
 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 
 

zaprasza na IV Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt. 
 

WYZWANIA RYNKU PRACY  

W ŚWIETLE REWOLUCJI 4.0 
 

które odbędzie się w poniedziałek, 14.06.2021 r. 

w godz. 11.15 – 13.15 w formie online na platformie Mircosoft Teams 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
 

Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań stojących przed 

rynkiem pracy, wynikających z postępującej rewolucji 4.0. 

 

Czwarta rewolucja przemysłowa burzy dotychczasowy porządek w sferze relacji między 

człowiekiem a maszyną w kierunku wykorzystywania systemów cyber-fizycznych do 

sterowania rzeczywistością oraz podejmowania zdecentralizowanych decyzji pozwalających 

na tworzenie, rozwój i dystrybucję nowych produktów i usług. Zastosowanie wielu 

zaawansowanych narzędzi, takich jak np. big data, sztuczna inteligencja, rozwinięta 

komunikacja M2M, autonomizacja procesów organizacyjnych, internet rzeczy, czy 

przetwarzanie chmurowe, wywołuje nagłe, nieoczekiwane i radykalne zmiany w technikach 

wytwórczych, łańcuchach wartości i modelach biznesowych. W tych warunkach pojawiają 

się również nowe wyzwania dla rynku pracy związane przede wszystkim  

z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz rozwojem nowych form organizacji  

i świadczenia pracy.  

 

Zagadnienia poruszane w ramach dyskusji dotyczyć będą m.in. aspektów psychologicznych  

i menedżerskich wynikających z integrującej się współpracy ludzi i maszyn, nowych form 

świadczenia „usług pracy”, czy wpływu rewolucji 4.0 na bezpieczeństwo i zdrowie 

pracowników. Paneliści przedstawią ponadto dotychczasowe i planowane działania oraz 

wyniki badań dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego zgodnie z wymogami przemysłu 

4.0 oraz zapotrzebowania na zawody i kompetencje pożądane przez pracodawców w trakcie 

rewolucji 4.0. 

 

Paneliści: 

 prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska (Wydział Inżynierii Zarządzania 

Politechnika Białostocka) – Profesor nauk społecznych. Kierownik Katedry 

Zarządzania, Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk 

Ekonomicznych PAN. Autorka licznych publikacji na temat zarządzania kapitałem 

ludzkim, przedsiębiorczości oraz psychologicznych aspektów zarządzania. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUwOGYyN2ItY2Q1Yi00NWYzLTg0MTUtNGQzODYzMjc4YzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255096df4-bded-4457-97d4-8ece40c61fdd%22%2c%22Oid%22%3a%226d6620ce-ac9f-44d4-8dd5-691a6bbbff46%22%7d


 dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

Uniwersytet Łódzki) – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor 

Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu 

Pracy i Spraw Socjalnych, od kwietnia 2020 r. dyrektor Instytutu Badań 

Edukacyjnych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach 

badawczych realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie 

Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u 

oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie kieruje grantem 

Narodowego Centrum Nauki „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście 

zmiany technologicznej”. 

 dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, 

Politechnika Łódzka) – Kierownik Laboratorium ergonomii EQUAL „Ergonomic 

Quality, Usability, Accessibility Laboratory” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii 

Produkcji Politechniki Łódzkiej, Specjalista w Laboratorium Analiz i Symulacji 

Ergonomicznych w Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego 

Politechniki Łódzkiej, z-ca Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Ergonomicznego, członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności.  

W ramach realizowanych prac badawczych i projektowych podejmuje tematy 

dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu pracownika. 

 dr Jarosław Tokarski (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego) – Od 2010 r. zatrudniony w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 

ŁCDNiKP, a od 2019 r. koordynator Obserwatorium. Zainteresowania: statystyczne 

metody opracowania danych, analiza statystyczna, wnioskowanie statystyczne. 

Działalność: badania rynku pracy w szczególności potrzeb pracodawców, 

poszczególnych branż gospodarki regionu łódzkiego i ich współpracy z edukacją, 

badania losów absolwentów szkół pod kątem ich dalszej ścieżki 

edukacyjnozawodowej, badania oczekiwań szkół dotyczących współpracy  

z pracodawcami. 

 mgr inż. Paweł Krawczak (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego) – Nauczyciel dyplomowany, kierownik Pracowni 

Kształcenia Praktycznego w ŁCDNiKP. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami 

rynku pracy na rzecz modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego. Posiada 

bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodycznych dla nauczycieli z zakresu 

metodyki kształcenia, kształcenia modułowego oraz wykorzystania nowoczesnych 

technologii w praktyce edukacyjnej. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy 

doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie 

kwalifikacji zawodowych w zakresie mechatroniki, robotyki i automatyki 

przemysłowej. 

 mgr Katarzyna Pawlata (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) – Kierownik 

Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy (RORP) w Łodzi, wieloletni ekspert  

w dziedzinie rynku pracy, w tym analiz w zakresie popytu na pracę; praktyk z szeroką 

wiedzą empiryczną, doświadczony prelegent i panelista, współautor koncepcji 

badawczych oraz publikacji nt. rynku pracy; jest koordynatorem badania „Barometr 

zawodów” oraz współautorem raportów tworzonych na podstawie jego wyników. 

 mgr Anna Bruzda (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)  – specjalista ds. badań 

społecznych, wieloletni ekspert w dziedzinie badań rynku pracy, analityk  

w projektach badawczych Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, 

doświadczony moderator badań jakościowych, współautor koncepcji badawczych 

oraz publikacji nt. rynku pracy; koordynator badania „Barometr zawodów” oraz 

współautor raportów tworzonych na podstawie jego wyników. 



 mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  

aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie 

rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer 

międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020. 

 

Rada programowa seminarium: 

 prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki 

 prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka 

 dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki 

 dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka 

 dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do połączenia za pośrednictwem 

platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
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