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Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie 

Całe życie człowieka przebiega w czasie (astronomicznym, biologicznym, w róż-
nych postaciach czasu kulturowego i społecznego po czas, który można nazwać „cza-
sem osobistym”, czasem jednego człowieka) (Szczepański, 1999, s. 69). Jak zauważa 
J. Szczepański „każdy organizm żyjący, a więc i organizm każdego człowieka, two-
rzy swój własny czas i każde zjawisko czy klasa zjawisk życia człowieka wytwarza 
czas odmienny od czasu tworzonego przez innych ludzi” (Szczepański, 1999, s. 13). 
Jednym z nich, którego doświadcza człowiek, jest czas wolny. Podkreślenia wymaga 
fakt, że to nie czas jest wolny, lecz człowiek jest wolny do przejawiania zachowań 
nieobowiązkowych oraz doświadczania wolności od trosk i czynności wymuszonych 
przez procesy biologiczne, a zatem jest wolny do świata i jego kultury (Arendt, 1994, 
s. 242). Bywa jednak, że człowiekowi brak jest tak rozumianej wolności na „zatrzy-
manie się”, refleksję, czy odpoczynek, ponieważ ciągle stara się walczyć z czasem 
i wygrywać sam ze sobą. Goni za sukcesem, wszystkim co popularne, masowe, aby 
przypadkiem nie odstawać od innych. Życie w ciągłym pośpiechu, stała rywaliza-
cja i obawa przed posiadaniem mniej czy osiągnięciem mniejszych sukcesów niż 
inni sprawiają, że pracuje więcej, aby zawsze wygrywać ten wyścig i nie pozostawać 
w tyle, a wszystko to kosztem swojego czasu wolnego. Życie człowieka nie może 
sprowadzać się jednak tylko i wyłącznie do homo laborans, czyli realizacji człowie-
czeństwa jedynie w pracy zawodowej, czy do homo oeconomicus – maksymalizacji 
zysków o wartości ekonomicznej. Holistyczny rozwój człowieka jako osoby powi-
nien bowiem uwzględniać odpowiednio dobrane formy spędzania czasu wolnego 
w sposób, który będzie mu dawał satysfakcję i przyjemność, a przede wszystkim po-
zwalał odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie (Dzwonkowska, 2011, s. 23).

Od początku kształtowania się pojęcia czasu wolnego wyodrębnia się kilka spo-
sobów jego interpretacji: jako „wolności od pracy”, wolności do czasu wolnego oraz 
jako stanu umysłu towarzyszącego swobodnej aktywności, zazwyczaj intelektualnej 
(Truszkowska-Wojtkowiak, 2012, s. 8). Praca i czas wolny to dwie nierozłączne stro-
ny życia współczesnego człowieka. Integracja życia zawodowego i pozazawodowe-
go budzi coraz większe zainteresowanie, ponieważ tworzy alternatywę w stosunku 
do ujęcia tradycyjnego, które uznaje, że oba te obszary życia są i powinny być od-
dzielone.
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Czas wolny traktowany jest jako czas konsumpcji, w którym człowiek zaspokaja 
swoje potrzeby. Problem równowagi w ich zaspokojeniu pojawia się w chwili nad-
miernej konsumpcji dóbr i usług, ze sztucznie wywołanymi potrzebami, które nie 
prowadzą do poprawy jakości życia. Bywa, że zaspokajając je, dla człowieka liczy 
się tylko posiadanie, pomnażanie i używanie dóbr z pominięciem innych wartości, 
bez względu na koszty społeczne, ekologiczne, indywidualne (Janoś-Kresło, 2008,  
s. 53).Zaspokajanie potrzeb ujawnionych w czasie wolnym może mieć miejsce w domu  
(np. oglądanie telewizji, odpoczynek, korzystanie z komputera, czytanie książki), jak 
też w placówkach/instytucjach usługowych (np. kino, teatr, klub fitness, restauracja) 
oraz w środowisku naturalnym (np. las, park). Zatem istotnego znaczenia w kontek-
ście zagospodarowania czasu wolnego nabiera koncepcja trwałego i zrównoważone-
go rozwoju, którego celem jest integrowanie działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawo-
wych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
potrzeb ludzi zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

Celem niniejszego artykułu, napisanego z wykorzystaniem wtórnych źródeł infor-
macji, jest próba przybliżenia koncepcji czasu wolnego w kontekście jego równowagi 
ze środowiskiem naturalnym, konsumpcją dóbr i usług oraz czasem pracy.

