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Streszczenie
W okresie ostatnich co najmniej trzydziestu lat na globalnym rynku pracy można zaobserwować istotne przemiany w zakresie preferowanych kwalifikacji i umiejętności,
struktury zawodowej, struktury zatrudnienia i struktury dochodowej oraz związanej z tym
ewolucji społeczno-ekonomicznych funkcji pracy zawodowej. Następuje swoista polaryzacja rynku pracy. Czynnikiem różnicującym sytuację poszczególnych pracowników i ludzi poszukujących pracy jest nie tylko poziom wykształcenia, jego rodzaj i jakość, ale
w coraz większym stopniu określone predyspozycje, postawy, umiejętności i cechy osobowości. Sytuacja osób aktywnych zawodowo nie jest zjawiskiem autonomicznym, wynikającym tylko posiadanych przez nich kwalifikacji, wiedzy, determinacji i przyjętych strategii życiowych, ale coraz bardziej stanowi efektem dystrybucyjny globalizacji – przede
wszystkim globalnej konkurencji i reguł nią rządzących.

Wprowadzenie
Artykuł poświęcony jest analizie zachodzących współcześnie przemian na rynku pracy (w zakresie preferowanych kwalifikacji i umiejętności, struktury zawodowej, struktury zatrudnienia i struktury dochodowej) oraz związanej z tym ewolucji społeczno-ekonomicznych funkcji pracy zawodowej. Zaobserwować można swoistą polaryzację rynku
pracy. Obok zapotrzebowania na dającą satysfakcję pracę koncepcyjną, wymagającą wiedzy i kreatywności, rośnie liczba pracowników, w przypadku których praca zawodowa po*
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lega na przysłowiowym „naciskaniu białego albo czerwonego przycisku” lub „sprzedawaniu hamburgerów”. Z wyjątkiem intelektualnej elity, o indywidualnym sukcesie na
rynku pracy w coraz większym stopniu decydują umiejętności, postawy, osobowość a nie
tradycyjnie rozumiana wiedza. Na podziały wynikające z posiadanych kwalifikacji
i umiejętności nakłada się rosnące zróżnicowanie w zakresie uzyskiwanych dochodów
(zgodnie z raportem Hay Group ogłoszonym w 2010 r. Polska, obok Rumunii, charakteryzuje się największym zróżnicowaniem dochodowym w Unii Europejskiej i wyprzedza
pod tym względem nawet niektóre kraje Ameryki Południowej i Afryki). Ponadto coraz
więcej ofert pracy dotyczy sfery kulturowej, symbolicznej, wirtualnej rzeczywistości a jej
efekty są mało użyteczne ze społecznego punktu widzenia. Prezentowane procesy wynikają z postępu naukowo-technologicznego, globalizacji i liberalizacji gospodarczej oraz
są konsekwencją zmian kulturowych, jak też zmiany znaczenia poszczególnych podmiotów i form aktywności w globalnej gospodarce.

1. Tradycyjne funkcje pracy zawodowej
Praca zawodowa nie zawsze stanowiła o społecznym statusie jednostki. Do rewolucji przemysłowej z XVIII w. była ona raczej przejawem upośledzenia społecznego (musieli pracować np. niewolnicy, chłopi feudalni, robotnicy fabryczni), lub ekscentryzmu
w przypadku przedstawicieli ówczesnych elit. Klasy wyższe charakteryzowało m.in. to,
że żyły z kapitału oraz pracy innych.
Znaczenie pracy zawodowej zaczęło rosnąć na przełomie XIX i XX w. i szczególnie
w drugiej połowie XX w. stawała się ona coraz ważniejszą sferą życia człowieka. Stanowiła nie tylko źródło dochodów, ale i perspektywę lepszej przyszłości, awansu społecznego, oraz źródło tożsamości i sposób samorealizacji1. Uznano ją za najistotniejszy czynnik wzrostu gospodarczego i warunek korzystania z jego efektów. Jej celem miało być zaspokajanie ludzkich potrzeb i społeczna użyteczność. Z kolei brak pracy, szczególnie
w okresie ostatnich dwustu lat, stanowił czynnik działający na człowieka silnie destrukcyjnie i podważający podstawy egzystencji jednostek i rodzin.
Biorąc pod uwagę zaprezentowaną na rys. 1 piramidę potrzeb Maslowa, uwspółcześnioną w warunkach cywilizacji konsumpcyjnej, z pracą zawodową kojarzy się funkcje
zaspokajania w sposób bezpośredni lub pośredni zarówno potrzeb podstawowych, egzystencjalnych, jak i tych wyższych. Przede wszystkim jest ona źródłem tożsamości. Na
pytania: „kim jesteś? czy z jakiej rodziny się wywodzisz?”, pierwsze skojarzenie dotyczy
najczęściej pracy zawodowej: „jestem lekarzem, stolarzem, menedżerem, rodzice są nauczycielami, rolnikami, prawnikami”. Od pracy oczekiwano, że zaspokoi zarówno potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, integracji i więzi społecznych, zapewni więk1 W Powszechnym Sondażu Społecznym (GSS) przeprowadzonym przez amerykańskie Narodowe
Centrum Badania Opinii w 2002 r. na pytanie: Gdybyś miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby przez
resztę życia żyć tak wygodnie, jak byś chciał, czy pracowałbyś dalej? 69% dorosłych Amerykanów
oświadczyło, że pracowałoby dalej, nawet gdyby nie było to konieczne: A. Brooks, Tyram bo lubię, „The
American” 2007, [za:] „Forum” 2008, nr 14 z 31.03–6.04.2008.
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szą wolność wyboru, jak i też pozwoli odgrywać role społeczne oraz zagwarantuje rozwój, uznanie i prestiż.

