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Czas pracy a problemy
równowagi między pracą i życiem
pozazawodowym
Czas pracy jest bardzo istotnym aspektem godzenia pracy z życiem pozazawodowym. Konflikt
dotyczący czasu poświęcanego na pracę i inne zobowiązania może przyczyniać się do zaburzeń
równowagi na linii praca–życie pozazawodowe. Z drugiej strony czas pracy może zostać wykorzystany jako ważny element wspierający łączenie ról zawodowych i pozazawodowych, zaliczany do kategorii elastyczności pozytywnej. W artykule opisano wybrane trendy dotyczące
kształtowania czasu pracy w taki sposób, by ułatwić pracownikom godzenie aktywności zawodowej z życiem osobistym.
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1. Równowaga praca–życie
– wybrane ujęcia teoretyczne a praktyka
Dążenie do równowagi między pracą a życiem poza nią ma związek z wieloma kwestiami społeczno-gospodarczymi. Najważniejsze z nich to: efektywne wykorzystywanie
zasobów pracy, szczególnie kobiet (jest to szczególnie istotne w obliczu zmniejszania
się podaży pracy), podnoszenie poziomu dzietności, równość płci, poprawa jakości
życia1. Działania na rzecz równowagi praca–życie są obecnie szczególnie pożądane,
gdyż, jak pisze A. Pluta, zachodzi „inwazja pracy na życie pozazawodowe, którego
czas jest nieustannie skracany. W następstwie tego dochodzi do kształtowania się
pracowników bez reszty skupionych na obowiązkach zawodowych, dla których praca
coraz częściej stanowi wartość autoteliczną. Rośnie kult pracy, ponieważ bycie zajętym jest jedną z najwyższych wartości, stanowi wyznacznik statusu i prestiżu, a także
jest świadectwem poświęcenia pracowników na rzecz zatrudniającej ich organizacji”2.
Termin „równowaga praca–życie” (ang. work-life balance, WLB) po raz pierwszy
został użyty w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w kontekście
rozwiązań przyjaznych rodzinie, wprowadzanych ze względu na kryzys modelu męskiego żywiciela rodziny, który wiązał się z aktywnością zawodową kobiet na masową
skalę. Począwszy od lat 90. XX w. pojęcie to odnosi się do inicjatyw mających na celu
udzielenie wsparcia w zakresie równoważenia ról zawodowych i pozazawodowych
wszystkim pracownikom, bez względu na ich sytuację rodzinną3.
Zdaniem S. Borkowskiej z równowagą na linii praca–życie pozazawodowe mamy
do czynienia wtedy, gdy praca nie zawłaszcza życia pozazawodowego oraz gdy życie
pozazawodowe nie dzieje się jej kosztem4. Stan ten może być definiowany przez pryzmat celów i w tym kontekście oznacza możliwość osiągnięcia celów w różnych sferach życia5 oraz przez pryzmat roli, gdy wiąże się z konfliktem ról jednostki w pracy
i poza nią6. Istotne jest również osiąganie satysfakcji we wszystkich obszarach życia7.
1	C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej,
[w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 39.
2	A. Pluta, Uwarunkowania kształtowania relacji praca–życie pozazawodowe współczesnych pracowników, [w:] Relacje praca–
życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 181.
3	C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie…, op. cit., s. 33.
4	S. Borkowska, Praca i życie pozazawodowe, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Warszawa 2004, s. 54.
5	T. Chirkowska-Smolak, Równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
2008, nr 1, s. 236.
6	A.M. Zalewska, Konflikty praca–rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] Rodzina
i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. Golińska, B. Dudek, Łódź 2008, s. 403.
7	P. Michoń, Nie rozdwoję się przecież. Konflikt czasu jako przeszkoda w osiąganiu równowagi pomiędzy pracą a życiem
prywatnym w Polsce, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 96.
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Dążenie do stanu równowagi oznacza godzenie zobowiązań zawodowych i rodzinnych, nauki, zaangażowania społecznego oraz odpoczynku. W realizacji tego
zadania pomocna jest właściwa organizacja czasu, a także wsparcie ze strony rodziny
czy współpracowników8. Jako istotę WLB określa się w literaturze przedmiotu „kierowanie uwagi na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem
osobistym, co umożliwia jednocześnie dążenie jednostki do samorealizacji w pozapracowniczych aspektach życia przy zachowaniu zrozumienia dla wielowymiarowości
sytuacji”9. Równowaga między pracą a życiem poza nią odnosi się zarówno do postawy pracodawcy, jak i pracownika, które uzewnętrzniają się w działaniach na rzecz
osiągnięcia tej równowagi. Punktem wyjścia jest postrzeganie sfery życia zawodowego
i osobistego jako obszarów komplementarnych, nie opozycyjnych10. W kontekście
rozważań na temat WLB pojawiają się także określenia związane z wzajemnym dopasowaniem pracy i rodziny (ang. work-family fit)11.
Zgodnie z koncepcją P. Voydanoffa równowaga jest ściśle związana z jakością ról zawodowych i rodzinnych jednostki i dotyczy oceny stopnia, w jakim zasoby pracy pomagają zaspokajać potrzeby rodziny, oraz pozytywnego wypływu zasobów rodziny na
realizację zadań związanych z pracą zawodową12. Z kolei według teorii J.H. Greenhausa, K.M. Collinsa i J.D. Showa WLB obejmuje równocześnie następujące składniki:
– równowagę czasową, która oznacza taką samą ilość czasu poświęcaną na pracę
i życie rodzinne;
– równowagę zaangażowania, która wiąże się z takim samym poziomem zaangażowania w pracę i życie rodzinne;
– równowagę zadowolenia, która dotyczy takiego samego poziomu satysfakcji z aktywności jednostki w pracy i życiu rodzinnym13.
Praktyka życia codziennego może jednak nastręczać trudności w zachowaniu tak
rozumianej równowagi. Zdaniem C. Sadowskiej-Snarskiej założenie, że powinniśmy
być zaangażowani w różne obszary naszego życia w równym stopniu, może budzić
kontrowersje, gdyż ilość poświęcanego czasu na pracę i rodzinę zależy zwykle od wieku, płci, wykształcenia, sytuacji rodzinnej czy wreszcie etapu życia jednostki. Ponadto, nie istnieje uniwersalny dla wszystkich model równowagi między pracą a życiem
8	C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie…, op. cit., s. 35.
9	A. Stankiewicz-Mróz, Zmiany w obszarze funkcji personalnej wynikającej z implementacji koncepcji „work-life balanced”, [w:] Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji, red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz,
Łódź 2008, s. 314.
10	M. Gotowska, Work Life Balance w modelu równowagi życia (bytu), [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do
zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 64.
11	R. Gerlach, Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca–życie pozazawodowe, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 84.
12	A. Lipińska-Grobelny, Od konfliktu do równowagi, czyli ewolucja poglądów na relację między życiem zawodowym
i pozazawodowym, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 52.
13	C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie…, op. cit., s. 34.
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pozazawodowym14. Duże znaczenie ma na przykład wiek pracownika. W trakcie
życia role życiowe i społeczne oraz związane z nimi zobowiązania ulegają zmianie,
zatem pracownicy w ciągu swojej aktywności zawodowej potrzebują różnych form
wsparcia w łączeniu pracy z życiem poza nią. Powinno być ono dostosowane do ich
aktualnej sytuacji życiowej15. Z satysfakcjonującym stanem równowagi mamy do
czynienia wtedy, gdy jest on zadowalający dla określonego człowieka w określonym
czasie16.
Osiągniecie pożądanego stanu równowagi w życiu codziennym jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Z tego względu bardziej realistyczne wydaje
się ujęcie WLB jako „najmniejszego z możliwych zakresu niedopasowania wymagań
stawianych przez pracę i życie prywatne”17. Ważna jest zmiana punktu ciężkości z dążenia do idealnego (w rzeczywistości nieosiągalnego) stanu równowagi na łagodzenie
konfliktu praca–życie pozazawodowe18. Aby można było zrealizować ten postulat,
pracownicy powinni mieć prawo dokonywania indywidualnych wyborów. Według
L. Machol-Zajdy „gdy mówimy o równowadze praca–życie, mamy na myśli posiadanie przez jednostkę odpowiedniego wpływu (korzystanie z autonomii) co do
tego, kiedy, gdzie i ile czasu poświęcić na realizację zadań w sferze pracy i życia
pozazawodowego”19.

