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Definicja dyscypliny 
Problemy badawcze  
Cele podręcznika 

Rozdział 1.Trzy koncepcje człowieka w gospodarce 

1.Indywidualizm metodologiczny 
2.Człowiek ekonomiczny (homo oeconomicus) 
3.Człowiek socjologiczny (homo sociologicus) 
4.Człowiek społeczno-ekonomiczny (zakorzeniony instytucjonalnie) 
5.Typologia Amitaia Etzioniego a polskie organizacje przemysłowe 
6.Ramy teoretyczne trzech koncepcji człowieka 

Rozdział 2.Od organizacji do instytucji 
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3.W kierunku antyweberyzmu 

Władza 
Konflikt 
Nauka i technika 

4.Instytucje a organizacje 
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Ujęcie funkcjonalne 
Ujęcie elitystyczne 
Ujęcie marksistowskie i neomarksistowskie 
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5.Industrializacja socjalistyczna. Cechy i strategia 
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5.Fala poszukiwań systemów mieszanych 
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6.Powrót samoregulacji rynkowej w latach siedemdziesiątych–dziewięćdziesiątych 
7.Epistemologiczna zagadka czeka na rozwiązanie 

Rozdział 6.Państwo w gospodarce. Ile czy jakie? 
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Państwo socjalistyczne 

3.Funkcje aparatu państwowego w gospodarce 
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Nowoczesny liberalizm 
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Transferowe welfare state 
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5.Welfare state w postsocjalistycznej Polsce 

Rozdział 8.Stosunki pracy. Konflikt, kooperacja, gra 

1.Cztery fazy, cztery orientacje 
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Radykalno-konfliktowa wizja Solidarności 
System pluralistyczny (neoliberalny) 
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Polski wariant neokorporacjonizmu (gospodarka negocjowana) 
10.Wyzwania przyszłości 

Rozdział 9.Własność i prawa własności 

1.Uzasadnienia i usprawiedliwienia własności prywatnej 
2.Wymiar filozoficzny 
3.Encyklika Laborem exercens a własność 
4.Prawa i formy własności 
5.Wymiar ekonomiczny 
6.Wymiar polityczno-ekonomiczny 
7.Wymiar socjologiczny 

Rozdział 10.Instytucjonalizacja rynkowa w postsocjalizmie 

1.Trzy perspektywy. Pierwsze przybliżenie 
2.Perspektywa globalizacyjno-imitacyjna, czyli jak łączyć konstruktywizm ze 
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3.Perspektywa ewolucyjno-regulacyjna, czyli projekty i ludzie 
4.Perspektywa dziedzictwa strukturalnego 

Wariant fatalistyczny 
Wariant umiarkowany 

5.Porządek społeczny a zmiana systemowa 

Rozdział 11.Sprawiedliwość dystrybucyjna 
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Sfery sprawiedliwości. Michael Walzer 
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