
 
 

 
 
 
 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prof. dr hab. Gertruda Uścińska 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. dr hab. Ryszard Koziołek 

 
 

 
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową 

 

Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny  
w ujęciu prawno-ekonomicznym 

 
 

9 marca 2022 r. 
godz. 9.15-14.30 

 
Wydarzenie odbędzie się online w aplikacji MS Teams 

Zapisy: formularz zgłoszeniowy 
 
 

 
Program konferencji: 
 

 

9.15  Otwarcie konferencji  

9.30-10.15  prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet 

Warszawski – „Kierunki rozwoju polityki rodzinnej na przykładzie budowy 

nowoczesnego filara świadczeń dla rodzin w ZUS"   

10.15-10.30  dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – „Zagrożenia 

współczesnej rodziny w związku z niesamodzielnością jej członka”  

10.30-10.45  dr Barbara Godlewska-Bujok, Uniwersytet Warszawski – „Definicja rodziny a system 

prawa - czy potrzeba nam definicji rodziny?” 

10.45-11.00 dr hab. Izabela Ostoj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

– „Platformizacja pracy - szanse czy zagrożenie dla polskiej rodziny? 

11.00-11.15 dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki – „Migracje zarobkowe a rodzina” 

dyskusja i przerwa  

https://forms.gle/Sc3UYJ2c7peKE2U47


11.30-11.45 dr hab. inż. Anna Skórska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

– „Konflikt między życiem zawodowym i rodzinnym – polskie realia” 

11.45-12.00  dr Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Praca zdalna 

szansą na włączenie do rynku pracy? – perspektywa osób sprawujących opiekę  

w rodzinie”  

12.00-12.15 dr Justyna Czerniak-Swędzioł, dr Ewelina Kumor-Jezierska, Uniwersytet Jagielloński  

– "Obowiązek wychowania i opieki, czyli o zagrożeniach dla pracownika rodzica" 

12.15-12.30  dr hab. Katarzyna Serafin, Uniwersytet Łódzki – „Uprawnienia rodzicielskie 

pracownika-ojca” 

12.30-12.45   dr Ewa Staszewska, Uniwersytet Łódzki – „Specjalne instrumenty rynku pracy 

wspierające tworzenie miejsc pracy oraz ułatwiające łączenie ról zawodowych  

z obowiązkami rodzinnymi dla osób bezrobotnych posiadających dzieci” 

12.45-13.00  dr Urszula Torbus, Uniwersytet Śląski  – „Work-life balance, czyli równowaga między 

czym a czym?” 

dyskusja i przerwa 

13.15-13.30  dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

– „Rodzina w ponowoczesnym świecie. Perspektywa filozoficzno-socjologiczna” 

13.30-13.45 dr Maria Bosak-Sojka, Uniwersytet Rzeszowski – „Wypalenie zawodowe,  

czyli pracownik na zakręcie” 

13.45-14.00 ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

– „Ujawniające się dysfunkcje w rodzinach polskich studentów w świetle 

prowadzonych badań”  

14.00-14.15   mgr Anna Maroń, Uniwersytet Rzeszowski – „O zakazie zatrudniania członków 

rodziny w jednostkach samorządu terytorialnego” 

14.15-14.30 dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Ocena możliwości 

zarobkowych na zakres obowiązków alimentacyjnych” 

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 


