Stanis∏awa Borkowska (red.), Przysz∏oÊç pracy
w XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2004, 377 stron
Rok 2004 by∏ dla Polski rokiem szczególnym. Wydarzy∏o si´ coÊ, do czego Polska od
kilkunastu lat konsekwentnie dà˝y∏a – w∏àczenie w struktury Unii Europejskiej. ZaÊ rok
2003 by∏ czasem zamykania negocjacji przedakcesyjnych, a jednym z najbardziej dyskutowanych i negocjowanych obszarów by∏a swoboda przep∏ywu pracowników i zatrudnienia
na terenie krajów Unii Europejskiej. Prace nad dookreÊleniem stanowiska naszego kraju
w sprawie funkcjonowania Polaków na unijnym rynku pracy oraz obywateli krajów Unii
Europejskiej na polskim rynku pracy, w sposób naturalny sk∏ania∏y do refleksji nad tym,
czym w ogóle jest praca i jakà cz∏owiek nadaje jej wag´ w swoim ˝yciu. To, jak odnajduje si´ na rynku pracy i jak kszta∏tujà si´ poszczególne rynki pracy w krajach Unii Europejskiej. Praca i jej skutki dla funkcjonowania cz∏owieka w spo∏eczeƒstwie od dziesiàtków
lat stanowià temat dyskusji i rozpraw. Znajduje to swój wyraz w tworzeniu wielu wa˝nych
dokumentów, deklaracji i aktów prawnych odnoszàcych si´ do problemu zatrudnienia.
W dzisiejszym, globalizujàcym si´ coraz wyraêniej Êwiecie, aspekty funkcjonowania cz∏owieka na rynku pracy zaczynajà nabieraç nowego, szczególnego wymiaru.
W paêdzierniku 2004 roku na konferencji zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, dotyczàcej przysz∏oÊci pracy, zespó∏ ekspertów debatowa∏ nad tym, jakà rol´ pe∏ni cz∏owiek jako pracownik w efektywnie zarzàdzanym przedsi´biorstwie, jakie miejsce zajmuje praca w ˝yciu cz∏owieka oraz jak wyglàdaç b´dzie praca i zatrudnienie w przysz∏oÊci.
Wynikiem tej emocjonujàcej i wieloaspektowej debaty jest opublikowana w tym samym
roku ksià˝ka pod redakcjà S. Borkowskiej zatytu∏owana Przysz∏oÊç pracy w XXI wieku,
w której zamieszczone sà wystàpienia i referaty przedstawione i przedyskutowane w trakcie konferencji.
Ksià˝ka podzielona zosta∏a na cztery cz´Êci, z których ka˝da odnosi si´ do innego aspektu pracy jako elementu kszta∏tujàcego miejsce i rol´ cz∏owieka w hierarchii spo∏ecznej, jako podstawowej formy uzyskiwania dochodu i jednoczeÊnie jako elementu kszta∏tujàcego
rodzaj konsumpcji i sp´dzania czasu wolnego przez pracownika i jego rodzin´. W cz´Êci
pierwszej, zatytu∏owanej Jaka praca, przedstawionych jest szeÊç artyku∏ów dotyczàcych
pracy jako czynnika rozwoju cz∏owieka. Zwraca si´ tutaj uwag´ na istotne przemiany w jej
treÊci, zw∏aszcza w aspekcie kulturowym i cywilizacyjnym.
