
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego 

zaprasza na V Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

„Przyszłość pracy: nowe modele organizacji, nowe kompetencje”  

 

Przed nami V edycja Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – corocznego 

wydarzenia, podczas którego dzielimy się wiedzą na temat tego co aktualne i ważne dla 

pomorskiego rynku pracy i jego uczestników. 

Tym razem porozmawiamy o roli i wpływie pracy zdalnej na pracodawców i pracowników. 

Tłem dyskusji będą wyniki badania zleconego przez nas do realizacji w 2020 roku w temacie 

„Aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na pracowników oraz perspektyw rozwoju 

pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy w obecnej sytuacji pandemicznej”, zaprezentowane 

po raz pierwszy właśnie podczas Forum. 

 

Z punktu widzenia pracodawcy 

O nowych modelach pracy i rozwiązaniach w zarządzaniu oraz organizacji pracy, adekwatnych 

do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w szczególności w odniesieniu do rosnącej roli 

pracy zdalnej i hybrydowej porozmawiają: 

 

 dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH socjolog i antropolog społeczno-kulturowy, ekspert 

w zakresie badań nad pracą zdalną, pracownik naukowy w Katedrze Studiów nad 

Społeczeństwem i Technologią AGH. 

 Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, trenerka, 

analityczka, wykładowca akademicki, badaczka społeczna. 

 Andrzej Halesiak, ekonomista i menedżer, ekspert ds. gospodarczych, doświadczony w 

pracy w różnych środowiskach – od administracji publicznej, przez consulting, po 

sektor finansowy.  

 

Z punktu widzenia pracownika 

O tym jak w pracy zdalnej odnajdują się pracownicy, jakie nowe kompetencje są niezbędne do 

efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych w nowych warunkach świadczenia 

pracy opowiedzą: 

 



 dr Magdalena Żadkowska, socjolożka, ekspertka w zakresie pracy zdalnej, godzenia 

życia zawodowego z rodzinnym i relacji międzykulturowych, pracownik naukowy w 

Zakładzie Socjologii Życia Codziennego UG. 

 Sylwia Kośnik, specjalistka ds. rozwoju pracowników, kieruje Wydziałem Rozwoju 

Pracowników w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. 

 Jacek Jędrzejczak, konsultant, trener, HR Business Partner oraz doradca w zakresie 

efektywności organizacji i ścieżek rozwoju pracowników.  

 

My rozmawiamy – oni rysują  

Podczas naszego spotkania online będzie powstawała na żywo mapa myśli przygotowywana 

przez profesjonalnych rysowników. Po raz pierwszy wykorzystamy na Forum myślenie 

wizualne coraz bardziej popularną metodę przedstawiania poruszanych tematów za pomocą 

prostych i łatwych do zapamiętania rysunków.  

 

26 lutego, ONLINE w godz. od 10:30 do 12:30 

Transmisja na FB i kanale YouTube WUP w Gdańsku, więcej na www.porp.pl  

Weź udział, zainspiruj się i wykorzystaj w działaniu szanse, które niosą zachodzące zmiany! 


