
Na pocz tku kwietnia Zak ad Psychologii Pra-

cy i Organizacji Wydzia u Pedagogiki i Psy-

chologii Uniwersytetu l skiego zorganizowa  

ogólnopolsk  konferencj . Dotyczy a ona trudno-

ci i poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na 

rynku pracy reprezentantów dyscyplin wchodz -

cych w sk ad nauk spo ecznych i humanistycz-

nych. Trzecie spotkanie naukowe odby o si  w no-

woczesnym gmachu Centrum Informacji Nauko-

wej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. By o 

wynikiem priorytetów nowej perspektywy unijnej 

2014–2020, która stwarza mo liwo ci Þ nansowa-

nia bada , podejmowania interdyscyplinarnej 

wspó pracy naukowej i szans  wymiany my li 

badaczy zainteresowanych zmianami na rynku 

pracy zachodz cymi we wspó czesnym wiecie. 

Z uwagi na specyÞ czny i w ski obszar zagad-

nie  spotkanie zosta o wyodr bnione jako osob-

ne, zamkni te przedsi wzi cie. 

Organizatorki konferencji – dr Marta Stasi a-

-Sieradzka i dr hab. Ma gorzata Dobrowolska 

– po powitaniu prelegentów i go ci zwróci y 

uwag  na cykliczno  konferencji oraz aktualn  

problematyk  poruszan  podczas tych spotka  

jako mo liwo  wymiany wiedzy, do wiadcze  

i zapoznania si  z badaniami prowadzonymi na 

obszarze ca ej Polski.

Merytoryczn  cz  konferencji zapocz tko-

wa o wyst pienie prof. dr hab. Anny Wzi tek-

-Sta ko (Wy sza Szko a Biznesu w D browie 

Górniczej) pt. Wymiar urlopu macierzy skiego 

po nowelizacji jako determinanta modelu ka-

riery zawodowej kobiet we wspó czesnym biz-

nesie. Zaprezentowano w nim wyniki badania, 

które dotyczy o zmian, jakie zasz y w Þ rmie 

podczas urlopu macierzy skiego respondentek. 

Prelegentka zwróci a uwag  na fakt, e kobiety 

na wy szym stanowisku pracy oraz z wy szym 

stopniem naukowym w stu procentach wracaj  

w na to samo stanowisko. W przypadku kobiet 

zatrudnionych na innych stanowiskach fre-

kwencja wynosi a 60 proc. Podobna sytuacja 

kszta tuje si  w sektorze wynagrodze . Prele-

gentka wskaza a, e mo na polega  zawodowo 

na m odych matkach, poniewa  ch tnie podej-

muj  nowe wyzwania. Konkluzj  wyst pienia 

by o stwierdzenie, e roczna nieobecno  kobiet 

w pracy nie wp ywa w istotny sposób na ich 

sytuacj  zawodow , a zatem nie powinno by  

przeciwskaza  do korzystania przez nie z urlo-

pu macierzy skiego, niezale nie od wieku i pe -

nionego stanowiska. 

O znacz cej roli nauczyciela w przeciw-

dzia aniu bezrobocia mówi a dr hab. Beata Pi-

tu a (Uniwersytet l ski). W referacie pt. Rola 

nauczyciela w kszta towaniu przysz ej drogi 

zawodowej uczniów okre li a go jako mento-

ra, który ma obowi zek kreowa  aktywno  
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uczniów, prezentowa  obecne trendy na rynku 

pracy, a tak e samemu si  doskonali , aby by  

rzetelnym przewodnikiem po rynku pracy dla 

m odych. Jak wskazuj  badania prowadzone 

przez prelegentk , w praktyce, niestety, orien-

tacja zawodowa jest prowadzona zaledwie na 

podstawowym poziomie. Nauczyciele rozu-

miej  potrzeb  realizacji tre ci zawodowych, 

jednak czas, jaki maj  na wykonanie tego zada-

nia, jest stanowczo niewystarczaj cy. Trudno ci 

wynikaj  równie  z niedostatków ich wiedzy 

zawodowej, poniewa  cz sto zostali wdro eni 

w obowi zki bez odpowiedniego przygotowa-

nia. Dlatego konfrontacja z rzeczywisto ci  

bywa dla m odej osoby bardzo trudna i jest 

zwi zana z brakiem w a ciwej oceny swoich 

umiej tno ci, skonfrontowanej z wymagania-

mi stawianymi przez pracodawców. Podsumo-

waniem by o zwrócenie uwagi na konieczno  

odpowiedniego wsparcia dla nauczycieli i two-

rzenie mo liwo ci praktyk dla uczniów.