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Punktem wyjÊcia tej cz´Êci ksià˝ki jest umiejscowienie pracy w kolejnej, nowej fali globalizacji. W. Morawski w artykule, otwierajàcym ksià˝k´ – Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza Êwiata pracy – stawia tez´, i˝ globalizacja w bardzo istotny sposób wp∏ywa
na kszta∏towanie stosunków pracy. Nowe technologie zaowocowa∏y nie tylko dynamicznym przep∏ywem informacji, ale tak˝e istotnymi zmianami gospodarczymi i zmianà struktur rynków pracy. W efekcie wzmaga si´ wymiana pracy na odleg∏oÊç z jednoczesnymi
wzmo˝onymi ruchami migracyjnymi (przep∏yw inwestycji, know-how). Warto zwróciç uwag´ na fakt, i˝ problem migracji zarobkowych staje si´ jednym z czynników fluktuacji rynków pracy i debata nad nim zaczyna zakreÊlaç coraz szersze kr´gi. Tak˝e w omawianej
ksià˝ce temat migracji przewija si´ w kilku kolejnych artyku∏ach. Jeden z nich, autorstwa
A. Rajkiewicza, poÊwi´cony jest w ca∏oÊci temu tematowi. O zmianach cywilizacyjnych
wp∏ywajàcych na stosunki pracy pisze tak˝e J. Orczyk w artykule Post´p cywilizacyjny
a praca. Odnoszàc poj´cie cywilizacji do poziomu kultury materialnej spo∏eczeƒstwa oraz
rozwoju zale˝nego od organizacji i zachowaƒ cz∏onków spo∏eczeƒstwa, stawia tez´, i˝ to
praca sta∏a si´ podstawà cywilizacji w spo∏eczeƒstwach, które umia∏y wykorzystaç nowe
techniki i wynalazki. U˝yto ich do wytwarzania dóbr i us∏ug, majàcych zapewniç warunki
rozwoju oraz wzrostu poziomu egzystencji. Autor analizuje zmiany w Êwiecie pracy na
przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego, podkreÊlajàc jednoczeÊnie koniecznoÊç Êwiadomego
uczestnictwa obywateli w kszta∏towaniu Êwiata pracy. Równie wa˝na jest potrzeba znalezienia równowagi pomi´dzy instytucjonalizacjà ˝ycia spo∏ecznego a prawami jednostek
wynikajàcymi z ich pracy. Autor podkreÊla, ˝e bez wypracowania tych dwóch aspektów
nowa cywilizacja nie b´dzie w stanie si´ utrzymaç, poniewa˝ praca jest podstawà jej istnienia.
Artyku∏y S. Borkowskiej pt. Praca a ˝ycie pozazawodowe oraz ks. L. Dyczewskiego Praca i kultura zwracajà uwag´ na ca∏y aspekt pozazawodowy ˝ycia cz∏owieka i na to, jak na
sp´dzanie czasu wolnego, w tym tak˝e na rozwój kulturalny cz∏owieka, wp∏ywa jakoÊç
i iloÊç wykonywanej przez niego pracy. S. Borkowska akcentuje koniecznoÊç wypracowania równowagi pomi´dzy pracà a ˝yciem pozazawodowym. W bardzo interesujàcy i przejrzysty sposób zestawia ze sobà czynniki wp∏ywajàce w sposób zasadniczy na jakoÊç wykonywanej pracy. Nale˝y sobie przecie˝ zdawaç spraw´ z tego, ˝e cz∏owiek jest wielowymiarowy
i choç czynnoÊci wykonywane zawodowo sà jednymi z istotniejszych czynników wp∏ywajàcych na jego funkcjonowanie, to na ocen´, jakim jest pracownikiem, ogromny wp∏yw mogà mieç pozazawodowe aspekty ˝ycia: jego stosunki rodzinne, umiej´tnoÊç wypoczywania
i inne, pozornie mniej istotne, elementy. JeÊli ktoÊ odczuwa szcz´Êcie w pozazawodowych
obszarach ˝ycia oraz jest osobà radosnà, z ufnoÊcià i optymizmem patrzàcà w przysz∏oÊç
– prawdopodobnie tak˝e jego kariera zawodowa b´dzie rozwija∏a si´ pomyÊlnie. Dzia∏a
to równie˝ odwrotnie. KtoÊ czerpiàcy satysfakcj´ z pracy i jednoczeÊnie znajdujàcy czas
dla rodziny i w∏asnego rozwoju pozazawodowego prawdopodobnie tak˝e w rodzinie odnajdzie Êrodowisko sprzyjajàce jego rozwojowi zawodowemu. Taka rodzina b´dzie wsparciem i zapleczem. Po lekturze tego artyku∏u pozostajemy w niepodwa˝alnym przekonaniu o istotnym przenikaniu si´ obu tych aspektów ˝ycia cz∏owieka i niezaprzeczalnej
koniecznoÊci ciàg∏ej pracy nad równowagà pomi´dzy nimi. To, o co tak naprawd´ walczy-
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my wspinajàc si´ po Êcie˝ce kariery zawodowej, to przecie˝ lepsza jakoÊç ˝ycia, a ta sk∏ada si´ z kilku elementów, w tym w du˝ej cz´Êci z ˝ycia prywatnego.
