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WSTĘP 

 

Dlaczego stworzyliśmy kurs Rynek Pracy: Instrukcja      

Obsługi? 

MŁODZI LUDZIE stoją wobec wyzwań 

 

Coraz więcej młodych ludzi w swojej drodze na rynek pracy przechodzi           

przez uczelnie wyższe. Rynek ten cechuje się trwałą niestabilnością         

zatrudnienia, utrzymującą się nawet przy najniższych notowanych stopach        

bezrobocia (znalezienie pracy znajduje młodym ludziom średnio 10        

miesięcy (Tyrowicz, 2017), a 82% umów cywilnoprawnych zawieranych        

jest wbrew woli pracownika (GUS, 2016). Uczelnie nie oferują w tej           

sytuacji swoim studentom wystarczającego wsparcia. Nie dostarczają       

praktycznych narzędzi, które ułatwiłyby im orientację na coraz bardziej         

nieprzejrzystym i niestabilnym rynku pracy. 

Ekonomicznym skutkiem braku wiedzy i instytucjonalnego wsparcia jest        

fakt, że studenci/tki pracują za niskie stawki, poniżej swoich kompetencji i           

w niestabilnych warunkach. Blisko trzy czwarte studentów pracuje w         

czasie studiów; 57% z nich zarabia do 1000 zł miesięcznie, a kolejne 30%             

poniżej 2000 zł miesięcznie (PARP 2014). 64% jest zatrudnionych na          

podstawie umów-zleceń (popularne są również inne formy umów        

cywilno-prawnych), często zawieranych z naruszeniem prawa (ZUS,       

2014). 17% ogółu Polek i Polaków pracuje w warunkach mobbingu          

(CBOS, 2015) w pracy. Ponadto, jak pokazują dane POLPAN, osoby, które           

trafiły na rynku pracy na gorsze pozycje startowe (umowy cywilnoprawne,          

słabsze zarobki itd.), bardzo często tkwią w podobnych warunkach         

również po zakończeniu studiów. Niska świadomość swoich praw na         

starcie powoduje utrwalanie się takiej pozycji, co obniża mobilność         

zawodową. 
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Ponadto, jak pokazują badania prof. Hryniewicza (Hryniewicz 2014), i         

Gardawskiego (Gardawski 2009) brak zrozumienia dla dialogu       

społecznego i umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz dla bardziej        

partnerskich metod zarządzania utrwala w Polsce “feudalny” model relacji         

między pracownikiem a pracodawcą. Grupą, która szczególnie odczuwa        

deficyty takiego modelu są młodzi pracownicy, w tym studenci/tki. 

 

Opisywana tu sytuacja dotyka szczególnie kobiet, które które zarabiają         

średnio zaledwie 81% tego, co mężczyźni (Sedlak&Sedlak 2015), a także          

częściej są ofiarami mobbingu (tamże). Konsekwencją ich sytuacji na         

rynku pracy jest niższa emerytura. 

 

Skutkiem społecznym tej sytuacji jest umacnianie wśród studentów        

poczucia braku podmiotowości, a co za tym idzie - bierności w miejscu            

pracy oraz umacnianie stereotypowego negatywnego obrazu      

przedsiębiorcy, co osłabia zaufanie i kapitał społeczny oraz utrudnia         

dialog. Ponadto daleko idącym skutkiem jest poczucie permanentnej        

niestabilności, wytwarzająca poczucie braku bezpieczeństwa i kontroli nad        

swoim losem (Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz, Kostera 2017). To z           

kolei utrudnienia budowanie i planowanie swojej przyszłości: swojej        

ścieżki kariery, wyborów związanych z założeniem rodziny, realistycznych        

przewidywań na temat sytuacji emerytalnej itd. 

 

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z opisanych tu problemów i ich           

konsekwencje często dopiero w momencie zderzenia się z nimi - gdy           

podejmują pierwsze zatrudnienie lub jeszcze później. Gdy muszą        

zdecydować się na wybór formy umowy - nie znając dokładnych          

konsekwencji takiego wyboru dla poziomu ich zabezpieczenia       

społecznego. Gdy muszą zmierzyć się z dyskryminacją ze względu na płeć           

- nie wiedząc do jakiej organizacji zwrócić się o pomoc itd. Instytucje (w             
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tym uczelnie) nie oferują studentom przestrzeni, w której mogliby         

przetestować w bezpiecznej formie te sytuacje i zdobyć umiejętności         

niezbędne do poradzenia sobie z nimi. 

 

Młodym brak wystarczającego wsparcia instytucjonalnego. Instytucje,      

które próbują zapewnić im taką pomoc (szkoły, uczelnie, związki         

zawodowe, organizacje pracodawców, agendy państwowe) są kierowane       

przede wszystkim przez osoby z pokolenia ich rodziców. Pokolenie to          

rozpoczynało swoją karierę i budowało swoją pozycję w realiach zupełnie          

innego rynku pracy, gdy powstające w okresie transformacji branże nie          

były jeszcze nasycone pracownikami. Sprawia to, że międzypokoleniowy        

transfer wiedzy jest utrudniony. 

 

Istniejące mechanizmy wsparcia (np. uczelniane Biura Karier), realizują        

wiele cennych inicjatyw, rzadko jednak operują językiem zmiany        

społecznej czy krytycznego i syntetycznego podejścia do istniejącej        

kultury organizacyjnej. Rynek pracy - w jego obecnym kształcie - często           

przyjmowany jest przez nie niezmienna i dana struktura, do której          

studenci powinni się dostosować, a nie jako coś co może być przez nich             

przekształcane na lepsze. 

 

Ponadto problemem jest ograniczony horyzont czasowy tych instytucji.        

Celem funkcjonujących mechanizmów wsparcia jest przekazanie      

studentom i studentkom umiejętności takich jak autoprezentacja czy        

umiejętność napisania dobrego CV. Jednak w przypadku zarówno Biur         

Karier jak i Urzędów Pracy takie wsparcie kończy się w momencie           

podjęcia pracy. Formy pomocy osobom zatrudnionym, takie jak dbanie o          

swój rozwój, dobrostan i komfort miejscu pracy rzadko są brane pod           

uwagę. Młodzi ludzie nie otrzymują informacji o prawnych        

uwarunkowaniach swojego zatrudnienia, nie zyskują umiejętności      

radzenia sobie z mobbingiem, konfliktami i innymi trudnościami w pracy,          
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nie uczą się budować zdrowych relacji z przełożonymi i         

współpracownikami. 

 

Odpowiadając na przedstawione powyżej wyzwania postanowiliśmy      

stworzyć rozwiązanie: akademicki kurs, przez który przejdzie każdy        

student/ka przed obroną dyplomu. Dzięki kompetencjom zdobytym       

podczas kursu Rynek pracy: instrukcja obsługi studenci/tki będą czuli się          

pewniej szukając pracy i negocjując jej warunki. W oczach pracodawców          

będą bardziej kompetentnymi pracownikami, którzy mają więcej do        

zaoferowania swojej firmie czy organizacji. Będą mogli lepiej mogli         

zaplanować swoją ścieżkę kariery. Nauczą się jak szukać pracy         

odpowiadającej ich kompetencjom dzięki umiejętności świadomego      

selekcjonowania ofert pracy. Dzięki możliwości wcielenia się w rolę osoby          

zatrudnianej i zatrudniającej będą mogli poszerzyć swój “horyzont        

przyszłości” i postawić się w sytuacjach, które spotkają ich na          

prawdziwym rynku pracy. Dzięki spotkaniom z przedsiębiorcami i innymi         

praktykami rynku pracy, będą mogli przetestować jak działają te modele          

biznesowe łączące rozwój firmy z podmiotowym traktowaniem       

pracowników. Umożliwi to zwiększenie zaangażowania studentów we       

współtworzenie lepszych miejsc pracy, spełniających kryteria “quality       

jobs”, definiowanych za OECD przez: jakość wynagrodzenia (earnings        

quality), bezpieczeństwo zatrudnienia (labour market security) i jakość        

środowiska pracy (quality of the working environment) (OECD 2016).  

 

Kto i jak stworzył Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi? 

PARTNERZY SPOŁECZNI współtworzą innowację 

 

Projekt Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi został realizowany przez zespół         

Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, w skład którego weszli        

Agnieszka Zarzyńska, Mateusz Piotrowski oraz Antoni Grześczyk. Prace        

nad projektem zostały podjęte w ramach Inkubatora Innowacji        
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Społecznych TransferHUB i były wspiera przez licznych partnerów takich         

jak organizacje pracownicze i organizacje pozarządowe.  

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zrzesza pracowników      

naukowych, ekspertów i samych studentów. Jednym z najważniejszych        

celów KKHP jest stworzenie nowych powiązań uczelni z ich otoczeniem          

społecznym – w tym rynkiem pracy. Od dawna diagnozujemy opisane          

wyżej problemy, z którymi mierzą się studenci/tki podejmujący pierwsze         

zatrudnienie. Postulat stworzenia rozwiązania, które pomogłoby im lepiej        

radzić sobie z wyzwaniami rynku pracy był wielokrotnie zgłaszany przez          

przedstawicieli środowiska akademickiego, z którymi współpracujemy.      

Szczególnie mocno wybrzmiał na zorganizowanym przez nas I Kongresie         

KKHP, gromadzącym studentów, pracowników naukowych a także       

przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców z całej Polski. 

Rozwiązywaniu problemów rynku pracy we współdziałaniu z uczelniami to         

trwały element naszego programu dla szkolnictwa wyższego.       

Najważniejszym osiągnięciem KKHP w tym zakresie w jest wprowadzenie         

obowiązkowych klauzul społecznych w Uniwersytecie Warszawskim i       

Uniwersytecie Łódzkim. Dzięki stworzeniu koalicji społecznej łączącej       

dziennikarzy, aktywistów i ekspertów udało się nam wprowadzić zapisy         

gwarantujące personelowi technicznemu pracującemu dla uczelni lepsze       

warunki zatrudnienia, co jest szczególnie ważne, gdyż dotyczy osób silnie          

zagrożonych ekonomiczną marginalizacją.  

Naszym największym zasobem umożliwiającym nowe powiązanie uczelni z        

ich otoczeniem społecznym jest sieć kontaktów - ze studentami,         

ekspertami, aktywistami, akademikami oraz przedstawicielami organizacji      

pracodawców i pracobiorców, mediów, agend rządowych czy władz        

uczelni. Sieć Komitetu znajduje się w miejscu transferu: w miejscu          

przejścia młodych ludzi z uczelni na rynek pracy. Dzięki tej sieci byliśmy w             

stanie nie tylko zdefiniować najważniejsze problemy dotykające       
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studentów, lecz także zaprojektować wspólnie z nimi rozwiązania        

poprawiające ich sytuację. 

Inkubator Innowacji TransferHUB to przestrzeń tworzenia innowacji       

społecznych, które mają na celu wsparcie młodych ludzi (w wieku od 19            

do 29 lat) w przejściu od edukacji do zatrudnienia. Wsparcie polega           

zarówno na dofinansowaniu projektów innowacyjnych, jak i na ofercie         

warsztatów, opiece merytorycznej oraz ewaluacji działalności      

innowatorów. Prace Inkubatora koordynuje Fundacja Inicjatyw Społeczno       

Ekonomicznych FISE, zaś w jego skład wchodzi PricewaterhouseCoopers        

oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” odpowiedzialna        

za ewaluację.  

Partnerzy projektu reprezentują bardzo różnych aktorów rynku pracy. To         

organizacje pracownicze jak Ogólnopolskie Porozumienie Związków      

Zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ Konfederacja      

Pracy, Forum Związków Zawodowych a także przedstawiciele NSZZ        

“Solidarność”. To organizacje pozarządowe i eksperckie takie jak Fundacja         

im. F. Eberta czy Fundacja Kaleckiego. To firmy prywatne takie jak           

PricewaterhouseCoopers. To także organizacje promujące     

przedsiębiorczość społeczną, takie jak Związek Lustracyjny Spółdzielni       

Pracy czy chrześcijański Ruch “Focolare”. 

 

Na czym polega innowacyjność kursu Rynek Pracy:       

Instrukcja Obsługi ? Skupiamy się na      

DOŚWIADCZENIU 

 

Projektując kurs postanowiliśmy oprzeć go na DOŚWIADCZENIU. 

Po pierwsze zależało nam na tym, aby włączyć do programu          

doświadczenie studentów. Podczas rozmów z nami wielokrotnie wyrażali        
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oni potrzebę dyskusji. Podkreślali to, że doceniają stworzoną przez nasz          

projekt możliwość wypowiedzenia się i podzielenia się swoim        

doświadczeniem podczas naszych zajęć. Dlatego właśnie scenariusz został        

skonstruowany tak, aby dać studentom jak największą przestrzeń do         

wyrażenia się i skonfrontowania swoich doświadczeń z przekazywaną        

przez nas wiedzą i umiejętnościami. 

 

Po drugie zależało nam na tym, aby kurs był przestrzenią, w której            

studenci budują swoje doświadczenie. To znaczy mogą np. po raz          

pierwszy negocjować podwyżkę, uczestniczyć w rozmowie o pracę,        

reagować na nieprawidłowości w miejscu pracy, skutecznie komunikować        

się z przełożonymi i współpracownikami. Dlatego właśnie oparliśmy nasz         

program na trzech innowacjach dydaktycznych, którymi są: 

 

● warsztatowość, 

● spotkanie z praktykami i instytucjami rynku pracy, 

● postać Bohaterki. 

 

Nasz kurs – inaczej niż wiele zajęć prowadzonych na uczelniach wyższych,           

– ma formę warsztatów, nie wykładów. Korzystamy z takich metod jak           

participatory learning, problem based learning, role plays       

(symulacje). Podczas symulacji studenci wcielają się w różne role, np          

pracownika, menadżerki, rekrutera. Dzięki mogą zobaczyć, jak czują się w          

stresujących sytuacjach i nauczyć się odpowiednio reagować. Problem        

based learning (PBL) zakłada nie tylko przekazanie wiedzy, ale też          

nauczenie studentów samodzielnego, skutecznego poszukiwania     

informacji oraz umiejętności odnajdywania się w nowych, trudnych        

sytuacjach. Z kolei participatory learning zakłada podmiotowość       

studentów w procesie nauczania. Zawieszamy akademicką hierarchię, aby        

studenci mogli poczuć swój wpływ na przebieg kursu, a tym samym uczyć            
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się budowania swojej podmiotowości na rynku pracy i wychodzenia z          

inicjatywą. 

 

Spotkania z praktykami i instytucjami rynku pracy to kolejny sposób          

budowania doświadczenia studentów. Dzięki takim spotkaniom studenci       

mają mniejsze obawy przed konfrontacją z nieznaną i wzbudzającą         

niepokój instytucją czy zagadnieniem. Łatwiej jest im wyobrazić sobie, w          

kontakcie z urzędami i instytucji, świadczącymi wsparcie na rynku pracy,          

a tym samym prędzej po takie wsparcie sięgną. Scenariusz zakłada          

zarówno wizyty praktyków (przedsiębiorców, organizatorów związkowych,      

pracowników instytucji rynku pracy) podczas zajęć na uczelni jak i wizyty           

studyjne studentów w przykładowych instytucjach (Urząd Pracy,       

Państwowa Inspekcja Pracy, Biuro Karier, przedsiębiorstwo społeczne). 

 

Bohaterka to postać, która towarzyszy danej grupie studenckiej przez         

cały kurs. Na samym początku kursu studenci wraz z prowadzącym          

tworzą Bohaterkę, która będzie odpowiadała ich profilowi: będzie miała         

podobne pochodzenie społeczne, podobne aspiracje, podobną sytuację       

zawodową, rodzinną i finansową i przede wszystkim będzie studiowała ten          

sam kierunek. Kolejne zajęcia opowiadają kolejne historie z biografii         

Bohaterki: o tym jak wybiera studia, jak szuka pierwszej pracy, awansuje,           

rozwiązuje problemy w miejscu pracy itd. Dzięki tym historiom studenci          

nie tylko łatwiej przyswajają wiedzę, ale widzą oni, że praca zawodowa           

nie jest oderwana od całości jej życia: Bohaterka jest nie tylko           

pracowniczką, też córką, matką, przyjaciółką i partnerką, zaś jej wybory          

dotyczące kariery oraz zdarzenia w miejscu pracy odbiją się na życiu           

prywatnym (i na odwrót). Co więcej, przyglądając się historiom z życia           

Bohaterki, studenci obserwują, jak stopniowo buduje ona sieć współpracy         

z innymi pracownikami, a potem ze wspólnikami. Dzięki temu uczą się           

dzisiaj perspektywy: że aktor rynku pracy to nie samotny atom, który           

musi konkurować z innymi aktorami, ale podmiot, który potrafi walczyć o           
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prawa swoje oraz innych, który umie współdziałać i brać odpowiedzialność          

za to, jak wygląda jego miejsce pracy oraz wspólnie budować kapitał           

zaufania.  

 

Bohaterka jest płci żeńskiej (nawet jeśli kurs jest prowadzony w grupie           

męskiej), ponieważ kobiety ze względu na ciążę i karmienie piersią oraz           

dyskryminację ze względu na płeć są w specyficznej sytuacji na rynku           

pracy, spotykają się z większą liczbą trudności do pokonania. Mężczyźni          

wcielając się w rolę Bohaterki mogą lepiej zrozumieć sytuację kobiet i           

rozwijać w sobie empatię. Pozwala to również lepiej zrozumieć wagę          

społecznego zakorzenienia rynku pracy w innych instytucjach takich jak         

lokalna wspólnota, sieć wsparcia czy rodzina. 

 

Jak dostosować kurs do potrzeb studentów różnych       

kierunków? 

INTERAKTYWNOŚĆ = uniwersalność 

 

Stworzenie scenariusza, który byłby uniwersalny, to znaczy odpowiedni        

dla studentów wszystkich kierunków studiów, było dla nas dużym         

wyzwaniem. W trakcie testowania, po wielu konsultacjach z ekspertami i          

na podstawie wniosków z badań i ewaluacji zdecydowaliśmy się przyjąć          

następujące rozwiązanie: 

 

Otwarty i interaktywny scenariusz. Scenariusze poszczególnych zajęć       

nie mają sztywnej formy. Prowadzący ma możliwość wyboru ćwiczeń do          

przeprowadzenia, może zmienić kolejność lub uzupełnić zajęcia o treści         

ważne z perspektywy kierunku studiów jego studentów lub samego         

prowadzącego w zależności od jego specjalizacji. Materiały do        

wykorzystania na zajęciach (case studies, instrukcje ćwiczeń) zakładają        

dostosowanie ich do profilu studentów. Dlatego nie wszystkie materiały są          

podane odgórnie, część prowadzący musi sam przygotować, aby        
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dostosować je do profilu studentów oraz zadbać o ich aktualność (np.           

statystyki). Prowadzący nie tyle odtwarza scenariusz, co aktywnie go         

współtworzy przygotowując się do każdych kolejnych zajęć.  

  

Treść scenariusza jest naszą propozycją, ale to na czym nam szczególnie           

zależy to stworzenie społeczności edukatorów pracowniczych i       

ekonomicznych, którzy będą wymieniać się wiedzą oraz metodami        

przekazywania jej. W związku z tym następnym elementem rozwoju         

projektu jest stworzenie platformy, umożliwiającej prowadzącym      

wymianę doświadczeń, przedstawianie nowych pomysłów i twórczą       

modyfikację . Chcemy, aby projekt edukacji pracowniczej był wspólnym         

dziełem osób zaangażowanych w jej przekazywanie. 

 

Skąd wiemy czego i jak uczyć? 

PARTYCYPACJA studentów 

 

Jednym z celów naszego kursu jest promowanie partycypacji        

pracowniczej, jako sposobu na budowanie efektywnych i innowacyjnych        

miejsc pracy. Dlatego uznaliśmy, że jednym z najlepszych sposobów na          

zaprezentowanie studentom, jak może działać partycypacja, jest       

włączenie ich samych w partycypacyjne tworzenie scenariusza zajęć. 

 

Dlatego zaangażowaliśmy studentów w etap prototypowania, testowania i        

konsultacji efektów końcowych. Po każdych zajęciach pytaliśmy o ich         

opinię o temacie jak i sposobie przekazania wiedzy. Studenci mogli          

zgłaszać tematy, które chcieliby omówić, wskazywali, które z naszych         

propozycji są dla nich istotniejsze, a także dawali nam wskazówki          

dotyczące metod dydaktycznych. Dzięki ich zaangażowaniu umocniliśmy       

się w przekonaniu, że nasze założenia dotyczące warsztatowej formy         

zajęć oraz stworzenia Bohaterki są prawidłowe, ponieważ spotkały się z          

ich pozytywną opinią i przyjęciem. Studenci wyrażali potrzebę dyskusji,         
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możliwości wyrażenia swojego zdania i opowiedzenia o swoich        

doświadczeniach, dlatego scenariusze są przygotowane tak, aby       

pozostawić na te elementy dużo przestrzeni. Poza tym studenci zgłaszali          

potrzebę stworzenia porządkujących materiałów dydaktycznych, spotkań z       

gośćmi oraz kładzenia nacisku na praktyczne zagadnienia dotyczące rynku         

pracy. Odnieśliśmy się również do ich sugestii dotyczących szczegółowych         

elementów poszczególnych scenariuszy. Włączyliśmy takie ich pomysły       

jak analiza i porównanie poszczególnych rodzajów umów (za ten pomysł          

dziękujemy studentowi polityki społecznej, panu Sewerynowi      

Chojnackiemu) czy nawet sposób zadawania pytań przez prowadzących.        

Na koniec obu semestrów, podczas których prototypowaliśmy i        

testowaliśmy scenariusz, zorganizowaliśmy Studencką Radę     

Konsultacyjną, podczas której skonsultowaliśmy ze studentami nasze       

wątpliwości, decyzje, zmiany, które planujemy wprowadzić do       

scenariusza.  

 

Czego studenci nauczą się na kursie RP:IO? 

WUP: Wiedza - Umiejętności - Postawy 

 

Kurs Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi przekazuje wiedzę niezbędną dla         

studentek/tówi wchodzących na rynku pracy, umiejętności ułatwiające       

zastosowanie tej wiedzy w praktyce w miejscu pracy, a także postawy           

niezbędne do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do budowania         

podmiotowej pozycji i partnerskiej kultury pracy. Wiedza, umiejętności i         

postawy przekazywane w ramach naszego projektu obejmują następujące        

zagadnienia.  

 

Wiedza o 

1. Prawie pracy, w tym: formach zatrudnienia; nawiązaniu i ustaniu          

stosunku pracy; równym traktowaniu, dyskryminacji i mobbingu w        

miejscu pracy.  
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2. Zabezpieczeniu społecznym, w tym: ubezpieczeniach społecznych,       

świadczeniach społecznych, składkach; 

3. Nowoczesnych metodach zarządzania, w tym: partycypacji       

pracowniczej, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej; 

4. Organizacjach i instytucjach wspomagających pracowników, w tym:        

związki zawodowach, PIP, sądach pracy oraz fundacjach i        

stowarzyszeniach; 

6. Współczesnych i prognozowanych zjawiskach rynku pracy, w tym:         

prekaryzacji, uberyzacji, automatyzacji. 

 

Umiejętności: 

1. Egzekwowania swoich praw, np. podczas negocjacji z pracodawcą; 

2. Świadomego budowania swojej kariery, np. poprzez analizę ofert         

pracy, analizę SWOT; 

3. Nazywania swoich kompetencji; 

4. Czytania i interpretowania przepisów prawnych; 

5. Rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy; 

6. Budowania partnerskiej i angażującej kultury organizacyjnej; 

7. Łączenia sukcesu na rynku pracy z inwestowaniem w pracownika; 

8. Samoorganizacji pracowniczej; 

9. Reagowania i interweniowania w sytuacjach, gdy łamane lub         

zaniedbywane są prawa pracownicze, np. pisanie pozwów i zawiadomień. 

 

Postawy: 

1. Podmiotowość; 

2. Inicjatywność; 

3. Poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce pracy; 

4. Chęć partycypacji; 

5. Nastawienie na współdziałanie. 
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Jak korzystać ze scenariusza? 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Scenariusz poszczególnych zajęć składa się z następujących elementów: 

 

1. Tytuł.  

 

Składa się z dwóch członów: pierwszy mówi o etapie, na którym znajduje            

się pracowniczka-Bohaterka, drugi o temacie, który zostanie podjęty na         

zajęciach. 

 

2. Narracja o Bohaterce. 

 

Studenci na podstawie załączonej do scenariusza formatki tworzą        

Bohaterkę, Bohaterka pojawia się na każdych kolejnych zajęciach, a         

studenci śledząc jej losy i wcielając się w nią podczas symulacji, poznają            

kolejne elementy biografii pracowniczej, zdobywając wiedzę i       

kompetencje. Bohaterka pojawia również w ćwiczeniach oraz pracy        

zaliczeniowej, zamykającej całość kursu na koniec semestru.  

 

Każdy scenariusz zaczyna się krótką narracją o historii Bohaterki, z          

którym powinien zapoznać się zarówno prowadzący jak i studenci. Sposób          

opowiedzenia historii studentom zależy od prowadzącego: może on        

przesyłać te fragmenty mailowo, może wyświetlać je na początku zajęć na           

ekranie, może czytać lub drukować. Niemniej ważne jest, aby upewnić          

się, że studenci na pewno przeczytali historię. 

 

Każde zajęcia powinny zakończyć się: 

● Podsumowaniem informacji i wątków podniesionych w czasie zajęć 

● Zapowiedzeniem kolejnych perypetii Bohaterki i w powiązaniu z        

tematem kolejnych zajęć. Prowadząc zajęcia prowadzący powinien       
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również pamiętać, aby odnosić się w sposób konsekwentny do         

informacji na temat bohaterki ustalonych wraz ze studentami (np.         

jej sytuacji rodzinna, zainteresowania czy związek), by zachować        

wrażenie ciągłości i spójności.  

 

Ważne!!! W scenariuszu posługujemy się określeniem Bohaterka,       

natomiast prowadzący od drugich zajęć, na których studenci dostosowują         

ją do swojego profilu, powinien konsekwentnie używać jej imienia         

wybranego przez studentów zarówno mówiąc o niej, jak i w          

przygotowywanych przez siebie materiałach. 

 

CHRONOLOGIA ŻYCIA BOHATERKI 

Wiek Wydarzenia z życia Numer zajęć 

19 lat Bohaterka idzie na studia 2, 3 

22 lata Bohaterka zaczyna myśleć o szukaniu pracy 4 

23 lata Bohaterka szuka pracy i podejmuje pierwsze      

zatrudnienie 

5, 6 

24 lata Bohaterka kończy studia, awansuje i     

zachodzi w ciążę 

7, 8 

26-27 lat Bohaterka wraca z urlopu macierzyńskiego,     

doświadcza dyskryminacji, interweniuje w    

sprawie współpracowników, zakłada   

organizację pracowniczą i działa w jej      

ramach 

9, 10, 11, 12 

28 lat Bohaterka szuka nowej pracy i tworzy nowe       

miejsce pracy 

13, 14 
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3. Cele zajęć. 

 

W tabeli ujęte są wiedza, umiejętności i postawy, które studentom          

przekazuje/kształtuje prowadzący. Warto, aby prowadzący o nich       

pamiętał prowadząc dyskusje ze studentami lub omawiając ćwiczenia. W         

tabeli pozostawiono miejsce na cele, które prowadzący uzna za warte          

dopisania. 

 

4. Zagadnienia do omówienia podczas zajęć. 

 

Następnie wypisane są konkretne zagadnienia, które uznaliśmy za warte         

omówienia ze studentami w ramach danego tematu. Określiliśmy też jaki          

efekt powinno mieć wprowadzenie danego zagadnienia na zajęciach.        

Podobnie jak w poprzednim elemencie pozostawione jest miejsce dla         

prowadzącego, aby mógł wpisać zagadnienia, które uważa za ważne lub,          

w których się specjalizuje. 

 

5. Propozycje ćwiczeń, dyskusji i wykładów.  

 

Jest to najważniejsza część scenariusza. Podajemy przykładowe       

PROPOZYCJE ćwiczenia, które prowadzący może wykonać ze studentami,        

zostawiając przestrzeń na inwencję prowadzącego oraz inspiracje płynące        

od jego studentów. 

 

6. Ważne definicje. 

Pod ćwiczeniami umieściliśmy tabelki z definicjami terminów, do których         

odwołujemy się podczas ćwiczeń (w treści ćwiczeń znajdują się odnośniki          

do danej definicji, np. w scenariuszu do drugich zajęć odniesienie do           

trzeciej definicji będzie wyglądało następująco: Ważne definicje #2.3).        

 18 



 

Tutaj też zachęcamy prowadzących do dodania własnej perspektywy lub         

dodania innych terminów ważnych z perspektywy danego tematu. 

 

7. Inspiracje. 

Następnym dodatkiem do scenariusza są inspiracje, czyli artykuły,        

wypowiedzi lub dane, do których prowadzący może się odnieść podczas          

dyskusji ze studentami, a które według nas wzbogacają zajęcia. Podobnie          

jak w przypadku definicji, w treści ćwiczeń znajdują się odnośniki do           

danej inspiracji (np. Inspiracja #4.2).  

 

8. Multimedia 

Stworzyliśmy również multimedia (głównie prezentacje), z których może        

korzystać prowadzący. Prezentacje zawierają uporządkowane informacje,      

które są omawiane podczas danych zajęć albo wizualizacje zagadnień         

poruszanych w ćwiczeniach. W treści ćwiczeń znajdują się odnośniki do          

multimediów (np. Multimedia #8.1).  

 

9. Załączniki 

Na samym końcu zawarliśmy załączniki do ćwiczeń, czyli głównie         

instrukcje do wydrukowania dla studentów lub formatki. Jeśli prowadzący         

zdecyduje się z nich skorzystać, to bardzo ważne, aby pamiętał          

pozmieniać słowa Bohaterka na imię wybrane przez studentów i         

dostosować opis sytuacji do odpowiadającej profilowi studentów w danej         

grupie (np. Bohaterka w grupie informatyków będzie podejmowała się         

innych prac niż Bohaterka w grupie polonistów). Podobnie jak w          

poprzednich wypadkach w treści ćwiczeń znajdują się odnośniki do         

Załączników (np. Załącznik #11.2). 

 

Zanim rozpoczniesz semestr... 

… czyli ważne rady dla prowadzących 
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● Zadbaj o to, aby studenci mieli czas i przestrzeń na          

wypowiedzenie się i opowiedzenie o swoich doświadczeniu.       

Podczas testowania studenci wielokrotnie zwracali uwagę na to, jak         

ważna jest dla nich taka przestrzeń. Dlatego też od samego          

początku kursu warto budować atmosferę, w której studenci będą         

czuli się bezpiecznie. Aby to osiągnąć mów również o sobie – o            

swoim doświadczeniu zawodowym, nawet takim, którym nie       

szczycisz się w swoim CV, opowiadaj o swoich porażkach i          

sukcesach na rynku pracy. Niech studenci poczują, że jesteś dla          

nich partnerem/ką, a nie surowym nauczycielem. Zachęcamy       

również do prowadzenia zajęć w sali, w której można ustawić          

krzesła w okręgu. Dzięki temu studenci czują się swobodniej,         

widzą się nawzajem i łatwiej będzie im włączyć się w dyskusje. 

