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analiza procesów ludnościowych w miastach
badanie procesów starzenia się populacji
analiza depopulacji miast
szacowanie liczby ludności
analiza migracji ludności
analiza ruchu naturalnego ludności
analiza prognoz demograficznych
badanie i analiza poziomu i jakości życia
badanie i analiza problemów ludzi starych
badanie i analiza problemów społecznych
badanie i analiza lokalnych rynków pracy
badanie i analiza obszarów wykluczenia społecznego
tworzenie miejskich strategii rozwiązywania problemów społecznych
opracowywanie programów rozwoju pieczy zastępczej
opracowywanie modeli integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 prowadzenie badań ewaluacyjnych
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oferowanych przez
zespół

Krótki
opis
doświadczenia każdego
członka zespołu

Dr Andrzej Górny

Współautorstwo Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta
Pszów na lata 2016-2022

Współautorstwo Strategii rozwiazywania problemów społecznym w powiecie
rybnickim na lata 2014-2024.


Członek zespołu realizującego projekt (z ramienia partnera projektu,
Uniwersytetu Śląskiego), dotyczący jakości życia mieszkańców Bytomia, na
zlecenie Najwyższej Izby Kontroli (2015); udział w tworzeniu koncepcji badań
oraz w przygotowaniu raportu z badań.



Członek zespołu, realizującego projekt badawczy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku finansowany z EFS w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, UDA-POKL.07.02.01-24-186/09-
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00: „Małe społeczności – wielkie problemy”; współtworzenie metodologicznej
koncepcji badań, narzędzi badawczych, koordynacja pracy ankieterów,
opracowanie wyników badań i współautorstwo raportu końcowego (20112012).

Członek zespołu badawczego (z ramienia partnera projektu, Uniwersytetu
Śląskiego), realizującego projekt badawczy finansowany z EFS w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00, „Diagnoza problemów
społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w
Katowicach”: opracowanie koncepcji metodologicznej i narzędzia badawczego
do badań ankietowych prowadzonych wśród młodzieży; udział w opracowaniu
materiału badawczego, współautorstwo raportu z badań (2011-2012).

Członek zespołu badawczego, realizującego badania empiryczne dotyczące
diagnozy skali i specyfiki korupcji w Służbie Celnej (2011).

Autorstwo raportu z ewaluacji projektu „Przekroczyć próg” realizowanego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Polski Związek
Niewidomych – Okręg Śląski, finansowanego z EFS w ramach w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii publicznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, POKL.07.02.01-24-326/08
(2011).
Publikacje


Jan Burzyński, Tomasz Burzyński, Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz
Sociologizing Corruption Risk Organizational, Agential and Cultural
Determinants of Public Sector Malfeasance, , Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2014ISBN-13978-83-226-2386-2

Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Robert Krzysztofik – WNoZ
Publikacje










Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, Osoby w wieku
poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym,
w: A. Zagórowska (Red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w
wieku 50 + na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet
Opolski, Opole, s. 161-171.
Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze
Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice,
ss. 264.
Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy
zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, [w:] T.
Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach
zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn KPZK PAN, z. 253,
Warszawa, s. 162-175.
Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2013, Zdegradowana przestrzeń śródmiejska
jako tło problemów i wykluczenia społecznego. Przykład Bytomia, [w:] J.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, XXV
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, s. 125-134.
Kantor-Pietraga I., 2010, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficznospołeczne na przykładzie Gliwic, Katowic i Sosnowca, [w:] J. Runge (red.),
Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa
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śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s.
83-108.
Dr hab. Rafał Muster – WNS
Zainteresowania badawcze: socjologia pracy, analiza rynku pracy, uczestnik
kilkudziesięciu projektów badawczych związanych z badaniem rynku pracy.

Członek zespołu (z ramienia partnera projektu, Uniwersytetu Śląskiego),
realizującego projekt innowacyjny testujący (lider projektu: Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach) finansowany z EFS w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, UDAPOKL.07.02.01-24-001/11: „Śląskie wyzwania”, współautorka modelu
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych,
współautorka strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego,
współautorka poradnika wdrażania modelu (2012-2014).