2. Tendencje zmian w gospodarce i w konsekwencji – na rynku pracy
W ostatnim ćwierćwieczu zasadniczo zmieniła się zarówno struktura gospodarki, jak
również struktura zatrudnienia, zawodowa, społeczna i dochodowa ludności. Jest to konsekwencją olbrzymiego postępu naukowo-technologicznego, globalizacji i liberalizacji
gospodarki oraz związanej z tym zmiany stanowiska państw w zakresie polityki zatrudnienia. Konkurencja stała się głównym mechanizmem regulującym zachowania państw,
podmiotów gospodarczych i ludzi aktywnych zawodowo. Ze względu na rozległość problematyki dotyczącej zmian na rynku pracy zachodzących w ostatnim co najmniej trzydziestoleciu, wymieniono poniżej jedynie główne kierunki przeobrażeń, a następnie najważniejsze z nich omówiono w kolejnych częściach artykułu.
Na rynku pracy obserwuje się następujące tendencje:
• deregulacja prawa pracy i rosnąca wolność dużych firm;
• deindustrializacja i dywestycje w krajach wysoko i średniorozwiniętych;
• rosnąca „usługowość” całej gospodarki;
• zacieranie granic między firmami (płynne granice) i rodzajami działalności gospodarczej, płynne struktury organizacyjne, zadaniowy styl zarządzania;
• wzrost liczby małych „lekkich” często krótkotrwałych firm;
• odstandaryzowanie systemu zatrudnienia (płynny, pluralistyczny, zindywidualizowany system zatrudnienia niepełnego lub czasowego, korzystanie z usług zewnętrznych);
• przeniesienie odpowiedzialności i ryzyka rynkowego z pracodawcy na pracownika;
• polityka ograniczenia kosztów pracy w przedsiębiorstwie (oszczędna produkcja);
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• rosnący niedobór popytu na pracę w porównaniu z podażą siły roboczej;
• wzrost liczby pracowników zatrudnionych tymczasowo lub w niepełnym wymiarze godzin;
• częstsze zmiany miejsca pracy, niestabilność zawodowa;
• zatarcie granic między pracą i zatrudnieniem, pracą i nie-pracą, wzrost liczby form
pośrednich pomiędzy bezrobociem a zatrudnieniem – bezrobocie ukryte;
• większa mobilność i elastyczność zawodowa jako warunek utrzymania się na rynku pracy;
• wzrost znaczenia tzw. „miękkich” kwalifikacji;
• zmiana znaczenia wykształcenia; wykształcenie jako warunek konieczny, ale niewystarczający dla zdobycia i utrzymania pracy oraz kariery zawodowej;
• dominacja strategii firmy polegającej na walce o przyciągnięcie konsumenta, a nie
pracownika;
• ograniczanie wzrostu płac na stanowiskach niekierowniczych;
• rosnące rozwarstwienie dochodowe między sektorem wysokich i niskich płac;
• zerwanie związku między kondycją firmy, koniunkturą gospodarczą, wielkością
produkcji a poziomem zatrudnienia i wysokością wynagrodzeń;
• powstawanie coraz liczniejszych grup tzw. „biednych pracujących” w miejsce części dawnych bezrobotnych;
• prywatyzacja problemu bezrobocia;
• „demokratyzacja” bezrobocia;
• wzrost liczby bezrobotnych wśród ludzi z niskimi kwalifikacjami, kobiet i ludzi
młodych;
• rosnąca szara strefa ukrytego bezrobocia;
• ograniczanie pomocy socjalnej dla bezrobotnych i dostępu do statusu bezrobotnego;
• internacjonalizacja problemu bezrobocia;
• mniej trwały charakter poprawy sytuacji na rynku pracy powstałej w wyniku liberalizacji polityki gospodarczej;
• rosnący udział tzw. bezrobocia technologicznego i strukturalnego w wielkości bezrobocia ogółem.