 

● Zapraszaj gości, zwłaszcza na zajęcia poruszające tematy, na        

których znasz się najmniej. Studenci, z którymi testowaliśmy        

scenariusz, najlepszą opinię mieli o zajęciach, w których        

uczestniczyli praktycy i eksperci. Omawiali oni daną tematykę z         

dużym zaangażowaniem, potrafili odpowiedzieć na najtrudniejsze      

pytania i byli interesujący, ponieważ reprezentowali sobą obszar, z         

którym studenci do tej pory nie mieli dużej styczności. Kogo można           

zaprosić? Specjalistkę od zabezpieczenia społecznego lub      

pracownika ZUSu, specjalistę od negocjacji, rekruterkę,      

związkowczynię, pracownika PIPu lub eksperta od BHP, prawnika        

lub radczynię prawną, spółdzielcę, pracowniczkę Urzędu Pracy. To        

tylko kilka propozycji, z których możesz skorzystać. 

 

● Przygotowując się do zajęć pomyśl o tym, aby zaangażować każdą          

osobę w grupie. Nie zawsze będzie to możliwe, niektóre osoby są           

bardzo aktywne, inne źle się czują wypowiadając się na forum i nie            

wszystkie ćwiczenia dają możliwość wypowiedzenia się każdemu.       
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Nie mniej warto zachęcać do aktywności wszystkich, nie tylko         

dlatego, że wówczas zajęcia są bardziej dynamiczne, ale także by          

pokazać, że zdanie każdej osoby jest ważne i każdemu stworzyć          

możliwość skorzystania z kursu. 

 

● Nawet w częściach bardziej wykładowych zadawaj studentom       

pytania o to, jak rozumieją dane pojęcia, albo z czym im się            

kojarzą. Staraj się prowadzić zajęcia w sposób interaktywny.        

Zadając pytanie podkreślaj, że nia ma złych odpowiedzi, używaj         

określenia “burza mózgów”. 

 

● Studenci często obawiają się bycia osądzonym przez prowadzącego        

lub grupę. Dlatego ważnym jest, aby od samego początku         

podkreślać ważność partycypacji studentów oraz to, że celem kursu         

i poszczególnych zajęć jest wzmocnienie ich i upodmiotowienie, nie         

ocenienie. 

 

● Studenci najczęściej przyjmują perspektywę pracodawcy, nie      

pracownika. Bądź na to wyczulony i staraj się zwracać im na to            

uwagę. Warto jak najczęściej zachęcać ich do wcielania się w różne           

role, aby trenowali empatię. 

 

● Studenci nie zawsze rozumieją instrukcje zadań zgodnie z intencją         

prowadzącego. W związku z tym, gdy tylko zaczną pracować nad          

rozwiązaniem, warto chodzić między grupami, dopytywać się, czy        

wszystko jest jasne i aktywnie uczestniczyć w ich pracy. 

 

● Studenci czują się niepewnie, gdy zostają postawieni nagle przed         

trudnym zadaniem, do którego są nieprzygotowani. Czują wtedy        

chaos i niepokój. Przygotowując się do zajęć bądź tego świadomy i           

wybierając ćwiczenia bądź gotowy do tego, aby uzasadnić, czemu         
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stawiasz studentów w takiej sytuacji. Możesz zdecydować się na to,          

że dasz studentom czas na przygotowanie, jeśli uznasz to za          

zasadne. Pamiętaj jednak, że stawianie studentów w trudnych        

sytuacjach jest częścią kursu. Mogą przetrenować radzenie sobie z         

niepokojem i poczuciem chaosu, gdyż wielokrotnie będą w takich         

sytuacjach na rynku pracy. Warto omówić z nimi otwarcie ten          

aspekt kursu na pierwszych zajęciach. 

 

● Studenci, zdobywając wiedzę, czują się wzmocnieni i pewniejsi        

siebie. Z kolei rozważanie różnych sytuacji życiowych może        

kształtować ich postawy etyczne. 

 

● Studenci rzadko uczeni są myślenia całościowego, systemowego,       

często analizują różne sytuacje w perspektywie wyłącznie       

indywidualnej. Należy być na to wyczulonym i wzmacniać w nich          

umiejętność myślenia systemowego w trakcie trwania kursu,       

zwłaszcza podczas zajęć wprowadzających do rynku pracy, o        

kulturze organizacyjnej oraz przedsiębiorczości. 
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

 

 

 

 

  

 23 



 

Sylabus kursu Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi 

 

1. Wprowadzenie do kursu. Dlaczego potrzebujemy      

praktycznego kursu o rynku pracy? 

 

Zajęcia wprowadzające służą: 

- zapoznaniu się prowadzących ze studentami, 

- zaprezentowaniu idei oraz formy kursu, 

- przedstawieniu warunków zaliczenia.  

 

Wykonane zostaje także pierwsze ćwiczenie zapoznające ich w        

praktyce ze stosowaną metodą warsztatową. 

 

2. Co to jest rynek pracy i jak się na nim odnaleźć? 

 

Omówione zostają podstawowe pojęcia i problemy rynku pracy, które         

będą pojawiały się podczas całego kursu (dualny rynek pracy, kapitał          

społeczny i kulturowy, sieci społeczne i instytucjonalne, społeczne        

zakorzenienie rynku pracy, ekonomia współdziałania i in.). 

 

Wspólnie ze studentami stworzona zostaje Bohaterka, w która będzie         

prowadzona przez uczestników przez cały czas trwania kursu,        

zapoznając ich z kolejnymi zagadnieniami. Studenci dostosowują       

postać Bohaterki do swojego profilu pod względem wykształcenia,        

planów zawodowych oraz sytuacji życiowej. Analizują jej pozycję na         

rynku pracy w kontekście sieci społecznych, których jest częścią. 

 

3. Wybieram studia. Mity i fakty na temat studentów i rynku           

pracy. 
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Studenci wracają do momentu wyboru studiów i planowania kariery         

zawodowej. Uczą się analizować krytycznie potoczne przekonania       

rozpowszechnione w mediach oraz dane statystyczne dotyczące       

popularności różnych kierunków studiów czy stopy bezrobocia wśród        

absolwentów. 

 

Na zajęciach zostaje podjęty temat kompetencji miękkich. Studenci        

uczą się nazywać swoje kompetencje. 

 

4. Obserwuję rynek pracy. Współczesne i prognozowane       

zjawiska na rynku pracy.  

 

Studenci uczą się krytycznie analizować trendy rozwojowe rynku pracy         

i prognozy związane z takimi zjawiskami i pojęciami jak prekaryzacja,          

automatyzacja, powszechny dochód podstawowy czy gwarancja      

zatrudnienia.  

 

5. Szukam pracy. Jak czytać oferty pracy i dbać o swoje           

interesy podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

 

Studenci zostają postawieni w sytuacji szukania pracy. Analizują        

krytycznie różne oferty pracy, wyszukując informacje zawarte “między        

wierszami” oraz ćwicząc udział w rozmowie rekrutacyjnej. Omówiona        

zostaje problemy rynku rekrutacyjnego i rynku pracy (m.in.        

transparentność płac). 

 

6. Pracuję. Kultura organizacyjna: co to jest i jak ją zmieniać na            

lepsze? 

 

Tematem zajęć jest kultura organizacyjna w miejscu pracy. Studenci         

poznając kazus konkretnej firmy analizują, jak organizacja pracy        
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wpływa na relacje między pracownikami i przełożonymi a także na          

potencjał do rozwoju i tworzenia się konfliktów. 

 

7. Awansuję. Jak wybrać optymalną formę zatrudnienia? 

 

Studenci zapoznają się z różnymi formami zatrudnienia: umową o         

pracę, umowie zlecenie, umową o dzieło oraz samozatrudnieniem.        

Poznają narzędzia umożliwiające porównywanie różnych form      

zatrudnienia, konsekwencje podjęcia danej formy zatrudnienia dla       

sytuacji życiowej pracownika. Uczą się nazywać własne potrzeby i         

negocjować odpowiadającą im formę zatrudnienia. 

 

8. Zachodzę w ciążę, idę na urlop, odkładam na emeryturę. Co           

to są zabezpieczenia społeczne? 

 

Zajęcia są kontynuacją poprzedniego tematu. Studenci zapoznają się z         

mechanizmem funkcjonowania i rolą ubezpieczeń społecznych.      

Dowiadują się, jak forma zatrudnienia przekłada się na ich sytuację w           

przyszłości – w momencie zakładania rodziny lub przechodzenia na         

emeryturę. 

 

9. Diagnozuję i rozwiązuję konflikty w miejscu pracy. Mobbing,         

dyskryminacja – jak sobie z tym radzić? 

 

Podczas zajęć studenci uczą się dostrzegać i nazywać sytuacje         

konfliktowe w miejscu pracy (w tym mobbing i dyskryminację). Ćwiczą          

reagowanie na nie oraz zapoznają się z instytucjami, do których mogą           

zgłosić się po pomoc. 

 

10. Interweniuję. Państwowa Inspekcja Pracy i Sąd Pracy. 
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Studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji, do których mogą się          

zwrócić w sytuacji nieprzestrzegania prawa pracy przez pracodawcę.        

Uczą się pisać pozwy i zawiadomienia. 

 

11. Organizuję się. Co organizacje pracownicze mogą zrobić dla         

pracownika? 

 

Studenci zapoznają się z typami organizacji pracowniczych. Dowiadują        

się, jak uzyskać od nich wsparcie oraz jak w nich działać, zdobywając            

kompetencje analityczne i organizatorskie. 

 

12. Odchodzę z pracy. Ustanie stosunku pracy. 

 

Studenci zdobywają wiedzę o rozwiązaniu stosunku pracy       

spowodowanym przez pracownika lub pracodawcę, ucząc się rozumieć        

dokumenty prawne i “czytać” prawo pracy. 

 

13. Wybieram optymalne miejsce pracy. Etaty czy start-upy? 

 

Studenci analizują warunki pracy i rozwoju w różnych typach         

organizacji (przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, firmy rodzinne i        

korporacje itd.). Duży nacisk zostaje postawiony na najnowsze formy         

organizacji, m.in. start-upy, które studenci poznają za na przykładzie         

konkretnej firmy (badanej za pomocą analizy SWOT). 

 

14. Tworzę miejsce pracy. Ekonomia społeczna i partycypacja        

pracownicza - dobre praktyki na rynku pracy. 

 

Podczas zajęć zostają zaprezentowane różnorodne partycypacyjne      

formy zarządzania i partycypacyjnej organizacji pracy. Dobre praktyki        

są analizowane na przykładzie realnie istniejących przedsiębiorstw       
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łączących inwestowanie w pracowników i wprowadzanie elementów       

współzarządzania ze sprawnym funkcjonowaniem w rzeczywistości      

ekonomicznej. 

 

Zaliczenie kursu 

 

Zadanie na zaliczenie oparte jest o metodę PBL (Problem-Based         

Learning). Studenton rozdany zostaje kazus, który muszą rozwiązać w         

grupach, a następnie zaprezentować na ostatnich zajęciach. 
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1. Wprowadzenie do kursu. Dlaczego potrzebujemy      

praktycznego kursu o rynku pracy? 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● czym jest kurs RP:IO, jak został stworzony i jakie założenia za           

nim stoją, 

● na czym polega zaliczenie kursu, 

● jak będzie wyglądała praca podczas kursu, 

● ... 

student potrafi: 

● opowiedzieć o kursie RP:IO, 

● ... 

student jest: 

● gotowy i zachęcony współtworzenia kursu RP:IO, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć: 

1. Cel i założenia kursu – przekazanie studentom wiedzy, rozwijanie          

umiejętności i kształtowanie postaw, które wzmocnią ich pozycję na rynku          

pracy, ułatwią im egzekwowanie ich praw. 

2. Tematy poszczególnych zajęć – rozdanie studentom sylabusa kursu         

oraz omówienie poszczególnych tematów zajęć. 

3. Sposób pracy na zajęciach – przekazywanie niezbędnej wiedzy         

połączone z trenowaniem umiejętności. 

4. Bohaterka – zapowiedzenie postaci Bohaterki, która będzie        

towarzyszyła studentom podczas całego kursu. Śledząc jej losy i wcielając          

się w nią studenci będą mogli poznawać kolejne etapy biografii          

pracownika na współczesnym rynku pracy. 
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5. Poznanie się – przedstawienie się zarówno studentów jak i          

prowadzących, opowiedzenie o swoich zainteresowaniach naukowych oraz       

doświadczeniach z rynkiem pracy. 

6. Zaliczenie – przekazanie informacji o sposobie zaliczenia przedmiotu,         

polegającym na przygotowaniu w grupach pracy zaliczeniowej na        

podstawie zadanego kazusu oraz zaprezentowaniu jej na ostatnich        

zajęciach, a także aktywność i obecność na zajęciach. 

7. Współpraca – wprowadzenie do metod dydaktycznych, które będą         

stosowane podczas kursu (poprzez wykonanie ćwiczenia integrującego)       

oraz pokazanie na co będzie kładziony nacisk (na współpracę).  

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

10.…………………………………………………………………………………………………………………

… 

  

Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, dyskusji 

i wykładów 

 

Kij współpracy 15 minut 

Cel Ćwiczenie jest wprowadzeniem do refleksji na temat tego,        

jak kształtuje się współpraca w grupie. Ważne, aby        

podkreślić, że ćwiczenie nie ma z góry określonej tezy (nie          

istnieje jedna prawidłowa odpowiedź). Ćwiczenie stawia      

pytania: czy potrzebujemy liderstwo, czy potrzebny jest       

konformizm, jak odnajdujemy się w sytuacjach, w które        

jesteśmy wrzuceni? 
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W końcu: czy w miejscu pracy chodzi przede wszystkim o          

to, by realizować zadania, czy o to, by współpracować w          

sprzyjającej rozwojowi atmosferze? 

Rekwizyty Kij od szczotki/miotły. 

Instrukcja Podziel studentów na grupy tak, aby w każdej było od 7 a            

10 osób. Poproś, aby studenci w każdej z grup ustawili się           

w dwóch rzędach naprzeciwko siebie w takiej odległości,        

aby każdy mógł wyciągnąć przed siebie jedną rękę i         

dotknął się z osobą stojącą naprzeciwko palcem       

wskazującym. Następnie połóż na ich wyciągniętych      

palcach wskazujących kij od miotły. Palce powinny dotykać        

kija bokiem i nie mogą być zgięte (trzeba pilnować, aby          

studenci nie robili z palca „haczyka”). Zadaniem studentów        

jest położenie kija na podłogę. 

Omówienie Jak się czuliście w czasie realizacji zadania? 

Jak się czuliście, gdy kij szedł do góry? 

Czemu kij unosił w górę? 

Jak myślicie, czemu nie udało się Wam zrealizować        

zadania? 

Jak myślicie, co pomogło Wam zrealizować zadanie? 
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Jak podejmowaliście decyzje w czasie realizacji zadania? 

Czy wyłonił się lider? W jaki sposób? Jak to wpłynęło na           

realizację zadania? 

Czemu wykonaliście to zadanie? 

Czemu służyło to ćwiczenie? Czemu pojawiło się na        

zajęciach wprowadzających do kursu o rynku pracy? 

 

Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

#Inspiracja 1.1 
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Kultura organizacyjna, to trwałe wzory relacji. Wpływa na to jak          

kształtują się relacje w różnych instytucjach społecznych, np. w         

instytucjach rynku pracy. Jest widoczna w relacjach między aktorami         

rynku pracy.  

Przykłady: 

- brak lub obecność hierarchii w danym przedsiębiorstwie; 

- układ biura np. oddzielna przestrzeń dla przełożonych i podwładnych; 

- dresscode. 

Można ją zaobserwować na różnych poziomach: w konkretnej organizacji         

albo w całej branży, na całym rynku pracy lub w poszczególnych           

sektorach, w skali całego państwa albo w różnych regionach.  

 

To, jak studenci podeszli do realizacji zadania też zależy od kultury           

organizacyjnej kraju czy instytucji, w jakiej się znajdują. Na uczelni          

wyższej istnieje hierarchia – studenci często wykonują zadania zlecone         

przez pracownika naukowego bez podważania ich sensu. Czy w innym          

kraju lub w innych warunkach (np. podczas dodatkowych, płatnych         

warsztatów) podeszliby do wykonanego zadania w podobny sposób? 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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2. Co to jest rynek pracy i jak się na nim odnaleźć? 

 

Kim jest Bohaterka? Jak ma na imię i skąd pochodzi? Kim są jej rodzice              

i czy ma rodzeństwo? Jaką szkołę skończyła? Jakie ma         

zainteresowania? Czy chodziła na dodatkowe zajęcia? Jakie ma plany         

na przyszłość? Czy ma jakieś wsparcie, dzięki któremu może realizować          

swoje plany i marzenia?  

Jedno wiemy na pewno: przed nią ważna decyzja – wybór kierunku           

studiów. Czym będzie się kierowała podejmując tę decyzję? Czy wie          

już, czym chce się zajmować w życiu? Czy podczas studiów ma zamiar            

pracować? A może musi? W życiu wielokrotnie słyszała, że wejście na           

rynek pracy jest czymś trudnym. Trzeba umieć się zaprezentować,         

mieć doświadczenie i osiągnięcia na koncie. Ale jak się do tego           

przygotować? Od czego zależy powodzenie na rynku pracy? Czy jest          

zdana wyłącznie na siebie? 

Zanim Bohaterka wyruszy w drogę w dorosłość, musi sama dowiedzieć          

się, czego chce i przeanalizować, w jakiej jest sytuacji życiowej. 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● co to są kapitały kulturowy i społeczny,  

● czym różni się rynek pracy od rynku na inne towary, 

● co to jest dualny rynek pracy (stabilny i niestabilny), 

● ... 

student potrafi: 

● przeanalizować swoje kapitały (kulturowy i społeczny), 

● wyjaśnić różnicę między rynkiem pracy a rynkiem na inne         

towary, 
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● wyjaśnić różnicę między stabilnym i niestabilnym (prekarnym)       

rynkiem pracy, 

● ... 

student jest: 

● świadom nierówności na rynku pracy,  

● zachęcony do nowego spojrzenia na rynek pracy w oparciu o          

definicję kapitału społecznego Hilary’ego Putnama, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć: 

1. Kapitał kulturowy – przekazanie studentom definicji kapitału        

kulturowego i zachęcenie do refleksji, jak wpływa on na pozycję          

negocjacyjną na rynku pracy. (zob. Ważne definicje #2.1) 

2. Kapitał społeczny - przekazanie studentom definicji kapitału        

społecznego wg P. Bourdieu i zachęcenie do refleksji, jak wpływa on na            

pozycję negocjacyjną na rynku pracy; zachęcenie do refleksji nad tym,          

jak definicja kapitału społecznego wg Putnama zmienia sposób myślenia o          

organizacji pracy i rynku pracy  (zob. Ważne definicje #2.1). 

3. Rynek – zdefiniowanie razem ze studentami tego, czym jest rynek           

(przestrzeń wymiany i konkurencji)  (zob. Ważne definicje #2.2). 

4. Rynek pracy – zastanowienie się ze studentami, czy rynek pracy           

różnie się od zwykłęgo rynku (przestrzeń wymiany pracy i wynagrodzenia          

za pracę/pieniędzy)  (zob. Ważne definicje #2.2). 

5. Dualny rynek pracy – wprowadzenie pojęcia dualnego (czyli         

stabilnego i niestabilnego) rynku pracy  (zob. Ważne definicje #2.3). 

6. Społeczne zakorzenienie rynku pracy - zachęcenie do dyskusji o          

tym, jakie czynniki wpływają na to, jak wygląda rynek pracy. (por.            

Ważne definicje #2.1). 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, dyskusji 

i wykładów 

 

Bohaterka 50 minut 

Cel Ćwiczenie ma dwa cele: 

1. Studenci tworzą Bohaterkę, tak aby odpowiadała ona ich         

profilowi. Studenci powinni móc się utożsamić z postacią,        

którą stworzą, powinna być im bliska, mieć podobne        

pochodzenie i aspiracje. 

2. Na podstawie Bohaterki studenci analizują jej pozycję        

negocjacyjną na rynku pracy używając takich pojęć jak        

kapitał społeczny i kulturowy. 

Rekwizyty Formatka Bohaterki (Załącznik #2.1), prezentacja Rynek      

pracy jako świat RPG (Multimedia #2.1). 

Instrukcja Tworzenie Bohaterki 

Przygotuj formatkę Bohaterki (wywieś planszę na sali lub        

przepisz ją na tablicę) tak, aby była widoczna dla         

wszystkich studentów. Następnie wspólnie z nimi wypełniaj       
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kolejne pola. Zachęcaj studentów do kompromisów, gdy       

trudno im ustalić jedną wersję np. imienia lub szkoły         

ponadpodstawowej. Upewniaj się, że studenci podają      

odpowiedzi bliskie ich doświadczeniu. 

Po wypełnieniu formatki spytaj, czy na pewno łatwo będzie         

się studentom utożsamić z Bohaterką, oraz czy by dodali         

jakąś istotną dla nich informację o niej. 

 

Analiza pozycji negocjacyjnej Bohaterki na rynku 

pracy 

Wprowadź pojęcia kapitału społecznego i kulturowego      

wg Pierre’a Bourdieu (zob. Ważne definicje #2.1).       

Następnie wspólnie ze studentami przeanalizuj kapitały      

Bohaterki i zastanów się, jaką ma ona pozycję negocjacyjną         

jako osoba wchodząca na rynek pracy w zależności od tych          

kapitałów. Jak zmieniłaby się ta pozycja, gdyby inaczej        

stworzyli Bohaterkę, np. gdyby pochodziła z innej       

miejscowości, gdyby miała więcej źródeł dochodu lub gdyby        

jej rodzice wykonywali inny zawód? Czy jej wiara lub         

poglądy wpływają na jej pozycję na rynku pracy? 

 

Rynek pracy jako świat RPG 15 minut 

Cel Ta część zajęć ma na celu przekazanie studentom wiedzy         

na temat tego, czym jest rynek pracy i jak różni się od            

innych rynków. 

Rekwizyty Prezentacja Rynek pracy jako świat RPG (Multimedia       

#2.1) 

Instrukcja Zachęć studentów do zdefiniowania tego, czym jest rynek        

pracy. Zadaj im następujące pytania (zob. Ważne       

definicje #2.2): 
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● Co to jest rynek? 

● Co to jest rynek pracy? Co się na nim wymienia? 

● Czym różni się “produkt” wymieniany na rynku       

pracy od innych produktów? Kto go wyprodukował? 

Następnie mówiąc o dualnym rynku pracy (stabilnym i        

niestabilnym) porównaj go do świata RPG. Tak jak w grze          

RPG istnieją różne poziomy, np. świat nadziemny i        

podziemia, tak rynek pracy dzieli się na stabilny i         

niestabilny (zob. Ważne definicje #2.3). Pozycje startowe       

naszych bohaterów na rynku pracy nie są równe i od ich           

sytuacji życiowej (a w tym kapitału społecznego i        

kulturowego) zależy to, na jaki rynek pracy trafią.        

Badania pokazują, że w Polsce mobilność między tymi        

dwoma rynkami jest niska. To znaczy, że trudno przejść z          

niestabilnego rynku pracy na stabilny. Istnieje duże       

prawdopodobieństwo, że jeśli ktoś na początku swojej       

kariery trafi na prekarny rynek pracy, to długo (a może na           

zawsze) tam zostanie (na podstawie badań Instytutu       

Badań Edukacyjnych i profesor Władysławy Kozek). 

Na koniec zadaj studentom pytanie: 

● Co zrobić, aby wyrównać szanse na rynku pracy? 

W dyskusji odnieś się do definicji kapitału kulturowego wg         

H. Putnama (zob. Ważne definicje #2.1). 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Ważne definicje #2.1 

 

Kapitał kulturowy - pojęcie wprowadzone przez francuskiego       

socjologa Pierre’a Bourdieu na określenie idei, wiedzy, umiejętności i         

przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w        

czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym          

rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki. 

 

Kapitał społeczny: 
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1. wg Pierre’a Bourdieu: to kapitał trwałej sieci mniej lub bardziej           

zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości      

i uznaniu, mówiąc potocznie na “znajomościach”. 

2. wg Hilary’ego Putnama: “grupa, której członkowie wykazują, że są          

godni zaufania i ufają innym będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej           

niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania [...] We wspólnocie           

rolników [...], w której rolnikowi inni pomagają ułożyć w stogach siano i            

gdzie narzędzia są powszechnie pożyczane, kapitał społeczny pozwala        

każdemu z farmerów na wykonywanie swojej pracy z mniejszym         

nakładem kapitału fizycznego w formie narzędzi i wyposażenia". 

 

W tym rozumieniu nie mamy do czynienia tylko z rywalizacją, czy           

wykorzystywaniem swoich “układów” i znajomości do realizacji własnych        

interesów sprzecznych z szerszymi interesami społeczeństwa, ale ze        

współpracą, która napędza gospodarkę. Widzimy zatem jak ważne są         

społeczne sieci, w których zakorzeniony jest rynek. Możemy        

powiedzieć, że persona-bohaterka nigdy nie wyrusza w świat zupełnie         

sama, ale zawsze - jak w RPG - jest członkiem pewnej           

współpracującej ze sobą drużyny. 

 

Ważne definicje #2.2 

 

● Co to jest rynek? 

Rynek ekonomiści najczęściej definiują jako przestrzeń wymiany i        

konkurencji. Dla większości ekonomistów rynek to przestrzeń, gdzie        

kupujący i sprzedający jako równi partnerzy wymieniają między sobą         

wyprodukowane towary. Np. wymieniają gruszki na jabłka. Mogą też         

używać pośrednika tej wymiany to znaczy pieniądza, który mierzy         

wartość jabłek i gruszek. Po ustaleniu odpowiadającej obu stronom ceny          
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każdy zabiera towar, który chciał nabyć zostawiając partnerowi towar,         

którego chciał się pozbyć – i partnerzy rozchodzą się. 

 

Czym różni się “produkt” wymieniany na rynku pracy od innych          

produktów? Kto go wyprodukował? 

 

1. Sprzedając swoją pracę pracownik sprzedaje jednocześnie      

swój czas i energię. Kupując ten specjalny towar, jakim jest          

praca, kupujący-pracodawca uzyskuje kontrolę nad czasem      

sprzedajacego-pracownika.  

2. Człowieka – pracownika - “wyprodukowali” jego rodzice.       

Czy “wyprodukowali” go tylko jako pracownika? Nie, raczej przede         

wszystkim jako swoje dziecko, członka szerszej rodziny (czyjegoś        

kuzyna, wnuka itd)., członka społeczności (kolegę w klasie). Ten         

“towar”, zdolność do pracy tego człowieka - jego siłę, inteligencję,          

umiejętność współpracy - współtworzyło społeczeństwo, które nie       

produkowało go jako towaru na rynek. 

 

Ważne definicje #2.3 

 

Stabilny rynek pracy: dominują na nim umowy o pracę na czas           

nieokreślony, często silnie uzwiązkowiony. 

Niestabilny (prekarny) rynek pracy: zdominowany przez umowy       

cywilno-prawne (potocznie nazywane “śmieciowymi”), umowy czasowe,      

z niskimi płacami i niskim poziomem uzwiązkowienia. 

 

Inspiracja #2.1 
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Trwałość kapitałów kulturowych. Jako ilustrację można podać       

przykład Florencji. Rodziny, które były tam najbogatsze 600 lat temu,          

wciąż są najbogatsze (badania Gugielmo Barone i Sauro Mocettiego). 

http://forsal.pl/artykuly/947840,ruchliwosc-miedzypokoleniowa-badania-

barone-mocetti-najbogatsze-rodziny-z-florencji.html 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia 

#2.1 Prezentacja Rynek pracy jako gra RPG:  

https://docs.google.com/presentation/d/1cPnS5yGGeLGC3oPLTa3crOA-lSj

FPd_blPdjsItCN2g/edit?usp=sharing  

 

Załączniki 
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#2.1 Formatka Bohaterki 

Imię Bohaterki, 19 lat 

Skąd pochodzi? Kierunek studiów - ten    

sam, na którym   

prowadzone są zajęcia 

Czy jest w związku? 

Jak zdobywałą  

wykształcenie 

średnie?: 

- typ szkoły 

- prestiż szkoły 

- zajęcia dodatkowe 

Miejsce zamieszkania  

(to samo miasto, w    

którym prowadzone są   

zajęcia) 

Jakie ma  

zainteresowania? 

Jak mają na imię    

rodzice i jakie zawody    

wykonują? 

Z kim mieszka? Gdzie? 

Czy/ile płaci za   

mieszkanie/pokój? 

Jaki jest jej   

światopogląd? Czy jest   

wierząca? 

Czy ma rodzeństwo?   

Jeśli tak to jak mają     

na imię i w jakim są      

wieku? 

Czy ma znajomych w    

mieście, w którym   

studiuje? 

Czy ma jakieś   

problemy zdrowotne? 

Jakie panują relacje w    

rodzinie? 

Jakie są źródła jej    

dochodów?  

- rodzice? (jeśli tak, to     

w jakiej wysokości) 

- praca? (jeśli tak, to     

co to za praca, jakiej     

wysokości pensja, jaka   

forma zatrudnienia) 

Jaka jest jej praca    

marzeń? 

sugestie sugestie sugestie 
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prowadzącego lub  

studentów 

prowadzącego lub  

studentów 

prowadzącego lub  

studentów 

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………  
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3. Wybieram studia. Mity i fakty na temat        

wykształcenia, kompetencji studentów i rynku pracy. 

 

“Dostałam się na studia. O matko, dostałam się na studia! Już nie            

mogę się doczekać nowych ludzi, nowych przygód. Trochę się boję, ale           

to coś nowego, jestem taka ciekawa, jak się studiuje! Tyle nowych           

ciekawych informacji! Będę mogła się rozwijać.”  

Bohaterka z uśmiechem wracała do domu od znajomej, z którą          

umówiła się na wspólne odczytanie wyników rekrutacji na studia. Nie          

chciała robić tego sama, bo się stresowała. Kompletnie nie miała          

pomysłu na to, co by zrobiła ze sobą, gdyby się nie dostała. Podjąć             

pracę? Ale jaką? Wyjechać? Na szczęście dostała się i chociaż przez           

chwilę może nacieszyć się tą świadomością. Później pomyśli o pracy. 

- Mamo, tato! Dostałam się! 

- Tam gdzie chciałaś? - pyta zniecierpliwiona mama. 

- Tak!!! 

Rodzice patrzą na siebie niepewnym wzrokiem. Bohaterka spodziewała        

się takiej reakcji. Gdy powiedziała im o swoim wymarzonym kierunku,          

nie za bardzo wiedzieli co to jest. 

- Mhm. No i co? I wiesz co będziesz po tym robić? 

- Mamo, dopiero się tam dostałam, jeszcze mam dużo czasu, żeby się            

dowiedzieć - odpowiedziała Bohaterka czując ukłucie w klatce        

piersiowej. Jednak wcale nie ma tak dużo czasu. Zbliża się moment,           

gdy będzie musiała się usamodzielnić. 

- A co z tym drugim kierunkiem? - dopytał tata. 

- Też się dostałam, ale nie pójdę tam. Złożyłam tam papiery tylko            

dlatego, że przez miesiąc nade mną ślęczałeś i powtarzałeś, że po tym            

kierunku na pewno znajdę pracę. Ale mnie to nudzi, po co mam się             

męczyć? 
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- Lepiej pomęczyć się na studiach, zdobyć odpowiednie wykształcenie,         

żeby potem nie męczyć się szukając miesiącami pracy. Ale jak          

uważasz... 

“No tak… to jego ‘jak uważasz’. Dzięki za zaufanie i wsparcie tatusiu.”            

