
Międzynarodowej konferencja naukowa 
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wyznacznik egzystencji człowieka, 

Kraków, 24-25 maja 2018 r.

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbyła się w Krakowie III Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako Wyznacznik Eg-
zystencji Człowieka. Organizatorem konferencji był Instytut Pracy Socjalnej Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zaś honorowy patronat nad konferencją
objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa
Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Polskie Towarzystwo Po-
lityki Społecznej. Warto dodać, że patronatu medialnego konferencji udzieliły
TVP Kraków, Radio Kraków oraz portal internetowy krakow.pl.

Była to już trzecia edycja konferencji z cyklu Uniwersalizm Pracy Ludzkiej.
Poprzednie spotkania odbyły się w roku 2014 oraz 2016 i skupiały się na uwa-
runkowaniach pracy ludzkiej oraz karierze zawodowej. Tym razem problematyka
konferencji poruszała zagadnienia pracy jako wyznacznika funkcjonowania jed-
nostki ludzkiej. Nie ulega przecież wątpliwości, że praca jako jedna z podstawo-
wych ludzkich aktywności warunkuje przynależność do określonych grup
społecznych oraz determinuje funkcjonowanie współczesnego człowieka w wielu
obszarach życia. Nie trzeba dodawać, że spoglądając na zglobalizowany rynek
pracy, tematyka podjęta podczas omawianej konferencji wydaje się nad wyraz ak-
tualna. 

Pierwszy dzień konferencji (24.05.2018 r.) odbywał się w Centrum Wysta-
wowo-Konferencyjnym na Zamku Królewskim na Wawelu. W tym dniu odbyły
się dwie sesje plenarne. Pierwszej przewodniczył prof. zw. dr hab. Stefan 
M. Kwiatkowski oraz prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, zaś drugiej prof.
zw. dr hab. Ryszard Gerlach oraz prof. dr hab. Adam Solak. Podczas pierwszej
sesji przedstawionych zostało sześć niezwykle interesujących referatów: prof. zw.
dr hab. Stefan M. Kwiatkowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
omówił relacje między wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi;
prof. zw. dr hab. Julian Auleytner z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza
Korczaka w Warszawie wskazał na współczesne priorytety polskiej polityki spo-

99



łecznej; prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański z Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie scharakteryzował pracę jako wartość z perspektywy młodzieży;
prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało z Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
Ukrainy przedstawiła strategiczne, naukowe poszukiwania w kontekście polsko-
-ukraińskim; prof. dr hab. Franciszek Szlosek z Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie przybliżył licznym uczestnikom konferencji kwestie związane z wy-
chowaniem do pracy i przez pracę, zaś prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
z Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiła z referatem pt. Troska o siebie a rozwój
zawodowy nauczyciela.

W drugiej sesji plenarnej wystąpili: prof. zw. dr hab. Mirosława Nowak-Dzie-
mianowicz z Uniwersytetu Opolskiego z referatem Redystrybucja czy uznanie?
Pytanie o alternatywę dla neoliberalnego dyskursu ludzkiej pracy; prof. zw. 
dr hab. Ryszard Gerlach reprezentujący Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy omówił przyczyny i zapobieganie marginalizacji i dyskryminacji
na rynku pracy; prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie przedstawił referat pt. Próba określenia człowieka
pracy; prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu omówiła cykl życia zawodowego człowieka w kontekście edu-
kacyjno-poradniczym; prof. zw. dr hab. Larysa Lukianova z Narodowej Akademii
Nauk Pedagogicznych Ukrainy zaprezentowała rozważania na temat potencjału
ludzi starszych na ukraińskim rynku pracy, zaś prof. dr hab. Norbert G. Pikuła 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przybliżył raport z badań: znaczenie
pracy w życiu osób starszych.

Pomiędzy wspomnianymi sesjami odbyła się uroczystość wręczenia prof. zw.
dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu jubileuszowej publikacji pt. Edukacyjne
konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości, która ukazała się pod redakcją
Joanny Madalińskiej-Michalak oraz Norberta G. Pikuły. Z tej samej okazji – ju-
bileuszu 70-lecia – prof. Stefan M. Kwiatkowski otrzymał medal Polskiego To-
warzystwa Pedagogicznego. Moment wręczenia publikacji oraz medalu 
z pewnością zapadnie na długo w pamięci uczestników tego wydarzenia. 