L. Dyczewski w swoim tekÊcie odnoszàc si´ do podobnego problemu, pokazuje, ˝e cz´sto przeciwstawiamy sobie prac´, która wià˝e si´ nierzadko z wysi∏kiem i znu˝eniem, oraz
kultur´ – kojarzonà z odpoczynkiem, przyjemnoÊcià i rozrywkà. PodkreÊla jednak, ˝e nie
musi to byç w∏aÊciwe uj´cie tych dwóch aspektów. W artykule proponuje spojrzeç na prac´ oraz kultur´ jako na komplementarne aspekty funkcjonowania. Dbajàc o kondycj´ psychicznà cz∏owieka, zak∏ada mo˝liwoÊç takiego ukszta∏towania relacji mi´dzy kulturà a pracà, by uniknàç w ten sposób alienacji zwiàzanej z jej treÊcià, a samà prac´ uduchowiç
i odnaleêç w niej spe∏nienie.
Z kolei na zagro˝enia fizyczne wynikajàce z wykonywanego zawodu zwraca uwag´
D. Koradecka w artykule Cz∏owiek a Êrodowisko pracy. Autorka przedstawia zagro˝enia
fizyczne, jakie zwiàzane sà z ró˝nymi formami wykonywanej pracy. Przekrój przytaczanych w tym miejscu przyk∏adów zagro˝eƒ i deformacji fizycznych cia∏a cz∏owieka, b´dàcych efektem wykonywanej pracy, rozciàga si´ od opisu zmian w strukturze koÊci u Êredniowiecznych kobiet syryjskich mlàcych ziarno w pozycji kl´czàcej przez ponad 8 godzin
dziennie, po zniekszta∏cone sylwetki wspó∏czesnych pracowników okreÊlanych jako homo
computerus, a sp´dzajàcych wiele godzin dziennie przed monitorami komputerów. Autorka podkreÊla ogromny rozmiar obcià˝enia fizycznego cz∏owieka w procesie pracy i stara
si´ zwróciç uwag´ na skutki takiego stanu rzeczy. Za niezb´dne uwa˝a podj´cie wysi∏ku
takiej modyfikacji polskiego systemu ochrony pracy, aby uÊwiadomiç cz∏owiekowi granice jego mo˝liwoÊci psychofizycznych oraz uczyniç odpowiedzialnymi za popraw´ warunków pracy zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Ostatni z artyku∏ów zamieszczonych w cz´Êci Jaka praca stanowi analiz´ przemian zachodzàcych we wspó∏czesnym Êwiecie pracy. Autorka, Z. Jacukowicz, zwraca uwag´ na
najistotniejsze z tych nich, takie jak: skracanie czasu pracy, podwy˝szanie pozycji zawodowej kobiet, os∏abianie negatywnych aspektów bezrobocia i nowe formy zatrudnienia jako metody na ograniczanie rozmiarów bezrobocia. Doceniajàc pozytywne aspekty zmian,
autorka podkreÊla jednak, ˝e „dzielenie si´ pracà” i skracanie jej czasu nie rozwià˝e problemów bezrobocia i niskiej absorpcji rynku pracy, choç nie wyklucza, ˝e mo˝e pojawi si´
nowa dziedzina gospodarki, w której b´dzie mo˝na znaleêç zatrudnienie, a która – niewykluczone – opieraç si´ b´dzie na wykonywaniu takich prac, jak zagospodarowywanie
oceanów, pustyƒ czy loty mi´dzyplanetarne.
Druga cz´Êç ksià˝ki nosi tytu∏ Jaki pracownik?. Znalaz∏o si´ w niej pi´ç artyku∏ów przedstawiajàcych cechy spo∏eczno-demograficzne, poziom wykszta∏cenia i kompetencji wspó∏czesnych pracowników. Pierwszy z artyku∏ów autorstwa I. Kotowskiej, zatytu∏owany Zmiany demograficzne a przysz∏y rynek pracy, przedstawia najistotniejsze procesy wp∏ywajàce na
zmiany w strukturze uczestników rynku pracy. Autorka wskazuje na dwie zasadnicze grupy procesów: z jednej strony te globalizacyjne, po∏àczone z rozwojem nowych technologii, z drugiej zaÊ procesy starzenia si´ ludnoÊci i potencjalny spadek zasobów pracy. Analizujàc w sposób doÊç szczegó∏owy wp∏yw tych procesów na przemiany rynku pracy,
I. Kotowska zastanawia si´ nad koniecznoÊcià wsparcia integracji z rynkiem pracy osób,

262

Recenzje

które majà k∏opoty z uzyskaniem zatrudnienia, oraz nad koniecznoÊcià zreformowania europejskich koncepcji paƒstwa opiekuƒczego. Za koniecznoÊcià rewizji koncepcji paƒstwa
opiekuƒczego przemawiajà dwa zasadnicze czynniki: wzrost znaczenia pracy jako czynnika kszta∏tujàcego przebieg ˝ycia jednostki oraz koncepcja aktywnego starzenia si´ jako
strategii dostosowania gospodarki i spo∏eczeƒstwa do starzenia si´ ludnoÊci.