3. Preferowane postawy i kwalifikacje na rynku pracy
Zmianie ulegają preferowane na rynku pracy kwalifikacje i umiejętności. Przyjęło
się uważać, że jedną z cech przemian obserwowanych współcześnie jest kształtowanie się
„społeczeństwa wiedzy”. Określenie to wydaje się jednak mało adekwatne do rzeczywistości i nie dotyczy większości zatrudnionych. Pojawia się bowiem pytanie: co to znaczy
mieć wiedzę we współczesnej rzeczywistości? Wyjaśnienie, że informacja to zbiór danych, wiedza to informacje plus doświadczenie pozwalające na ich usystematyzowanie,
selekcję i wykorzystanie, a z kolei mądrość to wiedza w połączeniu z intuicją umożliwiającą całościowy ogląd i ocenę wiedzy, nie wystarcza do rozstrzygnięcia tego problemu. Czy można np. postawić znak równości pomiędzy człowiekiem posiadającym rene-
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sansową wiedzę np. z zakresu historii, literatury, sztuki, który korzysta z tradycyjnych
źródeł informacji, niezbyt dobrze radzi sobie z obsługą komputera i nie bardzo rozumie
obowiązujące na rynku „reguły gry” a zdolnym, komunikatywnym informatykiem zajmującym się tworzeniem oprogramowania i świetnie rozumiejącym zasady funkcjonowania
sztucznych światów oraz możliwości, jakie stwarza informatyka dla rozwoju społeczno-gospodarczego, który jednocześnie ma szczątkową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, czy przyrodniczych? Która z tych osób ma większe szanse i możliwości na rynku
pracy, która z nich w większym stopniu kojarzy się z elitą społeczną? Tygodnik „Newsweek” opublikował ranking polskich uczelni według wartości rynkowej wykształcenia,
tzn. odpowiadającej na pytanie, jaka część absolwentów uczelni znalazła zatrudnienie
w kadrach dyrektorskich, menedżerskich i kierowniczych przedsiębiorstw (Dominik,
2008). Wyniki badań pokazały, że na rynku liczy się obecnie specjalistyczna wiedza techniczna. Wartość na rynku edukacyjnym ma to, czego potrzebuje biznes2.
R. Legutko zauważa z ubolewaniem, że społeczeństwo reprezentuje coraz niższy poziom wiedzy ogólnej, teoretycznej, wiadomości na temat historii i kultury, matematyki
i teoretycznych aspektów nauk przyrodniczych. Mniej kłopotów za to sprawia mu
(zwłaszcza jego młodszej części) napisanie podania, wypełnienie zeznania podatkowego,
rozumienie informacji giełdowych, obsługa podstawowych programów komputerowych
i rozmowa po angielsku. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2000 r. tylko 17%
dzieci potrafiło wskazać ulubionego pisarza, a i to najczęściej wymieniani byli autorzy
lektur – zwykle Maria Konopnicka. Ponad 80% Polaków nie rozumie prostych informacji i pojęć oraz nie potrafi sformułować krótkich komunikatów (Filas, 2000). Równanie
do ciągle obniżającego się poziomu w szkołach powoduje, że nawet z absolwentem wyższej uczelni coraz trudniej nawiązać intelektualny kontakt wykraczający poza przekaz telewizyjny i inne formy kultury masowej (Legutko, 2002). Tak więc zanika stopniowo pojęcie tradycyjnej elity intelektualnej, wzorca dla reszty społeczeństwa. Współcześnie miejsce na szczeblach drabiny społecznej wyznacza rynek, potrzeby gospodarki oraz preferowane przez nią wartości i postawy. W odniesieniu do większości społeczeństwa, bardziej odpowiednim określeniem od „społeczeństwa wiedzy” wydaje się pojęcie „społe2 W marcu 2010 r. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) skierowała droga elektroniczną do wyższych
uczelni w Polsce list. Informuje w nim o wynikach badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Raport z badań zatytułowany „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych” zawiera odpowiedzi przedsiębiorców na pytania odnośnie preferowanych
przez nich pracowniczych postaw, umiejętności i cech oraz oczekiwań pracodawców wobec wyższych
uczelni. Przedstawiciele biznesu oczekuje od wyższych uczelni kształtowania nie tyle wiedzy, ile pożądanych przez przedsiębiorców cech charakteru, postaw (preferowane to: lojalność wobec pracodawcy,
chęć podejmowania zadań i uczciwość), i umiejętności (preferowane: interpersonalne, rozwiązywania
problemów, kreatywności i przedsiębiorczości oraz elastyczność i dostosowawczość). Dla uczelni, które w najlepszy sposób spełnią wymagania środowiska biznesu przewidziano finansowe wsparcie. Sformułowano w nim też rekomendacje przedsiębiorców wobec szkolnictwa wyższego. W rekomendacji
wskazano na konieczność certyfikacji nie tylko zdobytej wiedzy, ale też poziomu nabytych umiejętności i cech. Pracodawcy wskazują na potrzebę konsultowania z biznesem programu edukacyjnego oraz
chcą zastrzec sobie prawo do wpływania na jego treść. Rekomendują włączenie Związku Przedsiębiorców do Rad Wydziałów wyższych uczelni: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Raport z badań „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych”, Warszawa, marzec 2010.
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czeństwa umiejętności” czy też uwzględniając inny aspekt życia – „społeczeństwa manipulowanego” lub „zalgorytmizowanego”.
Prawdziwa wiedza, autentyczna samodzielność myślenia stanowi atrybut zdecydowanej mniejszości, przy czym tylko jej część dysponuje wiedzą/umiejętnościami przydatnymi do uzyskania wpływu na kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Aby osiągnąć
sukces życiowy, umiejętności oraz określone predyspozycje i postawy stają się ważniejsze od wiedzy. Coraz większe znaczenie mają tzw. miękkie kwalifikacje, tzn. umiejętności związane z oddziaływaniem na innych ludzi (komunikowania się, kierowania, wywierania wpływu, przekonywania, perswazji, mediacji, negocjacji, wyróżnienia się z tłumu,
wywarcia wrażenia, przyciągnięcia uwagi innych, zyskania uznania, prestiżu). Coraz ważniejszy staje się wizerunek, zdolność błyskawicznego dostosowania się do zewnętrznych
okoliczności i oczekiwań otoczenia. Kontakty z wieloma grupami kulturowymi, częste
zmiany pracy zmuszają współczesnego człowieka do odgrywania różnych ról. Przy charakterystykach współcześnie pożądanych na rynku pracy cech osobowości i warunków
osiągnięcia sukcesu zawodowego, karierę robią takie określenia jak elastyczność, mobilność, kreatywność, dyspozycyjność, wysokie poczucie własnej wartości, ekspansywność,
pewność siebie, asertywność, odporność psychiczna. Istotniejsza od treści komunikatu jest
jego forma. Psycholog, który zajmuje się szkoleniem, m. in. biznesmenów, z zakresu komunikacji interpersonalnej powiedział w jednej z prywatnych trójmiejskich szkół na zajęciach z jej pracownikami, że „najbardziej pożądane proporcje wiedzy do umiejętności
w miejscu pracy wynoszą 10 do 90%. Człowiek, który posiada 100% wiedzy, a pozbawiony jest umiejętności (przede wszystkim interpersonalnych), jest skończonym idiotą.”
Ludzie stykają się z różnymi środowiskami, subkulturami o odmiennych systemach
wartości, normach zachowania, językach porozumiewania i pełnią w nich szereg, często
sprzecznych ze sobą ról, chcąc się dostosować do różnych oczekiwań ze strony zmieniającego się otoczenia. Łatwość adaptowania się do zmieniającej się i różnorodnej rzeczywistości, jest jednym z warunków sukcesu. Preferowane są postawy zewnątrzsterowne.
Ludzie realizują się poprzez to jak postrzegają ich inni. Życie staje się projektem, którym
trzeba odpowiednio zarządzać. D. Bell pisze w związku z tym o sprzeczności między
wyspecjalizowanymi rolami, które człowiek jest zmuszony odgrywać a szerokimi możliwościami człowieka jako osoby. Na przykład korporacje, pomimo instrumentalnych relacji pracownik-pracodawca, oczekują często od zatrudnionych emocjonalnego zaangażowania, a nawet wręcz, jak pisze A. Aldridge, głębokiego aktorstwa (np. w relacjach
z klientem wymagają stosowania odpowiednich słów, stylizowania głosu, poufałości charakterystycznej dla relacji rodzinnych czy przyjacielskich, entuzjazmu) (Aldridge, 2006:
65). Sprzyja to wewnętrznej dezorientacji i niszczeniu własnej osobowości. Jak stwierdza Z. Bauman, ludzie czują się często zlepkiem, wiązką ról bez własnej tożsamości (Bauman, 1996: 75). Chcąc się zintegrować ze środowiskiem, w którym przebywają, płacą za
to dezintegracją wewnętrzną na najniższym – intrapersonalnym poziomie. Wielość wzorów i możliwości zachowań przyczynia się do stanu wewnętrznego chaosu i pozbawia
związku współistnienia różne cząstki osobowości w jednej osobie. Podleganie ciągłej