14	
Ibidem, s. 35.
15	K. Hildt-Ciupińska, Work-life balance a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka” 2014, nr 10,
s. 14.
16	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w wymiarze
regionalnym, Białystok 2014, s. 52.
17	P. Michoń, Nie rozdwoję się przecież…, op. cit., s. 96.
18	L. Daniels, What Does Work-Life Balance Mean?, http://www.W-LB.org.uk [za:] D. Głogosz, Work-Life Balance.
Czyli jak polski pracownik godzi pracę z życiem rodzinnym?, prezentacja podczas konferencji „Praca i/czy rodzina:
możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”, Warszawa, 15.01.2014.
19	L. Machol-Zajda, Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego – poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i
czasowych, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska,
T. Li, Białystok 2008, s. 29.
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2. Programy praca–życie jako odpowiedź
na problemy pracowników z godzeniem
ról zawodowych i pozazawodowych
Wiedza na temat niekorzystnych zjawisk wynikających z braku równowagi na linii
praca–życie oraz świadomość korzyści wynikających z wprowadzenia w tym zakresie
odpowiednich rozwiązań powinny być stymulatorem do podejmowania przez pracodawców działań prewencyjnych oraz naprawczych. Pracodawcy mogą bezpośrednio
wpływać na środowisko pracy i kulturę organizacyjną firmy20. To właśnie na poziomie firmy jest możliwe podejmowanie praktyk, które zaspokoją określone potrzeby
indywidualnych pracowników. Rozwiązania te mają charakter pojedynczych inicjatyw bądź zorganizowanych, usystematyzowanych działań zwanych „programami praca–życie” lub „work-life balance (WLB)”. Programy te obejmują korzyści lub udogodnienia mające na celu pomoc w znalezieniu równowagi między zobowiązaniami
zawodowymi a tymi, które nie są związane z pracą21. J. Warzecha-Kuźma definiuje
je jako „szereg działań edukacyjnych, doradczych i wspierających, podejmowanych
przez pracodawców na rzecz pracowników”22.
Chęć podjęcia przez pracodawcę działań na rzecz WLB uwarunkowana jest poziomem jego wiedzy na temat równowagi praca–życie (przyczyny występowania braku
równowagi, jego skutki, środki zaradcze), a także oczekiwanymi korzyściami (ekonomicznymi, społecznymi) związanymi z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań.
Podstawą wdrożenia programów praca–życie jest oparta na zasadach partnerskich kooperacja wszystkich podmiotów włączonych w proces zarządzania zasobami ludzkimi
na poziomie firmy. Niezbędne jest m.in. przygotowanie kierownictwa (na wszystkich
poziomach), działu personalnego oraz pozostałych pracowników23.
Czynnikiem, który może korzystnie wpływać na aktywność pracodawców w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz WLB, jest spadek zasobów pracy (który będzie
narastać z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne), a w związku z tym problemy
z pozyskaniem pracowników z pożądanymi kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym na danym stanowisku. Pracodawcy w coraz większym stopniu zdają sobie
sprawę, że w warunkach narastającej konkurencji i globalizacji pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. Aby ich zatrzymać, potrzebne są działania, dzięki którym
20	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 62.
21