Bohaterka odwróciła się na pięcie i poszła do pokoju. Cała radość i            

podekscytowanie z niej wyparowały. “A co jeżeli oni mają rację? Może           

moja decyzja jest nierozsądna? Co ja robię?”  

    

Po zajęciach... 

student wie: 

● jaki obraz sytuacji absolwentów na rynku pracy dają dane         

statystyczne, 

● jaki dyskurs towarzyszy opisowi sytuacji absolwentów na rynku        

pracy, 

● co to są kompetencje miękkie/społeczne, 

● ... 

student potrafi: 

● analizować krytycznie wypowiedzi potoczne i medialne na       

temat sytuacji absolwentów, 

● analizować krytycznie przekazy eksperckie i używane w nich        

dane statystyczne, 

● nazywać własne kompetencje zawodowe (miękkie/społeczne), 

● przygotować się do napisania CV, 

● ... 

student jest: 

● pewny swoich umiejętności i kompetencji, 

● przygotowany do negocjowania warunków zatrudnienia w      

oparciu o rozpoznanie swoich kompetencji, 

● bardziej refleksyjny w odbiorze potocznych, medialnych i       
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eksperckich przekazów nt. związku między nauką a rynkiem        

pracy, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Wyższe wykształcenie a plany zawodowe – zachęcenie studentów         

do podjęcia refleksji nad tym, dlaczego postanowili pójść na studia i jak ta             

decyzja ma się do ich wymarzonej pracy. 

2. Potoczne przekonania o prestiżowych, opłacalnych kierunkach,       

po których znajdzie się pracę – zachęcenie studentów do krytycznego          

analizowania przekazu medialnego. 

3. Statystyki dotyczące poszczególnych kierunków studiów i       

sytuacji absolwentów na rynku pracy – zachęcenie studentów do         

krytycznego analizowania statystyk. 

4. Kompetencje miękkie/społeczne – przekazanie studentom definicji       

i informacji o roli kompetencji społecznych w pracy; nauczenie studentów          

nazywania ich kompetencji. 

5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 
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 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Po co poszłam/poszedłem na studia?           10 minut 

Cel W trakcie tej dyskusji ważne jest, aby studenci        

przypomnieli sobie moment wybierania studiów i podjęli       

refleksję nad swoimi wyborami. Na ile były świadome? Czy         

nadal są ich pewni? 

Instrukcja Dyskusję warto przeprowadzić w formie “rundki”, aby       

każdy się wypowiedział. Niech każda osoba po kolei powie,         

co ją skłoniło do pójścia na studia i na ten konkretny           

kierunek. Możesz się dopytywać studentów o to, jak dzisiaj         

czują się z tą decyzją, czy coś by zmienili podejmując ją. 

Podsumowując wypowiedzi studentów możesz zwrócić     

uwagę na to, ile osób podjęło się studiów po to, by znaleźć            

później pracę, a ile po to, by się rozwijać. 

 

Publicyści i statystyki o absolwentach na rynku pracy   30 minut 

Cel Studenci zapoznają się z dostępnymi statystykami i       

przekazami medialnymi dotyczącymi sytuacji    

absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy. Celem       

ćwiczenia jest uświadomienie, jak medialne przekazy      

(niekoniecznie zgodne ze stanem faktycznym) wpływają      

na decyzje dotyczące studiów i zatrudnienia. 

Rekwizyty Wydrukowane statystyki dotyczące dotyczące zagadnień     

wymienionych w Załączniku #3.2. Statystyki należy      

przygotować samej/mu przed zajęciami, aby były      

aktualne. 
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Wydrukowane instrukcje dla dwóch grup (zob. Załączniki       

3.1, 3.2). 

Smartfony, laptopy (studenci mogą korzystać z własnego       

sprzętu). 

Instrukcja Podziel studentów na dwie grupy. 

Grupie I daj instrukcję do zadania, które mają wykonać         

(Załącznik #3.1). 

Ważne!!! 

Przygotowując się do zajęć sam/a zrób taki       

research, o którym mowa w załączniku. 

 

Grupie II przekaż przygotowany zestaw statystyk oraz       

zestaw pytań (Załącznik #3.2), w oparciu o które mają         

przeprowadzić analizę statystyk. 

Studenci mają ok 15 minut na wykonanie zadania. 

Omówienie Poproś obie grupy, aby po kolei omówiły wyniki swojej         

pracy. Następnie zadaj im następujące pytania: 

- Jak się czujecie po lekturze artykułów i analizie         

statystyk? Czy upewniliście się w przekonaniu, że dobrze        

wybraliście kierunek studiów, czy wręcz przeciwnie?  

- Jak wyniki pracy grupy I mają się do informacji          

przekazanych przez grupę II? Potwierdzają się czy nie?        

Skąd wynikają różnice? 

 

Bohaterka pisze CV                             20 minut 

Cel Ćwiczenie służy przekazaniu studentom informacji o tym,       

czym są kompetencje miękkie/społeczne oraz wsparciu ich       

w nazywaniu swoich kompetencji, które zdobywają na       
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swoim kierunku studiów. Ważnym efektem ćwiczenia jest       

wzmocnienie studentów poprzez pokazanie im zasobów i       

umiejętności, które mają, a których czasem nie       

dostrzegają. 

Rekwizyty Formatka CV Bohaterki (Załącznik #3.3) 

Instrukcja Spytaj się studentów, jak rozumieją pojęcia kompetencje       

miękkie i kompetencje społeczne. Zbierając wątki,      

które pojawiły się w odpowiedziach studentów sam/a       

zdefiniuj precyzyjnie te pojęcia (zob. Ważne definicje       

#3.1).  

Wprowadzając studentów w ćwiczenie powiedz, dlaczego      

te kompetencje są ważne powołując się na Inspiracja        

#3.1.  

Następnie zapowiedz, że zadaniem studentów będzie      

wypełnienie CV Bohaterki. Jako, że nie ma ona na razie          

żadnego doświadczenia zawodowego, to powinni się oni       

skupić właśnie na: 

● zdefiniowaniu jej kompetencji i umiejętności, które      

kształtuje w czasie studiów, 

●  określeniu, jak można je wykorzystać w pracy. 

Rozwieś przygotowaną formatkę z CV Bohaterki (zob.       

Załącznik #3.3). Następnie poproś, aby studenci wspólnie       

wypełnili puste pola. Twoim zadaniem jest moderacja ich        

pracy. Jeśli trudno im wymyślić jakąś kompetencję, to        

pomóż im podając własne pomysły. 

Ważne!!! 

Przed zajęciami przygotuj listę kompetencji, z której       

skorzystasz pomagając studentom. 
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Wymarzona praca a moje kompetencje         20 minut 

Cel Podczas ćwiczenia studenci powinni odpowiedzieć sami      

sobie na ważne pytania: 

- czy mają jakąś swoją wymarzoną pracę? 

- w jakim zawodzie można pracować po ukończeniu       

ich kierunku studiów? 

- jakie kompetencje wymagane w powyższych     

zawodach/pracach już mają? 

- jakie muszą jeszcze zdobyć i gdzie mogą to zrobić? 

Rekwizyty Formatka na kompetencje indywidualne (Załącznik #3.4) 

Instrukcja Zapytaj studentów, jakie prace można podjąć      

ukończywszy kierunek, który studiują. Wypisz pomysły na       

tablicy, dodaj swoje. 

Następnie podziel studentów w pary i rozdaj każdej osobie         

formatki na kompetencje indywidualne (zob. Załącznik      

#3.4). Osoby w parze mają za zadanie powiedzieć drugiej         

osobie, jaką pracę chciałyby podjąć, o jakiej pracy marzą i          

wpisać ją do formatki. Następnie powinny zastanowić się,        

jakie kompetencje są potrzebne w takiej pracy, które z         

tych kompetencji dana osoba już ma, a jakie powinna         

jeszcze zdobyć i jak mogłaby to zrobić. Osoba słuchająca         

dzieli się swoimi pomysłami z osobą, która opowiada.        

Odpowiedzi wpisują do formatki. 

Na ćwiczenie należy przeznaczyć tyle czasu, aby obie        

osoby w parze zdążyły się wypowiedzieć i wypełnić swoje         

formatki. 

Ważne!!! 

Poproś studentów, aby przynieśli wypełnione     

formatki na zajęcia za dwa tygodnie, ponieważ będą        
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używać ich w jednym z ćwiczeń. Warto dzień przed         

kolejnymi zajęciami wysłać do studentów maila z       

przypomnieniem. 

 

Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         
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Zapowiedz temat kolejnych zajęć i przypomnij o wzięciu wypełnionych         

formatek na zajęcia za dwa tygodnie. 

 

Ważne definicje #3.1 

 

Kompetencje społeczne: “Kompetencje społeczne to umiejętności,      

które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie          

one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie           

przystosować się do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko         

reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje          

stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobą         

ugodową itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako           

pracownika.” 

Źródło: 

http://www.infor.pl/prawo/praca/rekrutacja/226062,Kompetencje-spole

czne-podstawa-potencjalu-zawodowego.html  

 

 

Inspiracja #3.1 

 

70 proc. pracodawców zwalnia swoich pracowników nie z powodów         

merytorycznych, ale z powodu braku umiejętności miękkich. 

Pod względem kompetencji cyfrowych kraje Europy      

Środkowo-Wschodniej doganiają Zachód, ale pomijanie umiejętności      

„humanistycznych” doprowadziło do tego, że 78 proc. firm nie może          

znaleźć pracownika, który wykaże się inicjatywą i samodzielnie rozwiąże         

problem. W zakresie umiejętności współpracy grupowej 53 proc.        

firm miało problem z zatrudnieniem odpowiednich osób. W regionie         

Europy Zachodniej kłopoty te zgłosiło 39 proc. ankietowanych przez         

PwC prezesów. 
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Źródło: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1071598,huma

nisci-na-rynku-pracy-umiejetnosci-miekkie.html  

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

#3.1 Instrukcja dla grupy I. Możesz wskazać im dodatkowe kierunki          

poszukiwań lub dopisać linki, na które powinni zwrócić uwagę. 

 

W ramach researchu w internecie zdobądźcie informacje o tym, na          

których kierunkach warto studiować, aby potem łatwo znaleźć pracę.         

Wyszukując informacje użyjcie takich sformułowań jak: prestiżowe       
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kierunki, opłacalne kierunki, masowe kierunki. Zwróćcie uwagę na to, w          

jaki sposób autorzy takich opracować uzasadniają swoje wybory. Czy         

posługują się statystykami, czy czymś jeszcze? Jak piszą o kierunkach          

“nieopłacalnych”? 

 

#3.2 Instrukcja dla grupy II. W wykropkowanych miejscach dopisz swoje          

pytania. 

 

Przeanalizujcie przekazane Wam statystyki i odpowiedzcie na poniższe        

pytania: 

- Jakiego rodzaju zawody są najbardziej deficytowe? Czy są to atrakcyjne           

posady?  

- Jakiego rodzaju zawody są najbardziej nadwyżkowe?  

- Po jakich kierunkach występuje największe bezrobocie wśród        

absolwentów? 

- Po jakich kierunkach najszybciej znaleźć pracę? 

- Jakie kierunki są najczęściej wybierane przez osoby rekrutujące się na           

studia? 

- Jakie kierunki są najczęściej oferowane przez uczelnie? 

- … 

- ... 

 

#3.3 Formatka CV Bohaterki 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Kontakt: 

Wykształcenie: 

-  

Kompetencje: 

- określenie kompetencji - jak można ją wykorzystać w pracy 
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- określenie kompetencji - jak można ją wykorzystać w pracy 

- określenie kompetencji - jak można ją wykorzystać w pracy 

- określenie kompetencji - jak można ją wykorzystać w pracy 

Zainteresowania i działalność dodatkowa: 

-  

 

#3.4 Formatka Kompetencje indywidualne 

Praca marzeń:  

Kompetencje potrzebne w tej pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje, które już mam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje, które chcę zdobyć: 
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Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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4. Obserwuję rynek pracy. Współczesne i      

prognozowane zjawiska na rynku pracy. 

 

“Czas studiów to nie tylko zdobywanie nowej wiedzy z zakresu          

kierunku, który się studiuje. To czas, gdy dowiadujemy się, jak działa           

świat. Stoimy przed takimi wyzwaniami jak utrzymanie relacji z         

przyjaciółmi ze szkoły średniej, tworzenie nowych przyjaźni, budowanie        

pierwszych poważnych związków, albo odkrywanie, że zupełnie nas to         

nie interesuje. To czas, w którym próbujemy różnych nowych rzeczy,          

zarówno takich, które łączą się z naszymi zainteresowaniami, jak i          

związanych z dorosłym życiem typu pierwsza praca, pierwsza umowa,         

pierwszy PIT do wypełnienia.  

Na naszych warsztatach przygotujemy Cię do napisania Twojego        

pierwszego CV!!!  

Jakie ono będzie? 

Kreatywne!  

Nowatorskie!  

Przyciągające wzrok!  

I co najważniejsze - zapewni Ci świetną pracę!” 

Bohaterka odrzuciła niecierpliwie ulotkę z ofertą warsztatów pisania CV         

na podłogę myśląc “co za bzdury!”.  

Jest już na trzecim roku i coraz bardziej denerwuje się tym, że            

najwyższy czas wziąć się za szukanie pracy “w zawodzie”. Co chwilę           

dowiaduje się o jakimś znajomym i jego wspaniałej pracy, w której nie            

dość, że robi fajne rzeczy, to jeszcze zarabia całkiem dobre pieniądze. I            

co chwilę ktoś z jej otoczenia uniezależnia się od pomocy rodziców. No            

właśnie, jej rodzice też są już niecierpliwi. Ale jak to zrobić?  

- Wiem w czym jestem dobra, mniej więcej wiem, gdzie mogłabym           

pracować. Ale to wszystko wydaje się takie…. niedostępne, straszne.         

Jak sobie poradzę, jak jedyną moją opcją jest bezpłatny staż? Albo           

utknę w jakimś strasznym korpo? A w zasadzie to czego się boję? -             
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Bohaterka nagle poderwała się z łóżka. - No właśnie? Co właściwie jest            

takiego strasznego w tym rynku pracy, że martwię się znajdowaniem          

pierwszej porządnej pracy? Przecież miałam już różne prace! Jakoś         

udawało mi się je znaleźć! 

Postanowiła odezwać się do znajomej, która pisze magisterkę o rynku          

pracy.  

“Hej Gosia, dobrze pamiętam, że Ty piszesz magisterkę związaną jakoś          

z rynkiem pracy? Zbieram się pomału do szukania pracy i nie wiem            

czemu stresuję się i martwię. Czy jest się czego bać? Co właściwie się             

na nim dzieje? Chętnie bym pogadała! Daj znać, czy masz chwilę, żeby            

się spotkać na kawę i pogadać :)” 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● jakie są obecnie obserwowane zjawiska i tendencje na rynku         

pracy, 

● jakie są prognozy dotyczące rynku pracy, 

● ... 

student potrafi: 

● rozpoznać i opowiedzieć o zjawiskach i tendencjach na rynku         

pracy, 

● opowiedzieć o prognozach dotyczących rynku pracy, 

● odnieść  

● ... 

student jest: 

● świadom tego,  

● krytyczny wobec  

● ... 
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Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Zagrożenia na rynku pracy takie jak: underemployment,        

working poor, rynek pracownika i pracodawcy, prekariat,       

uberyzacja, robotyzacja/automatyzacja, nierówności na rynku     

pracy - zdefiniowanie wymienionych zjawisk i przywołanie statystyk,        

które opisują ich występowanie na polskim rynku pracy. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Kroki                                          30 minut 

Cel Ćwiczenie pozwala studentom wczuć się w rolę osób        

wykluczonych społecznie. 

Rekwizyty Opisy postaci i lista możliwości (Załącznik #4.1). 

Instrukcja Poproś 10 osób, aby ustawiły się w rzędzie. Przed nimi          

powinno być wystarczająco dużo miejsca, aby mogli       

zrobić 12 kroków. Następnie daj im do wylosowania po         
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jednej postaci. Powiedz studentom, aby postarali się       

wczuć w te postaci. Niech sobie wyobrażą, jak to jest być           

taką osobą. Następnie zacznij wyczytywać po kolei       

możliwości. Za każdym razem, gdy któraś z osób uzna, że          

dana możliwość dotyczy jej postaci, robi krok do przodu. 

Omówienie Zadaj studentom następujące pytania: 

● jak czują się osoby z tyłu? 

● jak czują się osoby z przodu? 

 

Co nam grozi na rynku pracy?                    40 minut 

Cel Zapoznanie studentów z różnego rodzaju zjawiskami, z       

którymi młodzi ludzie mogą się zetknąć na rynku pracy. 

Rekwizyty Film Davida Graebera (Multimedia #4.1) 

Instrukcja Spytaj studentów, czy mają jakieś obawy przed wejściem        

na rynek pracy. Jeśli mają to ich odpowiedzi zapisz na          

tablicy. Poproś ich o opowiedzenie o swoich obawach. 

 

Następnie wyświetl studentom film amerykańskiego     

antropologa Davida Graebera (Multimedia #4.1). 

Po obejrzeniu filmu poproś studentów o opowiedzenie       

własnymi słowami, o czym on był i wskazanie problemów         

rynku pracy, które są w nim poruszane. Wypisz je na          

tablicy. 

Zachęć studentów do rozmowy o filmie i jego przesłaniu:         

Jak je rozumieją? Czy się z nim zgadzają? Jakie możliwe          

rozwiązanie na poruszone w nim problemy mogliby       

zaproponować?  

Nazwanie zjawisk 
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Podziel studentów na sześć grup. Każdej grupie przydziel        

jedno z zagadnień: underemployment, working poor,      

rynek pracodawcy, prekariat, uberyzacja,    

robotyzacja/automatyzacja. Ich zadaniem jest zrobienie     

researchu do danego zagadnienia: dowiedzenie się, co       

dany termin oznacza, jaka jest skala danego zjawiska w         

Polsce (jeśli da się to wskazać), jakie rozwiązania na ten          

problem proponują eksperci. Gdy studenci skończą pracę,       

poproś ich o opowiedzenie jej wyników na forum. 

Zachęć studentów do dyskusji o tych zagadnieniach. Co o         

nich sądzą? Czy się z nimi spotkali (oni lub ich bliscy)?           

Czy się ich obawiają? 

Na koniec spytaj studentów, jak można radzić sobie z         

trudnościami na rynku pracy. Odpowiedzi zapisuj na       

tablicy. 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Załączniki 

#4.1 

Postaci: 

prezes banku 

ulotkarz pracujący na czarno 

sekretarka wychowująca samotnie dziecko 

nauczyciel związkowiec 

menadżerka restauracji 

informatyczka 

magazynier pracujący dla dużej korporacji 

sprzątaczka z Ukrainy 

kelner student 

Junior Data Processing Specialist 

 

Możliwości: 

Możesz wyjechać raz w roku na tygodniowe wakacje. 

Możesz wyjechać na wakacje zagranicę. 

Masz interesującą pracę, odpowiadającą Twoim kwalifikacjom i 

aspiracjom. 

Masz wpływ na działalność firmy/instytucji, w której pracujesz. 

Masz własne mieszkanie/dom. 

Masz zdolność kredytową. 

Masz prawo do urlopu rodzicielskiego. 

Masz prawo do urlopu wypoczynkowego. 

Masz prawo do chorobowego. 

Masz dużo czasu na życie rodzinne i towarzyskie. 

Masz możliwość zapłacić prawnikowi/radcy prawnemu w sytuacji 

problemów w pracy/mobbingu/nadużyć pracodawcy. 

Masz kontakt z instytucją, które może wesprzeć Cię w problematycznych 

sytuacji w pracy. 
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Multimedia 

#4.1 Film Davida Graebera: https://youtu.be/tpoJIkqEXYo  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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5. Szukam pracy. Jak czytać oferty pracy i dbać o          

swoje interesy podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

 

- Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę, jestem totalnie zakochana!  

Jest piątek wieczór. Bohaterka siedzi na balkonie z przyjaciółką. Jest          

ciepła, czerwcowa noc. Świętują koniec sesji i początek ostatnich         

wakacji, po których czeka ich ostatni rok studiów. 

- I chcecie razem zamieszkać? Jak to sobie wyobrażasz? - dopytuje           

przyjaciółka. 

- Jeszcze nie ustaliliśmy tego konkretnie. Wiesz, oboje musielibyśmy         

więcej zarabiać, żeby bez problemów się utrzymać. Dlatego uznałam,         

że zacznę szukać pracy, takiej wiesz “prawdziwej”. 

- I jak Ci idzie? 

- Hm, jak to na początku. Czuję się trochę zagubiona. Ogłoszeń jest            

mnóstwo i zastanawiam się, czy na wszystkie mam się zgłaszać. To jak            

praca na pełen etat! Pisanie CV i listu motywacyjnego dostosowanego          

do każdej oferty. Ale cisnę. Przez tydzień nikt się nie odezwał. Dzisiaj w             

końcu zadzwoniła do mnie pani z agencji pracy tymczasowej         

obsługującej jakieś wielkie korpo. Szczerze mówiąc mam wątpliwości,        

co do tej pracy, ale uznałam, że wybiorę się na rozmowę           

kwalifikacyjną, żeby się w tym ćwiczyć. W ramach poszukiwań pracy          

trafiłam na artykuł przedstawiający 10 najbardziej absurdalnych pytań,        

które rekruterzy zadają podczas rozmów. I wiesz jakie pytania padają?          

Na przykład: “Przez te drzwi wchodzi pingwin w sombrero. Co powie i            

dlaczego tu jest?” 

- Co?!?! 

- No właśnie, wolę się wytrenować w tych rozmowach, jeśli mam           

odpowiadać na takie pytania. 

 

Po zajęciach... 
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student wie: 

● gdzie szukać ogłoszeń o pracę, 

● co oferty pracy mówią o wystawiającym je pracodawcy i         

oferowanej pracy, 

● jakie pytania pojawiają się podczas rozmowy kwalifikacyjnej       

oraz jakich rekruter nie ma prawa zadać, 

● ... 

student potrafi: 

● szukać ofert pracy, 

● oceniać ogłoszenia o pracę pod względem tego, na ile         

odpowiadają na jego/jej potrzeby, 

● wejść w korzystne negocjacje podczas rozmowy      

kwalifikacyjnej, 

● ... 

student jest: 

● krytyczny podczas lektury ofert pracy, 

● nastawiony na partnerski kontakt z rekruterem, 

● świadomy, że rozmowa o pracę służy nie tylko zaprezentowaniu         

się pracodawcy przez aplikanta, ale również zdobyciu informacji        

na temat przyszłego miejsca pracy, 

● ... 

 

 Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Szukanie pracy – wymienienie wspólnie ze studentami jak         

największej liczby miejsc/sposobów, w jakie można szukać pracy (w tym          

ofert pracy). 

2. Oferty pracy – przeanalizowanie różnych ofert i zwrócenie uwagi          

studentów na ich język, formę oraz informację, którą ogłoszeniem         

pracodawca wysyła aplikantom. 

 68 



 

3. Jawność płac – przedyskutowanie ze studentami kwestii jawności         

płac: w jakich branżach można się z nią spotkać, czemu jest tak rzadko             

spotykana w Polsce i co to mówi o polskiej kulturze organizacyjnej? 

4. Rozmowa kwalifikacyjna – omówienie pytań, które mogą paść         

podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zastanowienie się nad ich celem oraz         

wyróżnienie pytań, których osoba rekrutująca nie może zadać aplikantowi. 

5. Podmiotowość osoby starającej się o pracę – wspólna refleksja          

nad tym, jak przygotować się i podejść do rozmowy o pracę, aby budować             

partnerską relację z pracodawcą. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Gdzie szukać pracy?                       10 minut 

Cel Studenci dzięki ćwiczeniu mogą uporządkować sobie      

wiedzę na temat miejsc, w których można szukać pracy i          

poznają nowe. 
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Instrukcja Zadaj studentom pytanie: Gdzie szukaliby/gdzie szukali      

pracy? 

Zapisuj ich odpowiedzi na tablicy. Zapisując staraj się        

przyporządkowywać je do poszczególnych kategorii.     

Nazwij te kategorie wraz ze studentami. Przed zajęciami        

przygotuj również swoją listę sposobów szukania pracy,       

aby móc uzupełniać pomysły studentów. Możesz      

skorzystać z naszej listy: 

 

1. Internet 

- portale poświęcone szukaniu pracy, np. pracuj.pl 

- portale z różnymi ogłoszeniami, np. gumtree.pl 

- strony poszczególnych organizacji 

- strony branżowe, np. uxlabs.pl, ngo.pl,     

pracujwkulturze.pl 

- zawodowe portale społecznościowe, np. LinkedIn 

- grupy na facebooku poświęcone szukaniu pracy 

- Biuletyn Informacji Publicznej 

2. Instytucje: 

- Urzędy Pracy (powiatowe, wojewódzkie) 

- Akademickie Biura Karier 

- agencje pracy tymczasowej 

3. Inne: 

- słupy 

- witryny sklepowe 

- znajomi 

- gazety 

 

Na koniec możesz zachęcić studentów do refleksji o        

wykluczeniu cyfrowym osób poszukujących pracy i nie       

mających dostępu do komputera i internetu. 
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Analiza ogłoszeń o pracę                     30 minut  

Cel Celem ćwiczenia jest przekazanie umiejętności     

analitycznych, ale również odczytanie ogłoszeń jako      

informacji o kulturze organizacyjnej polskiego rynku      

pracy, a także o jego dualności (por. Inspiracja #5.1).         

Studenci po ćwiczeniu powinni umieć określić na       

podstawie ogłoszenia, jaki stosunek może mieć      

pracodawca do potencjalnych pracowników, a także co       

ogłoszenie mówi o pozycji danej branży. 

Rekwizyty Instrukcja dla każdej z grup (Załącznik #5.1),       

wydrukowane oferty pracy z internetu  

Ważne!!! Przed zajęciami poszukaj ofert pracy. Nie       

załączamy swoich propozycji (oprócz Inspiracji #5.1),      

ponieważ oferty powinny być aktualne, a część z nich         

powinna oferować pracę, którą mógłby podjąć absolwent       

kierunku, na którym prowadzisz zajęcia. Zawrzyj również       

ogłoszenia dla pracowników fizycznych, staże, oferty z       

różnych portali. Zadbaj o różnorodność. 

Instrukcja Podziel studentów na grupy ok 4-osobowe i rozdaj po 3-4          

wydrukowane oferty pracy oraz wydrukowany zestaw      

pytań do analizy (Załącznik #5.1). Daj im 10 minut na          

przeczytanie ofert i odpowiedzenie na pytania. Gdy       

skończą, omów ich pracę na forum. 

Omówienie Pytania: 

1. Opowiedzcie o ogłoszeniach, które dostaliście. 

2. Co zwróciło Waszą uwagę? 

3. Co Was zdziwiło? 

4. Jakie informacje są zawarte w ogłoszeniach, a jakie        
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nie? 

5. Czemu w ofertach najczęściej nie podaje się       

wysokości wynagrodzenia? (por. Inspiracja #5.2) 

6. Jakie zauważyliście różnice w formie między      

ogłoszeniami? 

7. O czym świadczą te różnice? 

 

Pytania zakazane                            10 minut 

Cel Przekazanie studentom informacji, które pytania nie mogą       

pojawić się podczas rozmowy o pracę. 

Instrukcj

a 

Poproś studentów, aby wybrali po jednej ofercie, które im         

się najbardziej podoba. Zapowiedz, że za chwilę będą        

mogli potrenować rozmowę w czasie z rekruterem/ką, w        

której wykorzystają opisane przez siebie na poprzednich       

zajęciach kompetencje. Jednak zanim to nastąpi zapytaj       

ich, jak uważają: jakich pytań nie może zadawać osoba         

rekrutująca do pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej?  

Podsumowując ich wypowiedzi wypisz na tablicy      

prawidłową odpowiedź na pytanie: 

- aktualne lub planowane macierzyństwo, 

- stan zdrowia, 

- wyznanie, 

- poglądy polityczne, 

- orientacja seksualna, 

- przynależność związkowa. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna                    30 minut 

Cel Studenci dostają okazję, by zetknąć się z typowymi        
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pytaniami, które padają na rozmowach kwalifikacyjnych i       

się do nich przygotować. 

Rekwizyty Wypełniona formatka z zajęć 3. Wybieram studia,       

zestawy pytań (Załącznik#5.2) 

Instrukcja Poproś, aby studenci dobrali się w pary i wyjęli formatki z           

poprzednich zajęć. Rozdaj im po jednym zestawie pytań,        

które powinny być pocięte tak, aby na jednym kawałku         

papieru/kartki znajdowało się jedno pytanie. Zadaniem      

studentów jest zadawanie sobie nawzajem pytań i       

odpowiadanie na nie. Studenci na zmianę są raz osobą         

starającą się o pracę, drugi raz rekruterką/em. Pytania        

losują. Odpowiadają na pytania tak, jakby starali się o         

pracę z ogłoszenia, które najbardziej im się spodobało.        

Mogą korzystać z kompetencji, które nazwali na       

poprzednich zajęciach i zapisali w formatce. 

Omówienie 1. Spytaj studentów, jak się czuli podczas rozmów,        

zwłaszcza gdy wcielali się w rolę osób starających się o          

pracę.  

2. Spytaj ich, co sądzą o pytaniach, które otrzymali. 

3. Porusz wątek nierównowagi sił między rekruterką/em       

a aplikantem/ką. Czemu taka nierówność pozycji      

negocjacyjnych występuje? Jak sobie z nią radzić? Wskaż        

na pytanie, które dostali o brzmieniu “A jakie pytania ma          

Pan/i dla mnie?” Zachęć studentów do refleksji o tym,         

czy rozmowa kwalifikacyjna może służyć temu, aby także        

pracownik ocenił swojego pracodawcę i zadał mu pytania. 

4. Na koniec zachęć ich do burzy mózgów, podczas której          

mają za zadanie wskazać sposoby na to, aby jak         

najlepiej poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej. Co       
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może im pomóc?  

II wersja  

ćwiczenia 

Jeśli na zajęciach pozostało mało czasu, albo studenci        

wolą II wersję tego ćwiczenia można rozdać im pytania i          

poprosić o to, aby sami przygotowali na nie odpowiedzi,         

bez symulacji. 

 

Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj!!! 
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Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Inspiracja #5.1 

 

Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej ogłoszeniami. Oba ogłoszenia        

dotyczą pracy polegającej na sprzątaniu, ale są skrajnie różne.         

Poszukując ogłoszeń na zajęcia postaraj się zadbać o to, aby pojawiły           

oferty podobnie zróżnicowane, pokazujące, jak mogą różnić się        

informacje wysyłane do potencjalnego pracownika przez takie a nie inne          

ogłoszenie. Jest to też dobry punkt wyjścia do dyskusji o tym, jakiego            

rodzaju oferty tworzy się w zależności od branży i jej prestiżu           

społecznego. 

Oba ogłoszenia są prawdziwe, zostały odnalezione w listopadzie 2017         

roku. 

 

Sprzątanie - zmiana nocna, (Gumtree.pl) 

Zatrudnimy osoby do pracy przy sprzątaniu autobusów ul.        

Ostrobramska w Warszawie. 

Praca w godzinach nocnych. 

Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny na numer tel. 692 624            

237. 