presji, konieczność odgrywania ról, bezustannego dowodzenia swoich kompetencji i dobrej formy, nietrwałość zatrudnienia i relacji społecznych coraz częściej są przyczyną zaburzeń emocjonalnych i problemów w prywatnym życiu.
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W ostatnim okresie obok „kwalifikacji miękkich” związanych ze sprawnością prowadzenia gry z innymi ludźmi, coraz bardziej liczy się i jest najlepiej wynagradzana wyspecjalizowana wiedza techniczna. Najlepsi, dysponujący nią ludzie zajmują się nie tylko
projektowaniem i budową infrastruktury, nowoczesnych maszyn, tworzeniem nowych
programów komputerowych, ale są w stanie programować zmiany zachowań i zmiany
sposobu myślenia ludzi. Tworzą oni nową intelektualną elitę.
Najbardziej kreatywni, najzdolniejsi i najlepiej opłacani ludzie znajdują się na usługach korporacji – są zaprzęgnięci do manipulowania potrzebami, aspiracjami, ideami,
wartościami, wymyślania sposobów zdobywania nowych rynków zbytu, strategii redukcji kosztów oraz skracania życia produktów. Zmiana i schumpeterowska „twórcza destrukcja” stanowi najwyżej cenioną postawę na rynku, wynagradzaną wzrostem wskaźników giełdowych. Ludzie skupieni są w pracy nad rzeczami tak abstrakcyjnymi, jak:
wizerunek, prestiż czy przywiązanie do marki. Wymienione zajęcia, umiejętności i zawody z nimi związane są mało potrzebne z ogólnospołecznego punktu widzenia (Polak,
2003: 13). Coraz potężniejsza rzesza ludzi bardzo dobrze wynagradzanych niczego nie
wytwarza i nie kreuje nowych wartości (ze społecznego punktu widzenia), ale występując w roli specjalistów od marketingu i PR, konsultantów, ekspertów, pośredników, doradców, agentów handlowych oddziałuje na sferę zachowań i świadomość człowieka.
Dotyczy to także niższych stanowisk pracy – oferty pracy w prasie są zdominowane przez
propozycje zatrudnienia w charakterze przedstawicieli handlowych, akwizytorów i sprzedawców.
Rośnie też zapotrzebowanie ze strony mediów i sfery polityki na zawody związane
z umiejętnościami kreowania wizerunku, postaw i zachowań, reżyserowania rzeczywistości, manipulowania faktami, słowem, podświadomością i percepcją społeczną oraz kształtowania poglądów i znaczeń kulturowych. Przynajmniej 40% informacji w gazetach, jak
oceniają naukowcy zajmujący się mediami, pochodzi z agencji Public Relations (PR).
Według badacza mediów M. Hallera, w Niemczech na 30 tys. dziennikarzy politycznych
i gospodarczych przypada około 18 tys. ludzi zajmujących się PR. W USA ich liczba jest
zdecydowanie wyższa (Street, 2006: 110).
Obok tego powstaje coraz potężniejsza, zatrudniająca miliony ludzi branża, związana z instytucjami finansowymi (bankami, giełdą) oraz instytucjami opiniotwórczymi, czy
ratingowymi, która, w sensie dosłownym, niczego nie wytwarza, ale kreuje alternatywny nierealny świat inwestycyjny. Jej celem jest zarabianie na obrocie funduszami inwestycyjnymi (najczęściej na ryzyko właścicieli tych pieniędzy) na sztucznym nakręcaniu
popytu, spekulacjach walutowych, tworzeniu coraz bardziej ryzykownych instrumentów
finansowych i wirtualnych papierów wartościowych, manipulowaniu opiniami na temat
kondycji gospodarczej państw i firm. Ludzie w niej zatrudnieni kreują fikcyjne, sztuczne bogactwo i wartości, istniejące tylko w tym wirtualnym świecie, których nie inwestuje się w realną gospodarkę. Konsekwencją ich działalności jest coraz częściej destabilizacja sytuacji gospodarczej.
Tak więc, wbrew tradycyjnej definicji, praca coraz większej liczby zatrudnionych,
często najlepiej wykształconych i najlepiej wynagradzanych ludzi, nie przyczynia się do
pomnożenia bogactwa narodowego oraz do rozwiązania problemów nękających społeczeństwo, ale polega na kreacji świata wirtualnych wartości i bogactwa, sztucznych za-
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chowań i relacji społecznych oraz na ingerencji w sferę symboli, postrzegania i świadomości.
Bardziej płynna i mniej stabilna staje się struktura organizacyjna firm. Na skutek postępu technologicznego ulega spłaszczeniu i ma charakter sieciowy. W dużych korporacjach dominuje zadaniowy styl zarządzania. Tworzone są krótkotrwałe zespoły dla rozwiązania określonego problemu lub realizacji projektu. Posady zamieniają się w projekty, a praca przestaje być utożsamiana z zatrudnieniem. Zarządzanie przez projekty powoduje, że pracownik uczestniczy w kilku dziedzinach działalności przedsiębiorstwa
i poddawany jest ciągłym zmianom. Przy takim stylu zarządzania trzeba ciągle od nowa
udowadniać własne kompetencje i przydatność dla firmy. Kariera zawodowa polega nie
na stabilności zatrudnienia i awansie zawodowym, ale na ciągłym poszukiwaniu lepszych
okazji finansowych. Struktury kierownicze są nieprzejrzyste. Często na czele zespołów
zadaniowych stoi nie kierownik, ale lider, trener zespołu. a odpowiedzialność za efekty
pracy zespołu spoczywa na wszystkich jego członkach. Lider jedynie: „inspiruje”, „koordynuje” „wspiera”. Rywalizacja dotyczy niby całych zespołów, a nie pojedynczych ludzi. Najgorszym zarzutem, na jaki jest się narażonym w takiej firmie jest brak umiejętności pracy w zespole, przez co zespół może osiągnąć gorsze wyniki (Sennet, 2006: 153).
Umiejętność „przystosowania się” jest zasadniczą zaletą współczesnego pracownika.
Można wyróżnić się, zachowując się „bardziej”, ale nie „inaczej” niż pozostali – być bardziej zmotywowanym, entuzjastycznym, elastycznym, koncyliacyjnym, itp. Ludźmi zarządza się przez wyznaczanie konkretnych zadań oraz kreowanie aspiracji i postaw.
Zwiększeniu ich dyspozycyjności służy budowanie atmosfery rosnącej konkurencji i niepewności co do dalszego zatrudnienia. W jednej z firm amerykańskich zwalnia się dla zasady co roku 10% pracowników i przyjmuje w to miejsce nowych. Preferowana jest młodość i całkowite poświęcenie dla firmy. Jak stwierdził jeden z szefów agencji reklamowej: „W tym zawodzie po trzydziestce jesteś już martwy. (...) praca wydrąża nas od środka” (Sennet, 2006: 143). Dezintegracja, rozpad więzi społecznych, strategie wygrywania
jednych przeciw drugim są warunkiem i skutkiem nowej techniki sprawowania władzy
(Bauman, 2006: 51). Miejsce pracy nie integruje ludzi, a świadomość jej niepewności
i tymczasowości uniemożliwia autentyczne zaangażowanie i wytworzenie trwałych więzi w firmie, sprzyja atmosferze nieufności i poczuciu obniżenia własnej wartości3. Według WHO lęk związany z sytuacjami w miejscu pracy w połączeniu z depresją jest
czwartą pod względem częstotliwości przyczyną śmierci w zachodnich państwach,
a w 2020 r. będzie na drugim miejscu po schorzeniach kardiologicznych. Jednym z głównych czynników wywołujących lęk i depresję jest, zdaniem psychiatrów, zanik solidarności i stabilnych więzi społecznych4.
3 W Polsce, pomimo rosnących zarobków i niskiego bezrobocia, maleje poziom zadowolenia z pracy z 49 w 2007 r. do 43 punktów w 2008 r. (średnia światowa 60 punktów): „Rzeczpospolita”z 7.05.2008.
Według Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy w Europie 28% pracowników (44
mln osób) skarży się na stres: Dżungla w biurze, „Le Nuevel Observateur” z 17.01.2002, [za:] „Forum”
2002, nr 12 z 18–24.03.2002.
4 „Roger Gross ma 36 lat, jest atrakcyjnym mężczyzną, kierownikiem organizacyjnym w dużej firmie ubezpieczeniowej. A to oznacza: co dwa lata kontrolerzy, co dwa lata zmniejszenie zatrudnienia, żeby zmaksymalizować zyski. Co dwa lata o 20% lepsze wyniki przy zatrudnieniu zmniejszonym o 30%.
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Jak pisze Z. Bauman, w pracy, tak jak i w innych dziedzinach życia, obowiązują pewne konwencje i starannie reżyserowana gra, w której każda ze stron (przełożony, podwładny, współpracownik) przybiera określoną, oczekiwaną od niej postawę, ubiera maskę, udaje, że wierzy w autentyczność zachowań innych jej uczestników (Bauman, 2006:
75). Ważne są: scenariusz, scenografia, kostium i choreografia, forma, a nie treść5.
Pomimo występującej rozproszonej formy firmy ze spłaszczoną, płynną strukturą organizacyjną oraz zróżnicowanymi formami zatrudnienia i sposobami wykonywania pracy, nie zmalały możliwości kontrolowania pracowników. System pracy zespołowej i klimat rywalizacji powodują, że współpracownicy kontrolują się nawzajem sami6. Ponadto
pracodawcy łatwo mogą nadzorować korespondencję elektroniczną, rozmowy telefoniczne, miejsce pobytu za pomocą GPS, kontrolować portale społecznościowe, czy programować w komputerze maksymalny czas wykonywanej przez pracownika czynności.

