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PROGRAM KONFERENCJI 

 

Piątek, 28.09.2018 

 

10:00 Otwarcie Konferencji 

10:20 – 11:20  Wykład Inauguracyjny (s.112 IP) 

prof. dr hab. Augustyn Bańka – „Jakość życia w mieście" 

 

11:20 – 11:40 PRZERWA KAWOWA (s.201 IP) 

 

11:40 – 13:20 

Sesja 1: Jakość pracy i jakość życia w pracy (s.202 IP). 

Prowadząca sesję: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny 

1. prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny – Dywersyfikacja i specjalizacja w 

zakresie wielopracy a zadowolenie z różnych sfer życia 

2. mgr Zofia Mockałło, prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska – Dobrostan pracowników 

a innowacyjność. Jak dobrostan pracowników różnicuje ich innowacyjność oraz jak 

innowacyjność organizacji modyfikuje różne elementy dobrostanu pracowników? 

3. dr Agnieszka Czerw,  mgr Agnieszka Bojanowska – Tożsamość zawodowa a 

dobrostan eudajmonistyczny w życiu i pracy. 

4. dr n. o zdr. Szymon Szemik, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska – Wpływ 

aktywności zawodowej na jakość życia młodych mieszkańców województwa 

śląskiego 

5. mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, dr Damian Grabowski, prof. USWPS dr hab. 

Agata Chudzicka-Czupała – Etyka pracy a motywacja osiągnięć 

 

13:20 DO 14:20 PRZERWA OBIADOWA (s.212 IP) 
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14:20 do 16:20  

Sesja 2 (równolegle z sesją 3): Jakość życia i jej związki ze stresem oraz 

radzeniem sobie (s.211 IP).  

Prowadzący: dr hab. Łukasz Baka 

1. dr hab. Łukasz Baka – Czy wszystkie stresory szkodzą zdrowiu? Badania 

podłużne nad zależnościami stresory w pracy - zdrowie psychiczne 

2. prof. UZ dr hab. Alicja Kuczyńska, mgr Paulina Słobodzian – Poczucie jakości 

życia i styl  radzenia sobie ze stresem  dorosłych dzieci 

3. dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, prof. SWPS dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, 

mgr Mateusz Biernat – Jakość życia w okresie readaptacji po doświadczeniu 

kryzysu psychicznego i hospitalizacji 

4. mgr Rafał Gerymski – Odczuwany stres, postrzegane i otrzymywane wsparcie 

społeczne oraz korekta płci jako predyktory poczucia jakości życia osób 

transpłciowych 

5. prof. UZ dr hab. Tatiana Rongińska, Artur Doliński – Radzenie sobie z porażką 

jako czynnik wyjaśniający natężenie syndromu wypalenia zawodowego u kobiet i 

mężczyzn na podstawie badań kwestionariuszem „AVEM – Wzorzec Zachowań i 

Przeżyć związanych z pracą” 

6. dr Marcin Wnuk - Dlaczego lojalni pracownicy nie przejawiają intencji odejścia 

organizacji? Rola wsparcia przełożonego oraz aktywności sfery duchowej 

pracowników 

 

Sesja 3 (równolegle z sesją 2): Narzędzia pomiaru jakości życia i pracy 

(s.202 IP).  

Prowadzący: prof. UO dr hab. Barbara Mróz 

1. prof. UO dr hab. Barbara Mróz – Wartość psychometryczna zmodyfikowanego 

narzędzia do badania poczucia jakości życia. Nowe możliwości i perspektywy 

2. prof. UO dr hab. Romuald Derbis, dr Grzegorz Pajestka, mgr Arkadiusz Jasiński – 

Zarys psychologicznego modelu doświadczania globalizacji (MDG)  i  założenia do 

skali doświadczania globalizacji (SDG) 
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3. prof. UKW dr hab. Elżbieta Kasprzak,  Maciej Michalak,  Mateusz Minda – 

Kształtowanie Pracy – proaktywne zachowanie w pracy. Narzędzie pomiaru 

4. dr Grzegorz Pajestka, dr Katarzyna Skałacka, dr Tomasz Wirga – Jakość pracy 

kierowców: walidacja testu R-W jako narzędzia przesiewowego w psychologii pracy 

5. dr Radosław Walczak – Kto może być zadowolony z pracy i jakie to ma 

konsekwencje? Podstawowe samowartościowanie i inne zasoby indywidualne jako 

predyktory zadowolenia z pracy i z życia 

 

16:20 – 16:40 PRZERWA KAWOWA (s.201 IP) 

 

16:40-17:30  

Wykład plenarny (s.112 IP) 

prof. dr hab. Stanisław Kowalik – Status psychologii jako nauki społecznej 

a wartość badań nad jakością życia 

 

17:30-19:00 

Panel Dyskusyjny (s.112 IP) 

prowadzący prof. UO dr hab. Romuald Derbis 

uczestnicy: prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. dr hab. Stanisław Kowalik, prof. dr 

hab. Krystyna Skarżyńska; prof. dr hab. Anna M. Zalewska; prof. DSW dr hab. Maria 

Straś-Romanowska, prof. KUL dr hab. Bohdan Rożnowski 

 

20:00-22:00  

Uroczysta kolacja (Studenckie Centrum Kultury, ul. Katowicka 95) 
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Sobota, 29.06.2018 

 

9:30-11:30 

Sesja 4: Jakość życia w różnych grupach (s.202 IP).  

