Jan Misiuna
„PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – TENDENCJE,
WYZWANIA, PERSPEKTYWY” – SPRAWOZDANIE
Z IV KONFERENCJI DOKTORANTÓW KOLEGIUM
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ
HANDLOWEJ W WARSZAWIE „MŁODZI KES”
W dniach 25 i 26 października 2012 roku odbyła się czwarta doroczna konferencja zorganizowana przez doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach cyklu „Młodzi KES”.
W tym roku jej temat brzmiał „Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie – tendencje, wyzwania, perspektywy”. Zakreślona tematyka konferencji, kładąca nacisk na kwestie związane z przemianami społecznymi, związana była
z wolą organizatorów nawiązania do debaty naukowej odbywającej się w ramach
II Kongresu Demograficznego. Tym samym IV Konferencja Doktorantów KES wpisała się weń i w związku z tym została objęta, jak cały II Kongres Demograficzny,
patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Patronatem honorowym objął konferencję również Jego Magnificencja
Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Tomasz Szapiro.
Konferencja została otwarta przez mgr Martę Pachocką, która w imieniu Rady
Organizacyjnej przedstawiła i powitała zaproszonych gości oraz podziękowała
im za przybycie. Podziękowała również władzom dziekańskim Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, szczególnie dziekanowi KES prof. dr. hab. Joachimowi
Osińskiemu, a także opiekunom naukowym konferencji prof. dr. hab. Piotrowi
Błędowskiemu i prof. dr hab. Elżbiecie Firlit, oraz prof. dr. hab. Zbigniewowi Strzeleckiemu, przewodniczącemu Rządowej Rady Ludnościowej, który umożliwił organizatorom współpracę z II Kongresem Demograficznym. Po podziękowaniach mgr
M. Pachocka zaprezentowała konferencję oraz dokonała krótkiego wprowadzenia
do niej, po czym oddała głos prof. Joachimowi Osińskiemu. W swoim wystąpieniu
dziekan KES mówił o pasji badawczej jako fundamencie rozwoju nauki. Omówił
on organizację i tematykę konferencji, podkreślając jej multidyscyplinarność z jednej strony, z drugiej zaś przywiązanie do zagadnień ekonomicznych, społecznych
i gospodarczych rozpatrywanych z perspektywy demograficznej. Profesor J. Osiński odniósł się także do podstawowych problemów demograficznych współczesnego
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świata, podkreślając ich złożoność i duże zróżnicowanie między poszczególnymi
regionami, a następnie dokonał oficjalnego otwarcia konferencji.
Pierwszym mówcą po oficjalnym rozpoczęciu konferencji był prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, który przedstawił i omówił II Kongres Demograficzny, jego organizację i dorobek, również w kontekście osiągnięć I Kongresu Demograficznego.
Profesor Z. Strzelecki wskazał na znaczenie konferencji dla popularyzacji wiedzy
o problemach demograficznych, a także omówił znaczenie procesów demograficznych i wynikającą z nich konieczność prowadzenia stosownej polityki demograficznej. Następnie prof. Z. Strzelecki otworzył i poprowadził panel ekspercki konferencji,
który w tym roku przyjął formę dyskusji wokół tematu „Przyszłość demograficzna
a wyzwania dla rozwoju społeczno-gospodarczego”. W panelu udział wzięli, w kolejności wystąpień, pani Małgorzata Sarzalska, naczelnik Wydziału ds. Rynku Pracy
w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, prof. dr hab. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, pan Tomasz Sieradz, pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, prof. dr
hab. Juliusz Gardawski, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz prof. dr hab. Agnieszka Alińska z Katedry Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Pani naczelnik M. Sarzalska
w swoim wystąpieniu podjęła trud odpowiedzi na pytania: czy państwo jest zdolne
do prowadzenia skutecznej polityki prorodzinnej? oraz czy migracje mogą wspomóc rozwiązanie polskich problemów demograficznych? Z kolei prof. P. Błędowski
w swoim wystąpieniu wskazał na bezprecedensową rolę państwa w rozwiązywaniu
problemów demograficznych w kontekście zglobalizowanej gospodarki. Pan dyrektor T. Sieradz w swoim wystąpieniu poruszył dwa problemy związane z rynkiem
pracy w perspektywie przemian demograficznych. Pierwszym z nich była aktywizacja zawodowa osób starszych, a drugim kwestia nieadekwatności wykształcenia ludzi młodych w stosunku do potrzeb rynku pracy. Problematyka związana
z przemianami i zagrożeniami na rynku pracy dominowała również w wystąpieniu
prof. J. Gardawskiego. Wystąpienia w ramach panelu eksperckiego zakończyła prof.