4. Nowe podziały społeczno-zawodowe
Współcześnie pogłębieniu i utrwaleniu ulegają podziały na elitę intelektualno zawodową i pracowników szeregowych/rutynowych oraz na elitę dochodową i tzw. „biednych
pracujących”.
R. Reich wśród osób aktywnych zawodowo wyróżnia (Reich, 1996: 141 i n.):
• symbolicznych analityków, tzn. specjalistów, których zadaniem jest praca koncepcyjna, odkrywanie i rozwiązywanie problemów, kreowanie zmian oraz opracowywanie strategii rozwoju. Są oni w dużym stopniu niezależni od lokalnych i państwowych uwarunkowań i należą do elity społecznej i finansowej;
• świadczących usługi personalne, na które dzięki wydłużaniu się życia ludzkiego
i czasu trwania przewlekłych chorób oraz wzrostu zamożności części społeczeństwa, popyt będzie ulegał zwiększeniu. Jednak tego typu pracy nie można kojarzyć z karierą finansową;
• rutynowych wytwórców – ludzi, dla pracy których konkurencję stanowią zarówno urządzenia techniczne, jak i tańsi pracownicy w słabo rozwiniętych krajach. Są
Gross zwalniał ludzi, pracował po 14 godzin dziennie. Człowiek, dla którego liczyły się tylko wyniki
i miesięczne zarobki nie mniejsze niż cztery tysiące euro. Nigdy nie umiał okazywać uczuć. Nawet nie
wie, czy jeszcze jakieś ma. Miał ciągłe uczucie, że coś jest z nim nie tak. Ale pracował, chodził do drogich restauracji, kupował garnitury – Roger Gross lubi luksus (...). Teraz nie minęły 24 godziny, jak przepłakał cały dzień. Strach powrócił. Gross od trzech tygodni każdego ranka walczy o życie, które najchętniej by sobie odebrał. Ma silne skłonności samobójcze. Czego tak się boi, nie wie. Lęka się lęku”: K.
Schüle, „Die Zeit”, [za:] „Forum” 2007, nr 45 z 5–11.11.2007.
5 Ponad połowę wartości rynku szkoleń komercyjnych w Polsce stanowią wydatki firm na doskonalenie „miękkich” umiejętności pracowników związanych np. z umiejętnością autoprezentacji, budowania relacji społecznych, radzenia sobie ze stresem, sztuką wystąpień publicznych, pracy w zespole, przywództwa i szeroko rozumianą psychologią zarządzania: „Rzeczpospolita” z 7.05.2007, s. B-2.
6 E. Dobrowolska, menedżerka w koncernie farmaceutycznym Aventis mówi: „Tyraliśmy po kilkanaście godzin na dobę, by wykonać robotę za zwolnionych kolegów. Jednak najgorsze było to, że zaczęliśmy patrzeć sobie na ręce, donosić do szefa, gdy ktoś za długo siedział w kuchni lub za wcześnie wyszedł z pracy”: E. Wesołowska, Bunt białych kołnierzyków, „Newsweek” z dnia 06.02.2005 r.
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oni w największym stopniu skazani na bezrobocie, epizodyczną, często nielegalną
pracę i biedę.
L. Zacher dzieli społeczeństwo na żyjące w odrębnych kulturach: techniczno-sieciowe elity, masy umiejące m.in. nacisnąć klawisz w komputerze, i wykluczonych (Zacher,
2006: 145). Ta pierwsza grupa to cybernauci, przestrzenni nomadzi, ludzie zaawansowani w komputerowo-sieciowej wiedzy o sposobach różnorodnego wykorzystania nowych
umiejętności (Zacher, 2006: 146). Cyfrowa elita funkcjonuje głównie w przestrzeni cybernetycznej, a masy – w przestrzeni tradycyjnej.
Według K. Krzysztofka elita ma w swoich rękach władzę symboliczną i programuje
upodobania społeczne. Autor dzieli ludzi na interaktorów i biernych konsumentów
(Krzysztofek, 2006). W innej pracy K. Krzysztofek twierdzi, że najbliższa przyszłość
upływać będzie pod rosnącym naciskiem informacyjnej algorytmizacji i robotyzacji człowieka, w tym algorytmizacji zachowań i myślenia (Krzysztofek, 2005: 61–73). Przy coraz bardziej inteligentnych narzędziach, człowiek w coraz mniejszym stopniu musi używać własnej inteligencji. W warunkach istnienia coraz większej liczby różnorodnych i nie
wiadomo przez kogo zarządzanych baz danych nie potrzebna jest własna wiedza. Rolę
sztucznej inteligencji, zastępującej ludzką zaczynają pełnić wyszukiwarki. Coraz mniejsza liczba ludzi będzie produkować algorytmy dla pozostałych. Ci pierwsi, to kognitariat
(właściciele intelektualni, programatorzy, władza symboliczna), a drudzy to profitariat.
Maksymalne uproszczenie kodów komunikacyjnych i produkcja coraz prostszych programów użytkowych służyć będzie, jak pisze autor, produkcji coraz lepszych gatunkowo,
ujednoliconych idiotów. Elita mądrzejsza od komputera będzie coraz mniej liczna, a wzrastać będzie liczba członków bezrefleksyjnego, „zaprogramowanego” społeczeństwa wiedzy praktycznej, uzależnionego coraz bardziej od sztucznego środowiska (Krzysztofek,
2005: 72). Najważniejszy problem sprowadza się do tego, kto będzie opłacał i oddziaływał na elitę. Można więc wysunąć wniosek, że (z wyjątkiem wąskiej twórczej elity) autentyczna wiedza, refleksyjność, indywidualizm, odwaga i umiejętność przeciwstawiania
się schematom będzie barierą dla funkcjonowania na rynku pracy. Zasady, którym trzeba się poddać są jednolite, a różnorodność może mieć tylko charakter dekoracyjny, fasadowy, powierzchowny. Wobec faktu, że wiedza, a może bardziej informacje, zmaterializowane będą w bazach danych inteligentnych narzędzi, a nie w umyśle człowieka, brak
umiejętności dotarcia do nich i ich wykorzystania może na trwale wykluczyć jednostki
z jakiejkolwiek aktywności zawodowej. J. Ryfkin dzieli, w związku z tym, ludzi na podłączonych (mających dostęp) i niepodłączonych (niemających dostępu) do sieci. Przewiduje jednocześnie, że w ciągu kilku lat największe koncerny medialne mogą opanować
wszystkie portale i dostęp do cyberprzestrzeni (Ryfkin, 2003: 188–189). L.W. Zacher
z kolei, analizując manipulacje, jakim poddane jest współczesne społeczeństwo, zauważa ukształtowanie się syndromu PBI (postępująca prymitywizacja, barbaryzacja, idiotyzacja społeczeństwa). Pisze o człowieku tłumu, człowieku bez twarzy, człowieku sieciowym (Zacher, 2006: 90–91).
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5. Dywersyfikacja form zatrudnienia
Zmianie i dywersyfikacji ulegają formy zatrudnienia i sposób wykonywania pracy.
