
 
 
 

Por. szerzej na ten temat: Eggert M., Doskonała kariera, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004. 
Por. też.: Gerlach R., Edukacja zawodowa dorosłych nie tylko dla rynku pracy [w:] Pedagogika pracy.  

 
 

Praca czasowa- nowoczesne korporacje mogą posiadać stosunkowo niewielki stały personel. 
Na ich obrzeżach działają firmy lub pracownicy angażowani jedynie do wykonania 
określonych czynności lub usług. Wiąże się to nieodłącznie z rozpowszechnieniem się 
outsourcingu, który sprawia, że zatrudnienie przyjmuje coraz częściej formy pracy 
sezonowej/zadaniowej.  
 

Praca nakładcza- praca nakładcza (chałupnictwo). Rozpowszechnienie się pracy nakładczej 
w dłuższym okresie może wpływać destabilizująco na lokalny rynek pracy, ponieważ 
oznacza wzmocnienie nad nim kontroli korporacji transnarodowych. 

Leasing pracowniczy - organizowaniem leasingu pracowniczego zajmują się agencje pracy 
tymczasowej. Daje on pracodawcy możliwość zatrudniania pracowników w zależności od 
pojawiających się potrzeb personalnych. Podobnie jak praca nakładcza wpływa na 
destabilizację rynku pracy. 
 



 

Należy zaznaczyć iż związek miedzy edukacja 
a rynkiem pracy będzie się zacieśniał.  

Na znaczeniu będą zyskiwały różnorodne 
formy kształcenia zawodowego. Wzorem 

krajów UE podejmowane będą coraz 
częściej inicjatywy zachęcające do 

przedłużenia i uzupełnienia kształcenia 
(promowane uczenie przez całe życie). 
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Działania współczesnego systemu edukacji,  

„powinny uczyć jak żyć,  

jak się uczyć, aby przez całe życie móc przyswajać 
sobie nową wiedzę,  

oraz uczyć rozwijania w sobie potencjału twórczego  

i dzięki niemu żyć” Pilch T. 
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Aby zwiększyć szansę młodzieży na rynku pracy, należy 
m.in.: 

- podnieść poziom wiedzy dyrektorów szkół w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

 - zachęcić pracodawców do współpracy ze szkołami  
a tym samym prowadzić monitoring rynku pracy; 

- włączać instytucje regionalne w system doradztwa 
edukacyjno-zawodowego; 

- upowszechniać idee doradztwa edukacyjno-
zawodowego. 
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Prof.  A. Solak, zwraca uwagę na takie aspekty pracy jak: 
- aspekt kształcący, podkreślając, że poprzez podejmowanie 

działalności, a więc i pracy człowiek rozwija swoją 
osobowość, 

- aspekt społeczny pracy, praca może posłużyć zaspokajaniu 
potrzeb materialnych innych osób, 

- aspekt solidarnościowy, pracując ludzie wchodzą w relacje  
z innymi, ulepszając i udoskonalając otaczający ich świat.  
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Na zakończenie… 



Praca jest przede wszystkim wartością, która wpływa na 
nasze życie.  

Współcześnie staje się wartością, którą trudno będzie 
zatrzymać raz na całe życie. 

Wartość pracy nie może być oceniana tylko w jej 
mechaniczno-technicznej ani ekonomicznej formie, lecz 

przede wszystkim w aspekcie podmiotowym, gdyż 
podmiotem pracy jest człowiek. Jednakże dziś ważna jest 

kariera i wyścig.  Świat pracy przybiera darwinistyczne 
cechy: silniejsi robią kariery, a słabsi wypadają z obiegu. 
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Dziękuję za uwagę 
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