
 

 

 

 

 

 
 

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 

 

"Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych" 
 

9 czerwca 2021 r. 
godz. 9.30-15.30 

 

formuła online na platformie MS Teams 
zapisy: formularz zgłoszeniowy 

 

 

Harmonogram: 
 

9.30-9.45  Otwarcie konferencji 
                            prof. dr hab. Ewa Jarosz – Prorektor do spraw rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego 

prof. dr hab. Czesław Martysz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego  

9.45-10.30  prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet 
Warszawski  
– „Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych”   

10.30-10.50  dr hab. Dorota Merecz, Uniwersytet Łódzki  
– „Praca kobiet w pandemii - możliwości, wyzwania i zagrożenia”  

10.50-11.10  dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  
– „Dylematy związane z implementacją dyrektywy 2019/1158 w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów” 

dyskusja i przerwa  
 

11.30-11.50  dr Izabela Desperak, Uniwersytet Łódzki  
– „Nierówności płci na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych”  

11.50-12.10 dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki  
– „Prawo pracy: twór na miarę męskich potrzeb?” 

12.10-12.30  dr Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
– „Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Prawne i społeczne uwarunkowania luki 
płacowej w Polsce”  

12.30-12.50  dr Urszula Torbus, Uniwersytet Śląski  
– „Plan równości płci – moda, szansa, konieczność?”  

dyskusja i przerwa 
 

13.10-13.30  dr Barbara Godlewska-Bujok, Uniwersytet Warszawski  
– „Uwarunkowania pracy kobiet – dlaczego kobiety pracują i dlaczego tego nie 
robią. Wnioski z obserwacji badawczej” 

13.30-13.50 dr Justyna Czerniak-Swędzioł, dr Ewelina Kumor-Jezierska, Uniwersytet Jagielloński  
– „Prawne i społeczne aspekty niewidzialnej pracy kobiet” 

13.50-14.10 dr Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski  
– „Praca kobiet w perspektywie feminizmu społecznej reprodukcji” 

dyskusja i przerwa  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer1F4vcnSPLUnrmFAfNsZfP3sN96hS4o5Fgv-ER7cScXt5hg/viewform


 
 
 

 
14.30-15.30 panel doktorancko-studencki  
 
14.30-14.40 Marta Kozak-Maśnicka, doktorantka (Uniwersytet Warszawski)  

– „Mechanizmy przejrzystości wynagrodzeń jako narzędzie przeciwdziałania 
nierówności płac ze względu na płeć” 

14.40-14.50   Julia Podworska, studentka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  
– „Szklany sufit – czy kobiety nie zasługują na wyższe stanowiska?” 

14.50-15.00 Oskar Sobolewski, doktorant (Uniwersytet Warszawski)  
– „Sposoby na zwiększenie przyszłych emerytur kobiet w ramach II i III filara 
emerytalnego” 

15.00-15.10  Monika Rogala, studentka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  
– „Aktywizacja kobiet w związkach zawodowych i jej wpływ na rynek pracy”  

15.10-15.20  Sławomir Sawicki, doktorant (Uniwersytet w Białymstoku) 
 – „Kobiety w rolnictwie – charakterystyka stanu obecnego oraz działań 
podejmowanych w celu jego poprawy” 

15.20-15.30  Patrycja Matera, Joanna Parcheta, studentki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie)  
– „Zasiłek macierzyński w przypadku samozatrudnienia” 

 
Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 
 
 
 