Po wyst pieniu wywi za a si  dyskusja 

wskazuj ca na potrzeb  doÞ nansowania i rewi-

talizacj  tkanki spo ecznej, a zw aszcza miast 

o najwi kszym odsetku degradacji gospodar-

czo-spo ecznej. Brak mo liwo ci rozwojo-

wych oraz horyzontów zawodowych wywo uje 

w mieszka cach tych regionów frustracj , która 

z up ywem czasu przeradza si  w agresj , de-

presj  i inne zaburzenia psychiczne. To coraz 

bardziej szerz ce si  zjawisko wymaga inter-

wencji i wielu zmian na rynku gospodarczym.

Po gor cej dyskusji i zaplanowanej po niej 

przerwie g os zabra a dr Stasi a-Sieradzka 

(Uniwersytet l ski). Tematem jej wyst pienia 

by y Podstawy wobec kariery prometeuszowej 

i kariery bez granic przedsi biorców i pracow-

ników najemnych w realiach polskiego rynku 

pracy. Zaprezentowano w nim wyniki bada  

wskazuj ce na brak ró nic pomi dzy osobami 

preferuj cymi style prometeuszowe w stosunku 

do grup badawczych. Obecnie 47 proc. Pola-

ków zak ada w asne Þ rmy nie z przymusu, lecz 

jest to ich celowa i wiadoma decyzja i dzia al-

no . Z kolei 63 proc. Polaków uwa a, e w asna 

przedsi biorczo  to dobry wybór zawodowy, 

jednak e dostrzega si  spadek tej tendencji. 

Mo e to by  zwi zane z faktem, e coraz wi -

cej organizacji stwarza rodowisko o cechach 

preferowanych przez pracowników, wi c nie 

trzeba zak ada  w asnych Þ rm, aby realizowa  

swoje zamierzenia. 

Nowe podej cia do badania etyki pracy to 

temat wyst pienia dr. Damiana Grabowskiego 

(Uniwersytet l ski), który rozpocz  swoje 

rozwa ania od próby zdeÞ niowania etyki pra-

cy. Prelegent zauwa y , e deÞ nicji jest wiele, 

w zale no ci od badanego przedmiotu. Istotne 

jest zwrócenie uwagi na etyk  podej cia cz o-

wieka do wykonywanej pracy, etyk  zawodo-

w , zestaw norm i zasad, wzorzec, jakim si  

posi kujemy podczas wykonywania powierzo-

nego zadania. Wskaza  na potrzeb  kszta towa-

nia zachowa  pracowników na zasadach norm 

i warto ci panuj cych w przedsi biorstwach. 

W podsumowaniu podkre li  istotno  jako ci 

pracy w stosunku do samodoskonalenia, prac  

zespo ow  jako mo liwo  wymiany do wiad-

czenia i tworzenia kreatywnych pomys ów, d -

enie do realizacji zadania w sposób wydajny 

i jako ciowy, bezpiecze stwo pracy, a tak e 

otwarto  na informacj  zwrotn . 

My l dotycz c  etyki i odpowiedzialno-

ci spo ecznej przedsi biorstw kontynuowa a 

i rozbudowa a dr Agata Opolska-Biela ska 

(Uniwersytet Warszawski). W wyst pieniu 

zatytu owanym CSR – narz dzie przemian na 

rynku pracy wskaza a na oczekiwania i tem-

po przemian na rynku pracy, które wymuszaj  

wprowadzanie zmian zwi zanych ze spo eczn  

odpowiedzialno ci  biznesu. Coraz cz ciej, 

oprócz aspektu Þ nansowego, zwraca si  uwa-

g  na aspekt etyczny, spo eczny i ekologiczny 

funkcjonowania przedsi biorstwa. Dzi ki temu 

Þ rmy, odpowiadaj c na oczekiwania wspó cze-

snego spo ecze stwa, poprawiaj  swój wizeru-

nek. Anga uj c si  w dzia alno  CSR, organi-

zacje uto samiaj  pracowników z Þ rm , jedno-

cze nie odpowiadaj c na oczekiwania interesa-

riuszy. A porzucenie nastawienia wy cznie na 
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zysk i dostrze enie nowych korzy ci p yn cych 

ze spo ecznego podej cia do biznesu wiadczy 

o wzrastaj cej wiadomo ci spo ecznej. 

Nast pnym zagadnieniem poruszonym pod-

czas konferencji by o Poj cie i sposób pomia-

ru gotowo ci pracowników wobec technologii. 

Prelegentki – dr Ma gorzata Chrupa a-Pniak, dr 

Anita Pollak, dr Patrycja Rudnicka, mgr Agata 

Diec (Uniwersytet l ski) poruszy y kwestie 

dotycz ce technologii jako istotnego elementu 

przejawiaj cego si  w ka dej dziedzinie i wpla-

taj cego si  w nasze ycie zawodowe i prywat-

ne. Wskaza y, e technologia stanowi pomoc 

w rozwoju i ród o wiedzy, jak wykona  zada-

nie. Ka da organizacja korzysta z technologii, 

nawet je li jest to wersja absolutnie podsta-

wowa (mail, telefonia komórkowa itp.). Nowa 

technologia pomaga w zarz dzaniu zmian , jest 

stosowana podczas selekcji i rekrutacji, a tak e 

podczas analizy potrzeb szkoleniowych. W dal-

szej cz ci prelegentki argumentowa y Psycho-

logiczne aspekty kompetencji relacyjnej jako 

korelaty subiektywnego poczucia dobrostanu 

w pracy. Okre li y kompetencje relacyjne jako 

okre lone korzy ci organizacji, ale jednocze nie 

stworzenie realnych wyzwa  dla pracowników. 

Celem przeprowadzonych przez nie bada  by a 

operacjonalizacja psychologicznych aspektów 

kompetencji relacyjnej oraz zweryÞ kowanie 

tych zwi zków z dobrostanem zwi zku z pra-

c . Otrzymane wyniki wykaza y dodatni  ko-

relacj  pomi dzy kompetencjami spo ecznymi 

a zaanga owaniem w prac , a tak e pomi dzy 

motywacj  a zaanga owaniem w prac  oraz 

motywacj  a stresem. Zauwa ono, e pomi dzy 

kooperacj  opart  na zaufaniu a stresem zasz a 

ujemna korelacja. Po tej prelekcji zaproszeni 

go cie oraz prelegenci przyst pili do dyskusji, 

dziel c si  swoimi spostrze eniami zawodowy-

mi i yciowymi, które wskazywa y na s uszno  

i istot  zaprezentowanych bada . 

Drug  cz  obrad zapocz tkowa o wyst -

pienie zatytu owane Praca studentów jako pro-

blem na styku systemu kszta cenia i rynku pra-

cy – wyniki bada . Prelegentka dr hab. Izabela 

Ostoj (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-

cach) poruszy a problem pracy studentów jako 

styku dwóch systemów – systemu kszta cenia 

i rynku pracy. Grup  badan  byli studenci stu-

diów stacjonarnych. Celem badania by a iden-

tyÞ kacja potencjalnych korzy ci z zagro eniem 

zwi zanym z czeniem studiów stacjonarnych 

z prac  zarobkow  z perspektywy przysz ej mo -

liwo ci odnalezienia si  absolwentów na rynku 

pracy. Po przeprowadzeniu bada  okaza o si , 

e wi cej jak 50–60 proc. studentów pracuje, 

ale w zakresie niezwi zanym ze studiami. W 60 

procentach przypadków respondenci wskazali, 

e praca raczej pozwala im na zdobycie umie-

j tno ci pomocnych na rynku pracy. czenie 

roli studenta i pracownika w wi kszo ci przy-

padków stanowi problem, poniewa  brakuje 

czasu na nauk . Wnioski p yn ce z niniejszego 

badania wskazuj , e znaczna cz  studentów 

nie pracuje w miejscach zwi zanych z kierun-

kiem studiów, co wi e si  z niewielkimi szan-

sami na zdobycie do wiadczenia w wyuczonym 

zawodzie. Praca pomaga im w umiej tno ciach 

poruszania si  na rynku pracy, a wi c nie jest 

pomostem do sta ego zatrudnienia. Potrzeba 

wi c systemowych zmian – p atne sta e, studia 

dualne pozwalaj ce pogodzi  nauk  z do wiad-

czeniem zawodowym.

Jako druga w tej cz ci konferencji wyst -

pi a dr Monika Dacka (Katolicki Uniwersytet 

Lubelski), prezentuj c wyniki bada , które sta-

nowi y fundament do prelekcji zatytu owanej 

Potrzeby i obszary zaanga owani osób w wieku 

rednim. Implikacje dla organizacji rynku pracy.  

Autorka podda a wnikliwej analizie korzy ci, 

jakie niesie zatrudnienie pracowników w wieku 

rednim. Konkluzja przeprowadzonych bada  

wskazywa a na rang  pracowników zatrud-

nionych w wieku rednim. Ich do wiadczenie, 

wiedza oraz posiadane umiej tno ci – zarówno 

merytoryczne jak i spo eczne – stanowi  cenny 

wk ad w dzia anie Þ rmy. Organizacje powin-

ny tworzy  mo liwo ci rozwoju pracowników 

w wieku rednim. Wzajemna wspó praca za-

równo pracowników m odych, jak i b d cych 
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w wieku rednim stanowi silny kapita  rozwo-

jowy dla ka dego przedsi biorstwa, tak czasem 

niedoceniany.

O nieetycznych zachowaniach w miejscu 

pracy mówi a dr Ma gorzata Dobrowolska 

(Uniwersytet l ski), poruszaj c w wyst pie-

niu pt. Do wiadczanie zachowa  nieetycznych 

w miejscu pracy takie problemy, jak mobbing, 

wyzysk, rasizm, presj  statusu zawodowego 

oraz presj  wieku. Wskaza a na deÞ niowalno  

tych zjawisk, ich istot  oraz aspekt spo eczny. 

Celem wyst pienia by o uwra liwienie zarówno 

pracodawców, jak i pracowników na szerz ce 

si  coraz bardziej zagro enia zwi zane z psy-

chicznym wykorzystywaniem pracowników. 

Zagadnieniem poruszonym przez dr Mag-

dalen  lazyk-Sobol (Uniwersytet Wroc awski) 

by o Radzenie sobie ze stresem w elastycznych 

formach zatrudnienia. Omówione zosta y style 

kierowania: skoncentrowane na zadaniu, któ-

rych zwolennicy stawiaj  czo a przede wszyst-

kim zadaniom; skoncentrowane na emocjach, 

które w znacznej mierze dominuj  nad wy-

konywanymi zadaniami; skoncentrowane na 

unikaniu, w których zachodzi zjawisko unika-

nia trudno ci, koncentracja na czynno ciach 

zast pczych, a tak e poszukiwanie kontaktów 

towarzyskich jako bod ca zast pczego. Wyniki 

zaprezentowanych bada  wskaza y, e osoby 

m odsze s  bardziej sfrustrowane i trudniej jest 

im si  odnale  na rynku pracy ani eli osobom 

starszym. Zosta o to uargumentowane mniej-

szym do wiadczeniem, zarówno zawodowym 

jak i yciowym, potrzeb  m dro ci ycia zdo-

bywan  latami oraz wytrwa o ci  w dzia aniu 

wi ksz  u osób starszych, która lepiej pozwala 

sobie radzi  z trudno ciami. 

Wyst pienie dr Ewy Flaszy skiej (Akademia 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) zatytu o-

wane ProÞ l pomocy dla osób bezrobotnych po-

kaza o kolejny istotny problem na rynku pracy. 

Prelegentka na przyk adzie miasta sto ecznego 

Warszawy zaprezentowa a proÞ l osoby bezro-

botnej. Wskaza a na istotno  zawodu po red-

nika pracy, którego zadaniem jest w a ciwe po-

kierowanie tak  osob , aby mog a ona osi gn  

status aktywnej zawodowo. Po rednik pracy jest 

uznawany za doradc  klienta, który po rozmo-

wie z osob  biern  zawodowo powinien okre-

li  proÞ l bezrobotnego w trzech kategoriach: 

aktywny bezrobotny, bezrobotny wymagaj cy 

wsparcia i bezrobotny z dala od rynku pracy. 

Istotne jest, aby rozmowa by a przeprowadzona 

w umiej tny sposób, gdy , jak zauwa y a pre-

legentka, wiele osób bezrobotnych zna schemat 

rozmowy i w a ciwe odpowiedzi, które pozwo-

l  im zosta  scharakteryzowane jako osoby wy-

magaj ce pomocy spo ecznej i materialnej. A to 

jest du y problem zarówno dla obecnego rynku 

pracy, jak i dla aspektu spo ecznego.

