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ŚRODA, 18.05.2022 R.

CZWARTEK, 19.05.2022 R.

od 15.00 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Konferencji w Hotelu
18.00 - 20.00  Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji

8.00 - 09.30 Śniadanie
8.00 - 09.30 Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy Recepcji
9.30  Otwarcie obrad – oficjalne otwarcie Konferencji

Międzyzdroje, 18-20 maja 2022 r.

9.30 - 11.00 Sesja plenarna, prowadzenie: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 13.00 Sesja panelowa 1.
Kapitał ludzki w gospodarce, prowadzenie: dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, „Polityka rodzinna a sprawiedliwość społeczna, czyli po co
inwestować w kapitał ludzki?"
dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, „VUCA czy BANI? - wyzwania zarządzania kapitałem ludzkim 
 w czasach post(?)pandemicznych"

dr hab. Agnieszka Postuła, dr Tomasz Rosiak, „Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym.
Wyzwania gospodarki 4.0"
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska, „Kariera zawodowa kobiet - menedżerek a macierzyństwo"
dr hab. Marcin Gołembski, dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, dr hab. Grzegorz
Wojtkowiak, „Narzędzia zarządzania zespołami pracowników w warunkach wymuszonej pracy zdalnej" 
dr Paweł Antoszak, „Zróżnicowanie wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim"
dr Anna Krasnova, „Derekrutacja w zespołach projektowych – determinanty i sposoby realizacji"

1.

2.
3.

4.
5.

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, „Metodyka badań kompetencji młodego pokolenia  w
warunkach rozwoju gospodarki 4.0"
dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP,r Anna Waligóra, „Ekonomiczne przygotowanie młodzieży do
wyzwań Gospodarki 4.0 - multikompetencyjność czy specjalizacja?" 

1.

2.

  

11.30 - 13.00 Sesja panelowa 2.
Młode pokolenie na rynku pracy, prowadzenie: prof. dr hab. Anna Lipka
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3.dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP, „Kompetencje cyfrowe pokolenia Z w obszarze pracy 
     i rozwoju zawodowego"
4. 

5.dr hab. inż. Alicja Smolbik-Jęczmień, prof. UEW, mgr inż. Patrycja Paleń-Tondel „W jakim stopniu  
 przedstawiciele pokoleń BB, X, Y i Z utożsamiają się ze stereotypową charakterystyką swojego pokolenia?
- refleksje z badań„

13.00 - 14.00 Obiad

14.00 - 15.30 Sesja panelowa 3.
CSR z perspektywy interesariuszy, prowadzenie: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW, „Misja i wartości w firmie jako element jej trwałości"
dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UEW, „Społecznie nieodpowiedzialne działania
względem pracowników w obszarze ekonomicznym w małym przedsiębiorstwie"
dr hab. Małgorzata Okręglicka, prof. PCz, „Cyfryzacja działalności biznesowej  i ukierunkowanie
zasobów ludzkich na zrównoważoną konsumpcję i produkcję„
dr hab. Dorota Molek-Winiarska, prof. UEW, dr Katarzyna Mikołajczyk, „STUDIA PRZYPADKÓW
INICJATYW NA RZECZ DOBROSTANU W PRACY W OKRESIE PANDEMII"
dr Magdalena Andrałojć, „SPOŁECZNA WARTOŚĆ PRACY w świetle badań dotyczących postrzegania
istoty i znaczenia pracy przez osoby pracujące zawodowo"

1.
2.

3.

4.

5.

14.00 - 15.30 Sesja panelowa 4.
Edukacja z perspektywy pracodawcy i pracownika, prowadzenie: prof. dr hab. Marta Juchnowicz

dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, „Koncepcja uczenia się przez całe życie - oczekiwania   menedżerów
a postawy młodzieży"
dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, „Pracownicy widma – istota i znaczenie dla produkcji
wiedzy naukowej"
dr Anna Michałkiewicz, dr Marzena Syper-Jędrzejak, „Kształcenie na odległość i rozwój wybranych
kompetencji społecznych u przyszłych menedżerów"
prof. dr hab. Stanisław Sirko, dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, prof. ASzWoj, dr Maria
Jabłońska-Wołoszyn, „Doskonalenie procesu szkoleń technicznych w Siłach Zbrojnych"
dr Dariusz Danilewicz, „Współpraca szkół zawodowych, szkół wyższych i pracodawców na rzecz
wysokojakościowej edukacji - studium przypadku branży Horeca"

1.

