
                  

      

 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prof. dr hab. Gertruda Uścińska  

oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. dr hab. Ryszard Koziołek  

mają zaszczyt zaprosić na  

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

„Młodzi pracownicy na rynku pracy – 

problemy, szanse, zagrożenia” 
 

20 listopada 2020 r. 

godz. 9.30-15.00 

Wydarzenie odbędzie się online na platformie MS Teams 

Zapisy: formularz zgłoszeniowy 

 

Program konferencji: 
 

 

9.30 – otwarcie konferencji  
 

PANEL I  
 

9.40-10.10 - Prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet 
Warszawski)  

Młodzi pracownicy na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych 
 

10.10-10.30 - Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy) 

Psychospołeczne warunki pracy oraz dobrostan młodych pracowników – zagrożenia i szanse 
 

10.30-10.50 - dr Ewa Staszewska (Uniwersytet Łódzki) 
Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych  
 

10.50-11.10 - dr hab. Helena Szewczyk, prof. UŚ  (Uniwersytet Śląski) 
Zakaz dyskryminacji ze względu na młody wiek   
 
Dyskusja/przerwa  

https://docs.google.com/forms/d/1G8UlgFDOwDOqOPTnHlRWVn3l7maGqXU5rdB5FZQp2UU/viewform?edit_requested=true


PANEL II  
 
11.30-11.45 - dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

Bezrobotni z pokolenia Z na rynku pracy – oczekiwania wobec pracodawców, wyzwania 
aktywizacji zawodowej  
 

11.45-12.00 - dr Urszula Torbus (Uniwersytet Śląski)  
Prekaryzacja zatrudnienia młodych osób  
 

12.00-12.15 - dr Michał Barański (Uniwersytet Śląski)  
Znaczenie społeczne i prawne praktycznego przygotowania do świadczenia pracy  
na przykładzie stażu uczniowskiego oraz praktyki absolwenckiej  
 

12.15-12.30 - dr Jakub Gołaś (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)  
Dostęp młodych pracowników do zbiorowych form partycypacji pracowniczej - bariery prawne  
i socjologiczne 

 
12.30-12.45 - dr Paweł Kot (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  

Znaczenie samooceny dla skuteczności pierwszej tranzycji na rynek pracy – badania 
absolwentów 
 
Dyskusja/przerwa   
 

Panel III   
 
13.15-13.30 - Piotr Gajewski (doktorant, Uniwersytet Gdański) 

Zwolnienie podatkowe od podatku PIT do ukończenia 26 roku życia jako forma dyskryminacji 
wyrównawczej – konstytucyjność i wpływ na sytuację prawnopodatkową 
 

13.30-13.45 - Dawid Błachowicz (student, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
        Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja ludzi na rynku pracy  
        w perspektywie obecnego stulecia 

 
13.45-14.00 - Miłosz Barłóg (student, Uniwersytet Śląski) 

Czy zastąpią nas maszyny?  
 

14.00-14.15 - Agata Grochowska (studentka, Uniwersytet Warszawski) 
Sharing economy – wyzwanie czy szansa dla rynku pracy? Analiza zjawiska z uwzględnieniem 
aspektów prawnych: regulacji UE i wybranego kraju członkowskiego (Hiszpania) 
 

14.15-14.30 - Kacper Bonawenturski (student, UMK w Toruniu) 
Doświadczenie pracownika a zasada równości w zatrudnieniu – legalna niesprawiedliwość 
wobec młodych pracowników? 
 

14.30-14.45 - Monika Rogala (studentka, Uniwersytet Śląski)  
Prawnik – prekariusz, czyli problemy zawodowe młodych prawników 
 

14.45-15.00 - Katarzyna Nasiadka (studentka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Czy młodzi nie chcą pracować? – analiza zjawiska generacji NEET 
 

15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji  


