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N

a początku kwietnia Zakáad Psychologii Pracy i Organizacji Wydziaáu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ĝląskiego zorganizowaá
ogólnopolską konferencjĊ. Dotyczyáa ona trudnoĞci i poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na
rynku pracy reprezentantów dyscyplin wchodzących w skáad nauk spoáecznych i humanistycznych. Trzecie spotkanie naukowe odbyáo siĊ w nowoczesnym gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Byáo
wynikiem priorytetów nowej perspektywy unijnej
2014–2020, która stwarza moĪliwoĞci Þnansowania badaĔ, podejmowania interdyscyplinarnej
wspóápracy naukowej i szansĊ wymiany myĞli
badaczy zainteresowanych zmianami na rynku
pracy zachodzącymi we wspóáczesnym Ğwiecie.
Z uwagi na specyÞczny i wąski obszar zagadnieĔ spotkanie zostaáo wyodrĊbnione jako osobne, zamkniĊte przedsiĊwziĊcie.
Organizatorki konferencji – dr Marta Stasiáa-Sieradzka i dr hab. Maágorzata Dobrowolska
– po powitaniu prelegentów i goĞci zwróciáy
uwagĊ na cyklicznoĞü konferencji oraz aktualną
problematykĊ poruszaną podczas tych spotkaĔ
jako moĪliwoĞü wymiany wiedzy, doĞwiadczeĔ
i zapoznania siĊ z badaniami prowadzonymi na
obszarze caáej Polski.
Merytoryczną czĊĞü konferencji zapoczątkowaáo wystąpienie prof. dr hab. Anny Wziątek-

-StaĞko (WyĪsza Szkoáa Biznesu w Dąbrowie
Górniczej) pt. Wymiar urlopu macierzyĔskiego
po nowelizacji jako determinanta modelu kariery zawodowej kobiet we wspóáczesnym biznesie. Zaprezentowano w nim wyniki badania,
które dotyczyáo zmian, jakie zaszáy w Þrmie
podczas urlopu macierzyĔskiego respondentek.
Prelegentka zwróciáa uwagĊ na fakt, Īe kobiety
na wyĪszym stanowisku pracy oraz z wyĪszym
stopniem naukowym w stu procentach wracają
w na to samo stanowisko. W przypadku kobiet
zatrudnionych na innych stanowiskach frekwencja wynosiáa 60 proc. Podobna sytuacja
ksztaátuje siĊ w sektorze wynagrodzeĔ. Prelegentka wskazaáa, Īe moĪna polegaü zawodowo
na máodych matkach, poniewaĪ chĊtnie podejmują nowe wyzwania. Konkluzją wystąpienia
byáo stwierdzenie, Īe roczna nieobecnoĞü kobiet
w pracy nie wpáywa w istotny sposób na ich
sytuacjĊ zawodową, a zatem nie powinno byü
przeciwskazaĔ do korzystania przez nie z urlopu macierzyĔskiego, niezaleĪnie od wieku i peánionego stanowiska.
O znaczącej roli nauczyciela w przeciwdziaáaniu bezrobocia mówiáa dr hab. Beata Pituáa (Uniwersytet ĝląski). W referacie pt. Rola
nauczyciela w ksztaátowaniu przyszáej drogi
zawodowej uczniów okreĞliáa go jako mentora, który ma obowiązek kreowaü aktywnoĞü
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uczniów, prezentowaü obecne trendy na rynku
pracy, a takĪe samemu siĊ doskonaliü, aby byü
rzetelnym przewodnikiem po rynku pracy dla
máodych. Jak wskazują badania prowadzone
przez prelegentkĊ, w praktyce, niestety, orientacja zawodowa jest prowadzona zaledwie na
podstawowym poziomie. Nauczyciele rozumieją potrzebĊ realizacji treĞci zawodowych,
jednak czas, jaki mają na wykonanie tego zadania, jest stanowczo niewystarczający. TrudnoĞci
wynikają równieĪ z niedostatków ich wiedzy
zawodowej, poniewaĪ czĊsto zostali wdroĪeni
w obowiązki bez odpowiedniego przygotowania. Dlatego konfrontacja z rzeczywistoĞcią
bywa dla máodej osoby bardzo trudna i jest
związana z brakiem wáaĞciwej oceny swoich
umiejĊtnoĞci, skonfrontowanej z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Podsumowaniem byáo zwrócenie uwagi na koniecznoĞü
odpowiedniego wsparcia dla nauczycieli i tworzenie moĪliwoĞci praktyk dla uczniów.
Po wystąpieniu wywiązaáa siĊ dyskusja
wskazująca na potrzebĊ doÞnansowania i rewitalizacjĊ tkanki spoáecznej, a zwáaszcza miast
o najwiĊkszym odsetku degradacji gospodarczo-spoáecznej. Brak moĪliwoĞci rozwojowych oraz horyzontów zawodowych wywoáuje
w mieszkaĔcach tych regionów frustracjĊ, która
z upáywem czasu przeradza siĊ w agresjĊ, depresjĊ i inne zaburzenia psychiczne. To coraz
bardziej szerzące siĊ zjawisko wymaga interwencji i wielu zmian na rynku gospodarczym.
Po gorącej dyskusji i zaplanowanej po niej
przerwie gáos zabraáa dr Stasiáa-Sieradzka
(Uniwersytet ĝląski). Tematem jej wystąpienia
byáy Podstawy wobec kariery prometeuszowej
i kariery bez granic przedsiĊbiorców i pracowników najemnych w realiach polskiego rynku
pracy. Zaprezentowano w nim wyniki badaĔ
wskazujące na brak róĪnic pomiĊdzy osobami
preferującymi style prometeuszowe w stosunku
do grup badawczych. Obecnie 47 proc. Polaków zakáada wáasne Þrmy nie z przymusu, lecz
jest to ich celowa i Ğwiadoma decyzja i dziaáalnoĞü. Z kolei 63 proc. Polaków uwaĪa, Īe wáasna
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przedsiĊbiorczoĞü to dobry wybór zawodowy,
jednakĪe dostrzega siĊ spadek tej tendencji.
MoĪe to byü związane z faktem, Īe coraz wiĊcej organizacji stwarza Ğrodowisko o cechach
preferowanych przez pracowników, wiĊc nie
trzeba zakáadaü wáasnych Þrm, aby realizowaü
swoje zamierzenia.
Nowe podejĞcia do badania etyki pracy to
temat wystąpienia dr. Damiana Grabowskiego
(Uniwersytet ĝląski), który rozpocząá swoje
rozwaĪania od próby zdeÞniowania etyki pracy. Prelegent zauwaĪyá, Īe deÞnicji jest wiele,
w zaleĪnoĞci od badanego przedmiotu. Istotne
jest zwrócenie uwagi na etykĊ podejĞcia czáowieka do wykonywanej pracy, etykĊ zawodową, zestaw norm i zasad, wzorzec, jakim siĊ
posiákujemy podczas wykonywania powierzonego zadania. Wskazaá na potrzebĊ ksztaátowania zachowaĔ pracowników na zasadach norm
i wartoĞci panujących w przedsiĊbiorstwach.
W podsumowaniu podkreĞliá istotnoĞü jakoĞci
pracy w stosunku do samodoskonalenia, pracĊ
zespoáową jako moĪliwoĞü wymiany doĞwiadczenia i tworzenia kreatywnych pomysáów, dąĪenie do realizacji zadania w sposób wydajny
i jakoĞciowy, bezpieczeĔstwo pracy, a takĪe
otwartoĞü na informacjĊ zwrotną.
MyĞl dotyczącą etyki i odpowiedzialnoĞci spoáecznej przedsiĊbiorstw kontynuowaáa
i rozbudowaáa dr Agata Opolska-BielaĔska
(Uniwersytet Warszawski). W wystąpieniu
zatytuáowanym CSR – narzĊdzie przemian na
rynku pracy wskazaáa na oczekiwania i tempo przemian na rynku pracy, które wymuszają
wprowadzanie zmian związanych ze spoáeczną
odpowiedzialnoĞcią biznesu. Coraz czĊĞciej,
oprócz aspektu Þnansowego, zwraca siĊ uwagĊ na aspekt etyczny, spoáeczny i ekologiczny
funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. DziĊki temu
Þrmy, odpowiadając na oczekiwania wspóáczesnego spoáeczeĔstwa, poprawiają swój wizerunek. AngaĪując siĊ w dziaáalnoĞü CSR, organizacje utoĪsamiają pracowników z Þrmą, jednoczeĞnie odpowiadając na oczekiwania interesariuszy. A porzucenie nastawienia wyáącznie na
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zysk i dostrzeĪenie nowych korzyĞci páynących
ze spoáecznego podejĞcia do biznesu Ğwiadczy
o wzrastającej ĞwiadomoĞci spoáecznej.
NastĊpnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji byáo PojĊcie i sposób pomiaru gotowoĞci pracowników wobec technologii.
Prelegentki – dr Maágorzata Chrupaáa-Pniak, dr
Anita Pollak, dr Patrycja Rudnicka, mgr Agata
Diec (Uniwersytet ĝląski) poruszyáy kwestie
dotyczące technologii jako istotnego elementu
przejawiającego siĊ w kaĪdej dziedzinie i wplatającego siĊ w nasze Īycie zawodowe i prywatne. Wskazaáy, Īe technologia stanowi pomoc
w rozwoju i Ĩródáo wiedzy, jak wykonaü zadanie. KaĪda organizacja korzysta z technologii,
nawet jeĞli jest to wersja absolutnie podstawowa (mail, telefonia komórkowa itp.). Nowa
technologia pomaga w zarządzaniu zmianą, jest
stosowana podczas selekcji i rekrutacji, a takĪe
podczas analizy potrzeb szkoleniowych. W dalszej czĊĞci prelegentki argumentowaáy Psychologiczne aspekty kompetencji relacyjnej jako
korelaty subiektywnego poczucia dobrostanu
w pracy. OkreĞliáy kompetencje relacyjne jako
okreĞlone korzyĞci organizacji, ale jednoczeĞnie
stworzenie realnych wyzwaĔ dla pracowników.
Celem przeprowadzonych przez nie badaĔ byáa
operacjonalizacja psychologicznych aspektów
kompetencji relacyjnej oraz zweryÞkowanie
tych związków z dobrostanem związku z pracą. Otrzymane wyniki wykazaáy dodatnią korelacjĊ pomiĊdzy kompetencjami spoáecznymi
a zaangaĪowaniem w pracĊ, a takĪe pomiĊdzy
motywacją a zaangaĪowaniem w pracĊ oraz
motywacją a stresem. ZauwaĪono, Īe pomiĊdzy
kooperacją opartą na zaufaniu a stresem zaszáa
ujemna korelacja. Po tej prelekcji zaproszeni
goĞcie oraz prelegenci przystąpili do dyskusji,
dzieląc siĊ swoimi spostrzeĪeniami zawodowymi i Īyciowymi, które wskazywaáy na sáusznoĞü
i istotĊ zaprezentowanych badaĔ.
Drugą czĊĞü obrad zapoczątkowaáo wystąpienie zatytuáowane Praca studentów jako problem na styku systemu ksztaácenia i rynku pracy – wyniki badaĔ. Prelegentka dr hab. Izabela
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Ostoj (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) poruszyáa problem pracy studentów jako
styku dwóch systemów – systemu ksztaácenia
i rynku pracy. Grupą badaną byli studenci studiów stacjonarnych. Celem badania byáa identyÞkacja potencjalnych korzyĞci z zagroĪeniem
związanym z áączeniem studiów stacjonarnych
z pracą zarobkową z perspektywy przyszáej moĪliwoĞci odnalezienia siĊ absolwentów na rynku
pracy. Po przeprowadzeniu badaĔ okazaáo siĊ,
Īe wiĊcej jak 50–60 proc. studentów pracuje,
ale w zakresie niezwiązanym ze studiami. W 60
procentach przypadków respondenci wskazali,
Īe praca raczej pozwala im na zdobycie umiejĊtnoĞci pomocnych na rynku pracy. àączenie
roli studenta i pracownika w wiĊkszoĞci przypadków stanowi problem, poniewaĪ brakuje
czasu na naukĊ. Wnioski páynące z niniejszego
badania wskazują, Īe znaczna czĊĞü studentów
nie pracuje w miejscach związanych z kierunkiem studiów, co wiąĪe siĊ z niewielkimi szansami na zdobycie doĞwiadczenia w wyuczonym
zawodzie. Praca pomaga im w umiejĊtnoĞciach
poruszania siĊ na rynku pracy, a wiĊc nie jest
pomostem do staáego zatrudnienia. Potrzeba
wiĊc systemowych zmian – páatne staĪe, studia
dualne pozwalające pogodziü naukĊ z doĞwiadczeniem zawodowym.
Jako druga w tej czĊĞci konferencji wystąpiáa dr Monika Dacka (Katolicki Uniwersytet
Lubelski), prezentując wyniki badaĔ, które stanowiáy fundament do prelekcji zatytuáowanej
Potrzeby i obszary zaangaĪowani osób w wieku
Ğrednim. Implikacje dla organizacji rynku pracy.