Autor kolejnego z artyku∏ów, Z. Strzelecki, za cel swych rozwa˝aƒ przyjà∏ przemiany
w jakoÊciowej strukturze zatrudnienia w Polsce. Jest to analiza danych wed∏ug jakoÊciowych cech demograficznych, takich jak wiek, poziom wykszta∏cenia, sektor zatrudnienia
i wykonywane zawody, w odniesieniu do uczestników rynku pracy. Autor optymistycznie
odnosi si´ do obserwowanych w tym aspekcie przemian, zwraca jednak uwag´, ˝e o ile gospodarka w Polsce zmienia si´ z przemys∏owej w przemys∏owo-us∏ugowà, wykorzystujàcà
nowe technologie, o tyle kapita∏ i potencja∏ osób w m∏odym wieku, pod wzgl´dem kwalifikacji najbardziej przygotowanych do wyzwaƒ gospodarki opartej na wiedzy i informatyzacji, nie jest wykorzystywany. Autor postuluje wi´c poprawienie systemu prognozowania
popytu na prac´ wed∏ug kwalifikacji, aby ze stosownym wyprzedzeniem móc dokonaç
zmian w strukturze kszta∏cenia przysz∏ych uczestników rynku pracy. Dwa kolejne artyku∏y pog∏´biajà niektóre z poruszanych tutaj kwestii. Szczegó∏owo o kapitale, jakim jest wiedza i umiej´tnoÊci pracowników (aspekt kszta∏cenia), pisze S. Kwiatkowski w artykule Wiedza ukryta – istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników. L. Fràckiewicz przybli˝a
natomiast funkcjonowanie na rynku pracy jednej z najbardziej zagro˝onych wykluczeniem
grup – niepe∏nosprawnych.
Ostatnim z przedstawianych w tej cz´Êci artyku∏ów jest praca autorstwa K. Doktóra na
temat modernizacji stratyfikacji zawodowej. Artyku∏ ten stanowi zbiór uwag dotyczàcych
modernizacji zawodowej stratyfikacji, pokazujàc wzajemnà zale˝noÊç pomi´dzy przemianami rynku pracy a dyferencjacjà spo∏eczna. Jak twierdzi: „… dziÊ nie elita w∏adzy, lecz elita
wiedzy rzàdzi korporacjami w dobie promowanej globalizacji…”, dlatego postrzegajàc rynek
pracy jako splot bardzo wielu czynników, edukacj´ traktuje jako jeden z najistotniejszych.
Trzecia cz´Êç ksià˝ki koncentruje si´ na problemie zarzàdzania pracà w przedsi´biorstwie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e aby przedsi´biorstwo czy organizacja mog∏y sprawnie dzia∏aç na rynku, potrzeba nie tylko dobrego rozpoznania kapita∏u, jakim si´ dysponuje (w tym
ludzkiego), ale te˝ umieç nim sprawnie zarzàdzaç, by móc w sposób najbardziej efektywny wykorzystaç drzemiàce w nim potencja∏y.
Pierwsze dwa artyku∏y w tej cz´Êci zwracajà uwag´ czytelnika na fakt, i˝ do sprawnego rozwoju firmy czy jakiejkolwiek innej organizacji niezb´dna jest ÊwiadomoÊç, i˝ to praca wykonywana przez personel danej organizacji jest kluczowym czynnikiem jej rozwoju.
W swoim artykule M. Bratnicki i J. Stru˝yna postulujà, by prac´ traktowaç jako form´
przejawu zachowaƒ przedsi´biorczych i poprzez ten pryzmat patrzàc, stymulowaç pracowników w celu rozwijania przedsi´biorczej wyobraêni i poszukiwania oraz wdra˝ania szans
dla rozwoju firmy. W tym celu niezb´dne jest dok∏adne rozpoznanie czynników wewn´trznych oddzia∏ujàcych na funkcjonowanie organizacji na rynku, a tak˝e wprowadzenie innych od dotychczasowych form regulowania zachowaƒ jej pracowników. Postulowanym
efektem koƒcowym jest równowaga pomi´dzy rynkiem zewn´trznym, kierownictwem fir-
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my a pracownikami, co przynios∏oby niechybnà korzyÊç w uzyskiwanych rezultatach dzia∏ania firmy.