Drugi dzień konferencji (25.05.2018 r.) miał miejsce w budynku Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ten dzień rozpoczęła
trzecia sesja plenarna, której przewodniczyli prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek
oraz prof. zw. dr hab. Rafał Piwowarski. Podczas tej sesji wystąpili: prof. zw. 
dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu z referatem pt. Metateoria, doradztwo karier a wymiar ludzkiego
świata kariery; prof. zw. dr hab. Rafał Piwowarski, reprezentujący Akademię Pe-
dagogiki Specjalnej w Warszawie omówił prestiż i zarobki polskich nauczycieli;
anglojęzyczne wystąpienie pt. Teaching, Education, Dealing with Diversity – Pro-
fessional Demands of Teachers in Germany zaprezentowała prof. dr. Andrea Óhidy
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z Pedagogical University of Freiburg oraz prof. Biyanкa Tornyova z Medical Uni-
versity of Plovdiv w Bułgarii w formie referatu Formation of professional com-
petence of the lecturer in medical education. Tę sesję plenarną zamknęło
wystąpienie prof. zw. dr. hab. Waldemara Furmanka z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego pt. Innowacje jako kategorie cywilizacyjne.

W tym dniu odbyły się także następujące sekcje tematyczne skupiające nau-
kowców z całej Polski: Konteksty pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela (mo-
deratorzy: prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ);
Praca i rozwój zawodowy nauczyciela (moderatorzy: dr hab. Joanna M. Łukasik,
prof. UP, doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.); Perspektywy rozwoju kariery za-
wodowej pedagogów i nauczycieli (moderatorzy: dr hab. Jarosław Michalski, prof.
APS, dr Stanisław Kowal); Drogi i rozdroża kariery zawodowej młodego pokole-
nia (moderatorzy: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS, dr hab. Eunika Baron-Po-
lańczyk, prof. UZ); Wymiary pracy a możliwość rozwoju i kariery (moderatorzy:
dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP, dr Joanna Wróblewska-Skrzek); Pomoc
postpenitencjarna oraz niepełnosprawność w perspektywie aktywności zawodowej
(moderatorzy: dr hab. Barbara Nowak, prof. UP, dr Katarzyna Gucwa-Porębska);
Wybrane aspekty rozwoju i kariery zawodowej w kontekście zatrudnienia na
współczesnym rynku pracy (moderatorzy: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof.
UZ, dr Sławomir Trusz); Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy i rynku pracy
(moderatorzy: dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP, dr Renata Tomaszewska-Li-
piec); Wielokontekstowość pracy i rozwoju karier (moderatorzy: dr hab. Adam
Solak, prof. APS, dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS) oraz anglojęzyczna sekcja
Social capital – management and development (moderatorzy: prof. dr Eduard
Coropceanu, prof. dr Valentin Constantinov). 

Konferencja zakończyła się pod kierunkiem prof. Ryszarda Bary i prof. Jo-
anny M. Łukasik plenarnym podsumowaniem wystąpień z poszczególnych sekcji.
Pośród licznych wniosków i postulatów znalazły się uwagi na temat niepewności
kierunku rozwoju zawodu nauczyciela w kontekście zmian demograficznych i in-
stytucjonalnych, ewolucji znaczenia i roli pracy w dobie zmian globalizacyjnych,
przemian na rynku pracy związanych z liberalizacją zatrudnienia czy zwiększenia
nacisków na przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy. Podczas konferencji
wielokrotnie podkreślano, że zmiany, których obecnie doświadczamy w wielu ob-
szarach życia (np. w edukacji, na rynku pracy, przebiegu kariery zawodowej czy
w obszarze wartości społecznych), wymagają dogłębnej analizy naukowej, po-
dejmowanej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wydaje się, że cy-
kliczna konferencja Uniwersalizm Pracy Ludzkiej wpisuje się w ten postulat. 

Krzysztof Chaczko

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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