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Czy kapitalizm może być moralny? Czy katolicka nauka społeczna jest 
drogą do uczynienia go moralnym, czy też drogą na manowce? Dziś 
na nowo wzrasta zainteresowanie etycznymi aspektami życia gospo-
darczego i coraz częściej dostrzega się potrzebę dialogu na ten te-
mat między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Rozwijają się kolej-
ne inicjatywy próbujące przełożyć szczytne idee na język biznesowej 
praktyki, która sprzyjać będzie odnowie ładu w gospodarce świato-
wej. Kryzys gospodarczy pokazał, że rynek powinien być ograniczany 
przez efektywne regulacje. Te procesy zmuszają ekonomię do porzu-
cenia języka metodologicznego indywidualizmu i sięgnięcia całkiem 
niespodziewanie po pojęcie solidarności.
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Prowadzący: dr Michał Łuczewski – dyrektor programowy 
Centrum Myśli Jana Pawła II

Marek Belka – od 2010 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. W latach 2004–2005 Prezes Rady  

Ministrów. W  1996  r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W  latach 1994–1996 był  wice-

przewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a  następnie doradcą  

ekonomicznym Prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Profesor nauk 

ekonomicznych,  autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz po-

lityki antyinflacyjnej w  krajach rozwijających  się. Specjalizuje się  w  zakresie ekonomii stosowanej oraz 

współczesnej myśli ekonomicznej.

Domingo Sugranyes Bickel – przewodniczący Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice promującej kato-

licką naukę społeczną w świecie biznesu oraz wspierającej działania charytatywne Stolicy Apostolskiej. 

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie we Freiburgu i iberystyki na Universidad Complutense of Madrid. 

Członek Rady Società Cattolica di Assicurazione SC i Fundación Mapfre. 

Tomasz Dołęgowski – profesor Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-

wie. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wtedy SGPiS). Jego specjalizacja naukowa to pro-

blematyka konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, etyki w gospodarce i biznesie 

międzynarodowym, konkurencyjności w  transporcie. Prowadził wykłady w Wilnie, Budapeszcie, Helsin-

kach i Mediolanie. Blisko współpracuje z uczelniami w krajach bałtyckich i środowiskami polskimi na Wi-

leńszczyźnie.

Jens Lowitzsch – profesor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (Profesura Fun-

dacyjna Kelso Prawa Porównawczego, Wschodnioeuropejskiego Prawa Gospodarczego i  Europejskiej 

Polityki Prawa).  Zajmuje się badaniem relacji pomiędzy partycypacją  pracowników a  sprawiedliwym po-

działem zysków oraz rolą polityki publicznej w kontekście odnowy modelu państwa opiekuńczego.  Autor 

opublikowanej w czterech językach książki Partycypacja finansowa w Nowej Socjalnej Europie.


