Zaproszenie na VIII ogólnopolską konferencję naukową
z cyklu „Polityka publiczna a kapitał ludzki”
pt. „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego”
In memoriam prof. Janiny Jóźwiak,
która odbędzie się
w dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa (Sala B05)

Warszawa, dn. 25 marca 2019 r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do uczestnictwa w ósmej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka
publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2018/19 i następnych będzie prowadzona przez
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH oraz Instytut Statystyki i Demografii SGH wspólnie z
Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. Jej tematem wiodącym
będzie „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego” (program w załączeniu).
Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji, która jest organizowana we współpracy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, jest dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH.
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 oraz Instytutu Statystyki
i Demografii SGH, 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. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
(FRP). W jej skład ponadto wchodzą: prof. dr hab. Włodzimierz Anioł (UW), prof. dr hab. Piotr

Błędowski (SGH), dr Izabela Buchowicz (SGH), dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH (SGH), dr hab.
Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH), prof. dr hab. Wojciech
Morawski (SGH), prof. dr hab. Maria Mendel (UG), prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (SGH), dr hab.
Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (UW). Młodszych pracowników nauki reprezentuje mgr Katarzyna
Matuszczak (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,

prof. dr hab. Piotr Błędowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii,
KES, SGH
KAE, SGH

Program VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej
pn. „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego”
organizowanej w ramach cyklicznej konferencji
„Polityka publiczna a kapitał ludzki”
In memoriam prof. Janiny Jóźwiak,
która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Centrala ZUS, ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa (Sala B05)
10:30 – 11.00
Rejestracja
11.00 – 11.30
Sesja powitalna
Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
– prof. dr hab. Piotr Błędowski (Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH)
– prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Prezes ZUS)
11.30 – 13.00
Sesja 1. Debata: „Koordynacja rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej”
– Moderator: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (SGH)
– Anna Sójka (Wicedyrektor w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS)
– Dorota Fal (Doradca Zarządu PIU)
– Przedstawiciel NFZ
– Przedstawiciel PFRON
Dyskusja
13:00 – 13:30
Przerwa kawowa
13:30 – 15:00
Sesja 2. Komunikaty młodych pracowników nauki
– Moderator: dr Barbara Więckowska (SGH)
„Skuteczność i efektywność na przykładzie działalności Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych”
– Elżbieta Szupień (ZUS)
„Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”
– Izabella Nyka (ZUS)
„Rehabilitacja lecznicza – doświadczenia i rozwiązania rynku ubezpieczeniowego”
– Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń
Dyskusja
15:30 – 15:45
Podsumowanie i zamknięcie obrad
– Dr Robert Marczak (ZUS)
– Dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (SGH)
Link do rejestracji on-line do 10 kwietnia 2019 r.: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGSKES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx

