
Konferencja pt. „Nowa jakość relacji pracowniczych. Przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom w środowisku pracy oraz kultura współpracy”

       W dniu 16 kwietnia 2019 r. w auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się konferencja pt. „Nowa
jakość  relacji  pracowniczych.  Przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  w  środowisku  pracy  oraz  kultura
współpracy”.  Konferencja  miała  na  celu  zwrócenie  uwagi  na  kwestie  relacji  pracowniczych  które  w  erze
nowoczesnych technologii i dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy niejednokrotnie pozostają  sprawą
drugorzędną oraz służyła podkreśleniu, iż za jakością pracy zawsze stoi człowiek.  Konferencja była owocem
współpracy:  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Kielcach,  Politechniki  Świętokrzyskiej,  Związku  Zawodowego
„Budowlani” oraz  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Kielce.

      W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
województwa świętokrzyskiego,  przedstawiciele  zakładów pracy,  związków zawodowych,  służb bhp,  społeczni
inspektorzy pracy, pracownicy naukowi oraz studenci Politechniki Świętokrzyskiej.

     Uczestników konferencji powitali:  prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
Zbigniew Janowski  – Przewodniczący Krajowego ZZ Budowlani,  Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w
Kielcach oraz Kamila Pękalska Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP Odział w Kielcach.

       Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek skierował list do uczestników konferencji, który odczytał Jan
Jóźwik Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach.

       W trakcie konferencji wygłoszonych zostało pięć referatów. Na początku ks. dr Rafał Dudała wygłosił prelekcję
na temat „Człowiek człowiekowi czyli o etyce rynku pracy” zwracając uwagę na etosu pracy jako istotny element
postawy  współczesnego  pracownika.  Następnie  Kamila  Pawłowska  –  psycholog,  młodszy  inspektor  pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie: Stres pomaga czy szkodzi w
środowisku pracy? Przedstawiła zagadnienie stresu zawodowego, zwracając uwagę na jego etiologię, najczęstsze
objawy oraz skutki jakich doświadcza pracownik oraz cała organizacja w związku ze stresem w pracy. Następnie
Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” ds. warunków pracy zapoznał słuchaczy z problematyką
oceny i ograniczenia ryzyka psychospołecznego pracowników w sektorze budownictwa podkreślając istotę tego
typu ryzyka oraz jego bezpośrednie przełożenie na występowanie zdarzeń wypadkowych na placu budowy. Doktor
filozofii  Piotr  Iwański  wygłosił  prelekcję  pod  tytułem  „Środowisko  pracy  –  „walka  klas”  czy  współistnienie  i
współdziałanie bytów osobowych” a psycholog Lidia Świeboda – Toborek poruszyła tematykę współczesnych
problemów w środowisku pracy jakimi są mobbing oraz wypalenie zawodowe oraz ich konsekwencji w procesie
rozwoju i doskonaleniu pracowników. Konferencję podsumowała Anna Bujnowska – przewodnicząca ZZ Budowlani
Regionu Świętokrzyskiego.

      W spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób. Uczestnicy otrzymali wydawnictwa PIP, a w przerwie obejrzeli
wystawę poświęconą 100-leciu istnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Konferencje poprowadziła Kamila Pawłowska – psycholog,  młodszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Kielcach


