
  

 

 

Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję naukową 

pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki” 

 
In memoriam prof. Janiny Jóźwiak, 

która odbędzie się 

w dniu 15 grudnia 2017 r. (sala 152, bud. „G” SGH): 

Warszawa, Aleja Niepodległości 162 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 listopada 2017 r.  

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Zapraszamy do uczestnictwa w czwartej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. 

„Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2017/18 i następnych będzie 

prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH 

wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 15 grudnia  br. i 

poświęcona będzie dialogowi społecznemu jako narzędziu tworzenia i prowadzenia polityki 

publicznej  (patrz program w załączeniu).  

U podstaw decyzji o organizacji konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika 

instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji 

najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty 

akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby młodszych pracowników nauki 

przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego zorganizowaliśmy cykliczną, 

ogólnopolską konferencję o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na 

których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce 

publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji 

kierujemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do 

młodych adeptów nauki, doktorantów proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich 

pod dyskusję w sesji drugiej.  

 



 

 

Konferencja posiada Radę Programową, której przewodniczy prof. Jerzy Woźnicki (FRP). W 

jej skład ponadto wchodzą: Włodzimierz Anioł (UW), Piotr Błędowski (SGH), Ewa Chmielecka 

(SGH), Juliusz Gardawski (SGH), Marta Juchnowicz (SGH), Irena E. Kotowska (SGH), Wojciech 

Morawski (SGH), Maria Mendel (UGd), Jerzy Oniszczuk (SGH), Joachim Osiński (SGH), Barbara 

Szatur-Jaworska (UW). Młodszych pracowników nauki reprezentują Horacy Dębowski (IBE) i 

Katarzyna Matuszczak (IBE, SGH), która zarazem pełni funkcję sekretarza konferencji.  

Konferencja in memoriam prof. Janiny Jóźwiak ma na celu przypomnienie sylwetki tej 

wybitnej Uczonej. Naszą inicjatywę podejmujemy w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia 

Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

 

 

 

dr hab. Ewa Chmielecka                          prof. dr hab. Piotr Błędowski 

Kierownik Zakładu Polityki     Dyrektor Instytutu Gospodarstwa  

Edukacyjnej i Naukowej IGS, KES, SGH                   Społecznego, KES, SGH                                           

 



 

 

Program IV ogólnopolskiej konferencji naukowej 

pn. „Dialog jako narzędzie tworzenia i prowadzenia polityki publicznej”  

organizowanej w ramach cyklicznej konferencji  

„Polityka publiczna a kapitał ludzki”  

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak, 

która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. (sala 152, bud. „G” SGH): 

Warszawa, Aleja Niepodległości 162 

10:30 – 11.00 

Rejestracja 

11.00 – 11.15 

Sesja powitalna 

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników  

11.15 – 11:30 – aktualności związane z Ustawą 2.0 – prof. Jerzy Woźnicki (FRP)  

 

11.30 – 12.15 

Sesja 1. Referat wprowadzający w problematykę dialogu – prof. Juliusz Gardawski (SGH) 

12.15 – 13.15  

Debata panelowa 

Moderator i uczestnicy: członkowie Rady Dialogu Społecznego reprezentujący organizacje 

pracodawców, związki zawodowe i inne  [nazwiska zostaną podane nieco później] 

o Dyskusja  

13:15 – 13:45 

Przerwa kawowa 

 

13:45 – 15:30 

Sesja 2 – komunikaty  

Komunikat 1: Katarzyna Trawińska-Konador (IBE, SGH): Efektywność mechanizmów konsultacji 

społecznych zastosowanych w procesach wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji 

o Dyskusja  

Komunikat 2: Agnieszka Kulesa (SGH): Polityka imigracyjna jako instrument wzmacniania kapitału 

ludzkiego państw – przypadek Francji 

o Dyskusja  

Zamknięcie obrad 

 

Rejestracja: odbywa się poprzez stronę internetową: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-

KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx 

Zgłoszenia do 11 grudnia br.  