Koordynator merytoryczny badań lokalnych rynków pracy (od 2006 roku do
nadal) dla publicznych służb zatrudnienia z:
 Rudy Śląskiej (2006r. i w latach 2007-2008r.),
 Tychów (2008-2009r. i w 2011r.),
 Chorzowa (2009r.),
 Tarnowskich Gór (2009, 2011 i 2014r.),
 Pszczyny (2011 i 2013r.),
 Gliwic (2014r.).
Opracowanie metodologii, dobór i uzupełnianie prób badawczych, utworzenie
narzędzi do badań, obliczenia statystyczne, pisanie raportów pobadawczych.
Członek zespołu badawczego w projekcie innowacyjno-testującym „Kadry
dojrzałe do zmian”. Projekt realizowany był przez BIT Polska Sp. z o.o. w
partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu, Powiatowym Urzędem
Pracy w Strzelcach Opolskich, Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie
oraz ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH z Graz w Austrii. Projekt ma
charakter innowacyjny, testujący i jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 –
Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej. Celem projektu była
poprawa jakości współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia
oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z
powodu bezrobocia - w szczególności młodzieży oraz osobom w wieku co
najmniej 50 lat. W projekcie wypracowano Model kontraktacji usług rynku
pracy, w którym akcentowano konieczność współpracy pomiędzy publicznymi
i komercyjnymi służbami zatrudnienia, a także organizacjami pozarządowymi
w celu zwiększenia efektywności realizowanych programów z zakresu
aktywizacji osób bezrobotnych.
Członek zespołu badawczego (2013r.) w projekcie Zatrudnienie elastyczne.
Projekt realizowany był przez firmę nu-lab i Instytut Nauk Ekonomicznych i
Społecznych. W ramach projektu – współfinansowanego ze źródeł unijnych
zrealizowano badania dotyczące elastycznych form zatrudnienia wśród 1000
przedsiębiorstw na terenie całego kraju.
Ekspert ds. badań diagnostycznych i ewaluacyjnych w projekcie innowacyjnotestującym realizowanym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach „ICSE –
nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr
innowacyjnej gospodarki” (2011-2014r.).
Ekspert ds. badań rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach
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w latach 2009-2010, (Program monitorowania regionalnego rynku pracy).
Poddziałanie 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, „Wspieranie
powiatowych
i
wojewódzkich
urzędów
pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie”. Przygotowanie recenzji raportów pobadawczych dotyczących rynku
pracy województwa śląskiego.

Członek zespołu badawczego (2010r.) analizującego potencjał gospodarczy
powiatu wodzisławskiego. Projekt „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla
rozwoju gospodarczego powiatu wodzisławskiego”, Działanie 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Członek zespołu badawczego w projekcie „Od badania do działania. Analiza
trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego”. Projekt trwał od maja 2009r. do kwietnia 2011r. i
realizowany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w
Tychach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Regionalne kadry
gospodarki; działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Opracowanie metodologii badań pracodawców i przygotowanie raportu z
badań.

Członek zespołu badawczego w projekcie: „Elastyczni 50+. Elastyczne formy
zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa
starzejącego się”. Projekt trwał od stycznia 2009r. do czerwca 2010r. i
realizowany jest przez firmę Pro Inwest. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet VII, Promocja integracji społecznej; działanie 7.2. Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Członek zespołu badawczego w projekcie: „Diagnoza edukacji i rynku pracy na
Śląsku”. Projekt trwa od stycznia 2009r. do czerwca 2010r. i realizowany jest
przez firmę Wap-Tour. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.3.
Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