W.F. Cascio, Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków 2001, s. 180.

22	J. Warzecha-Kuźma, Równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Dylematy i rozwiązania organizacyjne
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, cyt. za: K. Dąbrowska, Programy na rzecz równowagi życia zawodowego
i rodzinnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2014, nr 2, s. 46.
23	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 62.
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możliwa będzie integracja celów organizacji oraz potrzeb pracowniczych. Programy
typu praca–życie poprzez oferowanie różnych rozwiązań i możliwość wyboru dogodnej dla pracownika na danym etapie życia formy pracy pozwalają mu na zwiększenie
kontroli nad swoim życiem24.
Wdrażanie rozwiązań równoważących pracę i życie pozazawodowe jest łatwiejsze
w dużych przedsiębiorstwach niż w firmach z sektora MŚP, ponieważ te pierwsze
mają większe możliwości w zakresie finansowania poszczególnych inicjatyw. Trzeba
pamiętać m.in. o kosztach przeprowadzania szkoleń przygotowujących zarówno kierownictwo, jak i samych pracowników do implementacji nowych rozwiązań. Oprócz
tego duże firmy mają zwykle wsparcie organizacyjne komórki odpowiedzialnej za
zarządzanie zasobami ludzkimi. Z drugiej strony, w małych firmach łatwiej zidentyfikować potrzeby pracowników i dopasować rozwiązania do konkretnej sytuacji.
Funkcjonowanie dużych firm wiąże się z kolei z bardziej sformalizowanymi zasadami,
co może wpływać na ograniczenie dostępnej oferty w zakresie równoważenia pracy
z życiem poza nią25.
Jak zauważa C. Sadowska-Snarska, przy wdrażaniu rozwiązań praca–życie „istotny
[…] jest styl zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujący elastyczność kierownictwa
i reagowanie na potrzeby poszczególnych pracowników. Kwestie te są bardzo ważne
z punktu widzenia decyzji, czy firma taka wprowadzi i będzie wspierać przyjazne
rodzinie zasady pracy, na ile rozwiązania te będą dostosowane do struktury zatrudnienia pracowników i będą brały pod uwagę: płeć, wiek, wykształcenie, sytuację rodzinną oraz zmieniające się w cyklu pracy i życia potrzeby pracowników”26.
Korzystanie przez pracowników z inicjatyw mających na celu łączenie ról zawodowych i pozazawodowych uwarunkowane jest zainteresowaniem i dobrą wolą
pracodawców. To pracodawcy decydują o dostępności określonych rozwiązań oraz
o sposobie informowania pracowników o możliwości korzystania z nich. Klimat
organizacyjny przyjazny godzeniu pracy z życiem poza nią umożliwia poruszanie
z pracodawcą kwestii dotyczących godzinowego wymiaru pracy, zakresu obowiązków,
sposobów rozliczania efektów w pracy itp.
Kierownictwo poprzez wyznawane wartości i zachowania tworzy normy obowiązujące w firmie, również te odnoszące się do problematyki WLB. Traktowanie rodziny jako zasobu (wyrażające się np. w oferowaniu pewnych udogodnień), a nie jako
ciężaru jest ważnym sygnałem dla pracowników i zachęca do korzystania z programów praca–życie. Swoistym wskaźnikiem przyjaznej postawy pracodawcy w omawianej kwestii mogą być rozwijające się kariery zawodowe pracowników korzystających z rozwiązań na rzecz łączenia ról zawodowych i pozazawodowych. Pominięcie
24	
Ibidem, s. 62–63.
25	
Ibidem, s. 112.
26 C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 121.
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w awansie czy podwyżkach tych pracowników może z kolei świadczyć o nieprzychylnym stosunku przełożonych do problematyki WLB 27, mimo że w firmie funkcjonują rozwiązania w tym zakresie.

