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„PRACA. WYMIAR EKONOMICZNY,
SPOŁECZNY I PRAWNY” – SPRAWOZDANIE Z III
KONFERENCJI DOKTORANTÓW KOLEGIUM
EKONOMICZNO -SPOŁECZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ
HANDLOWEJ „MŁODZI KES”
W dniach 27 i 28 października 2011 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się III Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej „Młodzi KES” pt. Praca. Wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny. Nawiązuje ona do tradycji organizowania spotkań oraz sympozjów
młodych naukowców, które odbywały się w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor
Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Adam Budnikowski.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji było zagadnienie pracy, ujęte
w szerokim, interdyscyplinarnym wymiarze. Podstawową przesłanką oraz głównym
motywem wyboru tego problemu jako wiodącego dla Konferencji był Europejski Rok
Wolontariatu. Sama Konferencja miała zaś za zadanie stworzyć miejsce swobodnej
wymiany poglądów oraz wiedzy na temat różnych wymiarów pracy. W tym celu do
prezentacji i dyskusji nad badaniami poświęconymi przedmiotowej problematyce
organizatorzy zaprosili młodych naukowców zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej, jak i innych ośrodków akademickich z całej Polski. Szeroka formuła Konferencji miała zaś umożliwić interdyscyplinarną wymianę poglądów przedstawicieli
różnych dyscyplin i dziedzin nauki. Dodatkowo, organizatorzy położyli nacisk na
wymiar praktyczny Konferencji. Służyć temu miały: spotkanie z wybitnymi autorytetami oraz udział w przeprowadzonych drugiego dnia warsztatach.
Konferencja została zainaugurowana wystąpieniem Dziekana Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego, prof. dr. hab. Joachima Osińskiego. Po oficjalnym
otwarciu przystąpiono do części merytorycznej. Prezentacje doktorantów zostały
poprzedzone wprowadzeniem do tematyki pracy oraz rynku pracy z punktu
widzenia związków zawodowych i dialogu społecznego. Dr Julia Kubisa oraz dr
Piotr Ostrowski (oboje z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
oraz Uniwersytetu Warszawskiego) podjęli próbę obalenia stereotypów związków
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zawodowych istniejących w dyskusji toczonej przez polskie media. Kolejnym punktem był panel ekspercki, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele
nauki oraz praktyki: Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych, dr Jan Czarzasty z Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz dr Jacek Męcina, doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Niestety, ostatni z zaproszonych panelistów, z powodu choroby, nie wziął udziału w dyskusji. Dotyczyła ona
przede wszystkim aktualnych wyzwań związanych z rynkiem pracy i prawem go
regulującym, elastycznych form zatrudnienia, a także pozycji i roli związków zawodowych w Polsce oraz zagadnienia dialogu społecznego.
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia doktorantów. Do prezentacji
zgłoszono 43 tematy. Po wstępnej selekcji, dokonanej przez Radę Organizacyjną,
do recenzji oddano 30 referatów, z których do programu Konferencji zostały włączone
22. Z uwagi na przyczyny losowe zaprezentowano 15 z nich. Wystąpienia zostały
podzielone na pięć paneli, prowadzonych przez członków Rady Organizacyjnej Konferencji. Tematyka prezentacji została poddana szczegółowej analizie teoretycznej,
a ich treść oparta była na przeprowadzonych badaniach własnych prelegentów.
Zagadnienia poruszone w pierwszym panelu dotyczyły problemów: uzależnienia
od pracy interpretowanego jako zakłócenie równowagi między pracą a czasem wolnym, etyki pracy opartej na elementach Katolickiej Nauki Społecznej oraz nowych
form pracy w myśli Naomi Klein. Paneliści wskazywali na szczególny, pozaekonomiczny aspekt pracy, podając przykłady rozwiązań pochodzące z Polski i ze świata.
Celem drugiego panelu miało być zwrócenie uwagi na ekonomiczny wymiar pracy.
Zaprezentowano wyniki badań dotyczących stabilności zatrudnienia, jej zagrożeń oraz obecnych tendencji z nią związanych, gospodarczych skutków bezrobocia
oraz krzywej Beveridge’a jako narzędzia analizy popytu i podaży na rynku pracy.
