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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi pracownicy na rynku
pracy — szanse, problemy, zagrożenia” — sprawozdanie
Polish Nationwide Conference "Young employees on the labour market
— opportunities, problems and threats" — report

Streszczenie
Celem sprawozdania jest przedstawienie przebiegu
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi pracownicy na rynku pracy — szanse, problemy, zagrożenia”, która odbyła się 20 listopada 2020 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach — Instytut Nauk Prawnych, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa
Pracy „Opus per laborem”. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stanowiła okazję do intensywnej debaty naukowej nad ważnym, bieżącym zagadnieniem — zatrudnieniem osób młodych.

Abstract
The aim of the report is to present the course of the
Polish Nationwide Conference "Young employees on the
labour market — opportunities, problems and threats"
which took place on 20th October 2020. The event was
organised by the University of Silesia in Katowice —
Legal Science Institute, the Social Insurance Institution
(ZUS) and "Opus per laborem" Scientific Circle. The
interdisciplinary conference was a chance to discuss
a current, important issue — young people's
employment.
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Tematyka konferencji analizowana była w perspektywie
interdyscyplinarnej. Poruszono zarówno zagadnienia dotyczące prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, jak
również z zakresu psychologii, socjologii oraz nowoczesnych technologii.
Wydarzeniem inaugurującym konferencję był wykład
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab.
Gertrudy Uścińskiej (Uniwersytet Warszawski)
pt. „Młodzi pracownicy na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych”. W kolejnym wystąpieniu prof. dr
hab. n. med. Danuta Koradecka (Centralny Instytut
Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy) poruszyła problem psychospołecznych warunków pracy oraz
ich wpływu na dobrostan młodych pracowników. Następnie dr Ewa Staszewska (Uniwersytet Łódzki) przedstawiła ciekawe i dyskutowane w doktrynie zagadnienie
prawa do pierwszej pracy, które ma szczególne znaczenie
dla wielu młodych ludzi, którzy doświadczają trudności
w wejściu na rynek pracy. Pierwszy panel zamykał wykład
dr hab. Heleny Szewczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
pt. „Zakaz dyskryminacji ze względu na młody wiek”.
Drugą część konferencji otworzyło wystąpienie
dr. hab. Rafała Mustera, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

pt. „Bezrobotni z pokolenia Z na rynku pracy — oczekiwania wobec pracodawców, wyzwania aktywizacji zawodowej”, w którym porównano sytuację osób urodzonych
w drugiej połowie lat 90. i na początku lat 2000. (tzw.
pokolenie Z) z wcześniejszymi generacjami nazywanymi
„baby boomers”, X i Y. Następnie dr Urszula Torbus
(Uniwersytet Śląski) omówiła zjawisko prekaryzacji zatrudnienia młodych osób. Duży walor praktyczny szczególnie dla młodych uczestników konferencji miał wykład
dr. Michała Barańskiego (Uniwersytet Śląski), który dotyczył znaczenia społecznego i prawnego stażu uczniowskiego oraz praktyki absolwenckiej. Kolejne wystąpienie
(dr Jakub Gołaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) poświęcone zostało dostępowi młodych
pracowników do zbiorowych form partycypacji pracowniczej. Z kolei dr Paweł Kot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) podczas prelekcji pt. „Znaczenie
samooceny dla skuteczności pierwszej tranzycji na rynek
pracy — badania absolwentów” przybliżył czynniki psychologiczne, które warunkują satysfakcjonujące wejście
na rynek pracy po ukończeniu studiów.
Ostatni panel rozpoczął referat pt. „Zwolnienie podatkowe od podatku PIT do ukończenia 26. roku życia
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jako forma dyskryminacji wyrównawczej — konstytucyjność i wpływ na sytuację prawnopodatkową” wygłoszony przez Piotra Gajewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły nowoczesnych
technologii: Dawid Błachowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) poruszył zagadnienie automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji w powiązaniu z rynkiem pracy; z kolei Miłosz Barłóg (Uniwersytet Śląski)
wygłosił zbliżony tematycznie referat pt. „Czy zastąpią
nas maszyny?”. Następne wystąpienie miało charakter
prawnoporównawczy i dotyczyło gospodarki współdzielenia (sharing economy). Agata Grochowska (Uniwersytet Warszawski) wskazała, że ten trend gospodarczy
stanowi ważny obszar aktywności młodych osób, a samo
zjawisko wymaga wprowadzenia regulacji na poziomie
ponadnarodowym oraz krajowym. Kolejny referat
(Kacper Bonawenturski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczył często pojawiającego się
w procesach rekrutacyjnych wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w odniesieniu do zasady rów-

ności w zatrudnieniu. Monika Rogala (Uniwersytet Śląski) zaprezentowała wyzwania rynku pracy przed jakimi
stoją młodzi prawnicy, przede wszystkim aplikanci. Tematem ostatniego wystąpienia były zagadnienia socjologiczne — Katarzyna Niesiadka (Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach) przedstawiła specyfikę
tzw. generacji NEET.
Konferencja „Młodzi pracownicy na rynku pracy —
szanse, problemy, zagrożenia” zgromadziła szerokie
grono uczestników — wzięło z niej udział ponad 100
osób. Stanowiła pole intensywnej debaty akademickiej
nad bieżącym, ważnym zagadnieniem, jakim jest zatrudnienie osób młodych. Należy mieć nadzieję, że tak
udanych wydarzeń o podobnej tematyce będzie w przyszłości więcej.
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