Członek zespołu badawczego w projekcie: „Aktywizacja i dezaktywizacja
kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości
edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych” Projekt
badawczy własny, zamawiany przez MNiSW, Grant KBN (nr PB-660/WNS/2007), realizowany był na Uniwersytecie Śląskim (kierownik projektu:
prof. dr hab. A. Bartoszek) w latach 2010-2011.
 Efektem projektu jest publikacja Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na
lokalnych rynkach pracy, (red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba), Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 346, w której opublikowałem jeden
z rozdziałów pt.: Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość
życia w miastach peryferyjnych.
 Członek zespołu badawczego: „Czynniki integracji i dezintegracji zawodowej
kobiet na regionalnym rynku pracy”. Projekt trwał od marca 2007r. do maja
2008r., współfinansowany jest w ramach środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego (nr projektu: DWF_2_1.6_549). Projekt realizowany był przez
Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 Członek zespołu badawczego projektu badawczego realizowanego przez
WSZiNS Tychy i PUP Tychy: „Edukacja całożyciowa – kompetencje
cywilizacyjne a regionalny rynek pracy”. Projekt finansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu społecznego i realizowany w 2005 i 2006 roku.
Kluczowym założeniem realizowanego projektu była analiza lokalnego rynku
pracy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego pod kątem wymagań, jakim
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obecnie muszą sprostać absolwenci różnych typów szkół. Istotnym
zagadnieniem było także to, jakie oczekiwania wobec potencjalnych
pracowników mają pracodawcy.
Publikacje
 R. Muster, Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwice i powiatu
gliwickiego, Wyd. CTC Sp. z o.o., Opole 2014, ss. 94, ISBN: 978-83-940681-1-0.
 R. Muster, Wyodrębnianie zawodów deficytowych i nadwyżkowych
instrumentem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy?
Refleksja krytyczna [w:] Studia ekonomiczne, tom pt. Społeczno-ekonomiczne
problemy rynku pracy (red.) D. Kotlorz, Zeszyty Naukowe nr 161, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ss. 83-91, ISSN
2083-8611.
 R. Muster, Bezrobocie bezrobotnych? [w:] Polityka Społeczna nr 5-6 (470-471) z
2013r., s. 5, (22-26), ISSN 0039-3371.
 R. Muster, Praca nierejestrowana – zjawisko „szarej strefy” na współczesnym
rynku pracy [w:] Polityka Społeczna nr 8 (461) z 2012r., s. 5 (12-16), ISSN 00393371.
 R. Muster, Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania
zatrudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników [w:] Studia Socjologiczne nr
3 (206), 2012r., s. 19 (29-47), ISSN 0039-3371.
 R. Muster, Górnicy z Rudy Śląskiej na tle pracujących mieszkańców miasta [w:]
Zeszyty Naukowe Studia Sociologica, nr 21, 2011 rok, ss. 17 (185-202), (Wyd.
Uniwersytetu Szczecińskiego), ISSN 1640-6818, ISSN 0867-5759.
 R. Muster, Szanse bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy na
podjęcie zatrudnienia. Diagnoza grup defaworyzowanych przez pracodawców
[w:] Lokalne sieci wsparcia (red.) M. Gagacka, K. Głąbicka, s. 16 (248-263),
Radom 2010, ISBN 978-83-7351-367-9
 R. Muster, Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w
świetle badań empirycznych [w:] Polityka Społeczna, nr 3/2010r., s. 7 (20-26),
ISSN 0137-4729.
 R. Muster, Diagnoza rynku pracy w Chorzowie – raport z badań. Wydawca PUP
Chorzów 2009, Druk: Centrum Usług Drukarskich, Henryk Miler, Ruda Śląska, s.
155, ISBN 978-83-929497-0-1.
 R. Muster, Rynek pracy województwa śląskiego – stan obecny oraz trendy zmian
[w:] Studia socjologiczne nr 4 (195), 2009r., s. 21 (191-211), ISSN 0039-3371.
 R. Muster, Problemy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50 plus
[w:] Humanizacja pracy, nr 3-4 (249-250), 2009r., s. 15, s. 23-37, ISSN 16437446.
 R. Muster, Zawody deficytowe w województwie śląskim – analiza trendów
zmian w latach 2006-2008 [w:] Polityka społeczna, nr 2/2009r., s. 6 (15-20),
ISSN 0137-4729.
Dr Sławomir Pytel – WnoZ




Pytel S., Sitek S., 2004, Czynniki kształtujące migracje w miastach
przygranicznych powiatu cieszyńskiego, [w:] Przemiany demograficzne i jakość
życia ludności, red. Słodczyk J., Rajchel D., s. 171-179, Uniwersytet Opolski,
Opole.
S. Pytel, S. Sitek, Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty
rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego, Toruń 2002
Biuletyn Geograficzny Uniwersytet Mikołaja Kopernika, str. 167-173.
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Dr hab. Anna Runge Wydział Nauk o Ziemi – WnoZ