3. Równowaga praca–życie
a konflikt dotyczący czasu
W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych coraz częściej doświadczamy przenikania się życia zawodowego oraz prywatnego28. Ulega zatarciu sztywna granica na
czas pracy i czas odpoczynku, może więc dochodzić do napięć na linii praca–życie
poza nią. Jedną z ich przyczyn jest deficyt czasu.
Konflikt dotyczący czasu (ang. time-based conflict) ma miejsce wówczas, gdy czas
poświęcany na realizację wymagań w jednym z obszarów utrudnia realizację wymagań z innego obszaru. Ten rodzaj konfliktu może mieć 2 postaci: 1) wymagania dotyczące czasu związane z rolą jednostki w jednym z obszarów powodują, że osoba jest
fizycznie nieobecna w drugim obszarze, co uniemożliwia jej realizowanie wymagań,
które są z nim związane; 2) osoba jest fizycznie obecna w drugim z obszarów i podejmuje próby realizowania związanych z nim wymagań, jednak ze względu na psychiczne zaabsorbowanie innym obszarem jej funkcjonowanie jest utrudnione29. Przyczyną
występowania konfliktu może być brak odpowiedniej ilości czasu (np. praca pochłania go zbyt dużo i nie wystarcza go już na wywiązanie się ze zobowiązań pozazawodowych) oraz sposób jego rozplanowania w ciągu dnia/ tygodnia/ roku (skutkiem złego
rozplanowania jest np. nakładanie się określonych zobowiązań)30.
Z badań OECD wynika, że Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw członkowskich pod względem ilości czasu spędzanego w pracy: 7,5% pracowników pracuje
ponad 50 godzin tygodniowo, zaś połowa aktywnych zawodowo mieszkańców naszego kraju myśli o zobowiązaniach zawodowych w domu31. Z kolei wyniki European
Working Conditions Survey (EWCS) pokazały, że zaledwie 23% Polaków uważa, że godziny pracy są dostosowane do ich potrzeb, w tym do zobowiązań pozazawodowych32.
27	A. Andysz, A. Najder, D. Merecz-Kot, Organizacyjne i indywidualne uwarunkowania korzystania z rozwiązań sprzyjających równoważeniu życia zawodowego i prywatnego, „Medycyna Pracy” 2014, nr 1, s. 121–122.
28	C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie…, op. cit., s. 33.
29	B. Lachowska, Praca i rodzina. Konflikt czy synergia?, Lublin 2012.
30 P. Michoń, Nie rozdwoję się przecież…, op. cit., s. 95.
31

M. Gotowska, Work Life Balance…, op. cit., s. 67.

32	Eurofound, European Working Conditions Survey 2010, How Well Do Your Working Hours Fit in with Family or Social
Commitments Outside Work?, http://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/data-visualisation/european-working-conditions-survey-2010 ( 22.07.2015).
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Według badań GUS statystyczny zatrudniony przepracował w 2012 r. 1678 godzin.
Mężczyźni pracowali tygodniowo średnio 40,4 h, zaś kobiety 36,2 h. Większą liczbę godzin przepracowano w sektorze prywatnym (39,1 h), niż w publicznym (36,8 h). Większa liczba godzin przypada na pracodawcę i pracującego na własny rachunek (40,8 h) niż
na pracownika najemnego (38,3 h). Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tabela 1.

w sektorze
prywatnym

razem

publicznym

razem

Wyszczególnienie

prywatnym

w sektorze

Pomagający członkowie
rodzin

Pracownicy
najemni

Ogółem

Pracodawcy i pracujący
na własny rachunek

Tabela 1. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym
miejscu pracy według statusu zatrudnienia i wybranych sekcji w IV kwartale 2012 r.

Ogółem

38,5

36,8

39,1

38,3

39,1

40,8

31,3

Mężczyźni

40,4

38,3

40,8

39,8

40,3

43,1

31,3

Kobiety

36,2

35,7

36,5

36,6

37,2

36,3

31,3

Źródło: GUS, Rocznik statystyczny pracy, Warszawa 2012, s. 225, za: M. Gotowska, Work Life
Balance…, dz. cyt., s. 67.

Jeśli chodzi o preferencje dotyczące rozwiązań, które byłyby pomocne w zakresie godzenia pracy z życiem poza nią, mieszkańcy UE na pierwszym miejscu wskazują na
możliwość wzięcia dnia wolnego na żądanie (45% respondentów). Drugim co do
popularności rozwiązaniem mającym na celu poprawę WLB wskazywanym przez badanych była większa swoboda w decydowaniu o godzinach rozpoczęcia i zakończenia
pracy (34%). W dalszej kolejności wymieniano zmianę liczby godzin pracy (28%)33.
Z badań przeprowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej 2013 wynika, że wśród
rozwiązań wspierających łączenie ról zawodowych i rodzinnych Polacy najczęściej
wskazywali elastyczny czas pracy (57% kobiet i 55% mężczyzn). Poparcie dla tego
rozwiązania zdecydowanie wzrasta, gdyż jeszcze w 2011 r. wskazywało na tę praktykę
22,9% kobiet i 25,6% mężczyzn34.
33

Eurofound, Third European Quality of Life Survey. Quality of Life in Europe: Impacts of the Crisis, Luxembourg 2012, s. 59.