Z podobnego za∏o˝enia wychodzi autor kolejnego artyku∏u A. Pocztowski. Zwraca uwag´ na koniecznoÊç inwestowania w rozwój zasobów ludzkich. I w∏aÊnie je (w postaci wiedzy, zdolnoÊci, umiej´tnoÊci, zdrowia i cech osobowoÊci, jakie posiadajà pracownicy danej organizacji) traktuje jako czynnik podstawowy rozwoju organizacji, zaÊ pozytywnà
ewolucj´ potencja∏u ludzkiego jako kwesti´ o strategicznym znaczeniu.
A. Woêniakowski w artykule Organizacja uczàca si´ – koncepcja teoretyczna i praktyka dzia∏ania przedsi´biorstw równie˝ podkreÊla koniecznoÊç inwestycji w rozwój wiedzy i umiej´tnoÊci jej pracowników. Wprowadza poj´cie „klimatu wspierajàcego uczenie si´”, majàcego byç
pochodnà przyj´tych w firmie strategii rozwoju, przywództwa, procesów zarzàdzania ludêmi
i wykorzystaniem w firmie nowych technologii. Sprzyjajàcy organizacyjnemu uczeniu si´ klimat mia∏by skutkowaç silnym zaanga˝owaniem si´ pracowników w dzia∏ania firmy.
Autorzy kolejnego artyku∏u, B. Nogalski i H. Czubasiewicz, nawiàzujàc do wy˝ej poruszanych kwestii rozwoju zasobów pracowniczych, koncentrujà si´ na roli kierowników
w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników we wspó∏czesnym przedsi´biorstwie. PodkreÊla si´ tu fakt, ˝e to kierownik jest osobà odpowiedzialnà za sprawne funkcjonowanie
zespo∏u i jego efektywnà prac´. Dokonuje tego poprzez dobór odpowiednich kandydatów
do pracy, w∏aÊciwe stymulowanie do efektywnego wykonywania powierzonych im zadaƒ,
uk∏adanie relacji mi´dzyludzkich oraz rozwój zawodowy pracowników. Tych kilka zsumowanych czynników mo˝e decydowaç o sukcesie lub pora˝ce firmy, a zatem nale˝y doceniç rol´ kierownika w przedsi´biorstwie i wesprzeç osoby piastujàce to stanowisko wiedzà
merytorycznà, zw∏aszcza w zakresie kultury organizacji.
M.W. Kopertyƒska w artykule pt. Wynagradzanie a satysfakcja pracowników przedstawia wyniki badaƒ przeprowadzonych w grupie 699 pracowników zatrudnionych w 13 firmach. Przebadana grupa pracowników deklarowa∏a, i˝ gratyfikacja finansowa ma dla nich
istotne znaczenie, zaÊ dobra konkurencyjnoÊç firmy na rynku jest mo˝liwa jedynie w warunkach posiadania usatysfakcjonowanego zespo∏u pracowników. Zatem wskazuje si´ na
fakt, i˝ nie tylko dobre samopoczucie w miejscu pracy, dobre kontakty mi´dzyludzkie, samodzielnoÊç i rozwój wiedzy i umiej´tnoÊci, ale tak˝e satysfakcja ekonomiczna majà istotne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania przedsi´biorstwa w warunkach zinformatyzowanej i opartej na wiedzy gospodarce.
Ostatni z artyku∏ów przedstawionych w tej cz´Êci opracowania, autorstwa P. Bochniarza, tak˝e zwraca uwag´ na ekonomiczny aspekt rozwoju zasobów ludzkich w przedsi´biorstwie. Autor wykorzystuje w tekÊcie tzw. podejÊcie ekonomiczne do analizy ludzkich
zachowaƒ autorstwa G.S. Beckera. Ten ostatni zak∏ada, i˝ w swoich decyzjach ludzie kierujà si´ maksymalizacjà u˝ytecznoÊci z podj´tej decyzji. Zmiany w stosunkach zatrudnienia, jakie niesie za sobà wkraczanie w wiek XXI, to mi´dzy innymi zwi´kszenie elastycznoÊci stosunków pracy i systemów motywacyjnych, zmiany w zakresie zarzàdzania kapita∏em
ludzkim oraz rozwój narz´dzi do tego celu wykorzystywanych. Kierunek tych zmian okreÊla mianem „ekonomicznego podejÊcia do zarzàdzania kapita∏em ludzkim”, zaÊ ich dynamik´ okreÊla jako rewolucyjnà i oczywistà w XXI wieku.