Runge A., Ludność województwa śląskiego [w:] red. R. Kaczmarek,
Encyklopedia Województwa Śląskiego, wyd. Instytut Badań Regionalnych
Biblioteki Śląskiej, Katowice. publikacja dostępna na razie tylko w wersji
elektronicznej:
http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Ludno%C5%9B%C4%87_wojew%C3%B3
dztwa_%C5%9Bl%C4%85skiego
Runge A., Runge J., 2012, Procesy gentryfikacji i wykluczenia społecznego w
tradycyjnym regionie ekonomicznym – dotychczasowy stan badań, potrzeby
badawcze, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w
mieście cz. I., XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 51-70.

Dr Małgorzata Tyrybon – WNS
Specjalista z zakresu badań społecznych
Raporty badawcze















Stabilizacja załóg górniczych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A – 2010
(współautor);.
Opinie mieszkańców Chorzowa o problemach miasta i działalności władz
miejskich, Chorzów 2002, 2006, 2010 (współautor).
Opinie mieszkańców Zakopanego o problemach miasta i działalności władz
miejskich, Zakopane 2006 i 2010 (współautor).
Odprawieni górnicy i ich świat społeczny. Losy zawodowe górników, którzy
odeszli z pracy z wykorzystaniem jednorazowych odpraw pieniężnych
bezwarunkowych – relacja z trzeciego etapu badań, Katowice 2004;
Pracownicy Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w opiniach pracodawców,
Katowice 2003 (współautor).
KWK "Murcki". Społeczne postrzeganie zmian organizacyjnych dokonanych w
latach 1990 - 2000. Badanie socjologiczne o charakterze monograficznym,
Katowice 2001, (współautor).
Badania
lokalnych
społeczności
górniczych
– raporty: Lędziny
2000 (współautor) oraz Miedźna-Wola 2000.
Badania i analiza losów zawodowych pracowników kopalń odchodzących z
pracy z wykorzystaniem jednorazowych odpraw pieniężnych bezwarunkowych.
Etap I i II, Katowice 1998-1999 - większych staroci to może juz nie :)
Uczestnictwo i konsultacja naukowa projektu: „Urząd pracy partnerem dla
pracodawców. Modernizacja systemu współpracy publicznych służb
zatrudnienia z pracodawcami”. DWF_2_1.1_316 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 Działanie 1.1 –
Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat b) –
Rozwój oferty usługi instytucji rynku pracy) oraz ze środków budżetu państwa
– 2007 – 2008
Uczestnictwo w opracowaniu materiału wizualnego w ramach 7 Programu
Ramowego UE SPHERE: “Space, place and the historical and contemporary
articulations of regional, national and European identities through work and
community in areas undergoing economic restructuring and regeneration”
pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Wódz

Dr Agata Zygmunt – WNS
Zainteresowania badawcze: demografia społeczna, socjologia problemów
społecznych

Współautorstwo Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta
Pszów na lata 2016-2022
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Autorstwo Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rybnickim na lata
2015-2017.
Współautorstwo Strategii rozwiazywania problemów społecznym w powiecie
rybnickim na lata 2014-2024.
Autorstwo Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rybnickim na lata
2012-2014.
Przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych pt. „Uwarunkowania
planów i decyzji prokreacyjnych mieszkańców województwa śląskiego” (2016).
Członkini zespołu realizującego projekt (z ramienia partnera projektu,
Uniwersytetu Śląskiego), dotyczący jakości życia mieszkańców Bytomia, na
zlecenie Najwyższej Izby Kontroli (2015); udział w tworzeniu koncepcji badań
oraz w przygotowaniu raportu z badań.
Członkini zespołu (z ramienia partnera projektu, Uniwersytetu Śląskiego),
realizującego projekt innowacyjny testujący (lider projektu: Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach) finansowany z EFS w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, UDAPOKL.07.02.01-24-001/11: „Śląskie wyzwania”, współautorka modelu
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych,
współautorka strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego,
współautorka poradnika wdrażania modelu (2012-2014).
Członkini zespołu, realizującego projekt badawczy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku finansowany z EFS w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, UDA-POKL.07.02.01-24-186/0900: „Małe społeczności – wielkie problemy”; współtworzenie metodologicznej
koncepcji badań, narzędzi badawczych, koordynacja pracy ankieterów,
opracowanie wyników badań i współautorstwo raportu końcowego (20112012).
Członkini zespołu badawczego (z ramienia partnera projektu, Uniwersytetu
Śląskiego), realizującego projekt badawczy finansowany z EFS w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00, „Diagnoza problemów
społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w
Katowicach”: opracowanie koncepcji metodologicznej i narzędzia badawczego
do badań ankietowych prowadzonych wśród młodzieży; udział w opracowaniu
materiału badawczego, współautorstwo raportu z badań (2011-2012).