Czas wolny i zrównoważony rozwój a środowisko naturalne

Powszechnie cytowana jest definicja czasu wolnego autorstwa J. Dumazediera, 
z której wynika, że „wolny czas – to wszelkie zajęcia, którym jednostka oddawać 
się może z własnej chęci bądź dla odpoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwoju 
swych wiadomości lub swego kształcenia bezinteresownego, swego dobrowolnego 
udziału w życiu społecznym po oswobodzeniu się z obowiązków zawodowych, ro-
dzinnych, społecznych” (Dumazedier, 1960, s. 563, za: Ćwiakowski, 1967, s. 44; 
Czajka, 1979, s. 39). 

Podobnie definiuje czas wolny A. Kamiński, wskazując, że „jest to ta część bu-
dżetu czasu, która nie jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani 
przez systematyczne kształcenie się uczelniane, ani przez zaspokojenie elementar-
nych potrzeb fizjologicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki do-
mowe (gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi 
do samoobsługi) i może być spożytkowana bądź na swobodne wczasowanie, bądź 
na życie rodzinne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści” 
(Kamiński, 1972, s. 297). 

Przeanalizowanie różnych koncepcji i definicji czasu wolnego pozwoliło M. Bombol 
na wyodrębnienie trzech odmiennych podejść do definiowania tego czasu. Autorka 
wydzieliła rozumienie czasu wolnego w postaci „czystej”, następnie zaś jako specy-
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ficznych zachowań w nim podejmowanych oraz jako stanu umysłu (Bombol, 2008, 
s. 19-20). 

Czas wolny definiowany w postaci „czystej” oznacza, że jest naturalnym elemen-
tem egzystencji człowieka. Stanowi część jego 24-godzinnego budżetu czasu oraz 
jest wolny od jakichkolwiek czynności obligatoryjnych. Rozumienie czasu wolnego 
jako specyficznych zachowań w nim podejmowanych oznacza, że jest on przekształ-
cany w działania o charakterze biernym, jak i czynnym, sprawiające przyjemność 
człowiekowi, które mają na celu uzyskanie odpoczynku (zarówno w znaczeniu fizjo-
logicznym, psychicznym, duchowym), a także relaksu i satysfakcji w zależności od 
jego subiektywnych preferencji oraz społecznie przyjętych norm i rytuałów zacho-
wań z czasem wolnym powiązanych. Czas wolny jako stan umysłu (tzw. duchowy 
wymiar czasu wolnego) rozumiany jest jako czas samourzeczywistnienia i samodo-
skonalenia. Jest to czas realizacji wyższych potrzeb psychicznych. 

Czas wolny obejmuje: sferę kontemplacji, moralności, kultury, religii, działań 
i doznań poznawczych, relacji społecznych, działań i doznań estetycznych, zabaw, 
turystyki, a także uczestnictwo w sportach i sztuce zarówno w roli widza, jak i uczest-
nika. Do czynności czasu wolnego zalicza się także korzystanie z mediów elektro-
nicznych i drukowanych, wszelkie hobby, spotkania towarzyskie, picie, hazard, zwie-
dzanie, spacery, wyjazdy krajoznawcze oraz nierobienie niczego szczególnego (Veal, 
1997, s. 1-2; Słownik katolickiej nauki …,). Jest to więc zbiór bardzo różnorodnych 
zachowań, powiązanych z różnymi potrzebami ludzkimi, które w subiektywnym od-
czuciu jednostki mają charakter wypoczynkowy, a pozorną jedność uzyskują tylko 
poprzez przeciwstawienie ich pracy. 