Autorka poddaáa wnikliwej analizie korzyĞci,
jakie niesie zatrudnienie pracowników w wieku
Ğrednim. Konkluzja przeprowadzonych badaĔ
wskazywaáa na rangĊ pracowników zatrudnionych w wieku Ğrednim. Ich doĞwiadczenie,
wiedza oraz posiadane umiejĊtnoĞci – zarówno
merytoryczne jak i spoáeczne – stanowią cenny
wkáad w dziaáanie Þrmy. Organizacje powinny tworzyü moĪliwoĞci rozwoju pracowników
w wieku Ğrednim. Wzajemna wspóápraca zarówno pracowników máodych, jak i bĊdących
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w wieku Ğrednim stanowi silny kapitaá rozwojowy dla kaĪdego przedsiĊbiorstwa, tak czasem
niedoceniany.
O nieetycznych zachowaniach w miejscu
pracy mówiáa dr Maágorzata Dobrowolska
(Uniwersytet ĝląski), poruszając w wystąpieniu pt. DoĞwiadczanie zachowaĔ nieetycznych
w miejscu pracy takie problemy, jak mobbing,
wyzysk, rasizm, presjĊ statusu zawodowego
oraz presjĊ wieku. Wskazaáa na deÞniowalnoĞü
tych zjawisk, ich istotĊ oraz aspekt spoáeczny.
Celem wystąpienia byáo uwraĪliwienie zarówno
pracodawców, jak i pracowników na szerzące
siĊ coraz bardziej zagroĪenia związane z psychicznym wykorzystywaniem pracowników.
Zagadnieniem poruszonym przez dr MagdalenĊ ĝlazyk-Sobol (Uniwersytet Wrocáawski)
byáo Radzenie sobie ze stresem w elastycznych
formach zatrudnienia. Omówione zostaáy style
kierowania: skoncentrowane na zadaniu, których zwolennicy stawiają czoáa przede wszystkim zadaniom; skoncentrowane na emocjach,
które w znacznej mierze dominują nad wykonywanymi zadaniami; skoncentrowane na
unikaniu, w których zachodzi zjawisko unikania trudnoĞci, koncentracja na czynnoĞciach
zastĊpczych, a takĪe poszukiwanie kontaktów
towarzyskich jako bodĨca zastĊpczego. Wyniki
zaprezentowanych badaĔ wskazaáy, Īe osoby
máodsze są bardziej sfrustrowane i trudniej jest
im siĊ odnaleĨü na rynku pracy aniĪeli osobom
starszym. Zostaáo to uargumentowane mniejszym doĞwiadczeniem, zarówno zawodowym
jak i Īyciowym, potrzebą mądroĞci Īycia zdobywaną latami oraz wytrwaáoĞcią w dziaáaniu
wiĊkszą u osób starszych, która lepiej pozwala
sobie radziü z trudnoĞciami.
Wystąpienie dr Ewy FlaszyĔskiej (Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) zatytuáowane ProÞl pomocy dla osób bezrobotnych pokazaáo kolejny istotny problem na rynku pracy.
Prelegentka na przykáadzie miasta stoáecznego
Warszawy zaprezentowaáa proÞl osoby bezrobotnej. Wskazaáa na istotnoĞü zawodu poĞrednika pracy, którego zadaniem jest wáaĞciwe po-
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kierowanie taką osobą, aby mogáa ona osiągnąü
status aktywnej zawodowo. PoĞrednik pracy jest
uznawany za doradcĊ klienta, który po rozmowie z osobą bierną zawodowo powinien okreĞliü proÞl bezrobotnego w trzech kategoriach:
aktywny bezrobotny, bezrobotny wymagający
wsparcia i bezrobotny z dala od rynku pracy.
Istotne jest, aby rozmowa byáa przeprowadzona
w umiejĊtny sposób, gdyĪ, jak zauwaĪyáa prelegentka, wiele osób bezrobotnych zna schemat
rozmowy i wáaĞciwe odpowiedzi, które pozwolą im zostaü scharakteryzowane jako osoby wymagające pomocy spoáecznej i materialnej. A to
jest duĪy problem zarówno dla obecnego rynku
pracy, jak i dla aspektu spoáecznego.