--------------------------------------------------------------------------------

--- 

Sprzątaczka Biurowa 

Zakres obowiązków: 

● dbanie o czystość i porządek w wyznaczonych pokojach i         

łazienkach w obiekcie 

● dbanie o czystość i porządek na wyznaczonych odcinkach        
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korytarzy 

● praca popołudniami (od godziny 13:00) od poniedziałku do piątku         

– 6 godzin dziennie 

Termin składania ofert: 17.11.2017. 

Wymagania: 

● minimum rok doświadczenie w pracy sprzątaczki biurowej lub na         

podobnym stanowisku 

● znajomość środków czystości 

● umiejętność pracy w zespole 

● dobra organizacja pracy 

● dokładność i punktualność 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w        

przycisk aplikowania. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

● CV, list motywacyjny 

● Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i         

o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i         

skarbowe zawierające własnoręczny podpis 

● Oświadczenie w formie odrębnego dokumentu o treści: „Wyrażam        

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w        

przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb      

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach Centrum        

Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie       

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych            

(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”  

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszenia za        

pomocą przycisku APLIKUJ lub przesyłanie zgłoszenia pocztą, na        

adres: 

 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 
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Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

Zespół Kadr i Szkoleń 

Na kopercie należy umieścić dopisek: 

„Rekrutacja – Sprzątaczka biurowa” 

Jednocześnie informujemy, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta       

RP zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi          

kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane 

 

Inspiracja #5.2 

 

“Z kolei w Norwegii w 2001 roku zdecydowano się opublikować w           

internecie zarobki wszystkich obywateli. Efekt? Najmniej zarabiający -        

nawet jak na ich branże - zaczęli wypowiadać umowy o pracę i zmieniać             

miejsce zatrudnienia na takie, gdzie oferowana płaca zbliżała się do          

średniej w ich sektorze. Zgodnie z wyliczeniami Mari Rege i Ingeborg           

Solli, norweskich ekonomistek, płace najniżej opłacanych wzrosły       

wówczas o 4,8 proc. 

(...) 

W grudniu 2016 r. Ibris przeprowadził badania. Zgodnie z nimi aż 86            

proc. badanych oczekuje informacji o wysokości wynagrodzenia już w         

ogłoszeniu o pracę. Za jawnością nie opowiadają się osoby o niskich           

zarobkach - to oczekiwanie padało najczęściej w grupie osób         

zarabiających 4-5 tys. zł netto - czyli powyżej średniej krajowej.          

Najbardziej niechętni jawności były za to osoby pomiędzy 45. a 55.           

rokiem życia. 

 

Ukrywanie wynagrodzenia to sytuacja niekorzystna dla obu stron. Z         

badań przeprowadzonych przez portal GoldenLine wynika, że aż 65         

proc. specjalistów od HR spotkało się z sytuacją, w której starannie           

wyselekcjonowany kandydat odrzucał ofertę, kiedy wreszcie      
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poinformowano go o wynagrodzeniu.” 

 

http://wyborcza.pl/7,155287,22109600,jawnosc-plac-zmniejsza-nierow

nosci-i-zapobiega-naduzyciom.html 

 

 

“Jak wynika z danych portali z ogłoszeniami, podanie informacji o          

widełkach płacowych zwiększa zainteresowanie ofertą. Średnio      

odpowiedzi jest więcej o prawie 30 procent.” 

 

https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/zarobki-w-polsce,236,0,233

7772.html 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Załączniki 

#5.1  

Pytania do analizy ogłoszeń: 

1. Jaką pensję oferuje dana instytucja? 

2. Jaką formę umowy oferuje dana instytucja? 

3. Jakich kwalifikacji wymagana dane stanowisko (uwzględnij      

kwalifikacje wypisane i niewypisane)? 

4. Jak długie doświadczenie jest wymagane? 

5. Jakie są różnice między ogłoszeniami w treści i formie? 

6. Co Was zaskoczyło lub zdziwiło w danym ogłoszeniu? 

7. Jaką wiadomość wysyła takim ogłoszeniem pracodawca      

potencjalnemu pracownikowi? 

  

#5.2 

Wydrukuj tyle kompletów pytań, aby każda para/trójka otrzymała po         

jednym. 

  

Proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym. 

Czemu zdecydował/a się Pan/i wziąć udział w rekrutacji na to stanowisko? 

W jaki sposób mógłby/mogłaby Pan/i wykorzystać swoje umiejętności        

kompetencje w tej pracy? 

Proszę mnie przekonać, że jest Pan/i najlepszą osobą na to stanowisko. 

Jakie są Pani/a trzy mocne i trzy słabe strony? 

Kim chce Pan/i być za 5 lat? 

Jakie ma Pan/i oczekiwania finansowe? 

A jakie pytania ma Pan/i dla mnie? 

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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6. Pracuję. Kultura organizacyjna: co to jest i jak ją          

zmieniać na lepsze? 

 

AAAAAAAAUkochana 

11:04 

AAA!!! Zadzwonili do mnie z tej firmy RPIO, o której          

Ci wczoraj mówiłam i powiedzieli, że mnie chcą!  

11:05 

Może to nie jest super opcja, bo zaczynam od         

umowy zlecenia i w sumie kasa mała, ale sama ją          

znalazłam i będę robiła coś ciekawego!  

11:06 

I jak wszystko pójdzie dobrze, to za trzy miesiące         

będę normalnie zatrudniona i będziemy mogli      

szukać mieszkania! Ogromnie się cieszę! 

11:07 

Dzisiaj wieczorem wszystko Ci opowiem w      

szczegółach. Do zobaczenia :* 

 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● co to jest kultura organizacyjna, 

● jak kultura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie      

poszczególnych organizacji, 

● jak kształtuje się kultura pracy, 

● ... 

student potrafi: 
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● wskazać wpływ dominującej kultury organizacyjnej na      

funkcjonowanie danej organizacji, 

● analizować kulturę organizacyjną danego przedsiębiorstwa, 

● wskazać cechy dobrej kultury organizacyjnej, 

● dostrzegać przyczyny konfliktów w miejscu pracy, 

● ... 

student jest: 

● świadom tego, jak kultura organizacyjna wpłynęła na jego        

doświadczenia zawodowe, 

● gotowy aktywnie kształtować w zastaną kulturę organizacyjną i        

proponować własne rozwiązania, 

● świadomy tego, że jego błędy i porażki w pracy nie zawsze           

wynikają z jego niekompetencji, ale często ze złej organizacji         

pracy, która utrudnia pracownikom rozwój i wykorzystanie       

swoich umiejętności, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Kultura organizacyjna  – przypomnienie pojęcia. 

2. Organizacja pracy – pokazanie, jak organizacja pracy wpływa na          

wyniki firmy oraz sytuację poszczególnych pracowników. 

3. Oszczędności – pokazanie jak polityka oszczędności wpływa na wyniki          

firmy oraz sytuację poszczególnych pracowników. 

4. Poczucie winy – zdjęcie ze studentów poczucia winy za          

niepowodzenia na rynku pracy. 

5. Cechy dobrej kultury organizacyjnej - nazwanie cech dobrej         

kultury organizacyjnej, ułatwiajace studentom wyobrażenie sobie dobrego       

miejsca pracy. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Kultura organizacyjna - przypomnienie         15 minut 

Cel Ćwiczenie ma na celu przypomnienie (lub wprowadzenie)       

terminu kultura organizacyjna, do którego odnosiliśmy      

się w scenariuszu pierwszych zajęć (zob. Inspiracja       

#1.1). Jest to temat przewodni tych zajęć, więc        

wprowadzenie służy dokładnemu zdefiniowaniu pojęcia     

kultury organizacyjnej i upewnieniu się, że studenci je        

rozumieją. 

Rekwizyty Rzutnik, laptop z dostępem do internetu, Multimedia       

#6.1: https://www.youtube.com/watch?v=ep-o7z-SE1w  

Instrukcja Spytaj studentów, czy pamiętają z pierwszych zajęć       

pojęcie kultury organizacyjnej. Spytaj, jak je rozumieją.  

Gdy studenci odpowiedzą, zbierz ich wypowiedzi,      

podsumuj i przypomnij (lub wprowadź) definicję z       
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pierwszych zajęć (zob. Inspiracja #1.1). Następnie      

zaproś ich do obejrzenia jednej z pierwszych scen serialu         

Mad Man, w której jedna pracownica, Joan, oprowadza        

drugą, nową Peggy, po firmie i wprowadza ją w szczegóły          

tego, jak firma i jej pracownicy funkcjonują, a także jakie          

są zadania Peggy. 

Omówienie - O czym właściwie Joan opowiada Peggy? Jakiego       

rodzaju informacje przekazuje? 

- W jaki sposób firma przedstawiona w serialu różni        

się od współczesnych firm? Co wpływa na te        

różnice? 

- Co składa się na kulturę organizacyjną w firmie z         

serialu Mad Man? 

 

Bohaterka w pierwszej pracy                  30 minut 

Cel Dzięki ćwiczeniu studenci uczą się analizować kulturę       

organizacyjną firmy. Dostrzegają, jak wpływa ona na       

realizację zadań oraz powodzenie pracowników. 

Rekwizyty Historia Bohaterki w pierwszej pracy (Załącznik #6.1),       

pytania dla grup (Załącznik #6.2) 

Instrukcja Rozdaj studentom historię Bohaterki (Załącznik #6.1) i       

poproś o przeczytanie jej (pamiętaj, aby przed       

zajęciami dostosować załącznik do Bohaterki     

stworzonej przez studentów!!!). Następnie podziel     

studentów na cztery grupy i rozdaj im po pytaniu         

(Załącznik #6.2), na które mają odpowiedzieć w       

grupach.  
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Omówienie Omawiając ze studentami zarówno tekst, jak i ich        

odpowiedzi na pytania warto zwrócić uwagę na dwie        

rzeczy: 

1. Oszczędności, które firma generuje nie dbając o       

szkolenie pracowników oraz podpisując umowy     

cywilno-prawne zamiast umów o pracę. 

2. Studenci w trakcie omawiania tekstu zwracają      

uwagę głównie na indywidualne przyczyny całej      

sytuacji, czyli na błędy Krzysztofa. Warto zadawać       

pytania tak, aby dostrzegli, że problemem jest       

organizacja pracy, która powinna być pomyślana      

tak, aby do takich sytuacji nie dochodziło.  

 

Doświadczenia studentów                     20 minut 

Cel Dyskusja daje studentom możliwość opowiedzenia o      

swoich trudnych doświadczeniach w pracy. To że       

studenci mogą o nich opowiedzieć jest wartością samą w         

sobie – z naszych doświadczeń wynika, że bardzo tego         

potrzebują. Drugim ważnym celem jest zdjęcie poczucia       

winy ze studentów. Często porażki na rynku pracy        

odbierane są przez pracowników jako wynikające      

wyłącznie z ich niekompetencji lub błędów. Nie       

dostrzegają oni, że od organizacji pracy zależy, czy będą         

mieli dobre warunki do rozwoju i wykorzystania swoich        

umiejętności. 

Instrukcja Poproś studentów o to, by podzielili się swoimi trudnymi         

doświadczeniami w pracy wynikającymi z organizacji      

pracy. Jeśli studenci nie mają takich doświadczeń,       

zachęć ich do opowiedzenia takich historii dotyczących       
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uczelni, na której studiują. Można wtedy przyjrzeć się        

bliżej i przeanalizować, jak wygląda kultura      

organizacyjna uczelni i jak wpływa na doświadczenie       

studiowania na niej. 

Jeśli studentom trudno będzie zacząć, opowiedz jakąś       

swoją historię. To nie tylko zachęca studentów do        

otwarcia się, ale także buduje atmosferę      

bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i partnerstwa. 

 

Cechy dobrej kultury organizacyjnej            10 minut 

Cel Ćwiczenie pomaga studentom określić, co jest dla nich        

ważne w miejscu pracy, jak wyobrażają sobie pracę, w         

której mogą się rozwijać oraz owocnie współpracować z        

przełożonymi i innymi pracownikami. 

Instrukcja Nawiązując do wątków, które pojawiły się w       

dotychczasowej dyskusji, wspólnie ze studentami     

nazwijcie cechy dobrej kultury organizacyjnej. Zapisuj je       

na tablicy. 

Omówienie Na koniec, nawiązując do poprzednich zajęć, zadaj       

studentom pytanie: 

O co zapytalibyście się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,       

aby dowiedzieć się czegoś o kulturze organizacyjnej w        

danej firmie? 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Inspiracja #6.1 

 

Badaczka Monika Kostera o organizacjach przyszłości:      

http://magazynkontakt.pl/organizacje-jak-stada-ptakow.html  

 

“To właśnie relacje są najważniejsze. W takim stadzie nie ma miejsca na            

gwiazdorstwo, dyktatorstwo, egocentryzm ani na samotne wyspy.       
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Organizacyjne „stado ptaków” jest tym bogatsze, im więcej w nim          

różnych jednostek pozostających w relacjach. Tym mocniejsze, im        

więcej relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Ludzie przyjmują role        

tymczasowo, ale relacje są trwałe. Ludzie wspierają się technologią, ale          

ona ich nie definiuje, tak jak nie definiuje też ani nie dominuje w             

relacjach. Internet traktowany jest jak narzędzie do załatwiania spraw         

technicznych. Wszystko, co ważne, dzieje się w osobistych spotkaniach.         

Do tego celu służą obszerne i przyjazne przestrzenie biurowe, gdzie          

można pracować, spotykać się, przyprowadzać dzieci. Mimo że nie ma          

wymogu fizycznej obecności w tradycyjnym trybie „podpisywania listy”,        

to jednak oczekuje się po pracownikach, że będą bywać co najmniej raz,            

a najlepiej dwa lub trzy razy tygodniowo w przestrzeni wspólnego biura.           

Wiele elementów relacji międzyludzkich buduje się, leczy, rozwija        

wyłącznie w kontakcie osobistym. Decyzje podejmowane są kolegialnie,        

przez ciała powołane celem rozwiązania konkretnego problemu.” 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Załączniki 

#6.1 

Ważne!!! 

Jak zauważysz czytając, tekst nie jest w pełni uzupełniony. Należy go           

uzupełnić tak, aby odpowiadał profilowi studentów, z którymi        

pracujesz. W związku z tym należy uzupełnić następujące informacje: 

- imię Bohaterki; 

- czym zajmuje się firma RPIO S.A.- pamiętaj, aby była to branża           

atrakcyjna dla absolwentów jednostki, na której wykładasz,       

zwłaszcza, że ta firma będzie pojawiała się na kolejnych         

zajęciach; 

- na jakie stanowisko dostała się Bohaterka; 

- jakiego rodzaju zadania wykonuje; 

- jakiego rodzaju błąd popełniła Bohaterka. 

Tworząc poniższy kazus opieraliśmy się na historii przygotowanej przez         

zespół Akademii Leona Koźmińskiego dostępny na tej stronie:  

http://studiumprzypadku.edu.pl/images/case/Bijelo_case.pdf  

 

Bohaterka dostała się na płatny staż w dużej firmie RPIO S.A. zajmującej            

się ... na stanowisko … Została zatrudniona na umowę zlecenie na okres            

trzech miesięcy, po którym będzie miała możliwość przedłużenia        

współpracy i podpisania umowy o pracę. 

  

Podczas pierwszych dni w pracy Bohaterka otrzymywała proste obowiązki:         

… Była zadowolona z pracy i czuła, że jej przełożeni są z niej zadowoleni.              

Po trzech miesiącach pracy staż Bohaterki został przedłużony, jednak ze          
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względu na opóźnienia w pracy księgowości przesunięto podpisanie z nią          

umowy o pracę na kolejne dwa miesiące i podpisano kolejną umowę           

zlecenie, ale na wyższą stawkę. Dodatkowo w stopce jej maila zniknęła           

informacja o tym, że jest stażystką i dodano nazwę stanowiska: ... 

  

Wraz z awansem zmieniły się także jej obowiązki. Została przydzielona do           

zespołu obsługującego nowego klienta i była odpowiedzialna za … Razem          

z nią w projekcie pracowały jeszcze dwie osoby – Senior Project Manager            

Krzysztof i Robert, który zajmował się ... Zespół funkcjonował na          

początku bardzo dobrze, jednak szybko pojawiły się pierwsze problemy.         

Krzysztof mimo wielu lat doświadczenia nie wykonywał zadań na czas.          

Często spóźniał się z przygotowywaniem raportów i podsumowań. Co         

ważne – od sposobu jego pracy zależało także to, jak wyglądały godziny            

pracy Bohaterki i Roberta. Rzadko zdarzało się, że wykonywali zadania          

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszystko działo się na ostatnią         

chwilę, co zupełnie rozbijało organizację pracy. Mimo to klient był          

zadowolony z działań Bohaterki. Ona sama podkreślała, że komunikacja z          

klientem była przyjemna i bezproblemowa. Największe trudności       

pojawiały się na poziomie porozumiewania się wewnątrz agencji. 

  

Krzysztof, doceniając pracę Bohaterki, postanowił przekazać jej       

dodatkowe obowiązki. Dotychczas jej praca sprowadzała się do: ... Jednak          

po miesiącu od rozpoczęcia współpracy z nowym klientem Krzysztof         

zdecydował się przekazać Annie dodatkowe zadanie: … Przekazanie        

obowiązków zostało uzgodnione z klientem. Krzysztof obiecał mu, że         

Bohaterka zostanie odpowiednio przeszkolona, a jej praca na        

początkowym etapie będzie przez niego monitorowana. 

  

Bohaterka z początku z entuzjazmem przyjęła nowe zadania. Krzysztof         

przygotował dla niej krótkie szkolenie, niestety na szkolenie nie było zbyt           

dużo czasu i Bohaterka nie zdążyła dowiedzieć się wszystkiego. Krzysztof          

 90 



 

poinstruował ją, by doszkoliła się, szukając informacji w Internecie.         

Bohaterka nie była zadowolona z takiego rozwiązania i z początku nie           

czuła się pewnie realizując nowe zadanie. W firmie nie było jednak nikogo            

poza Krzysztofem, kto mógłby jej w tym pomóc. Największym problemem          

było jednak to, że Krzysztof nie monitorował pracy Bohaterki, która          

musiała radzić sobie sama. 

  

Pewnego piątku Bohaterka… (tutaj opisz jedno z typowych zadań, jakie          

Bohaterka wykonuje; opisz jak w ramach tego zadania popełnia poważny          

błąd, którego nikt na początku nie zauważył, a który wyjdzie na jaw po             

weekendzie). 

Jej przełożeni, w tym Krzysztof, pochwalili ją za wykonane zadanie. Cały           

zespół, pewien sukcesu, zakończył pod koniec dnia pracę i udał się do            

domów. 

  

W poniedziałek Bohaterka przyszła do pracy spóźniona kilka minut. W jej           

dziale już wrzało. Krzysztof z przejęciem rozmawiał z kimś przez telefon.           

Gdy zobaczył w progu Bohaterkę przywołał ją gestem i nie przerywając           

konwersacji ze złością wbił palec w ekran komputera. Bohaterka         

przyjrzała się przedmiotowi zamieszania i zaniemówiła. (tutaj opisz, jak         

błąd Bohaterki wyszedł na jaw i jakie są tego konsekwencje dla firmy, w             

tym kara finansowa w wysokości 10 000 zł w ramach rekompensaty za            

poniesione szkody) 

  

Była to pierwsza tak poważna sytuacja życiu zawodowym Bohaterki. Z          

jednej strony nie zrobiła niczego wbrew polityce działu - takiego właśnie           

działania nauczyli ją przełożeni i takie panowały wewnętrzne ustalenia, z          

drugiej jednak to ona była odpowiedzialna za wykonanie zadania.         

Atmosfera panująca w firmie tego dnia nie pozwalała jej myśleć inaczej -            

zespół obwinił ją o ten bardzo poważny błąd i nikt nie czuł się             

współodpowiedzialny. 
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Kilka dni później Bohaterka została wezwana przez swoich przełożonych.         

Rozmowa była długa - Krzysztof starał się w delikatny i profesjonalny           

sposób przedstawić i wytłumaczyć jej zarzuty i konsekwencje, które miały          

ją spotkać – obcięcie pensji o 50%, powrót na okres próbny i przesunięcie             

podpisania umowy o pracę za kolejne trzy miesiące. Bohaterka czuła się           

winna całej sytuacji i bardzo mocno przepraszała za popełniony błąd. Jej           

reakcja spotkała się z dużą aprobatą - Krzysztof spodziewał się bowiem,           

że Bohaterka oburzy się na wymiar kary. Jednak sposób, w jaki się do niej              

odniosła, uznał za bardzo profesjonalny. Trzy miesiące później Bohaterka         

dowiedziała się, że jej firma poszła na ugodę z klientem i skończyło się na              

oficjalnych przeprosinach. Co prawda reputacja firmy została       

nadszarpnięta, jednak nie poniosła ona żadnych konsekwencji       

finansowych. Jedyną osobą, która została ukarana za zajście całej sytuacji          

była Bohaterka. 

 

#6.2  

GRUPA I 

Na czym polegał problem w zespole Krzysztofa? Jakie były jego          

przyczyny? 

GRUPA II 

Jakie działania powinna podjąć agencja, by zapobiec podobnym        

sytuacjom w przyszłości? 

GRUPA III 

Na co Bohaterka powinna zwrócić uwagę, by uniknąć podobnych sytuacji          

w kolejnej pracy? 

GRUPA IV 

Jak postąpilibyście na miejscu Bohaterki? 

 

Multimedia 
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#6.1: Jedna z pierwszych scen serialu Mad Man, który opowiada o agencji            

reklamowej z lat 60-tych. Scena przedstawia pierwszy dzień w pracy          

jednej z głównych bohaterek, Peggy, którą po firmie oprowadza jej          

przełożona Joan: 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-o7z-SE1w  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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7. Awansuję. Jak wybrać optymalną formę      

zatrudnienia? 

 

Mamo, Tato, 

Ostatnie kilka miesięcy to był trudny czas. Ta cała afera w pracy, w             

międzyczasie kończenie studiów, pisanie magisterki, obrona. Ale       

przetrwałam i to w dużej mierze dzięki Waszemu wsparciu i motywacji.           

Teraz będę mogła w pełni skupić się na pracy i na moim związku -              

budowaniu nowego życia. Z okazji Waszej rocznicy ślubu chciałam Wam          

bardzo podziękować za to, że jesteście. Mam nadzieję, że prezent Wam           

się spodoba. Wreszcie mogłam sobie pozwolić na coś porządnego, a nie           

drobiazg jak dotychczas :) Wszystkiego dobrego! 

Wasza córeczka 

 

PS. W poniedziałek mam rozmowę w pracy w sprawie tej wewnętrznej           

rekrutacji, o której Wam mówiłam, i liczę na awans w związku z obroną             

magisterki (w końcu to jeszcze wyższe wykształcenie!), więc koniecznie         

trzymajcie kciuki, żeby mi się udało! 

    

Po zajęciach... 

student wie: 

● jakie formy zatrudnienia istnieją na polskim rynku pracy i jakie są           

różnice między nimi (umowa o pracę na czas        

określony/nieokreślony, umowa o dzieło, umowa zlecenie,      

samozatrudnienie);  

● jakie są konsekwencje wyboru określonej formy umowy dla        

warunków pracy i uprawnień (urlopy, zabezpieczenia i świadczenia        

społeczne, wypowiedzenie, itd.) 
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student potrafi:  

● skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń, obliczyć kwoty brutto i        

netto swojego wynagrodzenia oraz całkowity koszt pracodawcy; 

● zdiagnozować swoje potrzeby związane z życiem zawodowym i        

sytuacją życiową; 

● wynegocjować z pracodawcą warunki pracy odpowiadające      

własnym potrzebom zawodowym i sytuacji życiowej; 

student jest:  

● bardziej świadomy swoich wyborów i ich wpływu na inne sfery          

życia; 

● bardziej pewny siebie w rozmowie z pracodawcą. 

  

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć: 

1. Stosunek pracy – zdefiniowanie stosunku pracy (zob. Ważne definicje          

#7.1). 

2. Umowa o pracę – przekazanie informacji i podstawowych         

uprawnieniach wynikających z umowy o pracę (zob. Ważne definicje         

#7.2). 

3. Umowy cywilno-prawne (o dzieło i zlecenie) – wskazanie         

podstawowych różnic między umową o pracę a umowami        

cywilno-prawnymi (zob. Ważne definicje #7.3). 

4. Samozatrudnienie - przekazanie podstawowych informacji o       

samozatrudnieniu. 

5. Fikcyjne samozatrudnienie – zwrócenie uwagi na zjawisko        

fikcyjnego samozatrudnienia na rynku pracy i zachęcenie do refleksji o          

jego przyczynach. 

6. Relacje w miejscu pracy (pracownik a przełożony/menadżer,        

menadżer a właściciel firmy) – ukazanie złożoności relacji między         

pracownikami, przełożonymi a właścicielami – ich różnorodnymi       

uwarunkowaniami, pozycjami, jakie mają w organizacji i celami. 
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7. Warunki zatrudnienia a realizacja potrzeb życiowych       

pracownika (kredyt, rodzicielstwo) - wskazanie na to jak potrzeby         

pozazawodowe przenikają się z warunkami zatrudnienia; zachęcenie       

studentów do refleksji nad tym, jakie mają potrzeby i jakie warunki           

zatrudnienia pozwolą im je zrealizować. 

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

10.…………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, dyskusji 

i wykładów 

 

Bohaterka awansuje                         80 minut 

Cel 

ćwiczenia 

Ćwiczenie jest długie i złożone przez co można dzięki         

niemu wprowadzić wiele wątków. Przede wszystkim      

studenci poznają podstawowe różnice między umową o       

pracę a samozatrudnieniem i umowami     

cywilno-prawnymi. Po drugie symulacja uczy studentów      

odnajdywania się w trudnych sytuacjach, radzenia sobie       

ze stresem oraz negocjacji. Pozwala dostrzec różne       
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perspektywy (pracownika i przełożonego) oraz uruchamia      

refleksję nad zależnością między warunkami zatrudnienia      

a możliwością realizacji swoich potrzeb życiowych. 

Rekwizyty Instrukcja do pierwszej symulacji (zob. Załącznik #7.1),       

instrukcja dla grup doradczych (zob. Załącznik #7.2),       

wskazówki dla Bohaterki i menadżerki/a (zob. Załącznik       

#7.3), formatka do opisania warunków zatrudnienia (zob.       

Załącznik #7.4). 

Instrukcja Rozmowa Bohaterki z menadżerką/em (10 minut) 

Poproś o zgłoszenie się 2 osób, które wcielą się w rolę           

Bohaterki i menadżerki. Następnie daj im instrukcję       

(Załącznik #7.1) i poproś, aby po cichu się z nią          

zapoznały. Ich zadaniem będzie odegranie scenki zgodnie       

z informacjami zawartymi w instrukcji. Zadaniem reszty       

grupy jest uważne przysłuchiwanie się rozmowie. 

Po symulacji uporządkuj razem ze studentami informacje,       

które pojawiły się w czasie rozmowy. Rozpisz je na tablicy          

zgodnie z formatką (Załącznik #7.4) 

Ważne!!!  

Zadaj studentom pytanie: Jakiego rodzaju relacja      

zachodzi między pracodawcą a Bohaterką? 

Zwróć uwagę na to, że Bohaterka wykonuje pracę        

pod kierownictwem, w sposób ciągły i w       

określonym miejscu i czasie. To znaczy, że zachodzi        

tu stosunek pracy i Bohaterce zgodnie z       

obowiązujacym prawem należy się umowa o pracę       

(por. Ważne definicje #7.1) 

 

Kalkulator wynagrodzeń (20 minut) 

Podziel pozostałych studentów na dwie grupy: A i B. 
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Grupa A zapoznaje się z instrukcją (Załącznik #7.2). Ma         

za zadanie obliczyć i zbadać warunki, w jakich Bohaterka         

będzie pracowała jako osoba samozatrudniona. 

Grupa B zapoznaje się z instrukcją (Załącznik #7.2). Ma         

za zadanie obliczyć i zbadać warunki, w jakich Bohaterka         

by pracowała, gdyby zaproponowano jej umowę o pracę. 

Ważne!!! 

Z naszego doświadczenia wynika, że studentom      

zdarza się gubić w obliczeniach, dlatego warto       

przygotować na zajęcia laptop i rzutnik, aby       

niektóre z nich przeprowadzić tak, aby wszyscy je        

widzieli. 

W tym czasie osoba odgrywająca rolę Bohaterki losuje        

karteczkę (Załącznik #7.3). W ten sposób lepiej poznaje        

obecną sytuację życiową Bohaterki. Jej zadaniem jest       

zastanowienie się, jakie warunki zatrudnienia będą      

najkorzystniejsze w tej sytuacji. 

Osobie wcielającej się w rolę menadżera należy wręczyć        

instrukcję (Załącznik #7.3). Jej zadaniem jest      

zastanowienie się nad swoją pozycją negocjacyjną      

mieszczącą się pomiędzy koniecznością dbania o      

pracowników, tworzących jego zespół a wymaganiami      

zarządu i możliwościami finansowymi firmy. 

 

Doradzanie Bohaterce (20 minut) 

Gdy studenci skończą pracę w grupach, poproś aby        

podzielili się jej wynikami na forum. W czasie, gdy będą          

podawać obliczone kwoty, wpisuj je do uprzednio       

przygotowanej formatki (Załącznik #7.4). Następnie     

poproś obie grupy, aby doradziły osobie wcielającej się w         

rolę Bohaterki, jak powinna negocjować podczas kolejnej       
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rozmowy z menadżerką/em.  

Ważne!!! 

Podczas omawiania wyników wyliczeń zwróć     

studentom uwagę, jak zmienia się kwota brutto i        

brutto brutto na umowie zlecenie w momencie, gdy        

Bohaterka traci status studentki. 

 

Negocjacje (30 minut) 

Osoby, które wcielały się wcześniej w rolę Bohaterki i         

menadżera/ki przystępują do negocjacji. Gdy scena się       

skończy, omów ją z nimi. Zadaj następujące pytania: 

(do Bohaterki) 

● Jak się czułaś/eś podczas negocjacji? 

● Czy udało Ci się osiągnąć Twój cel? 

● Co Ci pomagało? 

● Co Ci utrudniało negocjacje? 

(do menadżerki/a) 

● Jak się czułaś/eś podczas negocjacji? 

● Czy udało Ci się zrealizować wymagania, które       

dostałeś/aś od swoich przełożonych? 

● Czy masz poczucie, że wystarczająco doceniłeś/aś      

Bohaterkę? 

Następnie zwróć się do reszty studentów i spytaj o ich          

wrażenia.  

Co zrobiliby inaczej? Zachęć kolejne osoby do tego, aby         

wcieliły się w rolę Bohaterki i wypróbowały kolejne        

pomysły na skuteczną strategię negocjacyjną. 

Na koniec wspólnie ze studentami wypisz sposoby, które        

mogą pomóc, wzmocnić pracowników w czasie negocjacji       

z pracodawcą. 
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Porównywanie umów: o pracę, o dzieło, zlecenie      20 minut 

Cel Studenci w trakcie ćwiczenia sami zdobywają praktyczną       

wiedzę na temat tego, czym różnią się ww. umowy,         

dzięki czemu mogą dokonywać bardziej świadomych      

wyborów: decydując się na określony typ umowy znają        

wynikające z niej uprawnienia i zobowiązania. Rolą osoby        

prowadzącej zajęcia jest uporządkowanie i uzupełnienie      

tej wiedzy. 