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Na czwartà i ostatnià cz´Êç ksià˝ki sk∏ada si´ jedenaÊcie artyku∏ów. Taki wy∏om w strukturze (podwojenie liczby artyku∏ów w tej cz´Êci ksià˝ki w stosunku do poprzednich) nie
dziwi, zwa˝ywszy, ˝e jest to cz´Êç b´dàca zbiorem przemyÊleƒ i analiz na temat tego, jaki
jest i powinien byç polski i europejskie rynki pracy.
Nad nowym obrazem pracy zastanawia si´ dwóch autorów. Pierwszy z nich – G. Schmid
w artykule The future of work. Has full employment a future in Europe? analizuje mo˝liwoÊci pe∏nego zatrudnienia w kategoriach mo˝liwego do osiàgni´cia celu europejskich rynków pracy. Postanowienia Strategii Lizboƒskiej w zakresie europejskiej strategii zatrudnienia koncentrujà si´ wokó∏ trzech zasadniczych aspektów funkcjonowania rynków pracy
w Europie: pe∏nego zatrudnienia, jakoÊci i produktywnoÊci pracy, kohezji spo∏ecznej i inkluzywnego rynku pracy. Poniewa˝ przez d∏ugi czas unikano u˝ywania poj´cia „pe∏nego
zatrudnienia” niezb´dna wydaje si´ analiza mo˝liwoÊci spe∏nienia postulatu zawartego
w Strategii Lizboƒskiej. Autor w sposób pe∏ny i ciekawy podejmuje si´ tej analizy.
Drugi z autorów, Z. WiÊniewski, w artykule zatytu∏owanym Rynki pracy w przysz∏oÊci
– deregulacja a zatrudnienie przedstawia dylemat wspó∏czesnych i przysz∏ych rynków pracy: deregulowaç je czy regulowaç? Autor wydaje si´ byç zwolennikiem wprowadzenia elastycznych rozwiàzaƒ w zakresie zatrudniania pracowników, jednoczeÊnie nie pozostajàc
oboj´tnym na zagro˝enie, jakie niosà tego typu formy zatrudnienia dla samych pracowników. Dyskusja nad koniecznoÊcià odsocjalnienia kodeksu pracy trwa od jakiegoÊ czasu
tak˝e w Polsce, zatem taki g∏os wydaje si´ byç nie do przecenienia.
J. Wratny przedstawia tendencje zmian z punktu widzenia paƒstwa jako regulatora stosunków pracy. Autor zwraca uwag´ na fakt, ˝e paƒstwo spe∏nia wiele ról w ˝yciu gospodarczym, którego fragmentem jest sfera stosunków pracy. W artykule przedstawia zmiany, jakie zasz∏y w Polsce w aspekcie ingerencji paƒstwa w sprawy zwiàzane z zatrudnieniem
w stosunku do okresu sprzed 1989 roku. Jest to w Polsce zmiana doÊç kluczowa, która nie
zdo∏a∏a si´ jeszcze ugruntowaç ani w przepisach prawnych, ani w ÊwiadomoÊci Polaków.
Ca∏y czas w pewnym sensie spo∏eczeƒstwo (zw∏aszcza osoby dotkni´te wykluczeniem z rynku pracy) przyjmujà postawy roszczeniowe wobec paƒstwa, nie chcàc pogodziç si´ z faktem, ˝e jego rola w tym i wielu innych aspektach, uleg∏a zasadniczej zmianie. Nale˝y o tym
pami´taç i co jakiÊ czas przypominaç, co s∏usznie czyni autor.
Artyku∏ K. Frieskego Dynamika zbiorowych stosunków pracy – o tym, ˝e Giambattista
Vico mia∏ racj´ rozpoczyna si´ przekrojem historycznym zmian w funkcjonowaniu zak∏adów pracy. Analiza ta doprowadza autora do tezy, ˝e wspó∏czesne stosunki pracy w ma∏ych przedsi´biorstwach organizowane sà nie przez prawo pracy, które jest echem epoki
wielkoprzemys∏owej, lecz przez zasad´ wzajemnoÊci. Dowodzi on, ˝e skoro epoka przemys∏owa ma si´ ku koƒcowi, to i prawo pracy stanowione i udoskonalane na jej potrzeby,
nale˝a∏oby dostosowywaç do dzisiejszych, zmienionych warunków w stosunkach pracy. Postulat ten odnosi si´ do wszystkich krajów postprzemys∏owych, a najbardziej do tych, które aktualnie znajdujà si´ w procesie zmiany.