Zajęcia występujące w czasie wolnym można rozpatrywać również w innym kon-
tekście, dzieląc je na dwa odmienne typy. Pierwszy typ obejmuje wszystkie te zajęcia, 
które wykonywane są ze względu na kryjącą się za nimi jakąś powinność lub obo-
wiązek. Do tej sfery można zaliczyć dodatkową pracę zarobkową, robienie zakupów, 
wychowywanie dzieci, remonty domowe. Zajęcia drugiego typu wynikają z dążeń 
każdego człowieka do rozwoju osobowości. W ramach tego typu zajęć mieszczą się 
dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pozazawodowych, własna 
twórczość amatorska i wszelka inna aktywność kulturalna. Tutaj też zalicza się różne 
formy wypoczynku, rozrywki i rekreacji (Pacholski, Słaboń, 1997, s. 22).

Istnieje ponadto taki czas, który wypełniony jest jednocześnie kilkoma tre-
ściami. Mówi się wówczas o tzw. czasie podwojonym, a nawet zwielokrotnionym 
(Czerpaniak-Walczak, 2011, s. 206). Możliwe jest to dzięki wyposażeniu w sprzęty 
i urządzenia ułatwiające jednoczesne wykonywanie czynności koniecznych i nieko-
niecznych. Coraz powszechniejszy jest sposób zachowania polegający na mnoże-
niu czynności, które wykonywane są naraz. Efektem takiego zachowania jest nawyk 
odbierania kilku bodźców jednocześnie. Jeden bodziec oznacza nudę i stratę czasu 
(Szlendak, 2010, s. 18). Rozwinięcie koncepcji „pogłębiania czasu” czy jego po-
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dwajania oznacza przyspieszenie tempa wykonywania czynności (np. zwiedzanie 
bez wysiadania z samochodu, zwiedzanie wirtualne), zamianę czynności na bardziej 
czasooszczędne (zamówienie posiłku zamiast gotowanie w domu) lub też otacza-
nie wykonywanych czynności głównych większą liczbą czynności towarzyszących 
(np. jedzenie posiłku w czasie oglądania telewizji, połączone z przeglądaniem prasy) 
(Jung, 2011, s. 166).

Jeżeli chodzi o charakterystykę drugiej zawartej w tytule artykułu kategorii, to 
jedną z wielu definicji zrównoważonego rozwoju odnaleźć można m.in. w usta-
wie Prawo ochrony środowiska, gdzie pod tym pojęciem rozumie się taki rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycz-
nych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moż-
liwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub oby-
wateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (Ustawa z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska …,). W tym miejscu w aspekcie trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju warto zwrócić uwagę na środowisko naturalne jako 
miejsca spędzania czasu wolnego. O jego stanie świadczą: woda, powietrze, gleba, 
ich czystość, a także naturalne krajobrazy (Światowy, 1994, s. 74). Dostępne dla 
człowieka obszary zielone, parki, skwery, lasy, ogródki działkowe bywają terenem 
zarówno odpoczynku biernego, jak i czynnego. Jeżeli tereny o potencjale rekreacyj-
nym tracą z powodu zatrucia wód, powietrza, gleby swoje walory wypoczynkowe, to 
zmniejsza to możliwości wyboru formy rekreacji, wydłużają się dojazdy do miejsc 
odpoczynku, przyczyniając się do przeciążenia nadmierną liczbą wycieczkowiczów 
i urlopowiczów obszarów jeszcze nie skażonych. W związku z tym ważna jest ochro-
na środowiska naturalnego, która oznacza podjęcie lub zaniechanie działań umożli-
wiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta po-
lega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu 
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu 
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właści-
wego (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…,).

Trwały i zrównoważony rozwój ma na celu wzrost dobrobytu zarówno społeczne-
go, jak i indywidualnego. Dobrobyt ten zależy nie tylko od konsumpcji dóbr i usług, 
ale i od ekologicznych warunków życia. Celem jest zatem nie tyle wzrost pozio-
mu, ile wzrost jakości życia1. Stąd istotą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie 
trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształ-