34	
Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013, s. 130;
por. B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument zatrudnienia przyjaznego rodzinie – polskie realia,
„Polityka Społeczna” 2015, nr 4, s. 31.
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4. Czas pracy przyjazny pracownikowi
– wybrane trendy
W opinii Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation,
ILO) organizacja czasu pracy powinna umożliwiać zachowanie zdrowia, bezpieczeństwa, równości płci, jak również być „przyjazna rodzinie”. Ponadto pracownicy
powinni móc współdecydować o swoich godzinach pracy. Organizacja czasu pracy
spełniająca powyższe warunki sprzyja równoważeniu pracy z życiem rodzinnym oraz
większej efektywności pracowników35.

4.1. Elastyczny czas pracy
Czas pracy i jego organizacja oddziałują na życie pozazawodowe, w tym organizację życia rodzinnego36. Problematyka łączenia ról zawodowych i rodzinnych stanowi
potencjalne pole konfliktów i kompromisów. Oczekiwania pracodawców względem
pracowników dotyczą zaangażowania i dyspozycyjności czasowej, co stoi w opozycji
do dążeń pracowników, by zmieniać długości i rozkład ich czasu pracy37. Jednym
z instrumentów wykorzystywanych w ramach programów praca–życie jest elastyczny
czas pracy, który obejmuje takie zjawiska, jak ruchomy czas pracy, skrócony tydzień
pracy, ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy38.
Badania przeprowadzane wśród pracodawców i pracowników w krajach UE wskazują, że elastyczne formy pracy wprowadzane są najczęściej po to, aby ułatwić łączenie pracy z życiem osobistym. Kolejną przyczyną ich wdrożenia są dojazdy do pracy.
Ponadto elastyczność organizacji pracy może wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości
występowania sytuacji konfliktowych w firmie, obniża poziom stresu oraz wpływa na
większe zadowolenie z wykonywanej pracy39.
W kontekście rozważań dotyczących czasu pracy sprzyjającego godzeniu ról zawodowych i pozazawodowych pracowników w literaturze przedmiotu używa się pojęcia
elastyczności pozytywnej (ang. positive flexibility of working time) bądź elastyczności
zorientowanej na potrzeby pracownika (ang. worker-oriented flexibility, worker-centred flexibility)40. W opinii K. Gareisa i W.B. Kortego elastyczność ta przekłada się na
35	M. Gotowska, Work Life Balance…, op. cit., s. 66.
36	
Ibidem, s. 69.
37	B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument…, op. cit., s. 32.
38	R. Gerlach, Przemiany pracy…, op. cit., s. 89.
39 C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 117.
40	H. Chung, K. Tijdens, Working Time Flexibility Components of Companies in Europe, University of Amsterdam Working Paper
09–84, Amsterdam 2009, s. 11; A. Smoder, Elastyczny czas pracy jako instrument budowania czy burzenia równowagi praca–życie,
[w:] Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014, s. 145.
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„większą swobodę wyboru godzin pracy dostosowaną do indywidualnych preferencji
pracownika oraz jego zobowiązań rodzinnych”41. Oznacza to również decentralizację
kompetencji w zakresie czasu pracy, która przejawia się w możliwości współdecydowania przez pracownika o okresach podejmowania pracy i jej kończenia42. Kontrola nad czasem pracy daje człowiekowi poczucie wolności. Autonomia pracownicza
w zakresie kształtowania swojego czasu pracy w klasycznych organizacjach związana
jest z hierarchią – wyższy poziom autonomii dotyczy wyżej zajmowanych stanowisk43.
Przy elastyczności czasu pracy rozpatrywanej w kategoriach pozytywnych istotne jest
również to, że odznacza się ona trwałością i przewidywalnością, co pozwala na dostosowanie jej do potrzeb życia rodzinnego44.
Należy pamiętać, że elastyczność form zatrudnienia niekiedy wpływa niekorzystnie na możliwość godzenia pracy z życiem poza nią i wpisuje się w kategorię elastyczności negatywnej (ang. negative flexibility of working time)45. W tym kontekście
możemy mówić o elastyczności zorientowanej na interes pracodawcy bądź firmy (ang.
firm-oriented flexibility, company-centred flexibility, employer-oriented arrangements)46.
Praca zmianowa, praca w nocy, w weekendy, w wydłużonych godzinach może negatywnie oddziaływać na równowagę praca–życie i przyczyniać się do zwiększenia
częstotliwości występowania chorób, absencji, fluktuacji kadr, spadku motywacji
pracowniczej47. Warto również zaznaczyć, że w kontekście problemu godzenia pracy z życiem osobistym dla opiekunów osób zależnych istotne znaczenie może mieć
praca w nietypowych porach i/lub dniach ze względu na sztywno wyznaczone godziny funkcjonowania placówek opiekuńczych (szczególnie tych dla dzieci)48. Jak pisze
C. Sadowska-Snarska „uelastycznienie zatrudnienia, jeśli następuje tylko ze względu na interes pracodawcy, może skutkować rosnącymi trudnościami w wypełnianiu
przez pracowników funkcji zawodowych i pozazawodowych, w tym rodzinnych”49.
Podobnego zdania jest B. Balcerzak-Paradowska: jej zdaniem „elastyczny czas pracy
jako instrument sprzyjający godzeniu życia zawodowego z rodzinnym stał się nośnym
hasłem ostatnich lat, przy czym istnieją podstawy do twierdzenia, że nie do końca
41	H. Chung, K. Tijdens, Working time flexibility…, op. cit., s. 11.
42	B. Skowron-Mielnik, Elastyczny czas pracy – humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy, [w:]
Praca w perspektywie humanistycznej, red. J. Sikora, Poznań 2009, s. 94.
43	H. Fołtyn, Możliwości zarządzania czasem pracy, [w:] Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka,
red. A.P. Wiatrak, Warszawa 2012, s. 290.
44 B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument…, op. cit., s. 35.
45	
Czas pracy w nowych krajach członkowskich UE. Aspekty ekonomiczne, prawe i społeczne, red. H. Strzemińska,
Warszawa 2008, s. 107.
46	H. Chung, K. Tijdens, Working Time Flexibility…, op. cit., s. 11; A. Smoder, Elastyczny czas pracy…, op. cit., s. 149.
47	R. Gerlach, Przemiany pracy…, op. cit., s. 82; K. Zużewicz, M. Konarska, Czas – czwarty wymiar pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka” 2005, nr 9, s. 3.
48	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 96.
49	
Ibidem, s. 94.
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jego »głosiciele« zdają sobie sprawę z tego, co się za tym kryje lub może kryć”50. Przejrzystości w tym zakresie nie sprzyja fakt, że wyniki badań wskazują na brak jednoznacznej definicji i interpretacji terminu „elastyczny czas pracy”51.
Rozwój elastycznych form czasu pracy następuje w naszym kraju powoli52. Dane
GUS wskazują, że ponad 87% pracowników najemnych jest zatrudnionych w stałych
godzinach pracy, co wiąże się z brakiem swobody w dostosowaniu czasu pracy do
zobowiązań rodzinnych. Aż 40% badanych przyznało, że nie może zmieniać godzin
rozpoczęcia i zakończenia pracy, a 38% stwierdziło, że takie modyfikacje dopuszczane
są w sytuacjach wyjątkowych53. Ponadto z badań GUS opublikowanych w 2012 r.
wynika, że 89,5% kobiet pracujących na stanowiskach „specjaliści”, „technicy i średni
personel” oraz „pracownicy biurowi” jest zatrudnionych w sztywnych godzinach pracy. Co więcej 39,8% kobiet w nagłych sytuacjach rodzinnych nie może zmodyfikować
swojego czasu pracy, natomiast 63,2% nie może wziąć dnia wolnego bez wykorzystania urlopu54.
Inspiracją do wprowadzenia w Polsce elastycznych rozwiązań jest często praktyka firm macierzystych z zagranicy. Niekiedy implementacja określonych praktyk
na rodzimym gruncie jest trudna ze względu na organizację pracy zdeterminowaną potrzebami technologicznymi lub kooperacyjnymi firm, jak również ze względu
na potrzeby rodzin związane ze specyfiką funkcjonowania instytucji opiekuńczych
i edukacyjnych. Z elastycznych form czasu pracy korzystają tylko wybrane grupy
pracowników. Ich wprowadzenie jest uzależnione od charakteru pracy, a także cech
pracownika (dobra samoorganizacja, zdyscyplinowanie). Z badań wynika, że adresatami takich inicjatyw są pracownicy wysoko wykwalifikowani, z wysokim poziomem
autonomii w pracy55.