Rekwizyty Wydrukowane umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie,       

stanowiące przykład umów zawieranych w branży, w       

której pracują studenci i absolwenci kierunku, na którym        

prowadzone są zajęcia 

Instrukcja Podziel studentów na grupy (ok. czteroosobowe). Każdej       

grupie rozdaj po jednym egzemplarzu umowy o pracę, o         

dzieło i zlecenie. Ich zadaniem jest porównanie tych        

trzech umów oraz wywnioskowanie, czym różnią się       

nasze warunki zatrudnienia w zależności od tego, jaką        

mamy umowę.  

Omawiając ze studentami ww. różnice przywołaj      

informacje zawarte w Ważne definicje #7.1, #7.2 i #7.3. 
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Ważne definicje #7.1 

 

Stosunek pracy jest relacją prawną, zachodząca pomiędzy       

pracownikiem a pracodawcą, w ramach której obowiązkiem pracownika        

jest wykonywanie pracy 

  

● w sposób ciągły, 

● w wyznaczonym przez niego w miejscu i czasie, 

● pod jego kierownictwem. 

  

Innymi słowy stosunek prawny zachodzi między pracownikiem, który        

jest zobowiązany świadczyć osobiście, w sposób ciągły i powtarzający         

się, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracę określonego         

rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.         

Pracodawca jest obowiązany zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem. 

  

Stosunek pracy może być regulowany tylko umową o pracę. To          

znaczy we wszystkich sytuacjach, w których zachodzi stosunek pracy,         

ale pracownik wykonuje pracę nie w ramach umowy o pracę, ale innej            

formy zatrudnienia (np. umowy-zlecenie), mamy do czynienia z        

łamaniem prawa. 

 

Ważne definicje #7.2 

 

Zasada automatyzmu prawnego i uprzywilejowania – żadna       

regulacja nie można zmienić uprawnień pracownika wynikających ze        

stosunku pracy na niekorzyść pracownika, na mocy porozumienia        

stron, ani tym bardziej na mocy jednostronnego oświadczenia        

pracodawcy. To, co przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi,        

stanowi nienaruszalne minimum jego uprawnień. Bardziej      
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niekorzystne uregulowania są niezgodne z prawem i zostają        

automatycznie zastąpione przez przepisy prawa pracy. Na przykład        

pracodawca nie może ustalić w umowie o pracę, że pracownikowi          

przysługuje urlop krótszy niż przysługujący mu na podstawie kodeksu         

pracy. Nie może też zwiększyć wymiaru czasu pracy, ani         

maksymalnej liczby godzin nadliczbowych, ponad to co zostało        

określone w prawie pracy. Postanowienia takie zostaną bowiem        

automatycznie zastąpione przez właściwe regulacje prawa pracy. 

 

Ważne definicje #7.3 

Podstawowa różnica między stosunkiem pracy a zawarciem umowy        

cywilno-prawnej: 

● Stosunek pracy charakteryzuje nierównowaga – pracownik      

wykonuje pracę pod kierunkiem pracodawcy. Zadaniem      

kodeksu pracy jest zrównoważenie tej nierównowagi.  

● Stosunek cywilno-prawny zakłada równowagę – mamy dwóch       

równorzędnych kontrahentów. 

● Tylko umowa o pracę jest, zgodnie z polskim prawem,         

zatrudnieniem pracowniczym, tylko osoba zatrudniona w ramach       

takiej umowy jest w świetle prawa pracownikiem, tylko taka         

osoba chroniona jest Kodeksem Pracy. Inne formy zatrudnienia to         

zatrudnienia poza-pracownicze, regulowane nie przez Kodeks      

Pracy ale przez Kodeks Cywilny (tzw. umowy cywilno-prawne). 

 

Pamiętaj! 

Na koniec zajęć zrób podsumowanie. Powtórz najważniejsze informacje,        

które przekazałeś/aś studentom, przypomnij wątki, które pojawiły się w         

czasie dyskusji. Przekaż informację, że na kolejnych zajęciach wrócicie         

do tematu rodzajów umów, dzięki czemu studenci będą mogli poszerzyć          
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i poukładać swoją wiedzę na ten temat. 

 

Załączniki: 

#7.1 Instrukcja dla pracowniczki 

Uwaga!!! Przed zajęciami dostosuj treść instrukcji tak, aby        

zgadzała się z profilem Bohaterki stworzonym przez studentów        

(czyli wpisz odpowiednie imię oraz wymyśl odpowiednią pracę). 

 

Jesteś Bohaterką, pracowniczką firmy RPIO S.A. Po trzech miesiącach         

kolejnego okresu próbnego dostałaś umowę zlecenie, pracowałaś dalej na         

tym samym stanowisku, w pełnym wymiarze godzin i zarabiałaś 2200 zł           

netto (na rękę). Po pół roku pracy dowiedziałaś się o wewnętrznej           

rekrutacji w firmie na podobne stanowisko, ale w innym zespole i z innym             

Project Menadżerem. Postanowiłaś wziąć w niej udział, zwłaszcza że         

dopiero co skończyłaś studia i zależy Ci na awansie. Dostałaś się.           

Menadżer zaprosił Cię na rozmowę, podczas której macie ustalić         

finansowe warunki współpracy. 

Twoim zadaniem jest odegranie tej rozmowy. W jej trakcie menadżer          

zapyta się Ciebie, ile obecnie zarabiasz i na jakiej umowie. Odpowiedz           

zgodnie z powyższymi informacjami. Następnie menadżer zaproponuje Ci        

nowe warunki i powie, że możesz się nad nimi zastanowić do jutra.            

Powiedz, że potrzebujesz czasu do namysłu i umów się na rozmowę           

następnego dnia. 

 

Jesteś menadżerem w firmie RPIO S.A, w której zatrudniona jest          

Bohaterka. Wzięła ona udział w wewnętrznej rekrutacji na stanowisko … w           

zespole, w którym pełnisz rolę Project Menadżera, a Ty zdecydowałaś/eś          

się ją przyjąć. 

Twoim zadaniem jest odegranie scenki, w której ustalasz z Bohaterką          

nowe warunki jej zatrudnienia. Na początku rozmowy powiedz, że         
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słyszałeś o jej różnych sukcesach w pracy i chcesz by pracowała w            

zespole, którym Ty zarządzasz. Powiedz, że chcesz jej zaproponować         

nowe warunki współpracy. Spytaj się jej, ile obecnie zarabia na rękę, na            

jakiej umowie i w jakim wymiarze godzin. Gdy ona Ci odpowie, powiedz,            

że w takim razie chcesz jej zaproponować, aby przeszła na          

samozatrudnienie, ponieważ dzięki temu będziesz mógł przeznaczyć dla        

niej więcej pieniędzy. Powiedz jej, że dostawałaby 3000 zł netto na           

fakturze za 40 godzin pracy tygodniowo na nowym stanowisku i żeby           

przemyślała Twoją propozycję do jutra i wtedy dała Ci swoją odpowiedź. 

 

#7.2 

Instrukcja dla grupy doradczej A (samozatrudnienie) 

Ustalcie następujące informacje: 

● Jaka będzie całkowita kwota, którą pracodawca przeznaczy na        

wynagrodzenie Bohaterki? 

● Na jaką kwotę brutto Bohaterka będzie wystawiała fakturę firmie         

(razem z VAT)? 

● Kto ponosi koszty ubezpieczeń i innych świadczeń dla Bohaterki? 

● Jaką kwota pozostanie do dyspozycji Bohaterki po odliczeniu        

ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń (kwota netto dla        

pracownika)? 

● Jak wygląda pozafinansowy aspekt zmiany formy prawnej       

zatrudnienia Bohaterki? Spróbuj wymienić jak najwięcej plusów i        

minusów. Sugestie: 

- Jak zmieniła się forma rozliczania faktur przez Bohaterkę i co to            

oznacza dla zasobu jej czasu wolnego? 

- Czy Bohaterka ma prawo do finansowanych przez pracodawcę         

szkoleń i wsparcia jej rozwoju zawodowego? 

- Jak po zmianie wygląda jej sytuacja urlopowa? 

- Czy Bohaterka będzie miała taki sam czy bardziej swobodny reżim           

pracy? 
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Skorzystajcie z kalkulatorów: 

http://kalkulatory.nf.pl/kalkulator/wynagrodzenie/firma (wysokość 

wynagrodzenia), http://www.pit.pl/kalkulator-podatku-VAT/ (wysokość 

VAT) 

  

Instrukcja dla grupy doradczej B (umowa o pracę) 

Ustalcie następujące informacje: 

● Jaki będzie całkowity koszt pracodawcy? 

● Jaka jest kwota brutto wynagrodzenia Bohaterki? 

● Kto ponosi koszty ubezpieczeń i innych świadczeń dla Bohaterki?         

Kto jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek na       

ubezpieczenia i świadczenia Bohaterki? 

● Jak wygląda pozafinansowy aspekt zmiany formy prawnej       

zatrudnienia Bohaterki? Spróbuj wymienić jak najwięcej plusów i        

minusów, sugestie: 

● Czy Bohaterka ma prawo do finansowania przez pracodawcę szkoleń         

i wsparcia jej rozwoju zawodowego? 

● Czy Bohaterka będzie miała taki sam czy bardziej swobodny reżim          

pracy? 

● Jak po zmianie wygląda jej sytuacja urlopowa? 

Skorzystajcie z kalkulatora wynagrodzeń: 

http://kalkulatory.nf.pl/kalkulator/wynagrodzenie 

  

#7.3  

Dla osoby wcielającej się w rolę Bohaterki (należy przygotować trzy          

karteczki i na każdej z nich napisać po jednej z tych informacji): 

● planuje wziąć kredyt na mieszkanie 

● jest w związku i planuje ślub i macierzyństwo 

Dla osoby wcielającej się w rolę menadżera/ki: 
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Chcesz Bohaterkę w swoim zespole, bo wiesz, że jest dobrą pracownicą.           

Jednocześnie musisz starać się przestrzegać rygorów płacowych       

narzuconych Ci przez kierownictwo firmy: 

● Bohaterka może być zatrudniona na umowie zlecenie lub jako osoba          

samozatrudniona 

● nie można przeznaczyć na pensję Bohaterki więcej niż 3700 zł w           

ramach całkowitego kosztu zatrudnienia (tzw. „brutto brutto”) 

  

#7.4  

Dotychczasowe warunki zatrudnienia: 

rodzaj umowy 

wynagrodzenie 

wymiar pracy 

Samozatrudnienie Umowa o pracę 

Kwota brutto na fakturze: Całkowity koszt pracodawcy: 

Kwota netto na fakturze: Kwota brutto: 

Kwota netto dla Bohaterki: Kwota netto: 

(tutaj prowadzący wypisuje   

zaznaczając znakiem “-” inne    

koszty, które dochodzą przy    

samozatrudnieniu - finansowe i    

pozafinansowe) 

 

 

(tutaj prowadzący wypisuje   

zaznaczając znakiem “+” wszystkie    

koszty, które są pokrywane w     

ramach umowy o pracę - finansowe      

i pozafinansowe) 

 

Multimedia 
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#7.1 Prezentacja o formach zatrudnienia:     

https://docs.google.com/presentation/d/1JogrHf7YO20kVgYvYJOJ7f6Y4

ZGl79qbn-HXnRftWKE/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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8. Zachodzę w ciążę, idę na urlop, odkładam na         

emeryturę. Co to są zabezpieczenia społeczne? 

  

Interpretacja wyników 

Wynik pozytywny: 

Pojawienie się dwóch czerwonych linii w okienku wyniku -         

jedna w obszarze kontrolnym (C), druga w obszarze        

testowym (T) - oznacza ciążę. 

UWAGA: Nawet jeśli linia w obszarze testowym (T) jest         

jaśniejsza od linii w obszarze kontrolnym (C) wynik jest         

pozytywny. 

 

Bohaterka patrzy na ulotkę, którą trzyma w lewej ręce, a potem na            

plastikowy test, który trzyma w prawej ręce. Czyta “oznacza ciążę…”,          

po czym patrzy na dwa paski na teście.  

- Czy to żart? - zastanawia się. 

Tak trudno jej w to uwierzyć, że nawet jeszcze nie czuje się            

przerażona, chociaż wyczuwa nadciągający atak paniki.  

Czyta ulotkę dziesiąty raz. Patrzy na dwie kreski. I nagle myśli           

eksplodują w jej głowie. 

- Jak on zareaguje? Jak ja sobie poradzę? Jak to się stało? Co ja mam               

robić? Jak my damy sobie radę? Jak się utrzymamy? Co ja powiem w             

pracy? Czy ja w ogóle mam prawo do jakiegokolwiek zasiłku czy           

urlopu? Co powiedzą rodzi… O nie, rodzice, jak ja im w ogóle spojrzę w              

oczy?! Dopiero co zaczęłam samodzielne życie i od razu mam ich prosić            

o pomoc?! 

- Puk, puk! Jesteś tam? Wszystko w porządku? 

Bohaterka wyszła z łazienki i bez słowa podała swojemu partnerowi          

test. Spojrzeli na siebie. 
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Po zajęciach... 

student wie: 

● co to jest zabezpieczenie społeczne, 

● jakie są ubezpieczenia społeczne, składki i ich wysokość, 

● jakiego rodzaju świadczenia wynikają z danych składek, 

● jaka jest różnica między ZUS a NZF. 

student potrafi: 

● opowiedzieć do jakich świadczeń ma prawo pracownik w        

zależności od formy zatrudnienia, 

● opowiedzieć o polskim systemie zabezpieczenia społecznego, 

● liczyć wysokość poszczególnych składek, zasiłku     

macierzyńskiego, chorobowego, rentowego emerytalnego oraz     

macierzyńskiego. 

student jest: 

● świadom społecznych i indywidualnych skutków opłacania      

składek dla solidarności i spójności społecznej. 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć: 

1. Solidarność społeczna – zebranie skojarzeń studentów, wspólne        

wypracowanie definicji, wskazanie jej przejawów. 

2. Zabezpieczenie społeczne – zdefiniowanie, czym jest i jak         

funkcjonuje w Polsce. 

3. ZUS i NFZ – przekazanie podstawowych informacji o tych instytucjach           

oraz zadaniach, które podejmują. 

4. Rodzaj ubezpieczenia (składki) a przysługujące pracownikowi       

świadczenia – przekazanie szczegółowych informacji. 

5. Rodzaj umowy a przysługujące pracownikowi świadczenia –        

przekazanie szczegółowych informacji. 
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6. Liczenie wysokości zasiłków - nauczenie studentów liczenia        

wysokości zasiłków. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, dyskusji 

i wykładów 

 

Solidarność społeczna                         20 minut 

Cel Zachęcenie studentów do refleksji nad solidarnością      

społeczną, o którą oparta jest idea zabezpieczenia       

społecznego. 

Instrukcja Na początku zajęć zachęć studentów do dyskusji. Zadaj        

im pytania: 

- co to jest solidarność społeczna? 

- jak ona się przejawia? 

- czy zauważacie ją w społeczeństwie? 

- na czym powinna polegać? 
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Zabezpieczenie społeczne w Polsce                20 minut 

Cel Przekazanie studentom najważniejszych informacji o     

polskim systemie zabezpieczenia społecznego. 

Rekwizyty Prezentacja o zabezpieczeniu społecznym w Polsce      

(Multimedia #8.1) 

Instrukcja Korzystając z prezentacji przekaż studentom następujące      

informacje: 

● czym jest zabezpieczenie społeczne, 

● jakie instytucje w Polsce realizują zadania z zakresu        

zabezpieczenia społecznego i na czym dokładnie      

polega ich działalność, 

● jakie programy zabezpieczenia społecznego    

realizowane są w Polsce (przykład: 500+), 

● jakie rodzaje ubezpieczeń opłaca się w ramach       

systemu zabezpieczenia społecznego i jakie z ich       

tytułu świadczenia przysługują płatnikowi, 

● jakie składki płaci się w zależności od umowy jaką         

się zawarło z pracodawcą. 

 

Bohaterka zachodzi w ciążę                   20 minut 

Cel Przekazanie studentom umiejętności wyliczania    

wysokości składek. 

Rekwizyty Liczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w zależności      

od formy zatrudnienia (Załącznik #8.1) 

Instrukcja Nawiąż do historii Bohaterki, która dowiaduje się, że jest         

w ciąży.  

Zadaniem studentów będzie obliczenie wysokości zasiłku      
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macierzyńskiego, który by jej przysługiwał w zależności       

od rodzaju umowy, który by podpisała z firmą RPIO S.A.          

lub gdyby była osobą samozatrudnioną. 

Podziel studentów na trzy grupy i rozdaj im instrukcje         

(Załącznik #8.1). 

 

Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj!!! 
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Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

#8.1 

Pamiętaj, aby przed wydrukowaniem wpisać imię Bohaterki. 

 

Grupa I – umowa o pracę 

Bohaterka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zarabia 3000 zł           

brutto. Zachodzi w ciążę i rodzi dziecko dokładnie dokładnie rok po           

podpisaniu umowy o pracę. 
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1. Jaka była pensja netto Bohaterki, przy założeniu, że stawka za          

ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8%?  

2. Jakiej wysokości jest jej zasiłek macierzyński, jeżeli wiadomo, że: 

- Wysokość zasiłku wynosi 100% przeciętnego miesięcznego       

wynagrodzenia kobiety w ciągu ostatniego roku przed przejściem na         

urlop macierzyński lub rodzicielski - przez pierwsze 26 tygodni 

- Przez kolejne 26 tygodni wynosi 60% tej kwoty.  

(Lub – przez całe 52 tygodnie wynosi 80% tej kwoty) Bohaterka wybiera            

100% i 60%. 

Warto skorzystać: http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen 

 _  _  

Grupa II – samozatrudnienie 

Bohaterka jest samozatrudniona. Firma RPIO S.A. za wykonane czynności         

płaci jej średnio około 3200 zł miesięcznie (dochód). Bohaterka zachodzi          

w ciążę i rodzi dziecko dokładnie dokładnie rok po “założeniu własnej           

firmy”. 

1. Ile Bohaterka miała pieniędzy na rękę jeżeli wiemy, że skorzystała z           

„preferencyjnej” składki (wraz z chorobowym) przez pierwsze dwa        

lata (bez VAT, warto skorzystać z kalkulatora:       

http://kalkulator.racymind.pl/web/samozatrudnienie) 

2. Jakiej wysokości jest jej zasiłek macierzyński, jeżeli wiadomo, że: 

- Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru (a więc kwoty          

od której płacone było ubezpieczenie) - przez pierwsze 26 tygodni i           

60% przez kolejne 26 tygodni -lub – przez całe 52 tygodnie wynosi            

80% tej kwoty. Jeżeli kwota ta jest niższa niż 1000 zl, to państwo             

dopłaca różnicę – jeśli to przypadek Bohaterki w jakiej wysokości          

dopłaciłoby jej państwo? 

3. Czy Bohaterce opłaca się płacić dobrowolne składki na        

ubezpieczenie chorobowe, jeśli bez ich opłacania od 1 stycznia 2016          

r. każda nieubezpieczona matka ma prawo do 1000 zł zasiłku          
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macierzyńskiego przez rok (finansowanego z budżetu) [UWAGA!       

PYTANIE PODCHWYTLIWE] 

    

Grupa III– umowa o dzieło i zlecenie 

Bohaterka dostała ostatecznie wybór od przełożonych: 

1. Albo zatrudnią ją na podstawie umowy o dzieło i wypłacą do ręki            

3500 zł miesięcznie 

2. Albo zatrudnią ją na podstawie umowy zlecenia, lecz kwota na rękę           

wyniesie wówczas tylko 2500 zł. 

W ciągu roku Bohaterka zachodzi w ciążę i rodzi dziecko. 

Jakiego wyboru powinna dokonać Bohaterka jeżeli wiemy, że: 

1. Od 1 stycznia 2016 r. każda matka, która nie miała ubezpieczenia           

ma prawo do zasiłku w wysokości 1000 zł przez rok (opłacanego z            

budżetu państwa) 

2. W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest       

dodatkowe – czy powinna się na nie zdecydować? Koszty uzyskania          

przychodu wynoszą 20%, a Bohaterka nie ma żadnego innego         

zatrudnienia. 

Zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru (pensji netto)        

przez pierwsze 26 tygodni i 60% przez kolejne 26 tygodni. 

Warto skorzystać z : http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen 

 

Multimedia 

#8.1 Prezentacja o zabezpieczeniu społecznym w Polsce:       

https://docs.google.com/presentation/d/1c-2Z8iOXxC4krVTMGX1sa-OTgB

Qb70ADIBg93VMbxTM/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 115 

http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
https://docs.google.com/presentation/d/1c-2Z8iOXxC4krVTMGX1sa-OTgBQb70ADIBg93VMbxTM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1c-2Z8iOXxC4krVTMGX1sa-OTgBQb70ADIBg93VMbxTM/edit?usp=sharing


 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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9. Diagnozuję i rozwiązuję konflikty w miejscu pracy.        

Mobbing, dyskryminacja – jak sobie z tym radzić? 

 

- Słucham?! 

- Kurczę, może nie powinnam była Ci mówić. Myślałam, że wszyscy w            

naszym dziale dostali tę podwyżkę. Tzn. wszyscy, z którymi do tej pory            

rozmawiałam dostali. Wychodzi na to, że tylko ty nie… - Klaudia,           

koleżanka z pracy Bohaterki, niepewnie zawiesiła głos patrząc na nią ze           

współczuciem. - Może idź do HRów i spytaj się, o co chodzi. Może to              

jakieś nieporozumienie? 

Bohaterka wiedziała, że to nie jest nieporozumienie. Odkąd wróciła do          

pracy po urodzeniu dziecka co chwilę spotykała się z niecierpliwym          

pytaniem przełożonych, jak długo ma zamiar korzystać z prawa do          

dwóch przerw na karmienie.  

- Ostatnio naprawdę dużo się dzieje i ta godzina jest wielokrotnie           

kluczowa, żeby zrealizować cele całego zespołu na dany dzień.         

Niektórzy muszą przez to zostawać po godzinach! - wypominał jej          

zdenerwowany menadżer za każdym razem, gdy wychodziła wcześniej        

do domu. 

- Wiem, że to przez moje karmienie. Czułam, że coś takiego w końcu             

się stanie. Chociaż z drugiej strony trudno mi uwierzyć, że takie rzeczy            

ciągle się zdarzają. Przecież to dyskryminacja! 

- Błagam Cię, pogadaj z Rashdi z administracji, to dopiero się           

przekonasz, jakie rzeczy potrafią się wciąż zdarzać. Albo złap Michała z           

księgowości! Jemu zdarzyła się bardzo podobna historia! Dogadacie się. 

- Faktycznie, słyszałam o Michale. A kojarzysz Rafała? Jego też nieźle           

wycackali w poprzedniej pracy. Ciekawa jestem, ile osób z naszej firmy           

spotkało się z dyskryminacją. Albo z mobbingiem! To by dopiero było! 

 

Po zajęciach... 
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student wie: 

● co to jest dyskryminacja, molestowanie, mobbing, 

● gdzie zgłosić się w przypadku wystąpienia któregoś z tych         

zjawisk, 

● ... 

student potrafi: 

● rozpoznawać omawiane zjawiska i na nie reagować, 

● odszukać przepisy prawne dotyczące mobbingu i dyskryminacji, 

● ... 

student jest: 

● świadom przyczyn występowania tego rodzaju zjawisk, 

● gotowy do podejmowania działań przeciwdziałających     

konfliktom w pracy, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia ze względu na płeć,         

wiek, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, poglądy      

polityczne, przynależność związkową, w tym molestowanie i       

molestowanie seksualne – zaprezentowanie studentom definicji      

dyskryminacji w miejscu pracy oraz wskazanie na przesłanki, ze względu          

na które można stwierdzić, że doszło do dyskryminacji. 

2. Mobbing – przekazanie studentom informacji o tym, jak Kodeks Pracy           

definiuje mobbing. 

3. Statystyki dotyczące dyskryminacji i mobbingu w Polsce –         

przedstawienie statystyk i informacji pokazujących skalę dyskryminacji i        

mobbingu na polskim rynku pracy. 

4. Reagowanie na przypadki dyskryminacji i mobbingu – zachęcenie         

studentów do reagowania na przypadki mobbingu i dyskryminacji, które         
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obserwują wokół siebie oraz przekazania wiedzy o tym, gdzie można w           

takich sytuacjach szukać pomocy. 

5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Dyskryminacja i mobbing w Kodeksie Pracy        20 minut 

Cel Celem ćwiczenia jest przekazanie studentom wiedzy o       

zapisach dotyczących dyskryminacji (pośredniej,    

bezpośredniej, molestowaniu, w tym seksualnym) oraz      

mobbingu w Kodeksie Pracy. 

Rekwizyty Prezentacja o dyskryminacji i mobbingu w Kodeksie Pracy        

(Multimedia #9.1) 

Instrukcja Na początku spytaj studentów, jak oni rozumieją pojęcia,        

które będziesz im prezentować. Zapytaj na przykład czym        

różni się molestowanie od molestowania seksualnego lub       
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dyskryminacja pośrednia od bezpośredniej. Następnie     

przejdź do prezentacji. 

 

Opowieści o dyskryminacji i mobbingu           60 minut 

Cel Dzięki ćwiczeniu studenci uczą się rozpoznawać      

omawiane zjawiska, nazywać je i wiedzą, gdzie mogą        

szukać pomocy, gdy ich doświadczą. 

Rekwizyty Historie współpracowników Bohaterki (Załącznik #9.1) 

Instrukcja Nawiązując do historii Bohaterki, opowiedz studentom, że       

wróciła ona z urlopu rodzicielskiego i w pewnym        

momencie zorientowała się, że jest ofiarą dyskryminacji       

ze względu na swoje macierzyństwo (nie dostała       

podwyżki, jak reszta osób w jej dziale, ponieważ korzysta         

z prawa do dwóch półgodzinnych przerw w pracy na         

karmienie dziecka). Zgodnie z sugestią koleżanki      

postanowiła porozmawiać z innymi pracownikami firmy      

RPIO i poznać ich historie.  

 

Diagnoza 

Podziel studentów na 5 grup. Każdej rozdaj wydrukowane        

historie współpracowników. Zadaniem studentów jest     

nazwanie opisywanego zjawiska. Daj im 5 minut na        

wykonanie zadania. Następnie poproś każdą grupę po       

kolei o opowiedzenie o swoich przypadkach i określenie        

do jakiego naruszenia w nich doszło. W zależności od         

poprawności odpowiedzi, sprostuj je i wytłumacz      

dokładnie, dlaczego mamy do czynienia z tym właśnie        

zjawiskiem. 
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Pomoc 

Poproś studentów, aby przekazali swoje przypadki grupie       

po swojej lewej stronie. Następnie poinformuj, że ich        

kolejnym zadaniem jest wskazanie instytucji lub osób, do        

których można się zwrócić o pomoc, gdy doświadczy się         

danego naruszenia. Daj im na to 10 minut. 

Podobnie jak w poprzednim przypadku po wykonanym       

zadaniu poproś studentów o podzielenie się      

odpowiedziami. Uzupełnij je swoimi własnymi pomysłami.      

Skorzystaj z bazy instytucji umieszczonej na końcu       

podręcznika. Oprócz instytucji zwróć uwagę na to, że w         

omawianych sytuacjach można również zwrócić się do: 

● mediów, 

● psychiatry/psychologa zwłaszcza w przypadku    

mobbingu, 

● przyjaciół/rodziny/partnera/ki, 

● firmowego działu HR. 

Omówienie Na koniec zajęć podejmij temat reagowania      

współpracowników, którzy widzą, że ktoś pada ofiarą,       

któregoś z omawianych naruszeń.  

Jak pomóc? 

Czy warto ryzykować własną posadę, by pomóc innym? 

Jak można sobie poradzić w sytuacji, gdy ma się         

zeznawać w sądzie przeciwko swojemu obecnemu      

pracodawcy na rzecz koleżanki/kolegi, która/y     

doświadczył/a dyskryminacji lub mobbingu?  

 

Możesz też zapytać studentów, czy sami doświadczyli       

dyskryminacji lub mobbingu lub ktoś z ich znajomych        
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doświadczył. Dzielenie się takimi doświadczeniami nie jest       

proste, więc zachowaj odpowiednią delikatność i      

wyczucie. 

 

Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 
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Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

#9.1 

Grupa I 

1. Monika pracowała w fundacji „Osiedlowa Integracja”, w której         

zajmowała się animacją czasu wolnego dla dzieci z biednych dzielnic.          

Zawsze marzyła o pracy, która będzie dawała jej poczucie sensu, w której            

będzie robiła coś dobrego dla innych ludzi i pracowała z osobami, dla            

których ważne są pewne wartości i idee. Chciała, aby jej praca przynosiła            

zmianę. Praca w fundacji miała być realizacją tych marzeń, ale niestety           

realia nie były tak sielankowe, jak oczekiwała. Andrzej, szef Moniki i           

prezes fundacji, okazał się bardzo zaangażowanym, ale też wymagającym         
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przełożonym. Z początku docenił Monikę za to, że również wkłada dużo           

energii w pracę i zaczął wymagać od niej coraz więcej, bo wiedział, że ona              

zawsze się zgodzi na kolejne obowiązki. W pewnym momencie Monika          

zorientowała się, że pracuje codziennie po 9-10 godzin i jest wykończona.           

Postanowiła porozmawiać z Andrzejem i poprosić o zmniejszenie        

obowiązków. Była pewna, że się zgodzi, ponieważ miała z nim koleżeński,           

bezpośredni kontakt. Jednak podczas rozmowy Andrzej bardzo się        

zdenerwował na Monikę, oskarżył ją o brak odpowiedzialności i obojętność          

na los dzieci z biedniejszych rodzin. W kolejnych dniach Monika dostała           

pod opiekę kolejne grupy dzieci. Nie chciała wyjść na osobę bez serca,            

więc milcząco przyjęła kolejne obowiązki zwłaszcza, że Andrzej powiedział         

innym pracownikom o jej „lenistwie i obojętności” i było jej wstyd. Monika            

coraz częściej słyszała od szefa nieprzyjemne komentarze i oskarżenia o          

niedbale wykonywane obowiązki. Po czterech miesiącach nieprzychylnych       

komentarzy i wymagań ponad siły postanowiła odejść z pracy. 

(mobbing) 

  

2. Grzegorz pochodzi z małej miejscowości. Pracował kiedyś w dużej          

korporacji w Warszawie. Kilka dni po rozpoczęciu pracy przełożony zaczął          

czynić mu nieprzyjemne uwagi dotyczące pochodzenia, komentując jego        

wypowiedzi mówiąc np. „co ty możesz wiedzieć, wieśniaku”. Co więcej,          

zachęcał innych współpracowników do podobnych zachowań. 

(molestowanie) 

  

Grupa II 

1. Ula pracowała jako graficzka w dziale IT, w którym była jedyną kobietą.             

Jej koledzy często komentowali jej wygląd prawiąc jej komplementy, ale          

w dość żartobliwy sposób. Uli nigdy to specjalnie nie przeszkadzało, wręcz           

było jej miło. Pewnego razu jeden z kolegów Uli, Maciek, przyniósł do            

pracy kalendarz z kobietami w erotycznej bieliźnie. Wszystkim się to          

bardzo spodobało, również Ula doceniła urodę modelek na zdjęciach.         
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Jednak z czasem koledzy coraz częściej wplatali w swoje komplementy          

uwagi natury erotycznej. Zastanawiali się przy Uli, jak ona by wyglądała w            

takiej bieliźnie, czy jej ciało wygląda podobnie do ciał modelek i żartowali            

sobie, że chętnie ją by też zobaczyli w takim kalendarzu. Ula coraz gorzej             

odnajdywała się w tej sytuacji. Nie czuła się poważnie traktowana przez           

kolegów. 