1  Przez jakość życia rozumie się poczucie dobrego życia dzięki właściwemu stylowi życia i zadowoleniu z pracy. 
Jakość życia oceniana jest na podstawie wskaźników ekonomicznych i socjalnych, obejmujących: dochody, 
zamożność, bezpieczeństwo, zdrowie, wykształcenie, czas odpoczynku i rekreacji itp. (Sztucki, 1998, s. 110); Jakość 
życia bywa określana także jako dobrostan, dobrobyt, satysfakcja z życia. Postrzega się ją jako konstrukt teoretyczny, 
który jest rozpatrywany w kontekście kulturowym i odnosi się do oczekiwań jednostki dotyczących wybranych 
wymiarów własnego życia antycypowanych na podstawie obiektywnych warunków istniejących w danym kraju 
(Rostowska, 2008, s. 15).
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towanie właściwych proporcji miedzy trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, 
ludzkim i przyrodniczym. Jest to więc rozwój oparty na właściwie ukształtowanych 
strukturach, których składową jest środowisko przyrodnicze, a kryterium integrują-
cym – kategoria jakości życia (Piontek, 2002, s. 27).

Zrównoważony rozwój uwarunkowany jest przestrzenią ekologiczną, a poprzez 
zakładaną synergię aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych 
jest bezpieczny i korzystny zarówno dla człowieka, środowiska, jak i gospodarki. 
Zrównoważony rozwój jest także pewnym sposobem na życie, dającym możliwość 
wyboru form konsumpcji. Można określić go także swoistą modą, bo konsument ko-
jarzy produkt ekologiczny z czymś bezpiecznym i zdrowym, z czymś nowoczesnym 
(Janoś-Kresło, 2006, s. 75).

Czas wolny w kontekście zrównoważonej konsumpcji

W naukach ekonomicznych czas wolny z całym bogactwem czynności, które go 
wypełniają, traktowany jest jako czas konsumpcji, w którym realizowane są różnorakie 
potrzeby (Cieloch et al., 1992, s. 32). Zaspokojenie każdej z nich musi być poprzedzone 
rozpoznaniem jej zakresu, uwarunkowań (społecznych, kulturowych, infrastruktural-
nych, ekonomicznych, naturalnych), sposobu jej realizacji, czasu trwania, miejsca. Na 
gruncie ekonomii może się to odbywać poprzez badanie aktu zaspokojenia potrzeb, 
czyli konsumpcji (inaczej spożytkowania, wykorzystania, spędzania, zagospodaro-
wania czasu wolnego). Potrzeby konsumpcyjne związane z czasem wolnym ulegają 
znacznym przemianom pod wpływem działania tak istotnej zmiennej demograficznej, 
jaką jest wiek jednostki. Wraz z przemianami dokonującymi się pod wpływem cyklu 
życia ludzi zmieniają się nie tylko sposoby zagospodarowania ich czasu wolnego, ale 
również dobra i usługi, z których korzystają w tym czasie2. Jeżeli człowiek ma czas 
wolny, to może „konsumować” go, wypełniając różnymi czynnościami. Czynności te 
podejmowane są zwykle przez niego z własnej woli, zgodnie z jego upodobaniami lub 
potrzebami, które jednak nie stanowią konieczności życiowej3. 

Koncepcję zrównoważonej i trwałej konsumpcji odnosi się do sfery spożycia. 
Definicję trwałej i zrównoważonej konsumpcji wyznaczają takie cechy jak trwałość, 
zrównoważenie, samopodtrzymywanie. Trwałość konsumpcji oznacza, że utrwala 
się taki kształt jej procesów, który zapewnia maksymalizację poziomu życia w nie-
ograniczonym czasie. Procesy konsumpcji powinny zatem odznaczać się atrybutem 
samopodtrzymywania się, czyli zawierania mechanizmów minimalizujących ryzyko 

2  Szerzej na ten temat zob.: Bombol (2009, s. 81-84).
3  Cz. Bywalec i L. Rudnicki, biorąc pod uwagę nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji a wraz z nimi 
zmiany w organizacji oraz sposobach wykonywania pracy zawodowej, jak też sposobach wykorzystania czasu 
wolnego i zacierania się różnic miedzy nimi, uważają, że przestaje on być wyłącznie czasem konsumpcji, stając 
się też czasem prosumpcji związanym z rozwojem zajęć hobbystycznych, np. majsterkowania, uprawiania ogródka, 
przygotowywania posiłków, dokształcania. Zob.: Bywalec, Rudnicki (2002, s. 147).
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wewnętrznych zaburzeń ograniczających lub uniemożliwiających dalszą konsumpcję 
(Kiełczewski, 2004, s. 57).Trwała konsumpcja oznacza taki proces korzystania z dóbr 
i usług umożliwiających zagospodarowanie czasu wolnego, któremu odpowiada za-
spokojenie potrzeb przynoszących lepszą jakość życia. Obwarowane jest to jednak 
radykalnym obniżeniem zużycia zasobów naturalnych i energii oraz zapewnieniem, 
że uzyskanie lepszej jakości życia przez obecne pokolenie nie stanie się przeszko-
dą dla zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń (Jastrzębska-Smolga, 2000, s. 73). 
Trwała i zrównoważona konsumpcja jest koncepcją zawierającą ideę budowy społe-
czeństw, które szanują zasoby przyrody, by mogły z nich korzystać następne pokole-
nia (Janoś-Kresło, 2006, s. 77).