Obok coraz rzadziej występującej stałej pracy etatowej pojawiły się różne formy niepełnego, czasowego i zadaniowego zatrudnienia. Często obok siebie w tej samej instytucji
pracują ludzie w różnych systemach (etat, praca w niepełnym wymiarze, praca czasowa,
wykonanie dzieła, samo zatrudnienie, praca na wezwanie, bezpłatny staż pracy)7, którzy
za taką samą pracę otrzymują bardzo zróżnicowane wynagrodzenie i mają odmienne perspektywy dalszej kariery i zróżnicowany dostęp do świadczeń społecznych. Wzrasta liczba form pośrednich między zatrudnieniem i bezrobociem. Praca zawodowa przerywana
jest nie tylko z powodu wychowywania dzieci, ale i z konieczności uzupełnienia wykształcenia, przekwalifikowania się oraz krótszych lub dłuższych epizodów bezrobocia.
Sytuacja ta wywołuje brak poczucia stabilności życiowej, dezintegrację społeczną i niemożność zaplanowania własnego życia w dłuższej perspektywie czasowej. Rzadziej dochodzi do pionowych przesunięć pracowników (awansów na wyższe stanowisko). Wyższa kadra zarządzająca wymienia się między sobą wewnątrz firmy albo między firmami.
Tracą też swoje znaczenie takie pojęcia, jak: nadgodziny (wobec elastycznego systemu
zatrudniania i pracy) oraz wiek produkcyjny. Wzrasta liczba pracowników portfelowych,
którzy pracują na własny rachunek lub wynajmują się do wykonania jakiegoś zadania.
Pracodawcy chcąc się uniezależnić od tradycyjnych zobowiązań wobec pracownika, wolą kupować konkretny produkt, a nie pracę. Praca nabiera charakteru zindywidualizowanego, sfragmenaryzowanego i nieformalnego, a życie zawodowe przestało być spójną
opowieścią i przypomina bardziej zbiór epizodów i fragmentów (Sennet, 2006: 25–28).
Coraz więcej osób znajduje się poza gospodarką formalną. Zmniejsza się liczba instytucji dających pracę na rzecz instytucji pośredniczących w organizacji pracy czasowej. Pojawiła się nowa branża – wynajem (leasing) pracowników i nowy typ prywatnej instytucji: agencja pracy tymczasowej, agencje pośrednictwa pracy. Firmy tego typu zatrudniają pracowników, żeby oddelegować ich, wypożyczyć do pracy w innej firmie. Osoby te
zastępują czasowo nieobecnych stałych pracowników lub wykonują konkretne zlecenia.
Gdy nie ma dla nich pracy, przebywają na urlopach bezpłatnych czekając na wezwanie,
stąd nazywani są też pracownikami na wezwanie. Nie należą do grupy bezrobotnych,
chociaż przez znaczną część roku mogą być pozbawieni wynagrodzenia. Najczęściej zarabiają znacznie mniej niż pracownicy zatrudnieni na stałe, nie są ubezpieczeni, nie mają prawa do urlopu, nie podlegają zbiorowym układom pracy. Bywają też gorzej trakto7 W 2004 r. w Polsce praca w niepełnym wymiarze czasu (mniej niż 30 godzin tygodniowo) dotyczyła 2,1 mln osób, tzn. 15,7% pracujących, a umowy na czas określony w latach 1994–2007 wzrosły
z 8,3 do 29% (3,5 mln osób); dla porównania: ostatni wymieniony wskaźnik dla UE wynosił 14,1% a dla
USA – 4%: M. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywacja Polski, Warszawa
2006, s. 123–126; A. Fandrejewska, Przemysł stracił milion pracowników, „Rzeczpospolita” z 3.03.2008.
W Polsce w latach 1994–2004 większość podpisanych umów o pracę to umowy na czas określony. Do
tego należałoby dodać ponad 1 mln pracujących w szarej strefie, których praca też jest czasowa. Czasowi pracownicy mają niższe o 15–40% zarobki, nie mają płatnego urlopu, prawa do emerytury, ubezpieczenia zdrowotnego i od bezrobocia, nie mają możliwości korzystania z kredytu: UN, The Employment
Imperative. Report on World Social Situation 2007, New York 2007, s. 91–92.
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wani, np. w jednym z gdańskich hipermarketów wydano zarządzenie zakazujące im nawiązywania kontaktów z pozostałymi pracownikami. O swoich wrażeniach z tym związanych jeden z etatowych pracowników powiedział: „Są jak niewolnicy. Gdy mijaliśmy
się na sali, oni spuszczali wzrok” (Kalukin, 2002). Taka forma zatrudnianie jest wyjątkowo wygodna dla pracodawców. W ciągu doby mogą otrzymać potrzebnych pracowników, nie mają wobec nich żadnych zobowiązań i każdej chwili mogą zareklamować „nieodpowiedni egzemplarz”, aby wymienić go na inny. Taki model zatrudnienia upowszechnia się coraz bardziej, np. w Berlinie istnieje już ponad sto agencji pracy czasowej, a jedna z polskich firm Work Service zatrudnia ponad 100 tys. pracowników. Pracownicy zazwyczaj traktują tę formę zatrudnienia jako szansę na przetrwanie, chociaż ostatnio coraz częściej lansowany jest pogląd o tym, że zapewnia ona większą wolność i określa się
ją jako „pracę na luzie”. Ukuto nawet określenie „freetersi” (od free i arbeit), jako sposób na życie szczególnie dla młodych ludzi (Klimaszewski, 2003). Praca przybrała charakter zindywidualizowany, zmienny, stała się sytuacją przejściową, tymczasową. W USA
zatrudnienie dorywcze rośnie 10 razy szybciej niż zatrudnienie w ogóle. Już w połowie
lat dziewięćdziesiątych we Francji 86% umów o pracę zawarto na czas określony, a liczba umów na pracę w niepełnym wymiarze godzin była trzy razy większa niż na pracę
pełnoetatową (Szymański, 2001: 244).
Wykształcenie jest warunkiem niezbędnym, ale dalece niewystarczającym do tego,
aby osiągnąć sukces zawodowy i zadawalające dochody. Nie gwarantuje ono możliwości znalezienia satysfakcjonującej, a nawet jakiejkolwiek pracy zgodnej z uzyskanymi
kwalifikacjami oraz stabilności zatrudnienia i przestaje być furtką do awansu społecznego. Coraz bardziej, obok poziomu, liczy się jakość wykształcenia. Wiedza szybko dezaktualizuje się, zmianie ulegają technologie produkcji, pojawiają się nowe zawody w miejsce już niepotrzebnych, nowe produkty, branże, formy aktywności zawodowej (Polak
2001: 207). Uważa się, że obecni absolwenci amerykańskich uczelni będą musieli średnio w ciągu życia cztery razy zmienić zawód i kilkanaście razy pracodawcę (Sennet,
2006: 22). Niestabilność zatrudnienia powodowała pojawienie się nowego określenia –
jumpers – w odniesieniu do osób, które częściej niż co dwa lata zmieniają pracę, a zajęcia przez nie wykonywane nazywa się hopping jobs.