2.

3.

4.

5.

6.dr Anna Waligóra, „Przedsiębiorczość społeczna Nowego Pokolenia w Nowej Gospodarce"

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ,  „Specyfika zarządzania pokoleniem Y i Z w zrównoważonym
przedsiębiorstwie"
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mgr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka - Metodyka ustalania stawek godzinowych pracowników w
przedsiębiorstwach opartych na wiedzy jako element odporności organizacyjnej i budowania przewagi
konkurencyjnej na przykładzie specjalistycznej firmy inżynierskiej
dr Barbara Chomątowska, dr Iwona Janiak-Rejno, dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, mgr Andrzej
Strugała, „Pokolenie Z w niepewnym czasie SARS-CoV-2 – jak czuje się z dala od biura?"
dr Karolina Drela, „Wypalenie zawodowe pracowników polskich przedsiębiorstw w czasie pandemii Covid-19" 
dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka, „W kierunku zrozumienia kultury ryzyka w zarządzaniu: przegląd systematyczny i
meta-analiza"
dr inż. Marzena Góralczyk, „Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstw z perspektywy przedstawicieli młodego
pokolenia - w świetle wyników badań"
dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, „Rola zielonych kompetencji w zrównoważonym rozwoju produkcji:
przegląd literatury"
mgr Alena Ivanova, „Skłonności pracownika do rozwoju zawodowego i jej pomiar"
dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, „Stan i perspektywy wielkości imigracji w Polsce"
dr Magdalena Kogut-Jaworska, „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym"
dr inż. Jolanta Korkosz–Gębska, dr Katarzyna Modrzejewska, mgr Dariusz Parzych, „Innowacje społeczne
w rozwiązywaniu istotnych i złożonych problemów Mazowsza"
dr Dorota Kurek, „Atrakcyjność Wojska Polskiego jako pracodawcy - wyniki badań empirycznych"
dr Agnieszka Kwarcińska, „Ocena preferencji działań z zakresu CSR skierowanych do pracowników w świetle
wyników badań pierwotnych"
dr Kamila Ludwikowska, „Wsparcie pracowników w trategiach HR Covid-19 jako czynnik kształtujący wpływ
przeprojektowania pracy na wyniki pracy"
dr Joanna Macalik, „Rola marki osobistej lidera start-upu w kreowaniu marki pracodawcy online„
dr Agnieszka Malkowska, Mariia Vikhasta, „Ocena komunikacji wewnętrznej organizacji na przykładzie
samorządu studenckiego"
dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US, „Rola społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu doskonaleniem i
rozwojem potencjału personelu"
dr Patrycja Mizera-Pęczek, „Rekrutacja i selekcja artystów w dyskursie medialnym"
dr Janusz Rosiek, „Polityka społeczna a nierówności dochodowe w krajach Unii Europejskiej"
dr Janusz Rymaniak, „Zdalne miejsca pracy w okresie COVID-19 jako forma przestrzeni organizacyjnej"
dr Olena Shelest-Szumilas, „Kompetencje cyfrowe młodzieży - wyniki badania uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego"
dr inż. Monika Sipa, „Trendy i wyzwania w zarządzaniu talentami - mapa wiedzy"
dr Aneta Sokół, „Orientacje życiowe twórcze i odtwórcze pracowników w perspektywie rozwoju organizacji
sektora kreatywnego"
dr Jolanta Stec-Rusiecka, dr inż. Agata Warmińska, „Zmiany w MŚP na skutek pandemii COVID-19 - warunki
pracy, zmiany organizacyjne"
mgr Robert Szydło, „Rozwój studentów Zarządzania Zasobami Ludzkimi - ogólnopolska weryfikacja koncepcji
YHR"
dr Anna Tomaszuk, „Uwarunkowania jakości relacji w perspektywie przedsiębiorstwo - instytucje otoczenia
biznesu"
mgr Łukasz Ubycha, „Działania rekrutacyjne na Pomorzu Zachodnim w firmach zatrudniających powyżej 250
pracowników w dobie zmian kryzysu uchodźczego w roku 2022"
mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka, „Marka osobista jako narzędzie kształtowania kultury organizacyjnej"
mgr Małgorzata Wesołowska, „Długookresowe emigracje Polek z perspektywy motywów i sytuacji
zawodowej"
dr Gabriela Wronowska, „Determinanty wchodzenia na rynek pracy studentów studiów ekonomicznych.
Wyniki badań ankietowych"
dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US, „Percepcja sprawiedliwości w systemie ocen pracowniczych"
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15.30 - 16.15 Sesja posterowa
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19.00 - 20.00 Koncert lekkiej muzyki klasycznej
20.00  Uroczysty bankiet