Jedną z form spędzania czasu wolnego są wyjazdy turystyczne. Zasada zrówno-
ważonego rozwoju zastosowana do tej sfery życia ludzkiego nakazuje uwzględnienie 
płaszczyzny środowiskowej, gospodarczej i społeczno-kulturowej w taki sposób, aby 
osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy tymi wymiarami oraz zapewnić dłu-
gookresowy i harmonijny rozwój. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę zagro-
żonych gatunków roślin czy siedlisk, ale także rzadkich zasobów, w szczególności 
wody i energii, jak i unikanie nadmiernej produkcji odpadów. Istotne znaczenie ma 
też uwzględnianie możliwości danego obszaru na przyjęcie określonej liczby tury-
stów, ale także wyrażenie zgody na ograniczenie aktywności turystycznej na ob-
szarach szczególnie wrażliwych: pustyniach, obszarach biegunowych, w wysokich 
górach, terenach przybrzeżnych, lasach tropikalnych czy mokradłach, na których 
można utworzyć rezerwaty przyrody, czy ustanowić inny typ obszaru chronionego 
(Dzwonkowska, 2011, s. 27). 

Równowaga między czasem wolnym i czasem pracy

W związku z tym, że czas wolny przyjęło się określać jako przeciwstawienie pra-
cy, uważając, że jest to czas wolny od pracy zawodowej, to pierwotnie budżet czasu4 
w uproszczony sposób przedstawiano jako obejmujący dwie składowe (Veblen, 1957; 
Warner, Lunt, 1941; Weber, 1956; za Ćwiakowski, 1967, s. 41-43; Czajka, 1979,  
s. 38-39): czas pracy i czas po pracy. M. Bombol czas w dyspozycji jednostki dzieli 
na: czas pracy, czas wolny oraz czas pozostały (Bombol, 2009, s. 80). Ten ostatni jest 
kategorią złożoną i pojemną, gdyż obejmuje wszystkie dojazdy, wszelkie czynno-
ści związane z zaspokojeniem potrzeb bytowych, zakupy, powinności wobec innych. 
Z czasu wolnego M. Bombol wydzieliła dwie podgrupy, tj. czas rekreacji5 oraz czas 
kontemplacji związany bardziej ze stanem ducha i złożonymi refleksjami natury psy-
chicznej. Podobny pogląd reprezentują J. Robinson i G. Godbey, dzieląc budżet czasu 

4  Budżet czasu to zestawienie odcinków czasu przewidzianych na realizację czynności życiowych (Pięta, 2004, s. 18). 
5  Ze względu na typ M. Bombol podzieliła rekreację na fizyczną, twórczą, kulturalną, rozrywkową, społeczną, ze 
względu na miejsce na domową i pozadomową oraz ze względu na motywację na indywidualną (Bombol, 2009).
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na czas pracy zarobkowej, czas obowiązków domowych, czas osobisty (sen, jedzenie, 
higiena) oraz czas wolny. Czas wolny, zdaniem tych autorów, pozostaje po odjęciu 
czasu pracy, czasu obowiązków i czasu osobistego, ale również po odjęciu czasu 
transportu i komunikacji (dojazdów) (Robinson, Godbey, 1997, s. 12-13)