(dyskryminacja ze względu na płeć/molestowanie seksualne) 

  

2. Rashdi jest młodą, wykształconą muzułmanką. Zanim zaczęła pracę w          

RPIO S.A. ubiegała się o pracę w Urzędzie Gminy w L. na stanowisku             

konsultantki ds. turystyki i funduszy unijnych. Spełniała wszystkie        

wymogi: ma dyplom wyższej szkoły turystycznej w mieście wojewódzkim,         

ukończone kursy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych w turystyce,         

dobrze zna język angielski i francuski. Z łatwością przeszła wstępny etap           

rekrutacji i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, na którą         

przyszła ubrana w hijab. Kierowniczka poinformowała ją, że jest najlepszą          

kandydatką na stanowisko konsultantki, jednak będzie musiała       

dostosować się do urzędowego stylu ubioru i zrezygnować z nakrycia          

głowy chustą. Zgodnie bowiem z wewnętrznym zarządzeniem wójta        

gminy, strój urzędników i urzędniczek został bardzo precyzyjnie        

określony, a jeden z punktów tego zarządzenia stanowi o zakazie          

noszenia okryć na głowie. Jednocześnie, w urzędzie gminy nie obowiązuje          

żadne zarządzenie odnośnie obecności symboli religijnych noszonych       

przez urzędników. 

(dyskryminacja pośrednia ze względu na religię) 

  

Grupa III 

Pani Krystyna pracowała poprzednio w dużej firmie jako księgowa.         

Rozpoczynając tam pracę miała 62 lata i była zdecydowanie najstarszą          

pracownicą. Wkrótce po tym, jak się zaklimatyzowała w nowym miejscu i           

jej współpracownicy się z nią poznali, zaczęli żartować z jej wieku,           
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zwłaszcza kierowniczka działu księgowości. Zamiast „pani Krystyno”,       

zaczęła zwracać się do niej per „pani Babciu”. Każde opóźnienie w pracy            

lub najmniejszy błąd czy niepewność komentowała jako demencję. Pani         

Krystyna powiedziała raz kierowniczce, że takie żarty sprawiają jej         

przykrość, ale ta ją zbyła, mówiąc, że przesadza „jak typowa stara baba”. 

(dyskryminacja ze względu na wiek/molestowanie) 

  

2. Aneta wychowuje swojego niepełnosprawnego syna, Jacka, który ma         

10 lat. Jacek potrzebuje codziennie dużo opieki, w związku z czym Aneta            

poprosiła swojego szefa w poprzedniej pracy o możliwość skorzystania z          

elastycznego czasu pracy. Jej szef się nie zgodził, ponieważ uznał, że           

przysługuje on jedynie rodzicom małych dzieci. 

(dyskryminacja przez asocjację) 

  

GRUPA IV 

1. Marek pracował wcześniej w firmie Polex. Kierownik jego działu          

przydzielił mu miejsce pracy w całkowicie odizolowanym od reszty         

pracowników pomieszczeniu, w którym dostępne były tylko stare        

komputery ze starym, niekompatybilnym z wieloma programami       

systemem operacyjnym. Mimo tego faktu Markowi zostały przydzielone        

zadania, które bez pomocy nowoczesnych aplikacji komputerowych nie        

były możliwe do wykonania. Kierownik zarzucił niekompetencję i czynił         

publiczne uwagi na temat pracy Marka oraz zabronił współpracownikom         

jakiejkolwiek pomocy jemu, ponieważ Marek powinien sam się wykazać         

umiejętnościami informatycznymi, które opisał podczas rekrutacji. Taka       

sytuacja trwała 6 miesięcy. 

(mobbing) 

  

2. Michał jest wdowcem samotnie wychowującym dwójkę dzieci:        

dwuletniego Adasia i czteroletnią Anię. W swojej poprzedniej pracy długi          

czas starał się o uelastycznienie czasu pracy ze względu na małe dzieci.            
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Jego przełożony za każdym razem oznajmiał mu, że przy jego          

obowiązkach nie jest w stanie się na to zgodzić. Pewnego dnia podczas            

obiadu Michał zagadał do koleżanki z pracy, która – jak się wtedy            

dowiedział – również samotnie wychowuje dzieci. Chciał się dowiedzieć,         

jak łączy etat z opieką nad małymi dziećmi. Koleżanka wyznała mu, że jej             

godzinowy system pracy jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci,          

więc radzi sobie całkiem nieźle. Oboje nie mogli zrozumieć, czemu Michał           

nie mógł pracować na podobnych warunkach, zwłaszcza że oboje uznali,          

że ich obowiązki są bardzo podobne. 

(dyskryminacja pośrednia) 

  

GRUPA V 

1. Rafał w poprzedniej firmie pracował 35 godzin tygodniowo ze względu           

na swoją niepełnosprawność (takie ma zalecenie od lekarza, 35 godzin to           

dla Rafała pełny etat). Dział, w którym pracował, szybko się rozwijał i            

szefostwo postanowiło wysłać na szkolenia współpracowników Rafała –        

Magdę i Adama, aby podnieśli swoje kompetencje. Rafał nie dostał          

propozycji szkolenia, mimo że zajmował takie samo stanowisko co kolega          

i koleżanka. Powiedziano mu, że szkolenia trwają 40 godzin tygodniowo          

przez co on nie może w nich uczestniczyć. 

(dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność) 

    

2. Podczas jednej z licznym rozmów rekrutacyjnych rekruterka        

dopytywała się Marianny, jak będzie radziła sobie z opieką nad małymi           

dziećmi (których ma dwójkę, jedno w wieku 2,5 roku, drugie          

jednoroczne). Rekruterka zadała również pytania o to, co będzie, gdy          

dzieci zachorują, czy mieszka niedaleko babci, czy stać ją na opiekunkę.           

Pojawiły się również komentarze sugerujące, że Marianna nie da rady          

pogodzić pracy z opieką nad dziećmi.  

(dysk ze względu na płeć) 
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Multimedia 

#9.1 Prezentacja o dyskryminacji i mobbingu w Kodeksie Pracy:         

https://docs.google.com/presentation/d/1vGadcJLzK7Hx_BTAZc5GdsI70d

FtIULLWQNxXr49C0E/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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10. Interweniuję. Sąd Pracy i Państwowa Inspekcja       

Pracy 

 

Cześć! 

Nie wiem, czy mnie kojarzysz, mam na imię Ania i pracuję w dziale             

badań. Wróciłam niedawno w urlopu macierzyńskiego i kadry robią mi          

jakieś dziwne problemy z przerwą na karmienie - chcą, żebym im           

pokazała zaświadczenie od lekarza, że wciąż karmię, bo inaczej będę          

musiała pracować po 8 godzin. Marek, ten informatyk powiedział mi, że           

miałaś podobny problem. Chciałam się Ciebie spytać, jak sobie z tym           

poradziłaś, bo szczerze mówiąc ręce mi opadają, jak sobie myślę, że           

nasze kierownictwo odwala takie akcje. Zresztą nie tylko młode matki          

mają problemy. Bożena z mojego działu opowiadała mi, że nie chcą jej            

dać dofinansowania na okulary, bo miała wadę wzroku zanim przyszła          

do pracy w RPIO. Z kolei słyszałam, że w tym nowym projekcie są             

straszne opóźnienia z wypłatami. Myślę sobie, że to bez sensu, aby           

każdy z nas kłócił się szefostwem w pojedynkę. Może warto zacząć           

działać razem? 

Daj znać, co o tym myślisz. 

Pozdrawiam, 

Ania 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● jak działają PIP i Sądy Pracy, 

● kiedy zgłosić się do PIP, a kiedy do Sądu Pracy, 

● ... 

student potrafi: 

● napisać zgłoszenie do PIP, 
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● napisać pozew do Sądu Pracy, 

● ocenić, w jaki sposób najlepiej zareagować w trudnej sytuacji w          

pracy, 

● ... 

student jest: 

● przygotowany do reagowania na nieprzestrzeganie prawa w       

miejscu pracy, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Sądy Pracy – przekazanie informacji, jak działają Sądy Pracy. 

2. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – przekazanie informacji, jak         

działa PIP, jak można się do niego zgłosić i jakiego rodzaju pomoc            

uzyskać. 

3. Pisanie pozwu i zawiadomienia - oswojenie studentów z biurokracją          

związaną ze składaniem pozwów i zawiadomień. 

4. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 
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 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Państwowa Inspekcja Pracy                       20 minut 

Cel W tej części zajęć studenci uzyskują wiedzę o tym, czym          

jest PIP, jakie są jego zadania, jaką pomoc oferuje i jak           

można z niej skorzystać. Prowadzący zwraca również       

uwagę na to, w jakich sprawach można zwrócić się do          

Sądu Pracy, a w jakich do PIP. 

Rekwizyty Prezentacja o PIP (Multimedia #10.1) 

Instrukcja Zanim zaczniesz omawiać prezentację, warto spytać      

studentów o ich skojarzenia oraz ewentualne      

doświadczenia z PIP. Po pogadance przejdź do       

prezentacji. W jej trakcie możesz wejść na stronę        

internetową PIP i wspólnie ze studentami przyjrzeć się        

formularzowi, poprzez który składa się zawiadomienia. 

Omówienie Po prezentacji spytaj studentów: 

Na podstawie dotychczas zaprezentowanej wiedzy, z      

jakimi sprawami udalibyście się do Sądu Pracy, a z jakimi          

do PIP? 

Podkreśl, że można również zgłosić się do obu instytucji         

jednocześnie. 

 

Bohaterka interweniuje w imieniu współpracowników 30      

minut 

Cel Dzięki ćwiczeniu studenci trenują rozpoznawanie sytuacji,      

w których naruszane jest prawo pracy oraz uczą się na nie           
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reagować. Ważnym aspektem ćwiczenia jest również to,       

że reagują nie w swoim imieniu, ale czyimś - dzięki temu           

trenują również empatię. 

Rekwizyty Historie współpracowników Bohaterki (Załącznik #10.1),     

przykładowe pozwy (Inspiracja #10.1), puste kartki a4 

Instrukcja Historie współpracowników 

Przytaczając fragment historii Bohaterki z początku tego       

scenariusza, zwróć studentom uwagę na to, że Bohaterka        

zaczyna angażować się w pomoc swoim      

współpracownikom, których prawa w pracy nie są       

przestrzegane.  

Podziel studentów na 4 grupy i rozdaj każdej instrukcję z          

historiami (Załącznik #10.1). Na wykonanie zadania daj       

im 10 minut.  

Gdy studenci skończą pracę poproś każdą grupę, aby        

opowiedziała o swoich przypadkach i rozwiązaniach. 

Pisanie pozwów 

Następnie poproś studentów, aby w swoich grupach       

wybrali jeden przypadek, do którego napiszą pozew do        

Sądu Pracy. Zanim przystąpią do pracy pokaż im, jak         

wyglądają przykładowe pozwy (zob. Inspiracja #10.1).      

Możesz je wcześniej wydrukować, aby każda grupa       

dostała po pozwie. Zachęć studentów do przeczytania ich i         

nazwania poszczególnych elementów. Następnie rozdaj     

każdej grupie kartkę A4 i poproś o napisanie pozwu w          

sprawie, którą wybrali. Możesz też podać informacje       

dotyczące opłat sądowych i pełnomocnictwa (zob. Ważne       

definicje #10.1). 
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Twoje ćwiczenie 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Ważne definicje #10.1 

 

Opłaty sądowe i koszty procesowe – gdy pracownik wnosi sprawę          
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do sądu pracy, nie ponosi żadnych opłat – ani sądowych, ani kosztów            

procesowych. Jeśli wygra sprawę, to wszelkie opłaty ponosi pozwany.         

Jeśli przegra, to wszystkie koszta ponoszone są z budżetu państwa. 

Pełnomocnictwo – pracownik może podczas sprawy sądowej powołać        

swojego pełnomocnika, może to być osoba mu/jej bliska lub zatrudniony          

prawnik (jeśli decyduje się na prawnika, to wtedy ponosi koszty          

związane z jego pracą). 

 

Inspiracja #10.1 

 

Przykładowe pozwy do sądu pracy: 

 

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/data/mp/1486/wypelniony_wz

or_pozwu_o_wyplate_wynagrodzenia.doc 

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/data/mp/1487/wypelniony_wz

or_pozwu_o_przywrocenie_do_pracy.doc 

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/data/mp/1488/wypelniony_wz

or_pozwu_o_sprostowanie_swiadectwa_pracy.doc 

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/data/mp/1489/wypelniony_wz

or_pozwu_o_ustalenie_stosunku_pracy.doc 

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/data/mp/1536/wypelniony_wz

row_pozwu_o_uznanie_wypowiedzenia_umowy_o_prace_za_beskuteczn

e.doc 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Załączniki 

#10.1  

Ważne!!! Przed wydrukiem pamiętaj, aby wpisać imię Bohaterki.        

Upewnij się, że zaproponowane stanowiska są realistyczne pod        

względem działalności firmy RPIO dostosowanej do grupy       

studentów.  

 

Grupa I  

Zapoznajcie się z treścią obu historii. Przedyskutujcie je i sprawdźcie, czy           

pracodawca łamie w tych przypadkach prawo czy nie. Możecie korzystać z           

internetu i smartfonów. Następnie wspólnie zdecydujcie, co Bohaterka        

może doradzić koleżance/koledze z pracy w danym przypadku.        

Zastanówcie się w szczególności, czy dana osoba powinna zwrócić się o           

kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy i/lub złożyć pozew do sądu pracy. 

  

1. Karina pracuje na stanowisku junior product menadżerki w firmie RPIO           

S.A.. Na początku zaoferowano jej umowę zlecenie na okres próbny (trzy           
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miesiące) z obietnicą, że po tym czasie dostanie umowę o pracę na czas             

określony. Karina przystała na tę propozycję. Praca bardzo jej się          

podobała i dobrze się czuła w zespole, do którego została przydzielona.           

Miała również dobre relacje z przełożoną. Po trzech miesiącach Karina          

została umówiona na spotkanie z działem HR. Poszła na spotkanie          

spodziewając się, że podpisze umowę o pracę. Niestety, okazało się, że           

firma nie może jej zaoferować jeszcze umowy o pracę, więc musiała po            

raz kolejny podpisywać umowę zlecenie. Ta sytuacja trwa już rok. 

  

2. Mirek już od dłuższego czasu pracuje w RPIO S.A. na umowie o pracę.              

Bardzo dobrze czuje się w zespole, w którym pracuje, ale nigdy nie            

dogadywał się ze swoim przełożonym. Zmęczony ciągłymi kłótniami i         

nieporozumieniami, postanowił on rozwiązać Mirkowi umowę o pracę w         

trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z zaznaczeniem, że z jego         

winy nastąpiło “ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”. Mirek       

otrzymał na piśmie rozwiązanie umowy oraz świadectwo pracy, w którym          

podano tryb rozwiązania umowy o pracę. Nie zależało mu na walce o            

miejsce pracy – uznał, że to dobra okazja, żeby coś zmienić i poszukać             

miejsca, w którym będzie miał lepsze relacje z przełożonymi. Aby jednak           

znaleźć bez komplikacji nową pracę zależało mu na dobrym świadectwie          

pracy, bez wpisu o zwolnieniu dyscyplinarnym. 

  

Grupa II 

Zapoznajcie się z treścią obu historii. Przedyskutujcie je i sprawdźcie, czy            

pracodawca łamie w tych przypadkach prawo czy nie. Możecie korzystać z           

internetu i smartfonów. Następnie wspólnie zdecydujcie, co Bohaterka        

może doradzić koleżance/koledze z pracy w danym przypadku.        

Zastanówcie się w szczególności, czy dana osoba powinna zwrócić się o           

kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy i/lub złożyć pozew do sądu pracy. 
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1. Błażej pracuje w RPIO S.A. jako opiekun klienta pozamiastowego. Jest           

zatrudniony na pełen etat, czyli pracuje 8 godzin dziennie, 40 godzin w            

tygodniu. Główną częścią jego zadań jest jeżdżenie do siedzib klientów          

poza Warszawą. Wielokrotnie zdarzało się, że Błażej przekraczał czas         

pracy, ponieważ musiał daleko dojeżdżać i nie wyrabiał się w 8 godzinach            

dziennie. W końcu postanowił podliczyć dodatkowe godziny, aby otrzymać         

za nie wynagrodzenie. Wówczas jego przełożona stwierdził, że Błażejowi         

nie należy się pensja za czas spędzony na dojazdacg, ponieważ          

wynagrodzenie dostaje za pracę wykonywaną w siedzibie klienta, czyli         

tam gdzie wykonuje faktyczną, merytoryczną pracę. 

  

2. Bożena pracuje jako analityczka danych w RPIO S.A. Zadania wykonuje           

na komputerze, przy którym dziennie spędza 8 godzin. Po trzech          

miesiącach pracy zauważyła, że pogorszył jej się wzrok. Do tej pory nosiła            

okulary, ale zauważyła, że przestały jej wystarczać i wciąż marszczy brwi.           

Poinformowała swojego przełożonego, że potrzebuje nowych okularów do        

pracy i że powinna dostać na nie dofinansowanie z firmy. Przełożony           

odpowiedział jej, że nie dostanie dofinansowania, ponieważ już przed         

rozpoczęciem pracy w firmie nosiła okulary, więc to nie on jest           

odpowiedzialny za jej wadę wzroku. 

  

Grupa III 

Zapoznajcie się z treścią obu historii. Przedyskutujcie je i sprawdźcie, czy           

pracodawca łamie w tych przypadkach prawo czy nie. Możecie korzystać z           

internetu i smartfonów. Następnie wspólnie zdecydujcie, co Bohaterka        

może doradzić koleżance/koledze z pracy w danym przypadku.        

Zastanówcie się w szczególności, czy dana osoba powinna zwrócić się o           

kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy i/lub złożyć pozew do sądu pracy. 

 

1. Milena pracuje najnowszym zespole w RPIO S.A. obsługującym nowe          

projekty, które do tej pory nie wchodziły w zakres działalności firmy.           
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Innymi słowy jest to nowy dział eksperymentalny. To młody zespół, w           

którym panuje miła atmosfera. Niestety, co miesiąc firma spóźnia się z           

wypłatami, usprawiedliwiając się opóźnieniami w realizacji projektów       

przez pracowników. Anna lubi swoich współpracowników i przełożonych,        

jednak terminowe otrzymywanie pensji jest dla niej bardzo ważne, gdyż          

nie ma oszczędności, a musi co miesiąc płacić czynsz za mieszkanie. 

  

2. Andrzej pracuje w magazynie firmy RPIO S.A. na umowie o pracę. W             

ostatnim czasie jest bardzo mało pracy, wręcz doszło do tego, że Andrzej            

został powiadomiony o tym, by nie przychodził do pracy przez dwa           

ostatnie tygodnie poprzedniego miesiąca. Gdy dostał wypłatę za ten         

miesiąc zauważył, że jest ona mniejsza o połowę - pracodawca nie           

wypłacił mu pieniędzy za czas bez pracy. 

 

Grupa IV 

Zapoznajcie się z treścią obu historii. Przedyskutujcie je i sprawdźcie, czy           

pracodawca łamie w tych przypadkach prawo czy nie. Możecie korzystać z           

internetu i smartfonów. Następnie wspólnie zdecydujcie, co Bohaterka        

może doradzić koleżance/koledze z pracy w danym przypadku.        

Zastanówcie się w szczególności, czy dana osoba powinna zwrócić się o           

kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy i/lub złożyć pozew do sądu pracy. 

 

1. Wojtek jest opiekunem klienta w RPIO S.A.. Jego menadżerką jest           

Magda. Na początku swojej pracy Wojtek miał dobre relacje z Magdą, do            

czasu gdy popełnił swój pierwszy błąd. Magda skomentowała go przy          

innych pracownikach i zaczęła podśmiewać się z niego. Sytuacja         

powtarzała się za każdym razem, gdy Wojtkowi podwinęła się noga. Co           

więcej, im dłużej Magda tak się zachowywała, tym częściej Wojtkowi          

zdarzały się pomyłki. Z czasem i inni pracownicy zaczęli traktować Wojtka           

mało poważnie i podśmiewywać się z jego “nieogarnięcia”. Wojtek w          

końcu zdecydował się porozmawiać z Magdą i powiedzieć, że nie          
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odpowiada mu taka atmosfera w pracy. Menadżerka tylko bardziej się          

zdenerwowała i zaczęła bardziej kontrolować jego pracę oraz nakładać         

coraz więcej obowiązków. Wojtek przychodził do firmy coraz bardziej         

zestresowany i bezradny. 

  

2. Anna urodziła dziecko i po 9 miesiącach urlopu rodzicielskiego wróciła           

do pracy. Zgodnie z prawem przysługują jej dwie półgodzinne przerwy w           

pracy na karmienie dziecka piersią, z których korzystała. Po trzech          

miesiącach po powrocie do pracy dział kadr poinformował ją, że musi           

przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nadal karmi       

dziecko piersią, jeśli wciąż chce korzystać z przerw. Wymóg ten wynika z            

regulaminu pracy w firmie, według którego takie zaświadczenie jest         

potrzebne, gdy dziecko ukończy pierwszy rok życia. 

  

Multimedia 

#10.1 Prezentacja o PIP: 

https://docs.google.com/presentation/d/1DYFN3gwdegnRBAarS9zc_LN_B

nis7vXM3KVJ5ur4he4/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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11. Organizuję się. Co organizacje pracownicze mogą       

zrobić dla pracownika? 

 

- Hm… najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłam od ukończenia liceum?  

Bohaterka spędzała wieczór ze znajomymi z czasów szkoły średniej.         

Dawno się nie widzieli i większość spotkania mijała im na opowiadaniu           

sobie, jak spędzili te kilka ostatnich lat. 

- Szczerze? Mam wrażenie, że najbardziej szaloną rzecz robię teraz.          

Zgadnijcie co! 

- Rzucasz pracę i wyjeżdżasz do Wietnamu! 

- Zakładasz własny biznes! 

- Adoptujesz dzieci! 

- Haha, to naprawdę ciekawe pomysły, do rozważenia! Ale nie, nikt nie            

zgadł. Zakładam w pracy związek zawodowy! 

- Naprawdę? Związek zawodowy? Chyba żartujesz? Chcesz sobie        

zniszczyć karierę zawodową do końca życia? 

- Hahaha, zachciało Ci się palenia opon? 

- A może źle Ci w wielkiej międzynarodowej korporacji i masz ochotę            

poczuć, jak to się żyło za PRL-u? 

Wszyscy byli bardzo rozbawieni nowinami Bohaterki. W zasadzie to         

spodziewała się takich reakcji. Sama, gdyby ktoś jej powiedział rok          

temu, że zorganizuje się w związku zawodowym, nie uwierzyłaby. 

- Tak tak, bardzo śmieszne - odpowiedziała śmiejąc się. - Wiem, że to             

może wydawać się dziwne, ale od początku mojej pracy w tej firmie            

albo ja mam jakieś problemy, albo słyszę, że ma je ktoś inny. Czasami             

byłam blisko tego, żeby po prostu rzucić tę robotę, ale myślę sobie: co             

to zmieni? Ja odejdę, ktoś inny przyjdzie na moje miejsce i będzie miał             

tak samo ciężko. I nikt mi nie zagwarantuje, że w nowej pracy będzie             

lepiej. Więc zebraliśmy się z kilkoma osobami, też z innych działów i            

uznaliśmy, że trzeba działać. 
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Po zajęciach... 

student wie: 

● czym są ZZ, kto i gdzie może je założyć, dla kogo działają, 

● ... 

student potrafi: 

● priorytetyzować problemy w miejscu pracy, 

● tworzyć strategię działania, 

● negocjować z pracodawcą, 

● ... 

student jest: 

● pewniejszy siebie w kontakcie z pracodawcą, 

● świadom roli związków zawodowych w miejscu pracy, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Informacje o związkach zawodowych – przekazanie studentom        

wiedzy o tym, jak związki zawodowe funkcjonują w Polsce: jakie istnieją,           

jak można je zakładać, kto może je zakładać, gdzie można je zakładać itd. 

2. Organizowanie związków zawodowych – pokazanie studentom jak        

powstają związki zawodowe, ukazanie strategii budowania kampanii       

związkowej wokół problemu oraz rekrutowania nowych członków i        

członkiń. 

3. Związki zawodowe a dialog i interes społeczny – zwrócenie uwagi           

na to, że związki zawodowe działają nie tylko w interesie swoich członków            

w danym zakładzie pracy, ale dbają również o jakość usług publicznych           

(por. Inspiracja #11.1). 

4. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Związki zawodowe w Polsce                     20 minut 

Cel Celem tej części zajęć jest przekazanie studentom       

najważniejszych informacji o związkach zawodowych oraz      

o tym, jak funkcjonują one w Polsce. 

Rekwizyty Prezentacja o związkach zawodowych w Polsce: Multimedia       

#11.1 

Instrukcja Na początku spytaj się studentów, z czym im się kojarzą          

związki zawodowe. Skojarzenia możesz wypisać na tablicy       

i stworzyć z nich mapę myśli. Wspólnie ze studentami         

zastanówcie się, skąd biorą się takie skojarzenia.       

Następnie przejdź do prezentacji. 

 

Organizowanie związków zawodowych          70 minut 
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Cel Ćwiczenie ma przede wszystkim urealnić studentom      

działanie związków zawodowych. Pokazać, jak się je       

organizuje, jak mogą działać i jakiego rodzaju problemy        

rozwiązywać.  

Rekwizyty Instrukcja (Załączniki #11.1), duży karton, kartki A4,       

markery, prezentacja o związkach zawodowych     

(Multimedia #11.1) 

Instrukcja Wprowadzając studentów do ćwiczenia odnieś się do       

historii Bohaterki, która już od jakiegoś czasu jest        

zaangażowana w rozwiązywanie problemów w firmie RPIO       

S.A. W końcu razem ze współpracownikami postanawiają       

założyć związek zawodowy, aby zadbać o swoje prawa w         

pracy. Ich główny cel na ten moment to zachęcenie jak          

największej liczby osób do przystąpienia do związku.  

 

Zadaniem studentów jest wcielenie się we      

współpracowników Bohaterki, którzy chcą założyć związek      

zawodowy. Korzystając z prezentacji, w której opisane       

jest, jak organizować związek zawodowy, poinstruuj      

studentów, na czym dokładnie będzie polegało ich       

zadanie, a następnie podziel ich na cztery grupy i rozdaj          

materiały (karton, markery, kartki a4 oraz instrukcję -        

Załącznik #11.1).  

 

Organizowanie odbędzie się w następujących krokach: 

1. Mapowanie pracowników – opisanie struktury     

firmy tj. jakie są w niej działy, kto w nich pracuje,           

jakie panują tam relacje, kto mógłby być chętny do         

wstąpienia do związku. 

2. Wybieranie problemu – wybranie problemu, wokół      
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którego związkowcy zbudują kampanię, dzięki której      

zachęcą kolejne osoby do wstąpienia do związku. 

3. Poszukiwanie lidera – wybranie charyzmatycznej     

osoby, która będzie motywowała pracowników do      

działalności na rzecz związku i rozwiązania danego       

problemu.  

4. Budowanie kampanii – informowanie pracowników     

o problemie, zachęcanie do działania na rzecz       

rozwiązania go oraz do wstąpienia do związku,       

wzbudzanie emocji (złości i nadziei). 

5. Przydzielenie konkretnych zadań do    

konkretnych osób – aby każdy wiedział za co jest         

odpowiedzialny, a zadania, które były możliwe do       

wykonania. 

6. Zapisywanie się do związku – zachęcanie      

zaangażowanych i niezaangażowanych pracowników    

do zapisania się do związku zanim problem będzie        

rozwiązany. 

7. Negocjacje z pracodawcą – podjęcie rozmów z       

pracodawcą w celu ostatecznego rozwiązania     

problemu. 

Zadaniem studentów będzie przejście kolejno przez te       

punkty (oprócz 5). 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Inspiracja #11.1 

 

Less work, more power 

Sam Gindin, Michael Hurley, Jacobin, 14 września 2014 

  

Jeśli porozmawiamy z pracownikami z niemal dowolnej branży, w         

dowolnym miejscu pracy i prędzej czy później usłyszymy o frustracji,          

jaką powoduje stale rosnące obciążenie pracą: “W takich warunkach z          

trudem udaje mi się jakoś wykonywać moja pracę. Nie ma mowy o tym,             
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żebym robił ją dobrze". 

  

Organizacja służby zdrowia w Ontario w Kanadzie dostarcza dobrej         

ilustracji tej tezy. (...) Populacja Ontario starzeje się. Popyt na usługi           

związane ze zdrowiem rośnie, jednak sektor opieki zdrowotnej        

doświadcza redukcji liczby miejsc pracy i spadku liczby łóżek         

szpitalnych. 

  

Obecnie w prowincji jest najmniej wolnych łóżek i personelu w stosunku           

do pacjenta w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami. (...) Szpitale          

potrzebują wzrostu nakładów o około 5,8 procent rocznie, aby móc          

opłacić koszty, jednak pięcioletnia zamrożenie funduszy oznacza, że w         

tym okresie nastąpią kolejne cięcia cięcia o co najmniej 20 procent. 

  

O ile nie nic się nie zmieni doprowadzi to do koncesji ze strony             

pracowników: masowych zwolnień, ograniczania dostępności usług i       

zwiększonego obciążenia pracą poszczególnych pracowników. Związki      

zawodowe nie mogą ignorować tej sytuacji. Skupienie się tylko na          

własnych potrzebach będzie je nieuchronnie izolować i osłabiać ich         

pozycję. Jedynym rozwiązaniem, zarówno sektorze opieki zdrowotnej,       

jak i w pozostałej części sektora publicznego, jest walka nie tylko o            

utrzymanie, ale także o usprawnienie i rozszerzenie oferty publicznie         

dostępnych usług, walka o przyzwoity poziom wynagrodzeń i warunków         

pracy, będących jednym z warunków wysokiej jakości usług dla ich          

odbiorców. 

  

Aby się to udało związki nie mogą ograniczać się tylko do perspektywy            

branżowej (wpływu zwolnień na członków związku) ale muszą ją         

poszerzyć (podkreślając wpływ zwolnień i rosnącego obciążenia pracą        

na jakość usług publicznych, a co za tym idzie na ich odbiorców, np.             

pacjentów). (...) Leży to zwłaszcza w interesie rodzin z klasy niższej i            
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niższej klasy średniej, których nie stać na wykupienie prywatnych usług          

medycznych czy edukacyjnych. Stwarza to możliwość zbudowania       

sojuszu między interesem szerszych grup społecznych (odbiorców usług        

publicznych) a interesami pracowników – pokazuje ścisły związek        

między jakością opieki nad pojedynczym pacjentem a obciążeniem        

pojedynczego pracownika pracą. 

  

Musimy jednak jasno stwierdzić, że związki nie stworzą takiego sojuszu,          

jeśli ograniczą się tylko do powtarzania, że są "po stronie          

społeczeństwa". Nie unikną wtedy pytania czy reprezentują tylko siebie         

czy również inne interesy społeczne. 

  

Związki muszą udowodnić swój związek z interesem społecznym w         

praktyce: poprzez wybór priorytetów negocjacyjnych, poprzez wybór       

konkretnych form działania podczas negocjacji, poprzez wybór strategii        

podczas strajków protestów i podczas normalnego, codziennego trybu        

funkcjonowania, gdy protesty się kończą. Związki muszą udowodnić, że         

są liderami w walce o jakość usług publicznych. 

