Konferencja naukowa „Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej”

Konferencja naukowa odbyła się 18 listopada 2015 w Pałacu Kazimierzowskim UW, w sali
im. K. Brudzińskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad stu przedstawicieli świata akademickiego.
Byli to zarówno socjologowie, jak i prawnicy, ekonomiści, specjaliści z zakresu polityki
społecznej oraz innych dziedzin.
Konferencja stawiała sobie za cel podjęcie najwaŜniejszych, a niedostatecznie uwzględnianych
w debacie publicznej, problemów pracy. Analiza problematyki pracy i zatrudnienia była
prowadzona z punktu widzenia róŜnych dziedzin nauk społecznych, co pozwoliło na wskazanie
wyzwań współczesnej polityki społecznej.
Konferencję otworzył dr hab. Wojciech Pawlik , prof. UW - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji. Pierwszy wykład, zatytułowany tak jak cała konferencja, wygłosiła
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz. Przypomniała w nim historię tzw. kwestii społecznej w XIX w.
oraz rozwój polityki społecznej będący próbą odpowiedzi na narastające problemy związane z
pracą.
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kwestionowanych, a w XXI w. wracać musimy do podstawowych pytań takich jak to, czym jest
„płaca godziwa” i ile powinien zarabiać robotnik. Następnie głos zabrał profesor Krzysztof
Kiciński mówiąc o wyzwaniach demograficznych współczesnego świata powiązanych z kwestią
pracy, a w szczególności systemów emerytalnych. Podobny temat w świetle statystyk
publicznych podjęła dr GraŜyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. Prof.
dr hab. Józef Oleński podkreślał odpowiedzialność państwa za politykę społeczną i postulował
lepsze zbieranie i wykorzystanie róŜnorodnych danych niezbędnych do jej odpowiedzialnego
kształtowania. Na koniec pierwszej sesji dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UR
wygłosiła referat o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Po przerwie odbył się panel dyskusyjny poświęcony kwestiom prawa pracy, w którym wzięli
udział prof. dr hab. Teresa Romer, prof. dr hab. Michał Seweryński oraz dr hab. Gertruda
Uścińska, która w swoim wystąpieniu przypomniała, Ŝe za wszystkimi kwestiami teoretycznymi
stoi człowiek, z jego realnymi problemami. Słowa Pani Profesor stały się doskonałym
przyczynkiem do następnego panelu poświęconego sytuacji prekariatu w Polsce, grupy osób
pracujących w oparciu o elastyczne formy pracy. Rodzi to pytania o ich prawa, zakres pracy i
godziwą płacę. Głos w tej dyskusji zabrali przedstawiciele Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych UW oraz zaproszeni goście, w tym pan Janusz Śniadek - przedstawiciel związków

zawodowych oraz prof. dr. hab. Kazimierz Frieske. Sprawa płacy i jej wpływu na czynniki
gospodarcze, demograficzne i społeczne stała się równieŜ tematem przewodnim kolejnego
panelu, w którym głos zabrali ekonomiści: prof. dr hab. GraŜyna Ancyparowicz, prof. dr. hab.
ElŜbieta Mączyńska, dr. hab. Stanisław Ryszard Domański, prof. SGH oraz prof. dr. hab. Jerzy
śyŜyński.
W następnej sesji poświęconej empirycznemu badaniu zagadnień związanych z pracą, udział
wzięli naukowcy z uczelni warszawskich, łódzkich i wrocławskich. Poruszone zostały tematy
sposobów pozyskiwania zatrudnienia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
kontaktów osobistych. Wyniki analiz zaprezentowane przez dr Mikołaja Pawlaka i mgr Michała
Kotnarowskiego pokazują, iŜ w Polsce – podobnie jak w innych krajach – najczęściej praca
pozyskiwana jest dzięki uczestnictwu w sieciach społecznych. Ciekawym uzupełnieniem prac
przedmówców było wystąpienie dr Karoliny Thel, której wyniki badań sugerują, Ŝe wybór
zawodu,
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z uwarunkowaniami rodzinnymi i aspiracjami w tym zakresie. Kontynuacją podejmowanej
tematyki był referat dr Ewy Cichowicz i dr Agnieszki Nowak, które podjęły próbę dyskusji na
temat ekskluzji finansowej osób pozostających poza rynkiem pracy. Interesującymi wynikami
badań podzielili się takŜe mgr Patrycja Chrzanowska, mgr Michał Przybylski i mgr Iwo Łoś,
którzy zaprezentowali badania dotyczące sytuacji osób zatrudnianych w specyficznych
warunkach pracy.
Konferencja, z udziałem znakomitych gości: Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz
przedstawicieli Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji została zakończona
wyjątkową sesją jubileuszową prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz pt. „Kwestia społeczna u progu
XXI wieku”. Ten sam tytuł nosi księga jubileuszowa, która została wręczona Pani Profesor.
Podczas sesji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Krzysztofa Kicińskiego, prof.
dr hab. Marcina Króla, prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej, dr hab. Jolanty Supińskiej, em. prof. UW,
prof. dr hab. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, prof. dr hab. Jerzego Wratnego. Jubileuszowe
Ŝyczenia złoŜyli Pani Profesor reprezentanci instytucji, z którymi była związana w trakcie
swojego Ŝycia naukowego i zawodowego. Na koniec uczestnicy konferencji udali się na
uroczysty bankiet do Klubu Profesorskiego.

