady i jak temu zaradzić. 



SUGESTIE DO DEBATY KONFERENCYJNEJ 

Proponujemy dyskusję interdyscyplinarną wokół następujących problemów: 
1. Teoretyczne i praktyczne problemy doboru strategii rozwojowych.
2. Aksjologiczne podstawy rozwoju zrównoważonego.
3. Rozwój zrównoważony czy zintegrowany dla sprawiedliwych nierówności

społecznych?
4. Redefinicja roli państwa i zadań instytucji publicznych wobec wielorakich zagrożeń

rozwojowych.
5. Społeczeństwo obywatelskie wobec kwestii zrównoważonego rozwoju.
6. Znaczenie instytucji politycznych, ekonomicznych, edukacyjnych, religii, kultury i

rodziny.
7. Sprzeczności między celami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem.
8. Technologie proekologiczne, bariery ich rozwoju i warunki upowszechniania.
9. Skuteczne zarządzanie recyklingiem i produkcją w obiegu zamkniętym.
10. Bariery dyfuzji wiedzy proekologicznej i eliminowania wykluczenia cyfrowego.
11. Warunki przezwyciężania hiperkonsumpcjonizmu i budowania społecznej

odpowiedzialności dla poszanowania zasobów natury.
12. Zasady i instrumenty harmonizowania celów biznesowych, spójnościowych i

proekologicznych.
13. Deformacje demokracji, wojna kulturowa, kryzys demograficzny, rozpad rodziny a

cele klimatyczne i spójnościowe w polityce UE i rządów krajowych.
14. Co wynika z europejskich, amerykańskich i azjatyckich wzorców zarządczych dla

redukowania ryzyka zagrożeń rozwojowych?
15. Dobre wzorce instytucjonalne, polityczne i zarządcze dla zrównoważonego rozwoju.

Zaproponowane bloki tematyczne nie wyczerpują całości zagadnień, istotnych w
kontekście hasła przewodniego debaty konferencyjnej. Jesteśmy otwarci na inne propozycje, 
które mogłyby przyczynić się do lepszej diagnozy barier i warunków stymulowania 
zrównoważonego rozwoju. 

UCZESTNICY KONFERENCJI 
Naszym zamierzeniem jest nadanie konferencji interdyscyplinarnego charakteru, 
upowszechniającego podejście zintegrowane, myślenie holistyczne, strategiczne, 
respektujące odpowiedzialność wewnątrzpokoleniową i wobec przyszłych pokoleń oraz 
krytyczną analizę teoretycznych i ideologicznych schematów badawczych. Dlatego do 
udziału w debacie konferencyjnej zapraszamy nie tyko ekonomistów, ale również 
socjologów, prawników, filozofów, psychologów, politologów, teologów, religioznawców 
oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W sposób szczególny pragniemy włączyć 
do debaty również przedstawicieli środowiska biznesowego, władz lokalnych, regionalnych 
i centralnych oraz sfery oświaty, wychowania, edukacji i nauki. 

FORMUŁA OBRAD 
W obliczu pandemii w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników konferencji 

dyskusja realizowana będzie w trakcie synchronicznego spotkania on-line.  
Jej kierunek nakreślą referaty wygłoszone przez prelegentów w sesjach konferencyjnych 

on-line.  
Przewidujemy również elektroniczną sesję posterową poprzez udostępnienie on-line 

prezentacji wszystkich zainteresowanych uczestników.  



PUBLIKACJE KONFERENCYJNE 
 kwartalnik „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (20 pkt wg MNiE)
 termin wydania: 2022 rok (przy sprawnej komunikacji z Autorami możliwe jest

opublikowanie części tekstów w 2021 roku)

Kryteria klasyfikacji artykułów w czasopiśmie: 
 spójność tematyczna artykułu z profilem czasopisma,
 pozytywne recenzje artykułu,
 preferowane są teksty w języku angielskim oraz we współautorstwie z zagranicznym

autorem.

KALENDARIUM 

KONTO KONFERENCJI 

Uniwersytet Rzeszowski 
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C

Nr konta.:  21 1240 6960 1562 0000 0170 0006 
Tytuł przelewu: Nierówności 21; Imię i nazwisko Autora 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie
formularza on-line dostępnego pod adresem:
https://forms.office.com/r/jKtaR6sGLi

31.07.2021 

2. Opłata konferencyjna: 400 zł (w przypadku zgłoszenia artykułu do
publikacji; opłata obejmuje koszty publikacji)
Uczestnictwo w obradach konferencyjnych, tj. bez zgłoszenia artykułu
do publikacji, jest bezpłatne.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 13.09.2021 r.
koszty nie będą zwracane.

13.09.2021 

3. Termin składania prezentacji elektronicznych (do przedstawienia w
ramach obrad konferencyjnych lub w sesji posterowej):

Wytyczne do przygotowania prezentacji do sesji posterowej do
pobrania:
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-
spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-ekonomii-i-
finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe

Prezentacje należy przesłać na e-mail: konferencjans@ur.edu.pl
(w przypadku dużej objętości pliku zalecamy jego przesłanie np. za
pomocą https://wetransfer.com/).

20.09.2021 

4. Termin przesyłania artykułów do publikacji

Szablon edytorski do pobrania:
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/authors-guide

Artykuły prosimy zgłaszać za pośrednictwem systemu naboru 
tekstów dostępnego pod adresem: 
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/about/submissions 

20.09.2021 

https://forms.office.com/r/jKtaR6sGLi
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-ekonomii-i-finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-ekonomii-i-finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-ekonomii-i-finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe
mailto:konferencjans@ur.edu.pl
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/authors-guide
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/about/submissions


ORGANIZATORZY KONFERENCJI 

Organizatorami XX edycji konferencji „Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy” jest 
Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zespół redakcyjny 
czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. 
 

 

Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social 
Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 
10.15584/nsawg – jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Kwartalnik 
jest indeksowany w: IC Journals Master List (Index Copernicus), The Central European 
Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online 
Library (CEEOL), BazEkon, Arianta, EconBiz (ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics), „Most Wiedzy” Politechniki Gdańskiej, EBSCO.  

Kwartalnik od kilku lat znajduje się na liście 100 najpopularniejszych czasopism 
naukowych w Polsce według Google Scholar (Polish top 100 Journals Google Scholar), gdzie 
stale poprawia swoją pozycję w rankingu. Według stanu na 01.10.2020 r. zajmuje 10. pozycję 
w rankingu z indeksem h5 = 11, medianą h5 = 1. 

W wykazie MEiN publikacji w czasopiśmie przypisano 20 pkt. Więcej na: 
https://journals.ur.edu.pl/nsawg 

 

 
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak – przewodniczący komitetu organizacyjnego 

Mgr Anna Kowal – sekretarz konferencji 

Dr Paweł Szura – sekretarz konferencji 

Dr Magdalena Cyrek 

Dr Małgorzata Wosiek 

Dr Paweł Zawora 

 

 

Dane korespondencyjne: 

Uniwersytet Rzeszowski 

Instytut Ekonomii i Finansów 

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów 

z dopiskiem „Nierówności 21” 

e-mail: konferencjans@ur.edu.pl 

 

 
Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres organizatorów: 
konferencjans@ur.edu.pl 

https://journals.ur.edu.pl/nsawg
mailto:konferencjans@ur.edu.pl
mailto:konferencjans@ur.edu.pl