Na silny zwiàzek pomi´dzy dynamikà wzrostu PKB z dynamikà zatrudnienia zwracajà
bacznà uwag´ E. Kwiatkowski i T. Tokarski, autorzy artyku∏u Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy – Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przysz∏oÊç. Autorzy do-
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konujà w artykule analizy danych statystycznych potwierdzajàcej tez´, i˝ w rzeczywistoÊci
gospodarczej mo˝e mieç miejsce wzrost gospodarczy bez wzrostu zatrudnienia, co mo˝e
mieç zasadnicze znaczenie dla sytuacji na rynku pracy. Stawiajàc sobie za cel bli˝sze okreÊlenie zwiàzku zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, poprzez analiz´ danych statystycznych, autorzy dowiedli, ˝e zasadniczà rol´
w kszta∏towaniu zwiàzku zmian PKB i zatrudnienia odgrywajà inwestycje.
Pozosta∏e artyku∏y koncentrujà si´ w najwi´kszym stopniu na polskim rynku pracy i nakreÊlajà bardziej szczegó∏owo ró˝ne w∏aÊciwoÊci tego rynku oraz mo˝liwe tendencje zmian.
Zastanawiajàc si´ nad obrazem przysz∏oÊci pracy w XXI wieku nie mo˝na pominàç tak
istotnej kwestii, jak transgraniczny przep∏yw zasobów pracy. Wàtek ten przedstawia
A. Rajkiewicz w artykule Dynamika i struktura migracji zarobkowych we wspó∏czesnej Polsce.
Autor, analizujàc sytuacj´ spo∏eczno-demograficznà Polski, pokazuje, i˝ migracje, zarówno z Polski, jak i do Polski nale˝y zaczàç traktowaç jako element sta∏y polskiego rynku
pracy. Postuluje zatem przygotowanie polskiej doktryny migracyjnej, polskiej polityki migracyjnej oraz wypracowanie sta∏ych struktur instytucjonalnych, odpowiedzialnych za obs∏ug´ migracyjnych ruchów zarobkowych w naszym kraju.
Z przyjazdem obcokrajowców poszukujàcych w Polsce zatrudnienia ∏àczy si´ zjawisko szarej strefy. Nierzadko zdarza si´, ˝e cudzoziemcy poszukujàcy w Polsce zatrudnienia, znajdujà je w tzw. szarej strefie gospodarki, zasilajàc tym samym w sposób coraz bardziej istotny jej
szeregi. Nadal jednak zdecydowanie najsilniejszà grup´ pracujàcà w szarej strefie stanowià
sami Polacy. Czy owa szara strefa rynku pracy jest utrapieniem gospodarczym czy ratunkiem
spo∏ecznym? Nad tym problemem zastanawia si´ w kolejnym artykule E. Kryƒska.
Podà˝ajàc Êladem k∏opotów absorpcyjnych polskiego rynku pracy i spychaniem cz´Êci
aktywnych zawodowo do szarej strefy gospodarki oraz zasilania grupy bezrobotnych zarówno na obszarach miejskich i wiejskich, M. Kabaj zastanawia si´ w swoim artykule jak
utworzyç 2 miliony miejsc pracy do roku 2010. W swoich analizach posi∏kuje si´ teorià
mno˝nika miejsc pracy. Rozwa˝ania zawarte w artykule stanowià prób´ skonstruowania
programu utworzenia nowych miejsc pracy poprzez reorganizacj´ polityki spo∏eczno-gospodarczej i uruchomienie Êrodków i dzia∏aƒ temu sprzyjajàcych.
Przysz∏oÊç wiejskiego rynku pracy przybli˝a nam J. Witkowski, przedstawiajàc rol´ rynku
pracy na obszarach wiejskich oraz jego dualny charakter. Autor przybli˝a charakterystyk´ rolniczej ludnoÊci, analizujàc ich cechy demograficzne (najwi´cej polskich rolników to
ludnoÊç w wieku podesz∏ym), rozmiary bezrobocia na wsi. Ukazuje tak˝e trudnoÊci zwiàzane z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Proponowany przez autora projekt zmian, jakie mia∏yby jego zdaniem nastàpiç na wiejskim rynku pracy, koncentruje si´ na koniecznoÊci wzmo˝enia wymiany mi´dzygeneracyjnej (odm∏odnienie populacji
rolników), spadku bezrobocia i zmniejszeniu liczby zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym, a w konsekwencji – na dalszych przekszta∏ceniach strukturalnych rolnictwa.