Publikacje

Agata Zygmunt, Na peryferiach rynku pracy. O aktywizacji zawodowej i
integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych, s. 135-148, (w:) Peryferie
społeczne w teorii i badaniach empirycznych, red. K. Wódz, D. NowalskaKapuścik, G. Libor,, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016,
ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-586-5.

Agata Zygmunt, Rafał Muster, Agnieszka Kłujszo, Małgorzata Tyrybon, Ewa
Zimończyk, Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w
rodzinach górniczych. Poradnik wdrażania, Katowice Wydawnictwo Śląsk,
2014, ISBN 978-83-7164-830-4.

Agata Zygmunt, Dokąd zmierza starzejąca się Europa? O uwarunkowaniach i
konsekwencjach starości demograficznej, s. 9-28, w: Wieloproblemowosć –
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wybrane aspekty ponowoczesności, red. G. Libor, M. Michalska, Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83226-2257-5.
Andrzej Górny, Agata Zygmunt, Diagnoza problemów społecznych uczniów
katowickich szkół – zagrożenia i szanse profilaktyki społecznej, s. 365- 482, w:
Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla
aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach, red. A. Bartoszek,, K. Czekaj, D.
Trawkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISBN
978-83-61061-97-7.
Agata Zygmunt, Demograficzny obraz województwa śląskiego na tle przemian
ludnościowych w Polsce – szanse, zagrożenia, prognozy, s. 213-229, Studia
Socjologiczne, 2009 nr 4 (195), ISSN 0039−3371.

Anna Sączewska-Piotrowska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze
Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Od
ponad dziesięciu lat zajmuje się problematyką ubóstwa, nierówności dochodowych,
polaryzacji dochodowej, wykluczenia społecznego oraz rynku pracy. Autorka
kilkudziesięciu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji poświęconych
wspomnianej tematyce.
Lista prac eksperckich i raportów






Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki „Regionalne
Programy Operacyjne 2014-2020 a cel strategii „Europa 2020” w zakresie
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”, październik 2015 r.
Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych [w:] Rynek pracy i
wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna
2015. Raport tematyczny, I. E. Kotowska (red.), Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, Warszawa 2015, s. 88-127 (współautorzy T. Panek, I. E.
Kotowska).
Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych [w:] Rynek pracy i
wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna
2013. Raport tematyczny, I. E. Kotowska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 107137 (współautorzy T. Panek, I. E. Kotowska).

Lista wybranych publikacji (od 2013 r.)










