
 

 

 

 

OTWARCIE KONFERENCJI – Dziekan WH prof. 
Urszula Chęcińska 
SESJA I PLENARNA 
(sala Rady Wydziału, prowadząca prof. Oxana 
Kozlova) 
prof. Kazimierz Krzysztofek (SWPS Warszawa) 
Technotropizm pracy: Między technomorfizacją 
pracownika a antropomorfizacją maszyny 
prof. Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH Warszawa) 
Innowacyjność i przedsiębiorczość Polaków – 
uwarunkowania kulturowe i strukturalne 
prof. Ryszard Cichocki (UAM Poznań) 
Aspiracje pracowników dotyczące kariery zawodowej 
w modernizującej się firmie 
prof. Arkadiusz Tuziak (URz Rzeszów) 
Psychospołeczne aspekty innowacyjności w 
środowisku pracy 
prof. Sławomir Banaszak (UAM Poznań) 
Srebrni menedżerowie. Próba ekstrapolacji  
PRZERWA KAWOWA 
SESJA II PRACA W SYSTEMIE SPOŁECZNYM I 
GOSPODARCZYM 
(sala Rady Wydziału, prowadząca prof. Jolanta 
Gładys-Jakóbik) (równoległa z sesją III) 
dr Witold Nowak (UW) 
Ambiwalencje transformacji socjalistycznych 
przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Próba 
podsumowania i prognozy 
dr Magdalena Leszko (Northwestern University 
Evanston/US Szczecin) 
Tożsamość zawodowa a Pokolenie Y. Planowanie 
kariery w kontekście zmian na rynku pracy 
dr Arkadiusz Kołodziej (US Szczecin) 
Prestiż zawodu a atrakcyjność zawodu - o dwóch 
wymiarach oceny społecznej wybranych profesji 
dr Mariusz Baranowski (UAM Poznań) 
Wizja społeczeństwa (bez) pracy. Między 
gospodarką społeczną a ekonomiczną ortodoksją  
SESJA III PRZESTRZEŃ PRACY, RELACJE, 
EMOCJE 
(sala 100, prowadząca prof. Oxana Kozlova)  
(równoległa z sesją II) 
dr Elżbieta Kolasińska (UG Gdańsk) 
Czy miejsce pracy to źródło uprawnionego 
upełnomocnienia, merytokracji i stratyfikacji? 
dr Agnieszka Jeran (UAM Poznań), dr Anita 
Basińska (SWPS Poznań) 
Przyszłe miejsce pracy jako przestrzeń oddolnie 
zaprojektowana 
mgr Andrzej Lemański (SWPS Warszawa) 
Jak badać wpływ automatyzacji pracy na rynek 
pracy? 
mgr Agnieszka Kalbarczyk (UW Warszawa) 
Elastyczny rynek pracy jako remedium na 
psychologiczne i społeczne konsekwencje 
bezrobocia? Szanse na realną zmianę kulturowej roli 
płatnego zatrudnienia 
PRZERWA 

SESJA IV POMIĘDZY PRACĄ A CZASEM 
WOLNYM 
(sala Rady Wydziału, prowadzący prof. Ryszard 
Cichocki) (równoległa z sesją V i VI) 
dr Anna Kozłowska (SGH Warszawa) 
Pomiędzy pracą a domem: świat blogerek w 
społeczeństwie trzeciej fali 
mgr Magda Prokopczuk (APS im. 
M.Grzegorzewskiej Warszawa) 
Coffice. Identyfikacja przestrzeni mobilnej pracy 
Anna Ścibior-Butrym (US Szczecin) 
Konflikt ról społecznych jako efekt uboczny 
„wymagającego” rynku pracy 
SESJA V PRACA I ROZWÓJ LOKALNY A 
PROBLEMY SPOŁECZNE 
(sala 100, prowadząca prof. Oxana Kozlova) 
(równoległa z sesją IV i VI) 
dr Małgorzata M. Kulik (US Szczecin) 
Elastyczne formy zatrudnienia - szansa czy 
zagrożenie dla rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością 
dr Roland Łukasiewicz (WSM Warszawa) 
Realizacja zadań pomocy społecznej i wsparcia 
instytucjonalnego osób bezdomnych z perspektywy 
pracowników socjalnych wobec wyzwań 
współczesnych migracji 
dr Izabela Książkiewicz (SGH Warszawa) 
Spółdzielnia socjalna - szansą na aktywizację 
zawodową czy praca na niby? Rozważania o 
szansach i zagrożeniach rozwoju wspomaganych 
form zatrudnienia 
mgr Bartosz Mazurkiewicz (US Szczecin) 
Sołtysi XXI wieku jako liderzy społeczności 
lokalnych. Analiza typów przywództwa 
SESJA VI MISCELLANEA 
(sala 120 ICK, prowadząca prof. Urszula Kozłowska)  
(równoległa z sesją IV i V) 
dr Lidia Domańska (UWM Olsztyn) 
Systemy motywacyjne w jednostkach sektora 
finansów publicznych na przykładzie wybranej 
jednostki samorządowej 
prof. Agnieszka Kołodziej-Durnaś (US Szczecin)  
Psychospołeczne aspekty pracy w warunkach 
izolacji. Marynarze - wczoraj, dziś, jutro 
Klaudia Jankowska (UAM Poznań) 
Wizerunek prestiżowego miejsca pracy w opiniach 
studentów i absolwentów nauk społecznych 
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 
KONFERENCJI 

REFERATY BEZ UDZIAŁU 
mgr Piotr Zbieranek (IBnGR Gdańsk) 
Pomiędzy obowiązkami i czasem wolnym: od układu 
sekwencyjnego do patchworku. Przykład uczestnictwa w kulturze 
dr Joanna Hołda (Lubelski Instytut Designu/WSPiA Lublin) 
Innowacje w miejscu pracy - funkcjonowanie "organizacji 
przyszłości" i aspekty prawne 

UDZIAŁ BEZ REFERATÓW 
dr Piotr Jermakowicz (PW Warszawa) – uczestnictwo bez 
referatu 
mgr Iwona Braun (Wydawnictwo Braun) – uczestnictwo bez 
referatu  
mgr Joanna Bobrowska – uczestnictwo bez referatu 