Po wystąpieniu i dyskusji, która zakoĔczyáa siĊ doĞü melancholijnie, zostaáa ogáoszona
krótka przerwa kawowa…
Pierwszymi prelegentkami po przerwie byáy
mgr Dominika Ochnik i dr Renata Rozmus (GórnoĞląska WyĪsza Szkoáa Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach), które poruszyáy problem
pt. Poczucie kompetencji zawodowych máodych
Polek i Polaków. Obydwie przekonywaáy, Īe zarówno kobiety jak i mĊĪczyĨni przez socjalizacjĊ
w Ğrodowisku zawodowym przystosowują siĊ
do stereotypizacji páci w zakresie prospoáecznoĞci. Argumentowaáy, Īe niezaleĪnie od páci wraz
z wiekiem nastĊpuje wzmocnienie preferencji
technicznych i twórczych. W swych badaniach
wykazaáy, Īe kobiety mają niestereotypowe preferencje zawodowe, a takĪe poszerzony obraz
spoáecznej aktywnoĞci zawodowej.
Do tego zagadnienia nawiązaáa mgr Jagoda
Sikora (Uniwersytet ĝląski) w zreferowanym
badaniu na temat DoĞwiadczenia macierzyĔstwa jako czynnik rozwojowy w kontekĞcie powrotu na rynek pracy. Konkluzją wystąpienia
byáo uwraĪliwienie pracodawców na wiele atutów, jakimi dysponuje matka. Choü macierzyĔstwo na rynku pracy niekiedy moĪe kojarzyü
siĊ negatywnie, to naleĪy pamiĊtaü, Īe kobieta
z doĞwiadczeniem macierzyĔstwa jest szansą
dla Þrmy, moĪliwoĞcią wygenerowania kreatywnych pomysáów, osobą patrzącą na rynek
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„innymi juĪ oczyma” – znającą inne potrzeby
i oczekiwania. MacierzyĔstwo to rozwój motywacji do dziaáania, skutecznoĞü, odpornoĞü,
pozytywna spontanicznoĞü, rozwój inteligencji
emocjonalnej i wraĪliwoĞci. Dlatego powinno
byü poĪądaną cechą wĞród pracowniczek.
Ciekawymi spostrzeĪeniami dotyczącymi
wyboru specjalizacji przez studentów medycyny podzieliáa siĊ mgr Agnieszka NieznaĔska
(WyĪsza Szkoáa Nauk Stosowanych w Rudzie
ĝląskiej) w autoreferacie Czynniki sprawcze
kierujące wyborem przyszáej specjalizacji medycznej u studentów wydziaáu lekarskiego. Za
cel swojego wystąpienia postawiáa sobie pytanie, czy proÞl osobowoĞciowy studenta medycyny wpáynie na jego wybór specjalizacji.
Wyniki pozytywnie korelowaáy z odpowiedzią.
Z badaĔ wynikaáo, Īe osobowoĞü i związany
z nią system wartoĞci warunkuje wybór specjalizacji. Osoby prospoáeczne wybieraáy pediatriĊ, psychiatriĊ; osoby o duĪej satysfakcji czerpanej z Īycia – chirurgiĊ, a osoby z wyĪszym
potencjaáem nadziei na sukces – specjalizacje
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zabiegowe. Nie jest wiĊc zadziwiające, dlaczego mamy wraĪenie, Īe lekarze tych samych specjalnoĞci mają podobne cechy charakteru.
Prelekcja dr Anetty PereĞwiet-Soátan (Uniwersytet Wrocáawski, DolnoĞląska WyĪsza Szkoáa) na temat Przekonania kobiet dotyczące wáasnego rozwoju zawodowego a ĞwiadomoĞü byáa
ostatnim wystąpieniem podczas tegorocznej
konferencji. Autorka przedstawiáa znaczenie
ĞwiadomoĞci osobistych zasobów w kontekĞcie
pracy zawodowej, jako istotnego czynnika decydującego o podejmowaniu lub zaniechaniu dziaáaĔ zawodowych. Wyniki jej badaĔ pozwoliáy
zauwaĪyü, Īe staĪ pracy i stanowisko nie róĪnicowaáy przekonaĔ kobiet dotyczących znaczenia
wykonywanej pracy dla rozwoju kompetencji
zawodowych przydatnych w przyszáoĞci.
III Ogólnopolska Konferencja byáa okazją
do zwrócenia uwagi na aktualne problemy rynku pracy i zaprezentowania wnikliwych badaĔ,
dlatego jej organizatorzy juĪ teraz zaprosili do
dalszej wspóápracy i wymiany myĞli podczas
nastĊpnej, przyszáorocznej konferencji.