Modelling income distribution [w:] W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, M.
Hadaś-Dyduch, J. Acedański (red.), 9th International Scientific Conference
“Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional
Development. Winter Edition”. Conference Proceedings, Publishing House of
the University of Economics in Katowice, pp. 111-118.
Income polarization in rural and urban areas [w:] B. Kos (red.), Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
336, UE, Katowice 2017, s. 146-157 (współautor: Jarosław Wąsowicz).
Elastyczne formy zatrudnienia jako determinanta ubóstwa ekonomicznego
młodzieży [w:] Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, nr 3/2017(26), s. 128-143
(współautor: Jarosław Wąsowicz).
The top incomes in the globalized world [w:] T. Kliestik (red.), Globalization and
th
its socio-economic consequences. 17 International Scientific Conference
Proceedings. Part V, Rajecke Teplice, s. 2220-2227.
Youth income distribution in conditions of globalization – experience of EU-28
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[w:] T. Kliestik (red.), Globalization and its socio-economic consequences. 17
International Scientific Conference Proceedings. Part V, Rajecke Teplice, s.
2228-2235 (współautor: Jarosław Wąsowicz).
Lifestyle characteristics of poor and rich people in Poland [w:] A. Gardoń, C.
Kozyra, E. Mazurek (red.), Applications of Mathematics and Statistics in
Economics 2017. Conference Proceedings. Full Text Papers, Wrocław University
of Economics, s. 387-399 (współautor: Damian Piotrowski).
Profiles of richness in Poland [w:] W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska (red.),
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach 323, UE, Katowice 2017, s. 118-129 (współautor: Jarosław
Wąsowicz).
Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce [w:] B. Kos (red.),
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach 316, UE, Katowice 2017, s. 158-171.
Households in big cities – are they rich? [in:] W. Szkutnik, A. SączewskaPiotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (red.), 8th International Scientific
Conference „Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of
Regional Development”. Conference Proceedings, Publishing House of the
University of Economics in Katowice, Katowice 2017, s. 74-82 (współautor:
Alicja Wolny-Dominiak).
Near poverty – definition, factors, predictions, “Ekonometria”, 4(54)/2016, s.
82-94.
Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa z wykorzystaniem
wielopoziomowych modeli o czasie dyskretnym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 291, Katowice 2016,
s. 116-126.
Analiza ubóstwa w Polsce w ujęciu przestrzennym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 289, Katowice 2016,
s. 138-152.
Transitions into and out of near poverty in urban and rural areas in Poland [w:]
M. Boďa, V. Mendelová (eds.), Applications of Mathematics and Statistics in
Economics 2016. Conference Proceedings, Banská Bystrica 2016, s. 302-311.
Niepełnosprawność a ubóstwo ekonomiczne gospodarstw domowych [w:] M.
Janoś-Kresło, O. Komorowska (red.), Współczesne problemy rodzin z dziećmi z
niepełnosprawnością w Polsce, SGH, Warszawa 2016, s. 85-98.
Clusters of poverty in Poland, Quality of Life. Human and Ecosystem Well-being,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 435/2016, s.
69-83.
Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem
wybranych modeli analizy historii zdarzeń [w:] M. Bernardelli, B. Witkowski
(red.), Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, Roczniki Kolegium
Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 41/2016, s. 29-45.
Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych w ujęciu statycznym i
dynamicznym [w:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 270, UE, Katowice 2016, s. 230242.
Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych,
„Wiadomości Statystyczne”, 7(662)/2016, s. 39-59
Zastosowanie krzywych ROC w analizie ubóstwa miejskich i wiejskich
gospodarstw domowych, „Przegląd Statystyczny”, 2/2016, s. 211-232.
Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu
logitowego [w:] Zarządzanie i Finanse, R. 13, nr 4, cz. 2, Uniwersytet Gdański,
Sopot 2015, s. 241-259.
Analiza porównawcza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych osób

9

Obserwatorium
PROCESÓW MIEJSKICH I METROPOLITALNYCH
obserwatoriumMIASTO@us.edu.pl














młodszych i starszych [w:] W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 242, UE, Katowice 2015,
s. 167-179.
Nierówności dochodowe a typ gospodarstwa domowego w świetle badań
panelowych [w:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 232, UE, Katowice 2015, s. 204214.
Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych na wsi – podejście statyczne i
dynamiczne [w:] Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy
rzeczywistość, M. Janoś-Kresło (red.), SGH, Warszawa 2015, s. 27-38.
Poverty duration of households of the self-employed, “Ekonometria”,
1(47)/2015, s. 44-55.
Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji
przeżycia dla zdarzeń powtarzających się, „Przegląd Statystyczny” 1/2015, s. 2951.
Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000-2011 [w:]
Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych,
B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach nr 187, UE, Katowice 2014, s. 273-284.
Poverty and social exclusion in the European Union [w:] АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Материалы ХVI научной
конференции молодых ученых экономического факультета 23 Апреля 2014
года, Отв. ред. И.Н. Белова, Экон-информ, Москва 2014, s. 202-208.
Analysis of poverty transitions in Poland using multilevel discrete-time event
th
history models, 17 International Scientific Conference Applications of
Mathematics and Statistics in Economics, Conference Proceedings, Z. Rusnak,
B. Zmyślona (eds.), Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s. 219228.
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