4.2. Sandwich generation i pokolenie Y –
oczekiwania dotyczące rozwiązań czasowych
Ze względu na niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się społeczeństw, spadek
dzietności) grupą, która potrzebuje dużego wsparcia w zakresie równoważenia sfery
zawodowej i prywatnej, są pracownicy spełniający zadania opiekuńcze56. Dotyczy to
w sposób szczególny przedstawicieli tzw. sandwich generation (których populacja bę50	B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument…, op. cit., s. 35.
51	
Ibidem, s. 35.
52	
Ibidem, s. 35.
53	M. Gotowska, Work Life Balance…, op. cit., s. 68–69.
54	
Ibidem, s. 68.
55	B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument…, op. cit., s. 32.
56	M. Latos-Miłkowska, Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych, [w:]
Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa
2014, s. 68.
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dzie wzrastać), czyli pokolenia osób obciążonych obowiązkami opiekuńczymi zarówno wobec dzieci, jak i starszych członków rodziny.
Wyniki badań wskazują, że pracujący opiekunowie osób zależnych doświadczają
problemów związanych z godzeniem pracy z zobowiązaniami rodzinnymi. Dochodzi
tu do wystąpienia konfliktu ról, który dotyczy m.in. konfliktu czasu wynikającego
z konieczności przystosowania życia rodzinnego do sztywnego czasu pracy57. Opiekunowie osób zależnych (w tym dzieci), którzy są aktywni zawodowo, decydują się albo
na łączenie pracy z opieką, albo na okresową (w niektórych wypadkach stałą) rezygnację z pracy i poświęcenie się wyłącznie opiece58. Zdaniem M. Latos-Miłkowskiej
„podstawowe instrumenty, które mogą być wykorzystane w celu godzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi zostały już zatem wprowadzone do polskiego
systemu prawnego”59. W przyszłości powinno się je rozwijać i udoskonalać.
W obecnie obowiązujących regulacjach dotyczących czasu pracy w ograniczonym
zakresie brane są pod uwagę potrzeby pracowników mających zobowiązania opiekuńcze nad dziećmi, brakuje natomiast stosownych uregulowań związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi. Regulacje dotyczące czasu pracy powinny
w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać indywidualną sytuację pracowników,
rozmaite uwarunkowania (stan zdrowia czy wiek pracownika), okoliczności związane z różnymi sytuacjami życiowymi (np. zobowiązania opiekuńcze). Potrzebne jest
zwiększenie dostępu do przewidzianych regulacjami elastycznych form zatrudnienia,
w tym ruchomego czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepracy,
pracy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.
Nieodzowne jest umocnienie pozycji pracownika, który stara się o zgodę przełożonego na ustalenie dogodnego wymiaru lub rozkładu czasu pracy. W świetle obowiązujących przepisów pracownik może ubiegać się o pracę w ramach preferowanego
przez siebie rozwiązania, jednakże pracodawca nie ma obowiązku przychylić się do
tej prośby60. Warto byłoby zobowiązać pracodawcę, by podawał przyczynę odmowy.
Natomiast w sytuacji szczególnych potrzeb pracownika (np. opieka nad osobą niepełnosprawną, małym dzieckiem) można by zobligować pracodawcę do przychylenia się
do wniosku pracownika, „jeśli nie sprzeciwiają się temu obiektywne względy związane np. z rodzajem i organizacją pracy”61. Warto zastanowić się również nad dalszym
rozwojem ruchomego czasu pracy, nie tylko poprzez rozpoczynanie pracy w różnych
godzinach, w poszczególnych dobach (na co pozwalają obowiązujące przepisy), lecz
57 C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 84.
58	
Ibidem, s. 84.
59	M. Latos-Miłkowska, Tendencje rozwoju przepisów…, op. cit., s. 69.
60	W polskim ustawodawstwie pracodawca musi jedynie respektować wniosek rodziców uprawnionych do urlopu
wychowawczego, którzy mogą wnosić o obniżenie ich wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do połowy pełnego
wymiaru czasu pracy), zob. M. Latos-Miłkowska, Tendencje rozwoju przepisów…, op. cit., s. 71.
61	M. Latos-Miłkowska, Tendencje rozwoju przepisów…, op. cit., s. 70.
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także poprzez uelastycznienie czasu pracy w ramach tygodnia pracy, np. w okresach
czterotygodniowych62.