Istotą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie poprawy jakości życia, zaś ja-
kość życia zależy od jakości pracy i czasu wolnego. Sukces w pracy skutkuje dobrym 
nastrojem i nie pozostaje bez wpływu na zachowania w czasie wolnym. Motywuje 
człowieka odpowiednio do czynności rekreacyjnych i odwrotnie, rekreacja aktywna 
wpływa na pozytywne zachowanie w pracy i na wydajność (Migdał, 2011, s. 42). 
Niewątpliwie sfera pracy (zajmowane stanowisko, wykonywany zawód) nie pozo-
staje bez wpływu na formy wykorzystania czasu po pracy. Człowiek funkcjonuje 
w różnych obszarach życia, pełni różne role, korzysta z różnych dóbr i usług w celu 
zaspokojenia swoich potrzeb. Praca zazwyczaj stanowi podstawę bytu jego gospo-
darstwa domowego. Praca jest zarówno środkiem samorealizacji człowieka, jak i źró-
dłem jego satysfakcji bądź jej braku, zatem ta sfera życia człowieka ma dla niego 
szczególne znaczenie. W związku z tym istnieje potrzeba równowagi między pracą 
i życiem poza nią (w tym czasu wolnego). Równowagę tę można rozpatrywać zarów-
no na poziomie jednostki (pracownika), organizacji, grup pracowniczych czy nawet 
społeczeństw. Równowaga ta zachodzi, gdy praca nie zawłaszcza życia pozazawo-
dowego człowieka i odwrotnie, gdy życie pozazawodowe nie dzieje się jej kosztem. 
Na poziomie jednostki model równowagi między pracą i życiem (work-life balan-
ce – W-LB) oznacza zdolność łączenia pracy z innymi wymiarami życia ludzkiego 
– domem, rodziną, zdrowiem, aktywnością społeczną, zainteresowaniami itp. Punkt 
równowagi między pracą a życiem pozazawodowym nie jest jednakowy dla każdego 
pracownika tak w obrębie kraju, jak i pomiędzy krajami. Można odnotować różnice 
w zależności od różnych czynników, np. wieku, płci, zdrowia, wykształcenia, sytuacji 
rodzinnej, religii, kultury organizacyjnej, stylu zarządzania, kondycji firmy, kultury 
lokalnej, regionalnej i narodowej, a także sytuacji ekonomicznej kraju, a zwłaszcza 
rynku pracy (Borkowska, 2004, s. 54).

W literaturze można wyróżnić wąskie i szerokie podejście do kwestii istoty pro-
gramów W-LB. W ujęciu wąskim jest to każda zaoferowana przez pracodawcę ko-
rzyść lub udogodnienie pomagające pracownikowi znaleźć równowagę między wy-
maganiami związanymi z pracą i tymi, które z nią nie są związane. W ujęciu szerokim 
podkreśla się, że należałoby mówić o kompleksowym, spójnym systemie świadczeń 
na rzecz pracowników, podporządkowanych realizacji określonych celów, spójnych 
ze strategią firmy i oczekiwaniami pracowników (Sadowska-Snarska, 2009, s. 135).

Równowaga miedzy życiem zawodowym a osobistym polega na zaakceptowaniu 
faktu, że oba te obszary życia są dla siebie ważne, a wiele wartości może przecho-
dzić z jednego obszaru do drugiego. Ludzie, którzy częściowo lub wyłącznie pracują 
w domu, mogą mieć wpływ na podział czasu między pracę i realizację zainteresowań 
pozazawodowych. Jeśli człowiek może sam zdecydować, jak zaplanować sobie pracę, 
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o wiele łatwiej wybrać mu sięw środku dnia do sali gimnastycznej, odwiedzić kosme-
tyczkę, czy po prostu pójść do kina lub na spacer. Elastyczna organizacja pracy pozwala 
na zarządzanie czasem w sposób umożliwiający wymianę strumieni życia (Clutterbuck, 
2005, s. 91).Do elastycznych form pracy można zaliczyć: pracę na wezwanie, zatrud-
nienie w formie dzielenia tego samego miejsca pracy (maszyny) pomiędzy kilka osób, 
zatrudnienie na zasadzie ruchomego czasu pracy uzgodnionego z kierownictwem, za-
trudnienie w systemie zadaniowym, w ramach pracy tymczasowej, na zasadzie telepra-
cy, na zasadzie pracy nakładczej lub chałupniczej w swoim domu, zatrudnienie według 
indywidualnego wymiaru czasu (Bieniok, 2010, s. 149-150).