6. Biedni pracujący
Zróżnicowane formy zatrudnienia oraz fakt, że nie wszyscy są w stanie sprostać wymaganiom rynku, nadążyć za tempem zmian i nie dysponują preferowanymi umiejętnościami i kwalifikacjami powoduje wzrost dystansów dochodowych pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku. Rośnie rozwarstwienie dochodowe pomiędzy sektorem wysokich płac a pracownikami szeregowymi zatrudnionymi na stałe i pracownikami zatrudnionymi tymczasowo, w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy w wyniku deregulacji prawa pracy, niepewności zatrudnienia i nadwyżki podaży nad popytem na siłę roboczą zmuszeni są godzić się na gorsze warunki płacowe.
Dla ludzi o niskich kwalifikacjach proponuje się szkolenia w celu podjęcia przez nich
prostych prac w sektorze produkcyjno-usługowym lub prac społecznie użytecznych (tzw.
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dirty jobs), które są opłacane na poziomie dawanego zasiłku dla bezrobotnych. W miejsce części bezrobotnych powstała grupa tzw. working poor – biednych pracujących (Martin, Schumann, 1999: 149)8. Do grupy tej zalicza się osoby aktywne zawodowo, które
starają się utrzymać na rynku pracy, podejmując nisko płatną prace etatową, czasową,
dorywczą, w niepełnym wymiarze godzin, zatrudniając się w agencjach pośrednictwa
pracy lub wykonując prace interwencyjne lub publiczne. Nie mogą oni korzystać z przywilejów przysługujących bezrobotnym, a jednocześnie ich dochody nie wystarczają na
przeżycie. Starając się zmienić swoją sytuację, napotykają na efekt szklanego sufitu, który chociaż niewidoczny, nie pozwala im pokonać kolejnych szczebli drabiny dochodowej.
Pomimo wysiłków, bez transferów społecznych nie są w stanie godnie żyć i uczestniczyć
w życiu społecznym. Np. ponad połowa pracowników amerykańskiej sieci Wal Mart korzysta z pomocy społecznej. Biedni pracujący wykonują najczęściej zajęcia, które nie
wymagają myślenia ani konkretnych umiejętności i nie przyczyniają się do wytworzenia
więzi i tożsamości zawodowej. Traktują oni zazwyczaj swoją sytuację jako przejściową,
tymczasową. Przekonanie to umacniają m.in. globalne sieci restauracji, hipermarketów,
które twierdzą, że ich oferta skierowana jest do studentów: przyszłych lekarzy, prawników, dziennikarzy, którym sieci oferują możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń
zawodowych za niewielkie wynagrodzenie. Nie zawsze jednak marzenia zawodowe się
urzeczywistniają i pojawiło się w związku z tym pojęcie pracowników permanent temporary (czasowych na stałe). Istnieje coraz bardziej rozbudowana kategoria niepoważnych posad, np. żywa reklama, porcjowacz mrożonego jogurtu, odźwierny sklepu Gapa,
operator wyciskarki orange. Aby poprawić samopoczucie zatrudnionych, proste zajęcia
opatruje się dumnie brzmiącymi nazwami – night manager – stróż nocny, asystent działu sprzedaży – sprzedawca (Klein, 2004: 346).
8 Według Bureau of Labour Statistics w USA working poor to osoby, które przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatniego roku pracowały i jednocześnie żyją w gospodarstwie domowym uznawanym za
ubogie.
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Taką nisko kwalifikowaną, rutynową, nisko płatną pracę w sektorze usług nazywa się
junk job lub McJob (praca śmieciowa) (Kozek, Kubisa, Ostrowski, 2005: 10). Nie wykorzystuje ona kwalifikacji i umiejętności pracownika, nie stwarza mu możliwości samorozwoju oraz perspektywy awansu i kariery, nie stanowi podstawowej sfery życia, nie
daje zawodowego statusu i tożsamości i związana jest z niskim komfortem pracy. Junk
job jest obok tzw. working poor, hopping job, dirty job i leasingu pracowników kolejną
tendencją kształtującą się na współczesnym rynku pracy. Coraz częściej korporacje proponują też skierowaną do młodych ludzi ofertę pracy darmowej, niekiedy nawet koncepcyjnej, dotyczącej np. pomysłów na reklamę, kampanię marketingową, mówiąc, że chcą
„wspaniałomyślnie umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego”9.
Tabela 1. Zmiany w jednostkowych kosztach pracy i produktywności pracy w latach 1989–2008 (w %)
Jednostkowe koszty pracy