Współcześnie obserwujemy rosnące oczekiwania pracowników wobec pracy. Ważnymi wartościami są: możliwość samorealizacji poprzez pracę, rozwój osobisty, partnerski charakter relacji w pracy. Szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania ułatwiające efektywne funkcjonowanie w różnych obszarach życia, w pracy i poza nią63.
Oczekiwania dotyczące dostosowania czasu pracy do potrzeb pozazawodowych
mają również przedstawiciele młodego pokolenia, którzy chcą w efektywny sposób łączyć pracę, naukę i realizację pasji i zainteresowań. Generacja Y64 utożsamia szczęście
z „osiągnięciem harmonijnego i satysfakcjonującego życia we wszystkich obszarach
funkcjonowania”65. Przedstawiciele tego pokolenia w sposób szczególny cenią sobie
czas wolny, preferują rozliczanie nie z czasu spędzanego w pracy, ale z jej wyników,
nie godzą się tak łatwo jak starsi generacyjnie pracownicy na pracę w nadgodzinach.
Wspomniane preferencje czasowe to szansa rozwoju tzw. zadaniowo-wynikowych
systemów czasu pracy, które dają pracownikowi dużą swobodę organizowania swojej aktywności zawodowej poprzez brak sztywnych rozkładów czasu pracy66. Aktualne regulacje dotyczące czasu pracy przewidują wprawdzie możliwość korzystania
z zadaniowego czasu pracy, jednak w praktyce można zaobserwować, że w sytuacji
gdy pracownik wykona określone zadanie szybciej, nie ma możliwości wykorzystania czasu wolnego, bo pracodawca zleca mu dodatkowe zadania. Takie rozwiązanie
w sposób ewidentny służy przede wszystkim interesowi pracodawcy. Powstaje pytanie,
czy pokolenie Y jest w stanie wywrzeć skuteczną presję na pracodawcach, by wprowadzili oni zmiany bardziej sprzyjające potrzebom młodego pokolenia?67 Zmianom
tym sprzyja przywoływane już wcześniej kurczenie się zasobów pracy, przeciwko niej –
wysoki poziom bezrobocia i dążenie do poprawy statusu materialnego68.
Należy pamiętać, że możliwość uelastycznienia czasu pracy nie zawsze spotyka
się z entuzjazmem ze strony wszystkich pracowników. Są tacy, którzy nie mają specjalnych oczekiwań w zakresie organizacji swojej pracy i czasu pracy. Przyjmują oni
narzucony z góry system organizacji pracy, który aktualnie obowiązuje w firmie. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest przekonanie, że „wszelkie indywidualne po62	
Ibidem, s. 68–71.
63	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 111.
64	Pokolenie Y nazywane jest również Millenials (od ang. millenium – tysiąclecie), Why (ang. why – dlaczego; wyraz
why to homofon angielskiej nazwy litery Y), Yoga (od ang. yoga – joga). To osoby urodzone w latach 1981–1995 lub
1982–2003, niektóre źródła zaliczają do niego nawet roczniki 1977–1980. Zob. J. Mirosław, Równowaga praca–życie
z perspektywy różnych generacji, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki,
red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014, s. 137.
65	C. Sadowska-Snarska, Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 111–112.
66	M. Latos-Miłkowska, Od konfliktu do równowagi…, op. cit., s. 73.
67	
Ibidem, s. 73–74.
68	
Ibidem, s. 73–76.
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trzeby w tym zakresie są źle widziane przez przełożonych, bo komplikują organizację
pracy pozostałych pracowników”69. Istotne są również przyzwyczajenie się do godzin
pracy, potrzeba sztywnych ram, związane z tym poczucia bezpieczeństwa70. Jak pokazuje badanie IPiSS, „stałe godziny pracy, wolne dni świąteczne, zadowalająca emerytura w momencie słabnięcia sił witalnych, a przede wszystkim stabilne zatrudnienie
stanowią naprawdę pożądane wartości”71.
Upowszechnienie nowych technologii w coraz większym stopniu zwiększa możliwości wykonywania pracy poza siedzibą firmy, również w domu. Z jednej strony,
umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, np. poprzez oszczędności
związane z redukcją czasu przeznaczonego na dojazdy do pracy. Z drugiej strony, pojawia się zagrożenie zatomizowania się relacji pracowniczych, osłabienie więzi z firmą,
a także konieczność nieustannej dyspozycyjności72. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy
są wyniki badań: co trzeci pracownik w Polsce przyznaje, że jego przełożony wymaga
od niego stałej dyspozycyjności e-mailowej lub telefonicznej73.

