
Agenda konferencji 

Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych 

18 kwietnia 2013 r. 

10:00 Inauguracja konferencji     
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu                                                                                     
sala W3 

10:15 - 12:00 Sesja I/ referaty + dyskusja/ czas referowania 15 minut 

 prof. Witold Kwaśnicki 
Panika roku 1907 i kryzys finansowy 2008                                                   
– podobieostwa, różnice, konsekwencje 

 prof. Maria Lissowska 
Zaufanie i kapitał społeczny – uwarunkowania kulturowe, 
instytucjonalne, czy indywidualne?  
Wnioski z porównao międzynarodowych 

 prof. Zygmunt Tkocz 
Więź społeczna w czasach kryzysu 

 prof. Bożena Klimczak 
Max Weber – zapoznany instytucjonalista 

 dr Ewa Gruszewska 
Instytucje nieformalne w teorii F.A.Hayeka 

 prof. Wacław Stankiewicz 
Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa 

12:00 - 12:20 Przerwa kawowa 

12:20 - 14:15 Sesja II / referaty + dyskusja/  

 prof. Stanisław Rudolf 
Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze 
korporacyjnym 

 prof. Janina Godłów-Legiędź 
Ekonomia behawioralna –  szansa czy konkurencja 
dla instytucjonalizmu? 

 dr Joanna Dzionek-Kozłowska 
Konflikt i współdziałanie. Analiza instytucji i zmian 
instytucjonalnych A. Allana Schmida 

 prof. Bożena Borkowska 
Regulacja społeczna a interes prywatny i interes publiczny 

 dr Bartosz Scheuer 
O realistyczności założeo, falsyfikowalności hipotez i innych 
modernistycznych mitach współczesnej ekonomii 

 mgr Karol Fjałkowski 
Rola psychologii w ekonomicznej teorii  zachowao ludzkich 
Gary'ego S. Beckera 

14:15 Obiad                                                                                                                     
budynek D   Sala Kominkowa 

  



 

 

15:00 - 16:30 Sesja III / referaty + dyskusja/  

 dr Patryk Gałuszka 
Ekonomiczna analiza umowy ACTA 

 dr Marcin Brol 
Problem praw własności w kontekście upowszechnienia 
technologii druku przestrzennego 

 dr Mikołaj Klimczak 
Przemiany na rynkach gier wideo spowodowane problemami 
związanymi z prawem  własności intelektualnej 

 dr Izabela Ścibiorska – Kowalczyk, mgr  Jarosław Kowalczyk 
Ochrona własności intelektualnej  w obszarze komunikacji 
wizualnej 

19:00 Uroczysta kolacja                                                                                                
budynek D  Sala Kominkowa 

19 kwietnia 2013 r.  

10:00 Drugi dzień konferencji/kawa     
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu                                                                        
sala W3 

10:00 - 12:00 Sesja IV/ referaty + dyskusja/ 

 prof. Anna Ząbkowicz, dr Jerzy Ząbkowicz 
Kontrolowana liberalizacja versus niechęd do konkurencji (vested 
interests) na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w 
Unii Europejskiej 

 dr Tomasz Legiędź 
Instytucje a rozwój gospodarczy: czy nowa ekonomia 
instytucjonalna zbliżyła nas do zrozumienia rozwoju 
gospodarczego 

 mgr Oktawian Nowak 
Instytucjonalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa: czy Unia 
Europejska może się czegoś nauczyd? 

 dr Rafał M. Jakubowski 
Reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej 
w kontekście problemu przełowienia   
 – analiza z perspektywy instytucjonalnej 

 dr Grażyna Wrzeszcz-Kamioska 

Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych na przykładzie 
zamówieo publicznych 

 mgr Katarzyna Kamioska 
Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego       
Unii Europejskiej 

12:00-12:30 Podsumowanie Konferencji  

13:00 Obiad                                                                                                                      
budynek D  Sala Kominkowa 

 