W omawianej ksià˝ce przedstawiono bardzo szeroki przekrój tematów zwiàzanych
z funkcjonowaniem i rozwojem rynku pracy w Polsce i zjednoczonej Europie. Lektura
ksià˝ki pozwoli∏a tak˝e przybli˝yç teorie ekonomiczne i socjologiczne, które le˝à u podstaw analiz i prognoz dotyczàcych zmian na rynku pracy.
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Praca ta jest w mojej ocenie bardzo ciekawa i zajmuje szczególne miejsce wÊród innych publikacji dotyczàcych rynku pracy.
Powodem takiej oceny jest – po pierwsze – fakt, ˝e jest to pierwsza pozycja na rynku
ksi´garskim b´dàca w sposób wyczerpujàcy odpowiedzià na widoczne zmiany, jakie zachodzà we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach, w tym przeobra˝enia, jakim ulegajà stosunki
pracy, funkcjonowanie pracowników w przedsi´biorstwach czy wreszcie zmiany w strukturach samych rynków pracy.
Po drugie ksià˝ka ta jest efektem konsultacji, dyskusji i wymiany poglàdów wielu znakomitych ekspertów zebranych na konferencji, ukierunkowanych na przysz∏y obraz pracy.
Po trzecie, z za∏o˝enia ksià˝ka ta mia∏a byç zbiorem bardzo zró˝nicowanych tekstów,
ukazujàcych ca∏y wachlarz problemów zwiàzanych z poj´ciem pracy oraz ukazywaç wielop∏aszczyznowoÊç zmian zachodzàcych w myÊleniu o pracy. To jej mocny punkt.
Po czwarte, wskazujàc w sposób niezwykle dok∏adny na aspekty, jakie muszà byç brane
pod uwag´ przy projektowaniu zmian zwiàzanych z zatrudnianiem, mo˝e stanowiç cenne
êród∏o wskazówek dla obecnych i przysz∏ych ustawodawców, dzi´ki czemu powstaje szansa, ˝e polskie prawo b´dzie bardziej sprawne i efektywne. Mam równie˝ nadziej´, ˝e m.in.
dzi´ki takim publikacjom, przedstawiajàcym tendencje niektórych zmian ze znacznym wyprzedzeniem, stanowione w Polsce prawo b´dzie zawsze w najbardziej optymalny sposób
dostosowane do wspó∏czesnej mu sytuacji. Do tej pory zdarza∏o si´, i˝ uchwalane akty prawne by∏y zamierzch∏e, przebrzmia∏e i nieelastyczne. Aby system prawny nie dzia∏a∏ a posteriori trzeba mieç najpierw prawid∏owe dane o obszarze, jaki to prawo b´dzie regulowaç.
Ksià˝ka ta stanowi bardzo dok∏adne i kompleksowe rozpoznanie sytuacji. I nie tylko
to. Zawiera o wiele wi´cej. Stanowi zbiór pomys∏ów, projekcji i wielce prawdopodobnych
tendencji przemian, popartych naukowymi badaniami autorytetów w tej dziedzinie.
Szczególnie polecam t´ ksià˝k´ osobom majàcym g∏os decyzyjny przy wprowadzaniu
nowych przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia spo∏ecznego
i innych pokrewnych.
Goràco polecam jà tak˝e pracownikom administracji publicznej szczebla rzàdowego
i samorzàdowego, a tak˝e studentom i uczniom, którzy b´dàc przysz∏oÊcià naszego spo∏eczeƒstwa, kiedyÊ zmiany tu opisywane b´dà sukcesywnie uprawomocniaç.
Ka˝da z osób zainteresowanych rozpoznaniem problemów zwiàzanych z rynkiem pracy, sytuacjà wspó∏czesnych przedsi´biorstw na rynku, pozycjà pracowników w przedsi´biorstwach i innymi aspektami zatrudnienia, powinna si´gnàç po t´ pozycj´. Zapewne poczuje si´ usatysfakcjonowana ró˝norodnoÊcià wàtków poruszanych w zawartych w tej
publikacji artyku∏ach oraz wielop∏aszczyznowoÊcià przedstawianych tu teorii i propozycji
zmian oraz poprawy sytuacji, jaka wynika ze zmian cywilizacyjnych.
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