  

Jednym z ważnych kroków w tym kierunku może być stworzenie          

lokalnych zewnętrznych, niezwiązkowych komitetów wsparcia złożonych      

z przedstawicieli innych interesariuszy (pacjentów, lokalnej społeczności       

itd.). Związki powinny wspomagać finansowo i współpracować z        

członkami społeczności w celu utworzenia "rad społecznych", które będa         

naciskać na poprawę i rozbudowę oferty usług publicznych. 

tłum. Mateusz Piotrowski 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 
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Załączniki 

#11.1 

Ważne!!! Zanim wydrukujesz instrukcje pamiętaj, aby powpisywać       

imię Bohaterki. Możesz dodać też nowe działy i pracowników w          

punkcie 1. 

 

Jesteście współpracownikami Bohaterki i wspólnie chcecie założyć związek        

zawodowy. Waszym zadaniem jest zachęcenie jak największej liczby        

osób, które się do Was przyłączą. Przejdźcie po kolei przez następujące           

kroki:  

 

1. Mapowanie pracowników 

Poniżej znajduje się lista pracowników i działów, które do tej pory           

pojawiały się (i będą się pojawiały) w historii Bohaterki. Na jej podstawie            

odtwórzcie strukturę firmy RPIO S.A. i zastanówcie się, jakie potrzeby          
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mają pracownicy poszczególnych działów oraz gdzie możecie szukać        

sojuszników. Nie macie dostępu do wszystkich potrzebnych informacji,        

więc posłużcie się wyobraźnią – jakie jeszcze działy mogą być w firmie?            

Kto jeszcze może w niej pracować? Mapę/strukturę firmy rozpiszcie na          

kartonie. 

 

Pracownik Dział 

Monika, wcześniej pracowała w ngo  

Grzegorz  

Ula, graficzka  

Rashdi administracja 

Michał księgowość 

Krystyna księgowość 

Aneta  

Marek IT 

Rafał  

Marianna  

Ania badania 

Bożena, analityczka danych badania 

Gabriel, analityk danych badania 

Karina, Junior Product Manager  

Mirek  
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Błażej, opiekun klienta  

Wojtek, opiekun klienta  

Milena eksperymenty 

Andrzej magazyn 

Kasia  

Anna  

Ola  

Agata  

Bartek  

Stefan  

Alina  

Żaneta  

Mateusz  

Robert obsługa klienta 

Magda  

 

2. Wybieranie problemu  

Spośród poniższej listy wybierzcie problem, który spełnia następujące        

kryteria:  

- jest powszechny, czyli dotyczy jak największej liczby ludzi (dzięki         

temu więcej będzie osób potencjalnie zaangażowanych w pracę nad         

rozwiązaniem problemu); 

- głęboki, czyli na tyle poważny, że wzbudzi w pracownikach złość i           
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chęć poradzenia sobie z nim; 

- możliwy do rozwiązania, co jest ważne, ponieważ związek        

dopiero się tworzy i na początku istnienia potrzebuje sukcesów. 

 

Problem 1 

Magda jest matką samotnie wychowującą dziecko. Ma bardzo duży         

problem z odbieraniem dziecka ze szkoły, ponieważ ma elastyczny czas          

pracy i nie zawsze może przewidzieć, kiedy ją skończy. Czasami jej mama            

odbiera dziecko, jednak nie zawsze jest taka możliwość. Już kilka razy           

zdarzyło się, że zostało ono same z dozorcą do wieczora. Magda chciałaby            

ustalić z kierownictwem konkretne godziny, o których będzie kończyła         

pracę, ale nie dostała zgody, ponieważ od jej pracy zależy praca innych.            

Magda zgłosiła się do związku o pomoc mówiąc, że wie, że nie tylko ona              

ma taki problem, inne matki i ojcowie skarżą się, że nie mogą dostosować             

godzin swojej pracy do godzin pracy przedszkola lub szkoły ich dzieci i            

gdyby związek podjął ten temat, to mogliby zainteresować się         

wstąpieniem do niego. 

 

Problem 2 

Robert pracuje w dziale obsługi klienta, w którym pracownicy mają bardzo           

dużo obowiązków. Ostatnio jego kierownik zrobił mu awanturę przy         

innych pracownikach za to, że źle obsłużył klienta. Robert uważa, że to            

niesprawiedliwa ocena - jeśli popełnił jakiś błąd to tylko przez natłok           

obowiązków, z którymi nie daje sobie rady. Co więcej, jego koledzy i            

koleżanki z działu również nie wyrabiają się z pracą, ale ich kierownik            

kłóci się tylko z Robertem, ponieważ go nie lubi. Robert boi się sam             

zareagować, ponieważ nie chce stracić pracy, dlatego zgłosił się do          

powstającego związku. Zaproponował zachęcenie reszty kolegów i       

koleżanek z działu do przyłączenia się do związku, jeśli dostanie teraz od            

niego wsparcie.  
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Problem 3 

Zgłosiła się do Was grupa pracowników, która wniosła problem złych          

warunków sanitarnych w kuchniach. Poskarżyli się na to, że kuchnie są           

rzadko sprzątane, lodówki nie są opróżniane, śmieci wynoszone są za          

rzadko przez co pełne worki stoją kilka dni w pomieszczeniu, a to            

wszystko prowadzi do tego, że w kuchni praktycznie codziennie brzydko          

pachnie. Co więcej nie ma wystarczająco dużo miejsca (ani w lodówkach           

ani w szafkach) na to, aby każdy pracownik mógł trzymać swoje jedzenie.            

Pracownicy są już tym bardzo sfrustrowani zwłaszcza, że nie raz zgłaszali           

się z tym do kierownictwa, które winę za ten stan rzeczy zwala na             

pracowników.  

 

Problem 4 

W RPIO prawie każdy dział zatrudnia kilka osób, które są zatrudnione           

przez agencje pracy tymczasowej. Ostatnio zgłosiła się do Was jedna z           

zatrudnionych tak osób, która dodatkowo jest z Ukrainy. Powiedziała, że          

pracuje tak już półtora roku i w zasadzie nie wie, jakie są jej perspektywy              

na przyszłość, czy ma jakąś szansę na awans lub rozwój w tej firmie. Boi              

się, że jak odejdzie to trudno będzie jej znaleźć nową pracę i przywiązała             

się już do ludzi w RPIO. Dlatego zależy jej na tym, aby zostać zatrudnioną              

bezpośrednio przez firmę. Powiedziała, że zachęci inne osoby z agencji do           

zapisania się do związku, jeśli ten podejmie się rozwiązania ich problemu. 

 

Problem 5 

Pięć lat temu firma przeżywała kryzys przez co kierownictwo zamroziło          

wszystkie dodatki i premie do pensji pracowników do czasu, aż sytuacja           

wróci do do normy. Do tej pory temat nie został poruszony ani razu, a              

pracownicy uznali, że już od conajmniej roku firma radzi sobie naprawdę           

dobrze i jest o niej coraz głośniej na rynku. Pracownicy chcą, aby            

kierownictwo przywróciło premie i dodatki zwłaszcza że wielokrotnie        

zostawali w pracy po godzinach, aby zwalczyć kryzys.  
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3. Poszukiwanie lidera  

Wypiszcie na kartce cechy osoby, która byłaby odpowiednim liderem         

związku. Do jej zadań należałoby motywowanie innych do działania,         

podtrzymywanie poczucie sensu podjętej pracy oraz jednoczenie osób        

zaangażowanych. 

 

4. Budowanie kampanii wokół problemu 

Zaplanujcie kampanię wokół wybranego problemu. Skupcie się       

szczególnie na: 

- informowaniu pracowników o problemie, 

- informowaniu pracowników o podjętych działaniach, 

- wzbudzaniu w nich złości, żeby zależało im na rozwiązaniu         

problemu, 

- wzbudzaniu w nich nadziei na rozwiązanie problemu. 

Planując kampanię skorzystajcie z przygotowanej mapy pracowników. 

Dostosujcie przekaz do poszczególnych działów i potrzeb ich        

pracowników. 

 

5. Zapisywanie się do związku zawodowego 

Zanim rozwiążecie problem zależy Wam na tym, aby jak najwięcej osób           

zapisało się do związku. Gdy zakończy się kampania zapał wielu osób           

może opaść, więc chcecie upewnić się, że w pełni go wykorzystacie do            

zbudowania trwałej struktury, która nie będzie wyłacznie “ruchem jednej         

sprawy”. Stwórzcie listę argumentów, na które będziecie się powoływać         

zachęcając ludzi do zapisania się do związku zawodowego. 

 

6. Negocjacje z pracodawcą  

Wybierzcie jedną osobę w grupie, która przejdzie do grupy obok i wcieli            

się w rolę pracodawcy. Reszta osób ma za zadanie wcielić się w            

przedstawicieli związku zawodowego i przystąpić do negocjacji z        
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pracodawcą, w którego wcieli się osoba z grupy obok. Negocjacje dotyczą           

oczywiście rozwiązania problemu, który wybraliście. 

 

Multimedia 

#12.1 Prezentacja o związkach zawodowych w Polsce:       

https://docs.google.com/presentation/d/1hjYwcMesgoFvwNYQrFXkU1vRW

tL28nsN_52TPWh9O-E/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………  
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12. Odchodzę z pracy. Ustanie stosunku pracy 

 

- Mamaaaa! 

- Już idę kochanie! 

Bohaterka wyjęła dziecko z wanny i zaczęła je wycierać i ubierać.           

Myślała sobie, że to niesamowite, a zarazem przerażające, że jakiś          

człowiek jest od niej zależny w tak prostych czynnościach jak wyjście z            

wanny. To ogromna odpowiedzialność, ale dająca bardzo dużo        

satysfakcji. No i miłości, przede wszystkim miłości. 

Gdy była w ciąży i myślała o tej zależności i odpowiedzialności, bardzo            

się bała. Miała poczucie, że ledwo jest w stanie zająć się sama sobą             

(czego przykładem była nieplanowana ciąża), a będzie musiała zadbać         

jeszcze o inną osobę. Od tamtego czasu zmieniło się bardzo dużo.           

Przestała się bać odpowiedzialności, bo zobaczyła jak wiele dobra         

można uczynić przejmując stery i nie zgadzając się na to “jak działa            

świat”. Dlatego tak bardzo zaangażowała się w prace związku. Słuchała          

historii swoich współpracowników, którzy nie raz znajdowali się w         

podobnie trudnych sytuacjach co ona, gdy dowiedziała się o ciąży.          

Tylko nie zawsze mieli takie wsparcie, jakie miała ona. Ich          

osamotnienie przerażało ją bardziej niż branie odpowiedzialności.  

- Jak się ubierzecie, to chodźcie na kolację, już jest gotowa - partner             

Bohaterki zajrzał do łazienki, żeby zawołać ją i ich dziecko na jedzenie. 

- Tata, ja chciałam ci pomóc jobić kolacje! 

- To pomożesz mi po niej sprzątać, maluchu. 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● jak brzmią przepisy Kodeksu Pracy dotyczące wypowiedzenia       

stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę, oraz przepisy        

 155 



 

Kodeksu cywilnego regulujące rozwiązywanie umowy o dzieło,       

umowy-zlecenia itd., 

● ... 

student potrafi: 

● skorzystać z Kodeksu Pracy, 

● negocjować z pracodawcą optymalne warunki pracy w oparciu o         

przepisy Kodeksu, 

● ... 

student jest: 

● pewny siebie w kontakcie z dokumentem prawniczym, 

● przygotowany do negocjacji z pracodawcą, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Ustanie stosunku pracy – przekazanie informacji o ustaniu stosunku          

pracy na podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Negocjacje z pracodawcą – danie studentom przestrzeni na         

trenowanie negocjacji z pracodawcą. 

3. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         
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historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Ustanie stosunku pracy w Kodeksie Pracy        30 minut 

Cel Studenci zdobywają kompleksową wiedzę o ustaniu      

stosunku pracy, zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i        

pracownika. Czytają Kodeks Pracy, a tym samym       

oswajają się z tego typu dokumentem prawnym. 

Rekwizyty Prezentacja o ustaniu stosunku pracy (Multimedia      

#12.1), zadania dla studentów (Załącznik #12.1)  

Instrukcja Bohaterka, jako związkowczyni, angażuje się w problemy       

swoich współpracowników. W ostatnim czasie coraz      

częściej pomaga im w przypadkach rozwiązania stosunku       

pracy.  

Zaprezentuj studentom informacje o ustaniu stosunku      

pracy na podstawie prezentacji (Multimedia #12.1).  

Następnie podziel studentów na 5 grup i każdej rozdaj po          

jednym zadaniu. Ich zadaniem jest zapoznanie się z        

instrukcją, przeczytanie historii i odpowiedzenie na      

pytanie. Szukając odpowiedzi studenci mogą korzystać z       

internetu. Zachęć ich do zajrzenia do Kodeksu Pracy. 

Gdy skończą pracę omów jej wyniki na forum. 

 

        Negocjacje: związkowcy-pracownik-pracodawca    30 minut 
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Cel Studenci nie tylko utrwalają wiedzę o ustaniu stosunku        

pracy, ale mogą wykorzystać ją w praktyce podczas        

trenowania negocjacji z pracodawcą. 

Rekwizyty Kazusy do wynegocjowania (Załącznik #12.2) 

Instrukcja Tym razem podziel studentów na grupy trzyosobowe.       

Każdej grupie rozdaj po jednym kazusie do rozwiązania        

(Załącznik #12.2). Ich zadaniem jest podjęcie negocjacji       

w celu rozwiązania opisanego problemu. W tym celu        

jedna osoba w grupie wciela się w Bohaterkę, która         

reprezentuje związek zawodowy, druga osoba wciela się       

w osobę, której dotyczy problem, a trzecia w pracodawcę.  

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

#12.1 

 159 



 

Odpowiedzcie na pytania, a odpowiedź uzasadnijcie. 

 

● Agata została zatrudniona na 3-miesięczny okres próbny w RPIO         

S.A. Gdy okres próbny minął dowiedziała się, że jej umowa jednak           

nie zostanie przedłużona. Jednak zanim Agata podjęła zatrudnienie        

była w trzecim miesiącu ciąży. Czy w takiej sytuacji umowa o pracę            

wygasa? 

 

Odpowiedzcie na pytania, a odpowiedź uzasadnijcie. 

 

● Gabriel od dwóch miesięcy pracuje w RPIO S.A. jako analityk.          

Niestety, wykryto u niego przewlekłą chorobę, która uniemożliwiła        

mu tymczasowo wykonywanie pracy. Dostał zwolnienie lekarskie na        

4 miesiące. Po upływie 3 miesięcy od początku zwolnienia okazało          

się, że jego stan się nie polepsza i lekarz wydał mu kolejne            

zwolnienie na okres 6 miesięcy, który Gabriel przekazał pracodawcy.         

Ze względu na mały rozmiar zespołu, w którym pracuje,         

nieobecność Gabriela była wyjątkowo odczuwalna. Jego kolegom i        

koleżankom trudno było wyrabiać się z realizacją projektów i         

brakowało im eksperckiej wiedzy Gabriela. W związku z tym         

menadżer podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Gabrielem bez         

wypowiedzenia i rozpoczął poszukiwania nowego pracownika. Czy       

ma prawo to zrobić? 

 

Odpowiedzcie na pytania, a odpowiedź uzasadnijcie. 

 

● Alina od trzech lat pracuje w RPIO S.A. Nie jest to jej praca marzeń,              

jednak dobrze zarabia i udało jej się zebrać sporo oszczędności. W           

końcu postanowiła odejść z pracy, poświęcić trzy miesiące na         

doszkolenie się w nowej branży i poszukać nowej pracy.         

Porozumiała się ze swoją przełożoną i zgodnie złożyły oświadczenie         
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o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 lipca. Kilka dni po odejściu             

Alina dowiedziała się, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Zwróciła się           

więc do przełożonej z prośbą o przywrócenie do pracy, lecz ona jej            

odmówiła. Alina zdecydowała się skierować sprawę do sądu. Co w          

tej sytuacji powinien orzec sąd? 

 

Odpowiedzcie na pytania, a odpowiedź uzasadnijcie. 

 

● Żaneta dostała wypowiedzenie umowy o pracę. Jej okres        

wypowiedzenia miał trwać od 1 sierpnia do 1 listopada. 20 sierpnia           

dowiedziała się, że jest w ciąży. Otrzymała zaświadczenie lekarskie         

i przedstawiła je pracodawcy pod koniec września mając nadzieję,         

że zostanie przywrócona do pracy. 2 listopada okazało się, że          

umowa Żanety została jednak rozwiązana. Zwróciła się do sądu         

wnosząc pozew o przywrócenie do pracy. Jakie szanse ma Żaneta          

na wygranie sprawy? 

 

Odpowiedzcie na pytania, a odpowiedź uzasadnijcie. 

 

● Mateusz już od dłuższego czasu pracuje w RPIO S.A. Bardzo dobrze           

czuje się w zespole, w którym pracuje, ale nigdy nie dogadywał się            

ze swoją menadżerką. Zmęczona ciągłymi kłótniami i       

nieporozumieniami, postanowiła zwolnić go bez wypowiedzenia z       

zaznaczeniem, że nastąpiło to z jego winy. Mateusz dostał         

oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu oraz świadectwo pracy, w        

którym podany był sposób rozwiązania umowy o pracę. Nie zależało          

mu na walce o miejsce pracy - uznał, że to dobra okazja, żeby coś              

zmienić i poszukać miejsca, w którym będzie miał lepsze relacje z           

przełożonymi - dlatego zależało mu na dobrym świadectwie pracy.         

Postanowił na podstawie art. 97 $ 21 Kodeksu Pracy wystąpić z           
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wnioskiem o sprostowanie wystawionego świadectwa. Czy      

wymieniony artykuł może mieć zastosowanie w tej sprawie? 

 

#12.2 

Ważne!!! Pamiętaj o wstawieniu imienia Bohaterki w instrukcji.  

 

I. Zapoznajcie się z historią. Następnie niech jedna osoba wcieli się w rolę             

Bohaterki - związkowczyni, druga w rolę Oli, trzecia w rolę pracodawcy.           

Po podziale ról przystąpcie do negocjacji. Waszych celem jest dojście do           

porozumienia. 

  

● Ola pracuje w RPIO S.A. już 5 lat. Ma umowę o pracę na czas              

nieokreślony. Dzięki swoim kontaktom otrzymała niedawno ofertę       

innej pracy. Jest ona atrakcyjna finansowo i daje szanse na rozwój           

zawodowy. Ola postanowiła spotkać się ze swoim przełożonym.        

Przedstawiła sytuację i zwróciła się o rozwiązanie umowy za         

porozumieniem stron. Przełożony nie zgodził się. Nie chce podpisać         

porozumienia stron. Ola poprosiła związek zawodowy o poradę, jak         

może przekonać pracodawcę i rozwiązać ten problem? 

 

II. Zapoznajcie się z historią. Następnie niech jedna osoba wcieli się w            

rolę Bohaterki - związkowczyni, druga w rolę Kasi, trzecia w rolę           

pracodawcy. Po podziale ról przystąpcie do negocjacji. Waszych celem         

jest dojście do porozumienia. 

 

● Kasia ma umowę o pracę na czas nieokreślony. Niedawno         

przełożona spotkała się z Kasią i powiedziała, że utraciła do niej           

zaufanie i że chce rozwiązać z nią umowę za porozumieniem stron.           

Dała jej czas do namysłu. Dla Kasi był to szok. Nigdy wcześniej nie             

usłyszała żadnego zarzutu co do jej pracy, uzasadniającego        

twierdzenie o „utracie zaufania”. Co więcej, Kasia nie rozważała         
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zmiany pracy, zatem nie ma za bardzo perspektyw na nową pracę.           

Kasia po namyśle spotkała z przełożoną i odmówiła zawarcie         

porozumienia stron. Przełożona powiedziała, że nie może       

zaakceptować jej 3 miesięcznego wypowiedzenia i - jeżeli się nie          

zgodzi na porozumienie stron - zwolni ją dyscyplinarnie za ciężkie          

naruszenie obowiązków pracowniczych. Jak sama powiedziała: „coś       

zawsze się na Ciebie znajdzie”. Kasia zwróciła się do związku          

zawodowego o pomoc. 

 

III. Zapoznajcie się z historią. Następnie niech jedna osoba wcieli się w            

rolę Bohaterki - związkowczyni, druga w rolę Bartka, trzecia w rolę           

pracodawcy. Po podziale ról przystąpcie do negocjacji. Waszych celem         

jest dojście do porozumienia. 

  

● Bartek jest na początku okresu wypowiedzenia. Sam złożył        

wypowiedzenie. Przełożony nie był z tego zadowolony, bo Bartek         

jest cenionym pracownikiem i firma sporo zainwestowała w jego         

szkolenia. W firmie pod wpływem działalności Bohaterki powstał        

układ zbiorowy pracy, który gwarantuje Bartkowi 4-miesięczny       

okres wypowiedzenia. Początkowo Bartek nie miał perspektywy       

nowej pracy, ale ostatnio otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę pracy u          

bezpośredniej konkurencji (Bartek nie jest objęty klauzulą       

zabraniająca pracy u konkurencji po zakończeniu stosunku pracy).        

Musi jednak natychmiast się zdecydować – pracę miałby rozpocząć         

na początku przyszłego miesiąca, inaczej nowa firma zatrudni kogoś         

innego. Co Bartek powinien zrobić? O pomoc zwrócił się do związku           

zawodowego. 

 

IV. Zapoznajcie się z historią. Następnie niech jedna osoba wcieli się w            

rolę Bohaterki - związkowczyni, druga w rolę Stefana, trzecia w rolę           
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pracodawcy. Po podziale ról przystąpcie do negocjacji. Waszych celem         

jest dojście do porozumienia. 

 

● Jeden z menadżerów w firmie RPIO S.A przekazał Bohaterce pismo,          

dotyczące wyrażenia zgody na zwolnienie dyscyplinarne jednego z        

działaczy związkowych, Stefana. Jako powód podano ciężkie       

naruszenie obowiązków pracowniczych – przyjście do pracy po        

spożyciu alkoholu; menadżer ma wynik badania alkomatem. Był to         

pierwszy tego typu przypadek. Z jednej strony ustawa o związkach          

zawodowych pozwala odmówić wyrażenia zgody na zwolnienie       

Stefana. Z drugiej, art. 8 Kodeksu pracy brzmi: „Nie można czynić           

ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze        

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami      

współżycia społecznego”. Jak powinna zachować się Bohaterka,       

biorąc także pod uwagę relacje związku zawodowego z pracodawcą,         

ale również dobro związku zawodowego? 

  

Multimedia 

#12.1 Prezentacja o ustania stosunku pracy: 

https://docs.google.com/presentation/d/18h9hi9ruxonzGU8A3fPwiaSNCol

8LCaJpGN8pjqo_8k/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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13. Wybieram optymalne miejsce pracy. Etaty czy       

start-upy? 

 

- Co będzie? Strzyżenie? 

- Tak. 

- Ile? Same końcówki? 

Bohaterka spojrzała w lustro. Zawsze bardzo lubiła swoje włosy. Odkąd          

pamięta były lśniące, grube i mocne. Nawet po ciąży ładnie wyglądały i            

nie musiała ich ścinać jak większość młodych matek.  

- Tak, jakoś 2 cm. 

- Tyle? 

- Mhm. 

Tak? Znowu to samo? Urodzenie dziecka było dla niej tak dużą zmianą,            

że po porodzie unikała wszelkich nowości. Czy to we fryzurze, czy to w             

domu, czy w pracy. Mimo, że mieszkanie wymagało co najmniej          

odmalowania ścian i wymiany kilku ledwo działających sprzętów. 

- O co ci chodzi? Przecież ona już w ogóle nie działa! Za każdym              

razem, gdy wyjmuję z niej naczynia, muszę myć je od nowa, bo            

wyglądają jakbym dopiero co zebrał je po obiedzie - jej partner nie            

mógł zrozumieć, czemu Bohaterka nie chciała nowej zmywarki. 

- Wiem, ale przecież dostaliśmy ją od Twoich rodziców zaraz po           

urodzeniu Dziecioreksa. Jest jak część naszej rodziny! 

Za każdym razem partner przewracał oczami i dawał jej spokój. Jest           

bardzo kochany. Nigdy nie zapomni tego, ile dał jej wsparcia, gdy           

zaczynała pracę i miała problemy, gdy zaszła w ciążę i urodziła, gdy            

była chora. Teraz milcząco znosi jej późne powroty z pracy, w której            

zostaje dłużej, bo zawsze jest jakaś sprawa do załatwienia w związku.           

Jej wieczne marudzenie, że jest zmęczona, że ta firma to jakiś żart, że             

już nie daje rady. 

- Czemu nie rzucisz tej pracy, skoro tak ci w niej źle? - pytał cierpliwie. 
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No właśnie. Szczerze mówiąc to zaczęły kończyć się jej argumenty.          

Wcześniej miała poczucie misji. Razem z koleżankami i kolegami chcieli          

się zorganizować, żeby wspierać innych pracowników i zawalczyć o         

lepsze warunki pracy. Odnieśli sukces, wypracowali układ zbiorowy, z         

którego Bohaterka była bardzo zadowolona. Ale odkąd prace nad nim          

się skończyły,zaczęła czuć pustkę. Jakby to miejsce nie miało jej już           

więcej do zaoferowania, a ona mu. 

- Wie pani co… 

- Hm? - fryzjerka spojrzała na jej odbicie w lustrze. 

- Wie pani co… A może jednak 5 centymetrów? 

- Tak? Jest pani pewna? 

- Hm… nie! 10 centymetrów! 

 

Po zajęciach... 

student wie: 

● jakie formy organizacji spotykamy na polskim RP, 

● co to analiza SWOT, 

● co to start-up i inkubator przedsiębiorczości, 

● ... 

student potrafi: 

● używać narzędzia SWOT do analizy warunków zatrudnienia, 

● ... 

student jest: 

● krytyczny wobec potocznego rozumienia przedsiębiorczości, 

● świadomy warunków pracy w różnych typach organizacji, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 
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1. Start-up – omówienie ze studentami skojarzeń ze start-upem oraz          

podjęcie próby wspólnej definicji. 

2. Venture capital, aniołowie biznesu – przekazanie wiedzy o źródłach          

finansowania dla młodych firm. 

3. Przedsiębiorczość – zachęcenie do krytycznej refleksji nad tym, czym          

jest przedsiębiorczość i jakie są na jej temat społeczne wyobrażenia. 

4. Sektor a warunki zatrudnienia – podjęcie refleksji nad tym, z czego            

wynikają różnice w warunkach zatrudnienia w zależności od sektora         

(publiczny, prywatny, pozarządowy). 

5. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

 Co to start-up?                             30 minut 

Cel Przeanalizowanie, jak pojęcie start-up funkcjonuje w      

dyskursie potocznym. Przekazanie wiedzy o tym, jak       
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wygląda to faktycznie na podstawie prawdziwego kazusu       

start-upa.  

Rekwizyty Kazus PiLab (Multimedia #13.1) 

Instrukcja Zadaj studentom pytanie, z czym kojarzy im się start-up.         

Ich skojarzenia wypisz na tablicy. Następnie rozdaj       

studentom kazus PiLab (Multimedia #13.1) lub inny, który        

uznasz za lepiej pasujący. Poproś ich o przeczytanie go.  

Gdy studenci skończą czytać, spytaj ich, czy coś by         

zmienili lub dodali do swojej mapy skojarzeń. Następnie        

spytaj ich, czy myśleli kiedyś o pracy w start-upie lub o           

założeniu własnego start-upu. 

Podsumuj ćwiczenie uwagą, że start-up nie ma jednej,        

ustalonej prawnej definicji. Wytłumacz również takie      

pojęcia jak venture capital i aniołowie biznesu (zob. Ważne         

definicje #13.1). 

 

Warunki zatrudnienia - SWOT               30 minut 

Cel Przekazanie studentom umiejętności korzystania z 

narzędzia analizy SWOT. Zachęcenie do refleksji nad 

tym, co sprawia, że w sektorze innowacji panują takie 

warunki zatrudnienia. Porównanie z warunkami pracy w 

innych sektorach.  

Rekwizyty Formatka do analizy SWOT (Załącznik #13.1), statystyki 

o warunkach zatrudnienia w poszczególnych sektorach 

(publiczny, prywatny - MŚP, pozarządowy) dotyczące 

rodzajów podpisywanych umów, wysokości pensji, 

stabilności zatrudnienia itp. 

Ważne!!! Nie załączamy w scenariuszu statystyk, 
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ponieważ mogą się one zdezaktualizować, zatem 

przed zajęciami przygotuj je samodzielnie. 

Instrukcja Nawiąż do historii Bohaterki z początku scenariusza. 

Postanawia ona odejść z firmy RPIO S.A. i znaleźć nową 

pracę. Dzięki swoim doświadczeniom w związku 

zawodowym czuje, że ma bardzo dużo do zaoferowania 

w kwestii budowania zespołu i tworzenia kultury 

organizacyjnej w miejscu pracy, która będzie efektywna 

dla przedsiębiorstwa i atrakcyjna dla pracowników. 

Pomyślała więc o pracy w strat-upie, organizacji, która 

dopiero się tworzy, dzięki czemu mogłaby budować ją od 

początku i dzielić się swoim doświadczeniem i 

pomysłami. 

 

Zadaniem studentów jest przeanalizowanie warunków 

pracy w przykładowym start-upie, aby odpowiedzieć na 

pytanie, czy w sytuacji życiowej Bohaterki byłoby to dla 

niej dobre miejsce pracy. 

 

Podziel studentów na 4 grupy. Rozdaj im formatki do 

przeprowadzenia analizy SWOT. Poinstruuj ich, że 

analizę warunków zatrudnienia w start-upie opisanym w 

kazusie, który czytali, będą robić przy pomocy narzędzia 

SWOT, przy czym każda grupa będzie analizować 

warunki zatrudnienia w start-upie pod innym względem: 

- mocnych stron, 

- słabych stron, 

- szans (na przyszłość), 

- zagrożeń (na przyszłość). 

W czasie gdy studenci będą pracować w grupach, podziel 
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tablicę na cztery części. Gdy studenci skończą pracę 

poproś każdą grupę po kolei, aby opowiedziała o swoich 

wnioskach. Wpisuj je po kolei do kwadratów, które 

powstały po podzieleniu tablicy. 

Omówienie Zadaj studentom pytanie: 

- Czy Bohaterka powinna podjąć pracę w takim 

start-upie? Dlaczego tak/nie? 

 

Zachęć studentów do dyskusji o warunkach zatrudnienia 

w różnych sektorach. 

Przedstaw im przygotowane przez siebie statystyki.  

Poproś o opowiedzenie o swoich doświadczeniach w 

pracy w różnych sektorach i o tym, jak wyglądały tam 

warunki zatrudnienia. 

Spytaj się ich, gdzie oni chcieliby pracować w przyszłości 

i co wpływa na ich preferencje. 

 

Przedsiębiorczość                         30 minut 

Cel Zachęcenie studentów do krytycznej refleksji nad      

pojęciem przedsiębiorczości. 

Rekwizyty Fragmenty tekstów o państwowej przedsiębiorczości     

(Inspiracja #13.1), statystyki o przeżywalności start-upów 

Instrukcja W tej części zajęć zachęć studentów do dyskusji o         

przedsiębiorczości. Podnieś następujące zagadnienia i     

pytania: 

● czym jest przedsiębiorczość? czym jest innowacja?      

pomysłem na biznes czy odpowiedzią na społeczne       

potrzeby? 
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● czy innowacje zawsze powstawały w tak      

niestabilnych warunkach, jak opisano w kazusie      

PiLab? Czy tak musi być? 