PIĄTEK, 20.05.2022 R.
8.00 - 9.30 Śniadanie

9.30-11.00 Sesja panelowa 1. 
Ergonomia w środowisku pracy, prowadzenie: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

mgr inż. Wiktoria Czernecka, „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
produkcyjnym poprzez ergonomię"
mgr inż. Marcin Berlik, „Identyfikacja i ocena niezgodności ergonomicznych w zakresie sposobu
wykonywania czynności sterowniczych przez pilota szybowca"
mgr inż. Sebastian Kubasiński, „Proaktywna strategia bezpieczeństwa organizacji i efektywność w
podejmowaniu działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy"
dr inż. Żaneta Nejman, dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP, „Stres cyfrowy jako
przykład ryzyka psychospołecznego w środowisku pracy"
dr inż. Kamil Wróbel, „Zarządzanie interwencjami ergonomicznymi w przemyśle 4.0"

1.

2.

3.

4.

5.

9.30 - 11.00 Sesja panelowa 2. 
Pandemia jako wyzwanie i szansa, prowadzenie: dr hab. Alicja Miś, prof. UEK

prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dr Hanna Kinowska, „Czynniki decydujące o samopoczuciu
zawodowym pracowników w warunkach pandemii COVID-19"
dr hab. Agnieszka Springer, prof. WSB,  „Projektowanie programów prozdrowotnych dla pracowników
w czasach pandemii COVID-19 ocena efektywności działań"
dr hab. Maria Majewska, prof. UAM, dr Joanna Nieżurawska-Zając, „Wpływ pandemii COVID-19 na
oczekiwania młodych pracowników wobec systemu motywacyjnego"
dr Katarzyna Zadros, „Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu zasobami ludzkimi instytucji
publicznych w czasie pandemii COVID-19 - perspektywa Smart City"
dr inż. Anna Albrychiewicz-Słocińska, „Zarządzanie środowiskiem pracy i budowanie poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pracowników służby zdrowia podczas pandemii COVID-19"

1.

2.

3.

4.

5.

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
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11.00 - 13.00 Sesja panelowa 3. 
Postawy etyczne w miejscu pracy, prowadzenie: dr hab. Sławomir Kamosiński prof., UKW

dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP,  „Kompetencje etyczne i obywatelskie młodzieży"
dr Anna Wasiluk, „Postawy wobec etyki biznesu w opinii studentów kierunku zarządzanie"
dr Tomasz Gigol, „Nieetyczne zachowania dla przełożonego, charyzma i identyfikacja organizacyjna"
dr Katarzyna Durniat, „Doświadczanie i akceptacja mobbingu w miejscu pracy"
dr Wojciech Pawnik, „Kłamstwo rekrutacyjne a zaufanie w organizacji"
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, dr Marzena Staszkiewicz,  „Znacznie wrażliwości społecznej wśród HR
Business Partnerów dla kształtowania ich postaw względem społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw"

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.00 - 13.00 Sesja panelowa 4. 
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, prowadzenie: prof. dr hab. Felicjan Bylok

dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ, dr Olena Krawczyk-Antoniuk, „Wpływ wieku pracownika na
postrzeganie składników proefektywnościowego modelu klimatu organizacyjnego"
dr hab. Przemysław Zbierowski prof. UE, mgr Krzysztof Wąsek, „Interaktywność, proaktywność i
społeczność jako filary programów onboardingowych - propozycja narzędzia pomiaru"
dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik prof. PCz, „Kompetencje cyfrowe zasobów ludzkich organizacji a
konkurencyjność przedsiębiorstw"
dr hab. Anna Pawłowska, prof. UW, „Rotacja pracowników z Zatrudnieniową Orientacją  Rynkową a
przywiązanie afektywne w kontekście wewnątrzorganizacyjnego wsparcia, roli   i zatrudnialności"

1.

2.

3.

4.

13.00 Podsumowanie obrad, oficjalne zamknięcie Konferencji 
13.15 Obiad