Podsumowanie

Mówiąc o czasie wolnym i zrównoważonym rozwoju należy wskazać na punk-
ty styku tych dwóch obszarów, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb związanych 
z wypoczynkiem, rozwijaniem własnych zainteresowań w taki sposób, który przy-
niesie zadowolenie człowiekowi i nie spowoduje szkody w środowisku naturalnym, 
poprzez nadmierną konsumpcję, eksploatowanie miejsc aktywnego wypoczynku i ro-
bienie wszystkiego w pośpiechu. Pomocny może okazać się coraz popularniejszy 
trend spowalniania życia – Slow life6, który propaguje zwolnienie codziennego tempa 
i powolne przeżywanie przyjemnych chwil. Obok trendu spowalniania życia poja-
wiają się takie, które wiążą się ze świadomym kierowaniem życiem, postępowaniem 
zgodnie z własnym rytmem i potrzebami. Trend Slow food propaguje celebrowanie 
kuchni regionalnej i zdrowej żywności oraz spędzanie czasu przy stole w swobodnej 
atmosferze, bez pośpiechu, rozmawiając i delektując się smakami z rodziną i przy-
jaciółmi. Trend Slowcity, czyli tworzenie miejsc, w których dąży się do utrzymania 
wysokiej jakości środowiska życia, kreowanie zdrowego trybu życia poprzez czyste 
środowisko, promowanie zdrowego odżywiania poprzez lokalnie uprawianą i przy-
gotowywaną żywność. Szukanie równowagi, spowolnienie życia, by móc cieszyć się 
wolnym czasem, wymaga jednak zmiany myślenia, niepoddawania się stereotypom 
i rzeczywistego doświadczenia, że przynosi to korzyści.
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Streszczenie

Form spędzania czasu wolnego, wynikających z osobistych potrzeb, dyspozycji 
i nawyków człowieka, nie można rozpatrywać w oderwaniu od reszty zajęć wypełnia-
jących jego dobowy budżet czasu (potrzeby fizjologiczne, praca zawodowa, obowiąz-
ki domowe), ponieważ rodzaj tych zajęć i czas ich trwania bezpośrednio wpływają 
na rozmiar i jakość spędzania czasu wolnego. W artykule podjęto próbę przybliżenia 
koncepcji czasu wolnego w kontekście jego równowagi z czasem pracy, konsumpcją 
dóbr i usług oraz środowiskiem przyrodniczym. Równowaga między życiem zawo-
dowym a czasem wolnym polega na zaakceptowaniu faktu, że oba te obszary życia 
są dla siebie ważne. Wysiłek i wypoczynek powinny być dawkowane w regularny 
sposób. Korzystanie z dóbr i usług zagospodarowujących czas wolny powinno od-
bywać się w taki sposób, aby przynosiło poprawę jakości życia, przy równoczesnym 
obniżeniu zużycia zasobów naturalnych i energii oraz przy poszanowaniu zasobów 
przyrody, z których będą mogły korzystać także następne pokolenia.
Słowa kluczowe: czas wolny, czas pracy, konsumpcja, zrównoważony rozwój, śro-
dowisko naturalne.
Kody JEL: A14, E21, Q01
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Leisure in the Light of Sustainable Development

Summary

Forms of leisure spending, stemming from individual needs, human being’s dis-
posals and habits, cannot be considered separately from other exercises filling up 
their daily time budget (physiological needs, professional work, household duties) as 
the type of those exercises and time of their duration directly affect the volume and 
quality of leisure time spending. In her article, the author undertook an attempt to 
bring closer the concept of leisure in the context of its balance with the time of work, 
consumption of goods and services and with the natural environment. The balance 
between the professional life and leisure consists in acceptance of the fact that both 
areas of life are important to each other. Effort and rest should be dosed in a regular 
way. Use of goods and services fulfilling leisure time should take place in such a way 
that it could yield improvement of the quality of life, with a simultaneous reduction 
of the natural resources and energy as well as with respect of the nature’s resources 
which will be able to be used also by next generations.
Key words: leisure time, working time, consumption, sustainable development, natu-
ral environment.
JEL codes: A14, E21, Q01

© All rights reserved