Po wystąpieniach miała miejsce ożywiona dyskusja dotycząca problemu umów
cywilnoprawnych kształtujących stosunek pracy (kolokwialnie zwanych „umowami śmieciowymi”) oraz jego aspektów ekonomicznych i prawnych. Dodatkowo,
wskazano, że zjawisko bezrobocia – mimo dominacji aspektów negatywnych – może
jednak przynosić również pozytywne skutki. Trzeci panel stanowił pole prezentacji
badań empirycznych dotyczących regionalnego zróżnicowania aktywności ekonomicznej ludności. Podjęty został również problem dyskryminacji kobiet na rynku
pracy. Uczestnicy czwartego panelu zajęli się zagadnieniami kapitału społecznego,
aktywności zawodowej ludności i innych wyzwań w obliczu przemian demograficznych, roli Europejskiego Funduszu Społecznego jako źródła finansowania inwestycji w kapitał ludzki oraz instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy. Zaprezentowano również sytuację na irlandzkim rynku pracy oraz podjęto próbę wyjaśnienia
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przyczyn i skutków rosnącego tam problemu bezrobocia. W ostatnim panelu poruszone zostały zagadnienia Europejskiego Modelu Społecznego, sytuacji imigrantów
z państw Maghrebu na francuskim rynku pracy oraz wymiaru pracy w Islamie.
Konferencję zakończyła seria warsztatów, które odbyły się w drugim dniu obrad
– 28 października 2011 r. Dotyczyły one tematyki autoprezentacji oraz emisji głosu.
Wybór ten był związany z propozycjami najbardziej pożądanych zagadnień, które
zostały wskazane przez uczestników zeszłorocznej Konferencji w kwestionariuszach
jej oceny. Przedmiotowe warsztaty nastawione były na interakcję prowadzących zajęcia ze słuchaczami, dzięki czemu prowadzący mogli dowiedzieć się o popełnianych
błędach oraz uzyskać cenne wskazówki dotyczące ciekawego i skutecznego prezentowania wyników swoich badań.
W Konferencji brało udział ponad 60 osób. 77% ankietowanych osób oceniło
jej program jako „bardzo dobry”, a 23% jako „dobry”. 54% badanych stwierdziło,
że strona merytoryczna Konferencji (m.in. zaproszeni goście, wybór tematów) była
„bardzo dobra”, a 46%, że była ona „dobra”. Jednocześnie, wszyscy ankietowani bardzo dobrze ocenili przygotowanie Konferencji (obsługę, catering i salę). Analizując
wyniki ankiety dotyczące samych warsztatów, należy wskazać, że 77% ankietowanych oceniło ich formułę jako „bardzo dobrą”, 8% jako „dobrą”, a 15% nie miało
zdania na ten temat. Całość Konferencji została natomiast oceniona bardzo dobrze
przez 69% badanych, a dobrze przez 31%. Wyniki kwestionariuszy oceny Konferencji potwierdziły także oczekiwania organizatorów, że Konferencja „Młodzi KES”
jest przykładem bardzo dobrej inicjatywy naukowej doktorantów. Wymowna jest
przy tym opinia jednej spośród uczestniczących w tegorocznej Konferencji osób,
która stwierdziła: „bardzo mi się podobało, pierwszy raz brałam udział w konferencji Młodzi KES i jest to fajne połączenie po pierwsze teorii z praktyką, a po drugie
daje możliwość weryfikacji i konfrontacji poglądów – dziękuję”.
Zaprezentowane podczas Konferencji prace zostały opublikowane w książce pt.
Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, której redaktorem
naukowym jest prof. dr hab. Joachim Osiński. Dwa referaty – Marty Pachockiej,
dotyczący sytuacji imigrantów z Maghrebu na francuskim rynku pracy, oraz Aliny
Sulowskiej, opisujący sytuację trwałości imigracji do Irlandii – zostały opublikowane w książce pt. Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne pod redakcją prof. dr. hab. Joachima Osińskiego.
Organizatorami tegorocznej Konferencji byli doktoranci II i III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z Ekonomii, prowadzonych w Kolegium
Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej: Marcin Czaplicki, Małgorzata Dworakowska, Małgorzata Grzegorek, Krzysztof Lech, Karolina Majdzińska,
Jan Misiuna, Marta Pachocka oraz Alina Sulowska. Opiekunami merytorycznymi
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Konferencji byli prof. dr hab. Sławomir Sztaba, Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, oraz prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Kierownik Katedry Socjologii
Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
Organizatorzy Konferencji pragną podziękować władzom Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, w tym przede
wszystkim Panu Dziekanowi prof. dr hab. Joachimowi Osińskiemu, a także wszystkim pracownikom naszego Kolegium, którzy wspierali nas oraz służyli pomocą
i radą w trakcie przygotowania tego wydarzenia. Dziękujemy również naszemu partnerowi w ramach tegorocznej Konferencji, to jest Ogólnopolskiemu Porozumieniu
Związków Zawodowych. Dziękujemy zaproszonym gościom: Janowi Guzowi oraz
doktorom Julii Kubisie, Piotrowi Ostrowskiemu i Janowi Czarzastemu. Dziękujemy także Paniom Oldze Szwajgier oraz Małgorzacie Książek i Agnieszce Zawadzkiej za przeprowadzenie niezwykle ciekawych i pouczających warsztatów. Nasze
podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy wzięli udział w Konferencji – zarówno tych, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań, jak i słuchaczy.
Do podziękowań dołączamy wyrazy uznania i szacunku.
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