Po wyst pieniu i dyskusji, która zako czy-

a si  do  melancholijnie, zosta a og oszona 

krótka przerwa kawowa…

Pierwszymi prelegentkami po przerwie by y 

mgr Dominika Ochnik i dr Renata Rozmus (Gór-

no l ska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Kor-

fantego w Katowicach), które poruszy y problem 

pt. Poczucie kompetencji zawodowych m odych 

Polek i Polaków. Obydwie przekonywa y, e za-

równo kobiety jak i m czy ni przez socjalizacj  

w rodowisku zawodowym przystosowuj  si  

do stereotypizacji p ci w zakresie prospo eczno-

ci. Argumentowa y, e niezale nie od p ci wraz 

z wiekiem nast puje wzmocnienie preferencji 

technicznych i twórczych. W swych badaniach 

wykaza y, e kobiety maj  niestereotypowe pre-

ferencje zawodowe, a tak e poszerzony obraz 

spo ecznej aktywno ci zawodowej. 

Do tego zagadnienia nawi za a mgr Jagoda 

Sikora (Uniwersytet l ski) w zreferowanym 

badaniu na temat Do wiadczenia macierzy -

stwa jako czynnik rozwojowy w kontek cie po-

wrotu na rynek pracy. Konkluzj  wyst pienia 

by o uwra liwienie pracodawców na wiele atu-

tów, jakimi dysponuje matka. Cho  macierzy -

stwo na rynku pracy niekiedy mo e kojarzy  

si  negatywnie, to nale y pami ta , e kobieta 

z do wiadczeniem macierzy stwa jest szans  

dla Þ rmy, mo liwo ci  wygenerowania kre-

atywnych pomys ów, osob  patrz c  na rynek 
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„innymi ju  oczyma” – znaj c  inne potrzeby 

i oczekiwania. Macierzy stwo to rozwój mo-

tywacji do dzia ania, skuteczno , odporno , 

pozytywna spontaniczno , rozwój inteligencji 

emocjonalnej i wra liwo ci. Dlatego powinno 

by  po dan  cech  w ród pracowniczek. 

Ciekawymi spostrze eniami dotycz cymi 

wyboru specjalizacji przez studentów medy-

cyny podzieli a si  mgr Agnieszka Niezna ska 

(Wy sza Szko a Nauk Stosowanych w Rudzie 

l skiej) w autoreferacie Czynniki sprawcze 

kieruj ce wyborem przysz ej specjalizacji me-

dycznej u studentów wydzia u lekarskiego. Za 

cel swojego wyst pienia postawi a sobie py-

tanie, czy proÞ l osobowo ciowy studenta me-

dycyny wp ynie na jego wybór specjalizacji. 

Wyniki pozytywnie korelowa y z odpowiedzi . 

Z bada  wynika o, e osobowo  i zwi zany 

z ni  system warto ci warunkuje wybór specja-

lizacji. Osoby prospo eczne wybiera y pedia-

tri , psychiatri ; osoby o du ej satysfakcji czer-

panej z ycia – chirurgi , a osoby z wy szym 

potencja em nadziei na sukces – specjalizacje 

zabiegowe. Nie jest wi c zadziwiaj ce, dlacze-

go mamy wra enie, e lekarze tych samych spe-

cjalno ci maj  podobne cechy charakteru.

Prelekcja dr Anetty Pere wiet-So tan (Uni-

wersytet Wroc awski, Dolno l ska Wy sza Szko-

a) na temat Przekonania kobiet dotycz ce w a-

snego rozwoju zawodowego a wiadomo  by a 

ostatnim wyst pieniem podczas tegorocznej 

konferencji. Autorka przedstawi a znaczenie 

wiadomo ci osobistych zasobów w kontek cie 

pracy zawodowej, jako istotnego czynnika decy-

duj cego o podejmowaniu lub zaniechaniu dzia-

a  zawodowych. Wyniki jej bada  pozwoli y 

zauwa y , e sta  pracy i stanowisko nie ró ni-

cowa y przekona  kobiet dotycz cych znaczenia 

wykonywanej pracy dla rozwoju kompetencji 

zawodowych przydatnych w przysz o ci.

III Ogólnopolska Konferencja by a okazj  

do zwrócenia uwagi na aktualne problemy ryn-

ku pracy i zaprezentowania wnikliwych bada , 

dlatego jej organizatorzy ju  teraz zaprosili do 

dalszej wspó pracy i wymiany my li podczas 

nast pnej, przysz orocznej konferencji.