Prowadzący: prof. KUL dr hab. Bohdan Rożnowski 

1. prof. KUL dr hab. Bohdan Rożnowski, mgr Amanda Twaróg – Dobrostan 

pracowników zmianowych 

2. dr Angelika Kleszczewska-Albińska – Dzieci w rodzinach osób bezrobotnych - 

projekt wsparcia dla rodziców rzutujący na jakość życia ich dzieci 

3. mgr Ireneusz Bihun – Wybrane aspekty życia osób bezdomnych. Autorskie 

doświadczenia i wnioski 

4. mgr Petra Kanczyk, dr Agnieszka Czerw – Dobrostan hedonistyczny i 

eudajmonistyczny u kobiet w wieku senioralnym 

5. mgr Arkadiusz Jasiński – Postawy wobec globalizacji a jakość życia w grupie 

seniorów i młodych dorosłych 

6. dr Katarzyna Skałacka, mgr Rafał Gerymski – Aktywność seksualna a jakość 

życia osób starszych 

 

11:30 DO 12:20 PRZERWA KAWOWA i sesja plakatowa (s.201 IP) 

 

 

12:20 – 14:00 

Sesja 5: Osobowość i jej korelaty a jakość życia i pracy (s.202 IP). 

Prowadzący: prof. dr hab. Anna M. Zalewska 

1. prof. dr hab. Anna M. Zalewska,  mgr Monika Surawska – Meta-cechy osobowości 

a subiektywny dobrostan: mediująca rola samooceny i poczucia skuteczności jako 

wymiarów eudajmonistycznego dobrostanu 

2. dr Dominika Ochnik – Różnice i podobieństwa płciowe w zakresie przywódczych i 

prospołecznych preferencji zawodowych a społeczny zegar zawodowy i osobowość 

3. dr Jacek Waldmajer, mgr Jarosław Rychlik – Makiawelizm a jakość życia w 

perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej 
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4. dr Marcin Wnuk – Dlaczego lojalni pracownicy nie przejawiają intencji odejścia 

organizacji? Rola wsparcia przełożonego oraz aktywności sfery duchowej 

pracowników 

5. mgr Paulina Trębicka, prof. UKSW dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta – Style 

humoru małżonków a bliskość, otwartość w komunikacji, agresywna dominacja i 

intruzyjność w związku małżeńskim 

 

14:00 DO 15:00 PRZERWA OBIADOWA (s.212 IP) 

 

15:00 – 16:40 

Sesja 6: Jakość życia w zdrowiu i w chorobie (s.202 IP).  

Prowadzący: dr Marcin Wnuk 

1. dr Marcin Wnuk – Duchowość a dobrostan psychiczny Anonimowych 

Alkoholików. Pośrednicząca rola długości abstynencji, nadziei oraz sensu życia 

2. dr Katarzyna Błońska – "W podróży do szczęścia". Aktywność celowa a 

dobrostan psychiczny 

3. mgr Malwina Dankiewicz, mgr Sylwia Pieniążek – Na jakim etapie życia osoby 

niepełnosprawne są z niego najbardziej zadowolone? Analiza poziomu dobrostanu 

psychicznego osób z głębszym niedosłuchem w okresie dorosłości 

4. mgr Maciej Pasowicz – Life coaching jako metoda rehabilitacji psychologicznej 

osób z ruchową niepełnosprawnością 

5. dr Przemysław Zdybek – Zależność pomiędzy jakością życia a siłą woli pacjentów 

uzależnionych od substancji i zachowań 

 

11:30-12:20 (sobota) 

Sesja plakatowa (korytarz, II piętro IP) 

1. prof. UKSW dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta, mgr Monika Litwin; mgr Anna 

Minoga; mgr Grażyna Domanowska; mgr Paulina Trębicka – Neurotyczność, 

ekstrawersja i ugodowość a strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową u 

kobiet z rakiem gruczołu piersiowego 

2. mgr Paulina Barczak, prof. USWPS dr hab. Hanna Bednarek Psychologiczne 

benefity aktywności fizycznej 
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3. dr Anna Góralewska-Słońska – Mobbing a wypalenie zawodowe w 

doświadczeniach studentów studiów niestacjonarnych Uniwesytetu 

Zielonogórskiego 

4. mgr Jakub Filipkowski – Zachowania kontrproduktywne i ich korelaty – Ciemna 

Triada, zaangażowanie w pracę i motywacja osiągnięć 

 

16:40 – 17:00  

Zakończenie konferencji (s.202 IP) 

 