Produktywność

Lata

nowo
uprzemysłowione
kraje Azji

kraje wysoko
rozwinięte

nowo
uprzemysłowione
kraje Azji

kraje wysoko
rozwinięte

Średnia 1989–1998
10-letnia 1999–2008

6,2

1,3

5,1

2,9

0,3

0,1

6,5

3,3

1999

–2,8

–1,0

13,3

4,1

2000

–3,9

0,3

12,1

5,2

2001

8,1

2,2

–0,3

0,8

2002

–0,5

0,2

6,1

4,2

2003

0,7

0,1

5,7

4,4

2004

–1,2

–0,8

7,7

3,3

2005

0,8

0,1

5,1

3,4

2006

0,1

–0,3

6,0

3,7

2007

1,1

0,2

4,8

3,0

2008

1,0

0,7

5,0

2,7

Źródło: IMF, World Economic Outlook, Spillovers and Cycles in the Global Economy, New York 2007, s. 224.

Na świecie załamaniu uległa umowa o wyższej płacy za wyższą wydajność oraz
o prawie do powszechnej partycypacji w pomyślności ekonomicznej państwa. Jednostkowe koszty pracy nie rosną proporcjonalnie, albo wręcz ulegają zmniejszeniu, pomimo
wzrostu jej produktywności (tabela 1).
9 W Polsce pod koniec lutego 2008 r. pojawił się projekt ustawy o stażu absolwenckim, zgodnie
z którym firma może przyjąć młodego (do 30. roku życia) absolwenta na trzymiesięczny staż. Nie musi
jednocześnie wypłacać mu żadnego wynagrodzenia, kierować go na badania lekarskie czy szkolenia bhp.
Umowa o staż nie będzie też tytułem do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego: „Rzeczpospolita”
z 1–2.03.2008, s. C-1.
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Zakończenie
Tak więc zarówno sytuacja społeczno-ekonomiczna zatrudnionych, jak i rola, jaką
pełni w ich życiu praca zawodowa ulega zróżnicowaniu. Z jednej strony istnieje zapotrzebowanie na dobrze płatną pracę koncepcyjną, wymagającą wiedzy i kreatywności, której wykonywanie dostarcza satysfakcji i zadowolenia, z drugiej natomiast rośnie liczba
pracowników, w przypadku których praca zawodowa:
• nie sprzyja awansowi społecznemu, rozwojowi intelektualnemu i samorealizacji;
• nie jest związana z szacunkiem, prestiżem i uznaniem;
• nie tylko nie jest źródłem tożsamości, ale wręcz przyczynia się do jej dezintegracji;
• nie pełni funkcji integracyjnej i nie kreuje więzi społecznych;
• jej efekty nie zaspokajają żadnych autentycznych potrzeb i nie są użyteczne społecznie, a wynagrodzenie za nią nie wystarcza na godne życie, ani nie zwiększa
bezpieczeństwa socjalnego i wolności wyboru.
Czynnikiem różnicującym sytuację poszczególnych ludzi na rynku pracy jest nie tylko poziom wykształcenia, jego rodzaj i jakość, ale w coraz większym stopniu określone
predyspozycje, postawy, umiejętności i cechy osobowości. Zasady i „reguły gry” wyznaczają tutaj duże, ponadnarodowe przedsiębiorstwa. Coraz więcej ludzi zależy od niepewnego rynku pracy i poszerzających obszar swojej wolności podmiotów gospodarczych.
Sytuacja na rynku pracy osób aktywnych zawodowo nie jest zjawiskiem autonomicznym
wynikającym tylko posiadanych przez nich kwalifikacji, wiedzy, determinacji i przyjętych
strategii życiowych, ale w coraz większym stopniu stanowi efekt dystrybucyjny globalizacji – przede wszystkim globalnej konkurencji i reguł nią rządzących.
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Challenges and Threats of the Labor Market Based on Modern Social
and Economic Changes. Selected Issues
Summary
During at least the last thirty years in the global labor market significant changes in
the preferred qualifications and skills, occupational structure, employment structure and
income structure as well as the related to this evolution of the socio-economic functions
of work can be seen. A specific polarization of the labor market takes place. The factor
that differentiates the situation of individual employees and people who seek work is not
only the level of education, its type and quality, but far particular predispositions,
attitudes, skills and personal characteristics. The situation of an economically active
persons is not an autonomous phenomenon arising only from their qualifications,
knowledge, determination and life strategy, but is increasing the result of a globalization
distribution – first of all global competition and the rules governing it.
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