● dlaczego startupy upadają? 

● czy państwo lub organizacje pozarządowe mogą być       

przedsiębiorcze lub innowacyjne? 

 

W trakcie dyskusji możesz odnieść się do tekstów        

zawartych w Inspiracji #13.1. 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

 

Ważne definicje # 13.1 

 

Venture capital – średnio- i długoterminowe inwestycje w        

przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach       

rozwoju (obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji),      

połączone ze wsparciem menedżerskim (w zakresie optymalizacji       

procesów biznesowych czy podniesienia jakości zarządzania),      

prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty (fundusze venture      

capital). Celem inwestycji venture capital jest osiągnięcie zysku        

wynikającego z przyrostu wartości przedsiębiorstwa przez odsprzedaż       

jego akcji lub udziałów po upływie określonego okresu. 

 

Anioł biznesu – inwestor prywatny, zazwyczaj posiadający       

doświadczenie w działalności gospodarczej, który inwestuje własne       

pieniądze i doświadczenie w przedsięwzięcia będące w bardzo        

wczesnych fazach rozwoju[1]
w zamian za udziały w tych         

przedsięwzięciach. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które        

zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w       

profesjonalnym funduszu, anioł biznesu inwestuje własny kapitał. 

 

źródło: wikipedia.pl 
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Inspiracja #13.1 

 

Innowacyjność w różnych sektorach rynku pracy 

  

Mit wolnego rynku  

Niemal wszystkie ważne innowacje technologiczne w ostatnich dwustu        

latach były hojnie dofinansowane z publicznych środków i powstawały         

pod wpływem lub na zamówienie rządów. Technologie komputerowe a         

także Internet zostały stworzone dzięki potężnym rządowym subsydiom.  

Przykładowo, projekt pierwszej maszyny różnicowej [mechanicznego      

odpowiednika współczesnych komputerów - przyp. M.P.] otrzymał od        

brytyjskiego rządu grant w wysokości 517 470 funtów, co w 1834           

stanowiło małą fortunę. Od Colossusa po EDVAC, od symulatorów lotów          

po wirtualną rzeczywistość, rozwój technologii komputerowych zależał –        

w swych kluczowych, przełomowych momentach – od publicznych        

grantów badawczych lub lukratywnych kontraktów z rządowymi       

agendami. Korporacja IBM zbudowała pierwszy elektroniczny komputer       

dopiero na zamówienie amerykańskiego Departamentu Obrony podczas       

wojny w Korei. Brak podobnej rządowej aktywności zadecydował o tym,          

że nazistowskie Niemcy przegapiły okazję zbudowania pierwszego       

elektronicznego komputera w późnych latach 30-stych, kiedy to        

Wehrmacht odmówił dofinansowania projektu Konradowi Zuze,      

pionierowi programowania. 

[tłum. Mateusz Piotrowski] 

  

Richard Barbrook and Andy Cameron, “The Californian Ideology,”        

http://www.metamute.org/editorial/articles/californian-ideology 

  

Więcej w Marianna Mazzucato “Przedsiębiorcze państwo”  
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*** 

Niektórzy szacują poziom “umieralności” start upów na 90%, co stanowi          

poziom porównywalny do umieralności małych firm w innych sektorach.         

Start upy najczęściej “umierają” po ok. 20 miesiącach od momentu,          

kiedy udało im się otrzymać ostatnią transzę dofinansowania, jak         

wskazuje raport firmy analitycznej CB Insights zatytułowany The RIP         

Report – startup death trends. 

  

https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/28/silicon-valley-st

artup-failure-culture-success-myth 

  

Więcej w R.I.P. Report 

  

https://www.cbinsights.com/research/startup-death-data 

 

[tłum. Mateusz Piotrowski] 

 

 

 *** 

  

PRZEDSIĘBIORCZOŚć TO ZARZĄDZANIE  

  

Przedsiębiorczość to rodzaj zarządzania. Nie, wcale się nie        

przesłyszeliście. Zazwyczaj nie łączymy ze sobą tych dwóch słów.         

Przedsiębiorczość kojarzy nam się z czymś innowacyjnym i        

podniecającym, z czym co jest “cool”. Zarządzanie z czymś nadto          

poważnym, a przez to nudnym i mdłym. Najwyższy czas zrozumieć, że           

takie stawianie sprawy – przeciwstawiające przedsiębiorczość      

zarządzaniu – jest zupeł jest całkowicie błędne. 
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[tłum. Mateusz Piotrowski] 

 

Eric Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i         

stwórz firmę, która zdobędzie rynek 

 

*** 

 

Polecamy również: “Siła świata pracy motorem postępu”, Jan J.         

Zygmuntowski, Nowy Obywatel nr 25 (76), 2017. 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

#13.1 
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Grupa I Strengths – Mocne strony 

Jakie są mocne strony pracy Bohaterki w PiLabie (na teraz)? 

Postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę następujące          

kwestie: 

● Umowa 

● Wynagrodzenie 

● Wymiar czasu pracy 

● Pozycja w firmie 

● Work-life balance 

● Stabilność 

 

Grupa II Weaknesses – Słabe strony 

Jakie są słabe strony pracy Bohaterki w PiLabie (na teraz)? 

Postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę następujące          

kwestie: 

● Umowa 

● Wynagrodzenie 

● Wymiar czasu pracy 

● Pozycja w firmie 

● Work-life balance 

● Stabilność 

 

Grupa III Opportunities – Szanse (na przyszłość) 

Jakie szanse na przyszłość dałaby Bohaterce praca w PiLabie? 

Postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę następujące          

kwestie: 

● Umowa 

● Wynagrodzenie 

● Wymiar czasu pracy 

● Pozycja w firmie 

● Work-life balance 
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● Stabilność 

 

Grupa IV Threats – Zagrożenia (na przyszłość) 

Jakie zagrożenia na przyszłość może przynieść Bohaterce praca w PiLabie? 

Postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę następujące          

kwestie: 

● Umowa 

● Wynagrodzenie 

● Wymiar czasu pracy 

● Pozycja w firmie 

● Work-life balance 

● Stabilność 

 

Multimedia 

#13.1 Kazus PiLabu: 

http://studiumprzypadku.edu.pl/images/case/PiLab_Hi-tech_po_polsku_C

ASE.pdf 

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………  
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14. Tworzę miejsce pracy. Ekonomia społeczna i       

partycypacja pracownicza - dobre praktyki na rynku       

pracy. 

 

- Co? Spółdzielnię? Ale taką mieszkaniową? 

- Nie dziadku, spółdzielnię pracy! Albo socjalną. Jeszcze nie wiem.  

- Aaaaa tam. A kto to teraz spółdzielnie zakłada? Teraz to firmy się             

otwiera, biznesy robi. Czemu ty też tak nie możesz? Jak normalny           

człowiek…. 

- Ale spółdzielnia to też firma, też biznes, tylko na takich innych            

zasadach.  

- Aaaaa tam, inne zasady, dzieciaku. Ja już tyle tych zmian zasad            

przeżyłem i widzę, że to wszystko pic na wodę. 

Bohaterka uśmiechnęła się pod nosem. Bardzo lubiła to zbywające         

“Aaaaa tam” dziadka. 

- A jak Wy się utrzymacie, jak nie będziesz miała stałej pensji? Jak             

sobie dacie radę? - tym razem to babcia dopytała się zmartwionym           

głosem. 

Bohaterka słyszała to pytanie w swojej głowie wiele razy. Gdy myślała           

o tym, jak się usamodzielni, jak znajdzie pracę, gdy zaszła          

niespodziewanie w ciążę. Do tej pory, gdy je sobie zadawała, była           

przerażona. Ale tym razem było jakoś inaczej. Ostatecznie za każdym          

razem jakoś dawała sobie radę. I tyle dobrych rzeczy z tego           

wychodziło: ma cudowne dziecko, kochanego partnera, poradziła sobie        

z tyloma trudnymi sytuacjami w pracy, zyskała tyle nowych przyjaźni,          

założyła związek zawodowy, pomogła tylu osobom. Czemu teraz        

miałoby być inaczej? 

- Babciu, nie martw się. Jakoś sobie damy radę. Jeszcze nie wiem jak,             

ale damy. 
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Po zajęciach... 

student wie: 

● co to są partycypacja pracownicza i ekonomia społeczna, 

● ... 

student potrafi: 

● opowiedzieć o instytucjach partycypacji pracowniczej i ekonomii       

społecznej, 

● zachęcić innych do współpracy i tworzenia organizacji na        

partycypacyjnych zasadach, 

● ... 

student jest: 

● świadom różnorodności rodzajów przedsiębiorstw na rynku      

pracy, 

● świadom pozytywnego wpływu partycypacji pracowniczej na      

funkcjonowanie organizacji, 

● zachęcony do współtworzenia miejsca pracy na zasadach       

równości i partycypacji, 

● ... 

 

Zagadnienia do omówienia podczas zajęć 

1. Partycypacja pracownicza – pokazanie jej przejawów oraz        

pozytywnego wpływu partycypacji pracowniczej na funkcjonowanie      

organizacji. 

2. Ekonomia społeczna – zdefiniowanie pojęcia i opowiedzenie o         

instytucjach ekonomii społecznej.  

3. Spółdzielnie – opowiedzenie o spółdzielczości. 

4. Ekonomia komunii – opowiedzenie o budowaniu przedsiębiorstw w         

oparciu o wartości. 
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5. Turkusowe organizacje – pokazanie organizacji funkcjonujących bez        

hierarchicznej struktury. 

6. Współpraca – przedstawienie współpracy jako alternatywy dla        

kierowania się konkurencją na rynku pracy. 

7. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pamiętaj!!! 

Na początku zajęć odnieś się do poprzedniego spotkania i przypomnij          

najważniejsze wątki, które się pojawiły. Następnie zapoznaj studentów z         

historią Bohaterki zawartą na początku scenariusza i zapowiedz plan         

dzisiejszych zajęć. 

 

 

 Jak zrealizować cele zajęć - propozycje ćwiczeń, 

dyskusji i wykładów 

 

Partycypacja pracownicza i ekonomia społeczna         30 minut 

Cel Zapoznanie studentów z takimi pojęciami jak:      

partycypacja pracownicza, ekonomia społeczna,    

spółdzielnia, ekonomia komunii, turkusowe organizacje. 

Rekwizyty Prezentacja o partycypacji pracowniczej i ekonomii      

społecznej (Multimedia #14.1) 

Instrukcja Na początku spytaj studentów, czy spotkali się już z tymi          
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pojęciami. Jeśli nie to spytaj o ich skojarzenia, jak je          

rozumieją. Następnie przejdź do omówienia tych pojęć       

na podstawie prezentacji (Multimedia #14.1). 

Omówienie Po prezentacji zadaj studentom następujące pytania: 

● Co myślicie o takich organizacjach? 

● Czy spotkaliście się z nimi już kiedyś? 

● Jak byście je porównali do instytucji publicznych,       

korporacji czy innych firm prywatnych? Jakie są       

różnice? 

● Czemu jest ich mniej niż standardowych firm       

prywatnych? 

 

                        Zakładamy spółdzielnię                        60 minut 

Cel Dzięki ćwiczeniu studenci mogą wczuć się w rolę osób         

zakładających własną działalność – zobaczyć przed      

jakimi dylematami stają i jak podejmują decyzje. 

Rekwizyty Spółdzielczy “Biznes Model Canvas” (Załącznik #14.1). 

Ważne!!! Wydrukuj to na jak największym      

kartonie, żeby studenci mieli dużo przestrzeni do       

pisania. 

Instrukcja Bohaterka zniechęcona wizją pracy w start-upie      

postanawia założyć własną działalność wraz ze      

znajomymi ze studiów, którzy do tej pory pracowali w tej          

samej branży co ona. Jednak nie chcą oni tworzyć         

zwykłego biznesu i postanowili założyć spółdzielnię      

pracy.  

Zadaniem studentów jest wczucie się w grupę Bohaterki i         

jej znajomych, czyli osób zakładających spółdzielnię      
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pracy. 

Podziel studentów na grupy 4-5 osobowe i rozdaj im po          

jednym Spółdzielczym “Biznes Model Canvas” (Załącznik      

#14.1), który mają wypełnić.  

Omówienie Gdy studenci skończą wypełnianie modelu poproś ich o        

zaprezentowanie swojej pracy. Następnie zadaj każdej      

grupie następujące pytania: 

● Jak podejmowało się Wam decyzje? Co było w tym         

łatwe i przyjemne, a co trudne? Co Wam        

pomagało? Jak wyobrażacie sobie taką pracę? 

 

Twoje ćwiczenie 
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Pamiętaj!!! 

Na koniec zajęć podsumuj przekazane przez siebie informacje oraz         

przypomnij najważniejsze wątki, które pojawiły się w czasie dyskusji.         

Zapowiedz temat kolejnych zajęć. 

 

Twoje źródła, inspiracje, definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

#14.1 Spółdzielczy “Biznes Model Canvas” 
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Przedmiot 

działania  

(czym będzie 

zajmowała się 

spółdzielnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja społeczna 

(zgodnie z jakimi 

wartościami spółdzielnia 

będzie funkcjonowała) 

Struktura 

spółdzielni  

(jakie będą w niej działy i 

jakie zadania będą 

wykonywać) 

Podejmowanie 

decyzji  

(kto będzie je 

podejmować i w jaki 

sposób) 
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Nadwyżka (na co spółdzielnia będzie przeznaczała nadwyżkę) 

 

Multimedia 

#14.1 Prezentacja o partycypacji pracowniczej i ekonomii społecznej:        

https://docs.google.com/presentation/d/1tThwZZqiZ4P5vwvYseL8ZKacW

Z4-lfaHKNyCW0X8dcM/edit?usp=sharing  

 

Notatki 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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ZALICZENIE 

Poniższe zadanie na zaliczenie jest alternatywną historią Bohaterki. Dzieje         

się zaraz po skończeniu przez nią studiów i zakłada, że nigdy nie            

pracowała ona w firmie RPIO S.A. Zadanie przygotowane jest zgodnie z           

metodologią PBL (problem-based learning), zgodnie z którą studentów        

stawia się w nowej sytuacji, daje im się nowe zadanie, które muszą sami             

rozwiązać. Dzięki temu nie tylko utrwalają wiedzę, ale też uczą się           

uczenia i zdobywania wiedzy. 

 

Podobnie jak w przypadku przygotowywania zajęć, treść pracy        

zaliczeniowej należy dostosować do grupy studentów, którą się uczy, tj.:          

wstawić imię Bohaterki oraz dostosować firmę i obowiązki Bohaterki do          

profilu studentów. Pracę należy przekazać studentom 2-3 tygodnie przed         

ostatnimi zajęciami, na których będą ją prezentować. 

 

Praca zaliczeniowa kursu Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi 

 

Bohaterka rozpoczęła pracę w średniej wielkości firmie zajmującej        

się badaniami rynku. Dostała długo wyczekiwaną umowę o pracę na czas           

określony oraz satysfakcjonujące ją wynagrodzenie (4000 zł netto). Na         

początku pracowała w małym zespole kierowanym przez Anetę, kilka lat          

starszą, bardzo pracowitą, lecz nieco neurotyczną Project Menadżerkę.        

Bohaterce i Anecie bardzo dobrze się razem pracowało. Bohaterka czuła,          

że rozwija się w pracy i ma coraz większy wpływ na rozwój projektu.             

Czasem przeszkadzało jej to, że Aneta pracuje po godzinach i          

zastanawiała się, czy ona też powinna angażować się w pracę w większym            

wymiarze godzin. Niemniej jednak wywiązywała się ze swoich obowiązków         

pracując osiem godzin dziennie; nadgodzin nie brała. 

Po czterech miesiącach firma, w której pracowała Bohaterka dostała         

zlecenie na badania w temacie, którym Bohaterka zajmowała się w          

ramach swojej pracy magisterskiej. Biorąc pod uwagę nadmiar swoich         
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obowiązków Aneta zaproponowała, aby to Bohaterka samodzielnie       

poprowadziła i koordynowała te badania. Wiązałoby się to z awansem na           

stanowisko Project Menadżerki i pracę pod bezpośrednim kierownictwem        

szefa agencji, Pawła, z którym Bohaterka do tej pory nie miała wiele do             

czynienia. Aneta była przekonana, że Bohaterka świetnie sobie poradzi, a          

i sama Bohaterka była podekscytowana taką perspektywą. Na spotkaniu z          

Pawłem Bohaterka odniosła wrażenie, że jest on bardzo rzeczowy;         

zwróciła szczególną uwagę na jego merytoryczność oraz pragmatyzm.        

Jednocześnie Bohaterka przedstawiła propozycje inicjatyw oraz pomysłów,       

na które zwróciła uwagę podczas jej dotychczasowej pracy, a które          

okazały się firmie bardzo przydatne. Paweł docenił dotychczasową pracę         

Bohaterki i ostatecznie zdecydował o jej awansie. 

Bohaterka szybko przekonała się, że jej zgoda na awans była          

przedwczesna. Zrozumiała przyczynę nadmiernego zaangażowania     

czasowego i neurotyczności Anety. Jak się okazało Paweł również był          

niezwykle zapracowany, poświęcał się dla firmy kosztem życia prywatnego         

i jednocześnie tego samego wymagał od pracowników. Jak sam mówił, nie           

miał czasu na niepotrzebne rozmowy. Spotkania zespołu dotyczyły tego,         

co było do zrobienia w danym tygodniu. Jeśli pojawiały się błędy – a             

Bohaterce zdarzały się one coraz częściej – Paweł najczęściej pisał jej           

długiego maila, w którym wskazywał co zrobiła źle. Do korespondencji          

krytykującej błędy Bohaterki dołączał niekiedy również (w DW) innych         

Project Menadżerów lub nawet klientów zewnętrznych. Często również        

przyrównywał pracę Bohaterki, do pracy Anety, która – jak twierdził –           

nigdy nie miała problemu z „wyrobieniem się” ze swoimi obowiązkami na           

czas. 

Bohaterka miała rosnące wrażenie, że nie potrafi stworzyć nic         

kreatywnego i nie nadaje się do tej – a nawet do żadnej – pracy. Bała się                

wychodzić z inicjatywą, by nie popełnić błędu. Miała coraz większy          

problem ze wstawaniem rano do pracy, zaczęły zdarzać się jej spóźnienia.           

Kilka razy próbowała rozmawiać z Pawłem o tej sytuacji, ale bez trwałych            
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rezultatów. Każdorazowo po takiej rozmowie sytuacja na kilka dni się          

poprawiała, jednak Paweł szybko wracał do wypracowanego modelu        

zarządzania. Kasia była coraz bardziej przemęczona i rozdrażniona. 

W końcu - po sześciu miesiącach pracy - jej partner zasugerował           

jej, by poszła do psychologa. Psycholog skierował ją do psychiatry, który           

zdiagnozował depresję, przepisał leki oraz wystawił zwolnienie lekarskie.        

Bohaterka, za namową partnera, zdecydowała się skorzystać ze        

zwolnienia. Po upływie miesiąca zdecydowała się znów przedłużyć        

zwolnienie, ponieważ wciąż nie czuła się gotowa na powrót do pracy i            

konfrontację z Pawłem. Zresztą pod koniec miesiąca i tak wygasała jej           

umowa na czas określony. Ostatniego dnia umowy listonosz dostarczył jej          

do domu (Bohaterka cały czas pozostawała na zwolnieniu lekarskim)         

rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – udzielając Bohaterce zwolnienia        

dyscyplinarnego. Karolina, najbliższa koleżanka z dawnego zespołu       

Bohaterki, która pracowała w zespole najdłużej, powiedziała Bohaterce w         

tajemnicy, że Paweł miał już kiedyś sprawę w sądzie pracy, istnieją           

podejrzenia że chodziło o mobbing. 

 

Zadania: 

1. Na czym polegał problem w zespole kierowanym przez szefa         

agencji, Pawła? Jak wyglądały relacje między pracownikami? Z        

czego one wynikały? 

2. Dlaczego Kasia, pracując w zespole Pawła nie była już tak          

kreatywna jak na początku swojej pracy?  

3. Jak w obecnej sytuacji powinna zachować się Kasia? 

4. Jak w obecnej sytuacji powinna zachować się Aneta?  

5. Czy zwolnienie Kasi było legalne? Odpowiedź proszę uzasadnić. 

6. Czy Kasia powinna zdaniem skorzystać z pomocy pełnomocnika        

(prawnika)? Jeśli tak, na co powinna zwrócić uwagę wybierając         

prawnika? 
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7. Jakie zmiany należałoby wprowadzić w agencji, aby nie dochodziło        

już więcej do podobnych sytuacji? Czyja odpowiedzialność w 

organizacji pracy, komunikacja 

8. Jak wyglądałaby sytuacja Kasi gdyby w momencie zwolnienia była         

członkinią związku zawodowego? 

 

Instrukcje do wykonania pracy zaliczeniowej 

Praca zaliczeniowa składa się z dwóch elementów: 

1. Prezentacja. Na ostatnich zajęciach prezentują Państwo wyniki       

swojej pracy. Oceniana będzie forma prezentacji, podział pracy oraz         

informacje merytoryczne. Jest to element przygotowywany     

grupowo i oceniana będzie praca grupy. 

2. Praca pisemna. W dniu prezentacji dostarczają Państwo       

wydrukowaną pracę, która zawiera rozwiązania zadań. Innymi słowy        

spisane są w niej wszystkie informacje, które będą Państwo         

przekazywać podczas prezentacji. W pracy pisemnej należy wskazać        

źródła, z których Państwo korzystali. Oceniane będzie    

zaangażowanie włożone w przygotowanie odpowiedzi, tzn.      

zachęcamy do przygotowania pogłębionej analizy, w której       

zamieszczą Państwo statystyki dotyczące zjawisk omawianych w       

pracy, wartościowe artykuły, itp. Innymi słowy nie wystarczy        

odpowiedzieć na pytania, ale trzeba głębiej zbadać temat. Jest to          

element przygotowywany grupowo i oceniana będzie praca grupy.        

Objętość pracy: minimum 8 stron (wraz z przypisami i literaturą)          

tekstu znormalizowanego (1,800 znaków na stronę). 

3. Protokół pracy indywidualnej. W dniu prezentacji przekazują       

Państwo również protokół opisujący pracę poszczególnej osoby       

włożoną w realizację pracy zaliczeniowej. Protokół powinien       

zawierać informacje o czasie poświęconym na przygotowanie pracy        

(data, godziny), podziale zadań, wkładzie poszczególnej osoby w        

pracę grupy, podjętych czynnościach, stronach internetowych,      
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książkach lub artykułach, z których dana osoba korzystała. Jest to          

element przygotowywany indywidualnie. Protokół można  

przygotować w formie tabeli, w której podany jest czas         

wykonywania zadania, nazwa zadania, przeglądane źródła,      

wyciągnięte wnioski oraz opis spotkań czy ustaleń grupowych. 

 

Przykładowe materiały pomocnicze: 

http://orzeczenia.swidnica.sr.gov.pl/content/$N/155020150002021_IV_P

_000182_2016_Uz_2017-04-18_001 

https://www.tysol.pl/a5623-Dr-Adriana-Bartnik-dla-TS-Pokolenie-40-latko

w-zostalo-oszukane-To-oni-najczesciej-doswiadczaja-mobbingu 

http://www.rp.pl/artykul/1205808-Adwokaci-i-radcy-prawni--do-2020-r--

bedzie-ich-w-Polsce-ponad-100-tys-.html#ap-1 
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BAZA INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH POMOC W 

PRZYPADKACH ŁAMANIA LUB NARUSZANIA PRAWA NA 

RYNKU PRACY ORAZ WSPIERAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ 

ZAWODOWĄ 

Nazwa instytucji Obszary działania Kontakt 

Państwowa Inspekcja 

Pracy 

naruszanie zasad BHP oraz Kodeksu Pracy pip.gov.pl 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich 

reagowanie na łamanie praw 

obywatelskich 

rpo.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy wsparcie w poszukiwaniu pracy wupwarszawa.praca.

gov.pl 

Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego 

przeciwdziałanie dyskryminacji i 

prowadzenie spraw sądowych 

ptpa.pl 

Krajowe Stowarzyszenie 

Antymobbingowe 

niesienie pomocy ofiarom mobbingu i 

uwrażliwianie społeczeństwa, a zwłaszcza 

pracodawców, na problem dręczenia ludzi 

w miejscu pracy 

mobbing.most.org.pl 

Centrum Praw Kobiet działanie na rzecz równego statusu kobiet 

i mężczyzn w życiu publicznym oraz w 

rodzinie 

cpk.org.pl 

Fundacja Aktywizacja wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

na rynku pracy 

aktywizacja.org.pl 

Sieć Pozarządowych 

Instytucji Rynku Pracy (w 

skrócie Sieć PIRP) 

zrzesza organizacje pozarządowe, które 

zajmują się aktywizacją zawodową i 

szeroko pojętym rynkiem pracy 

siecpirp.rynekpracy.

org 
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Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków 

Zawodowych 

organizacja pracownicza opzz.org.pl 

Forum Związków 

Zawodowych 

organizacja pracownicza fzz.org.pl 

Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy 

„Solidarność” 

organizacja pracownicza solidarnosc.org.pl 

Lista miejsc w Warszawie, 

w których można uzyskać 

darmowe porady prawne:  

https://d-nm.ppstatic.pl/k/r/4a/3a/568be4206fdc4_z.pdf  
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PODZIĘKOWANIA 

 

Nasz projekt – poświęcony budowaniu partycypacyjnej kultury pracy –         

sam jest owocem partycypacji. Choć na stronie tytułowej widnieją nasze          

nazwiska, to jego współautorów/rek jest znacznie więcej. Chcielibyśmy        

podziękować im, bo kurs nie powstałby gdyby nie osoby i instytucje, które            

uwierzyły w nasz pomysł, wspierały nas i dzieliły się z nami wiedzą i             

doświadczeniem.  

 

Dziękujemy: 

Aleksandrowi Temkinowi, prezesowi Zarządu Komitetu Kryzysowego      

Humanistyki Polskiej, bez którego projekt nigdy by nie powstał, ponieważ          

to on jest jego pomysłodawcą; 

Kamili Ferenc za opracowanie pierwszego szkicu projektu; 

Piotrowi Ostrowskiemu, który od samego początku był dobrym duchem         

tego projektu i osobą niezwykle ważną dla jego powodzenia; 

Aleksandrze Reczuch, która poinformowała nas o Inkubatorze Innowacji        

Społecznych TransferHUB, dzięki czemu zdobyliśmy wsparcie i       

dofinansowanie umożliwiające nam rozpoczęcie prac nad projektem; 

Opiekunce naszego projektu, Joannie Szymańskiej, za entuzjazm i        

cierpliwość; 

Antoniemu Grześczykowi za współtworzenie RP:IO na pierwszym etapie        

realizacji – bez jego erudycji i krytycyzmu projekt straciłby bardzo wiele. 

 

Dziękujemy wszystkim naszym ekspertom, prowadzącym i praktykom:  

Barbarze Kowalczyk, za zaufanie, gościnne przyjęcie w APS, wielkie         

wsparcie merytoryczne i metodyczne oraz skuteczne podnoszenie nas na         

duchu w trudniejszych momentach; 
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dr Janinie Petelczyc, za umiejętność pokazania (pozornie nieciekawego)        

problemu zabezpieczenia społecznego w fascynujący dla nas i studentów         

sposób; 

prof. Markowi Kisilowskiemu, za zaproszenie nas do (zupełnie nowego dla          

nas) świata studentów politechniki i podzielenie się z nami swoim          

imponującym doświadczeniem związkowym; 

Justynie Zielińskiej, za świeże spojrzenie i zaangażowanie; 

Michałowi Zabdyrowi-Jamrozowi, za profesjonalizm prawdziwego     

naukowca; 

Filipowi Konopczyńskiemu, za mnóstwo inspiracji i cennych kontaktów; 

Błażejowi Mądrzyckiemu, który był naszym przewodnikiem po       

skomplikowanym świecie prawa pracy; 

Wojciechowi Kozłowskiemu, za otwartość (mimo różnicy perspektyw) oraz        

cenne uwagi metodyczne. 

 

Bez wsparcia instytucji nie jest możliwa instytucjonalna zmiana rynku         

pracy. Dziękujemy przedstawicielom instytucji,które nas wsparły:  

Całemu zespołowi TransferHUB: Magdzie Klaus, Oktawiuszowi      

Chrzanowskiemu i Kasi Bindzie za profesjonalne wsparcie RP:IO na wielu          

poziomach; 

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych    

Przewodniczącemu Janowi Guzowi i Wiceprzewodniczącemu Andrzejowi      

Radzikowskiemu za rozpoznanie potencjału i konsekwentne wspieranie       

naszego projektu; Januszowi Gołębiowi za koordynację współpracy; OPZZ        

Konfederacji Pracy i Michałowi Lewandowskiemu za wsparcie; 

Związkowi Nauczycielstwa Polskiego: Prezesowi Sławomirowi Broniarzowi i       

Wiceprezesowi Grzegorzowi Gruchlikowi, Aleksandrze Wąsik i Sebstianowi       

Liszce za wsparcie i skierowanie naszej uwagi na wychowywanie         

przyszłych wychowawców; 

Fundacji im. Friedricha Eberta: szczególnie Dominice Pyzowskiej za        

otwartość i zdecydowane wsparcie projektu; 
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Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy za wsparcie i zwrócenie naszej         

uwagi na ideę i praktykę przedsiębiorczości społecznej; 

Centrum Organizowania Związków Zawodowych: szczególnie Agnieszce      

Skruczaj za pokazanie, jak mogą działać nowocześni i dynamiczni         

organizatorzy związkowi; 

Władzom Akademii Pedagogiki Specjalnej: szczególnie prof. Urszuli       

Jeruszce oraz za zaproszenie nas do prowadzenia zajęć, mimo że          

wcześniej nie mieliśmy przyjemności ze sobą współpracować; 

Instytutowi Polityki Społecznej UW: dr Bartoszowi Pielińskiemu za        

życzliwość i ciekawe pomysły; 

Uniwersyteckiemu Centrum Wolontariatu za udzielenie przestrzeni do       

pracy: szczególnie Irenie Skowerze; 

Sebastianowi Koćwinowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj.       

Opolskiego i OPZZ za zorganizowanie inspirującej wymiany myśli i         

doświadczeń podczas wspólnej konferencji w Opolu; 

Barbarze Serej i studentom Uniwersytetu Opolskiego za umożliwienie nam         

wyjścia poza Warszawę; 

dr Katarzynie Dudzie za inspirację naukową i działacką; 

Rafałowi Wosiowi za promocję idei RP:IO w mediach ogólnopolskich. 

 

Zupełnie osobne i wielkie podziękowania dla naszych studentów –         

spędziliśmy z Wami wspaniały czas – i mnóstwo się od Was nauczyliśmy.            

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, szczerość i odwagę ryzykowania        

robienia rzeczy nowych. Szczególnie dziękujemy członkiniom i członkom        

Studenckiej Rady Konsultacyjnej: Michalinie Ciołek, Stanisławowi      

Grzywalskiemu, Wice Krauz, Mateuszowi Kuśmierkowi, Kamilowi Pióro,       

Patrykowi Puchale, Arturowi Tońskiemu, Grażynie Wójcik, którzy       

poświęcili czas swojej sesji (lub wakacji!), aby pomóc nam w ulepszeniu           

scenariusza. 
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