5. Podsumowanie
Stosowanie udogodnień wspierających równowagę praca–życie wiąże się z postawieniem pytania, kto tak naprawdę odczuwa faktyczne korzyści z tych rozwiązań? Jak pisze R. Gerlach: „[…] czy ich celem jest rzeczywiście zapewnienie omawianej tu równowagi, czy może bardziej ułatwianie pracownikowi lepszego/bardziej zaangażowanego
wykonywania zadań zawodowych, poprzez zapewnienie opieki nad dzieckiem, opieki
zdrowotnej, rekreacji, odpoczynku, pomocy socjalnej?”74. Z badań wynika, że w przypadku organizacji pracy i czasu pracy jest ona w pierwszej kolejności podporządkowana potrzebom pracodawców75. Zdaniem H. Fołtyn „elastyczność w organizacji czasu
pracy można określić jako dostosowanie czasu pracy do różnorodnych potrzeb organizacji gospodarczych wyrażanych zarówno przez pracodawców, pracowników, jak
i różne podmioty zewnętrzne zainteresowane działalnością danej organizacji”76.
69	M. Bednarski, D. Głogosz, Teraźniejszość i przyszłość czasu pracy w opinii pracowników. Wyniki badań empirycznych,
„Polityka Społeczna” 2015, nr 4, s. 53.
70	M. Bednarski, D. Głogosz, Problemy czasu pracy w dobie gwałtowanych przemian ekonomicznych i formowania się
nowej gospodarki. Doświadczenia polskie, [w:] Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?,
red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014, s. 136.
71	
Ibidem, s. 137.
72	M. Bednarski, D. Głogosz, Teraźniejszość i przyszłość czasu pracy…, op. cit., s. 55.
73	K. Dąbrowska, Programy na rzecz równowagi…, op. cit., s. 43
74 R. Gerlach, Przemiany pracy…, op. cit., s. 91.
75	B. Balcerzak-Paradowska, Czas pracy jako instrument…, op. cit., s. 33.
76	H. Fołtyn, Możliwości zarządzania…, op. cit., s. 298.
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Nie należy zatem zapominać, że możliwe jest zastosowanie również takich rozwiązań czasowych, które pozwolą na jednoczesne zaspokojenie interesów (w mniejszym
lub większym stopniu) wszystkich zainteresowanych stron.
mgr Agnieszka Smoder – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
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