A. Alińska mówiąca o związkach między problemami demograficznymi i perspektywą finansów państwa i samorządów.
Wystąpienia doktorantów, ze względu na dużą, przekraczającą 25 liczbę prelegentów, oraz szeroki zakres ich zainteresowań badawczych, zostały podzielone na
pięć paneli poświęconych procesom demograficznym w Polsce, stygmatyzacji starości, rozwojowi społeczno-gospodarczemu, rozwiązaniom instytucjonalno-prawnym
i procesom demograficznym w perspektywie międzynarodowej. Referaty wygłoszone
w pierwszym dniu konferencji będą kanwą przygotowanej publikacji pod redakcją
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prof. dr. hab. Joachima Osińskiego i mgr M. Pachockiej. Drugiego dnia konferencji
doktoranci wzięli udział w warsztatach dydaktycznych prowadzonych przez dr Lidię
Jabłonowską z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz w warsztatach metodologicznych prowadzonych przez prof. dr
hab. Elżbietę Firlit z Katedry Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że organizatorom konferencji udało
się spełnić również i ten z przyświecających jej postulatów, który zakładał uczynienie z konferencji forum dyskusyjnego doktorantów ze wszystkich głównych
ośrodków akademickich Polski. W pierwszym dniu tegorocznej konferencji udział
wzięły 82 osoby reprezentujące 21 uczelni wyższych, w tym, oprócz Szkoły Głównej Handlowej, również uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Wrocławski, Gdański, Adama Mickiewicza, w Białymstoku, Szczeciński, Łódzki, Mikołaja Kopernika,
Marii Curie-Skłodowskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, a także uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu,
politechniki: Częstochowską, Opolską i Świętokrzyską, a także Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
W części warsztatowej konferencji wzięło udział około 40 osób, reprezentujących
7 uczelni wyższych. Uczestnicy konferencji w większości (59%) byli słuchaczami stacjonarnych studiów doktoranckich. Najpopularniejszą dziedziną studiów były nauki
ekonomiczne (58% uczestników), nauki o zarządzaniu (9%) i nauki społeczne (9%).
Wrażenia uczestników z pierwszego dnia konferencji były bardzo dobre (średnia
ocen przekraczająca 4,6 w pięciostopniowej skali) pod każdym względem, tj. oceny
programu konferencji, jej strony merytorycznej (doboru zaproszonych gości oraz
tematów), organizacji (obsługi, kateringu i sali), a także oceny ogólnej. Drugi dzień
konferencji, czyli jej część warsztatowa, również otrzymał bardzo wysokie oceny od
uczestników (85% z nich wystawiło dobrą lub bardzo dobrą ocenę ogólną warsztatów). Łączna ocena ogólna konferencji dokonana przez tych uczestników, którzy
wzięli udział w obu jej częściach, była bardzo dobra (89% spośród nich wystawiło
bardzo dobrą lub dobrą ocenę ogólną).
Rada Organizacyjna IV Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES” w składzie Piotr
Brudnicki, Marcin Czaplicki, Małgorzata Dworakowska, Olga Dzilińska, Mirosława
Gajewska, Karolina Majdzińska, Jan Misiuna, Marta Pachocka, Joanna Radziszewska, Anna Romiszewska, Alina Sulowska, Sylwia Timoszuk pragnie podziękować
JM Rektorowi Szkoły Głównej Handlowej prof. dr. hab. Tomaszowi Szapiro za objęcie konferencji patronatem honorowym, a także władzom dziekańskim Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego i dziekanowi prof. dr. hab. Joachimowi Osińskiemu
oraz wszystkim pracownikom Kolegium za pomoc, wsparcie i rady udzielane
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w czasie organizacji konferencji. Chcielibyśmy także podziękować prof. dr. hab.
Zbigniewowi Strzeleckiemu za umożliwienie włączenia konferencji do programu
II Kongresu Demograficznego i poprowadzenie panelu eksperckiego. Dziękujemy
opiekunom naukowym konferencji prof. dr. hab. Piotrowi Błędowskiemu i prof. dr
hab. Elżbiecie Firlit. Prof. E. Firlit oraz dr Lidii Jabłonowskiej dziękujemy również
za prowadzenie części warsztatowej konferencji. Pani Małgorzacie Sarzalskiej, prof.
dr. hab. Piotrowi Błędowskiemu, panu Tomaszowi Sieradzowi, prof. dr. hab. Juliuszowi Gardawskiemu oraz prof. dr hab. Agnieszce Alińskiej serdecznie dziękujemy
za udział w panelu eksperckim. Wreszcie na koniec dziękujemy wszystkim czynnym
i biernym uczestnikom konferencji.

