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STRESZCZENIE Artykuł poruszający kwestie związane z zaletami i wa-

dami elastycznych form zatrudnienia składa się z dwóch zasad-

niczych części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycz-

nej opisano procesy uelastyczniania rynku pracy zachodzące 
w ostatnich latach. Zwrócono także uwagę na problem margi-
nalizacji na rynku pracy osób pracujących na podstawie ela-

stycznych formuł zatrudnienia. Natomiast w części empirycznej 
przedstawiono cząstkowe wyniki badań fokusowych przepro-

wadzonych wśród osób świadczących pracę na zasadach pracy 
tymczasowej, telepracy oraz umów cywilnoprawnych. W części 
empirycznej zaprezentowano opinie respondentów dotyczące 
zalet i wad elastycznych form zatrudnienia.

Procesy uelastyczniania rynku pracy

W socjalistycznej Polsce, jak w innych ustrojowo po-

dobnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, istniały 
stabilne możliwości zatrudnienia. Udział zatrudnionych 
osób w wieku produkcyjnym kształtował się na wysokim 
poziomie. W dodatku, co podkreśla Jane Hardy, najczęś-

ciej było to zatrudnienie pełnoetatowe (Hardy 2010: 180). 
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Trwały stosunek pracy ponadto był powiązany z możliwością korzystania z dużego 
wsparcia socjalnego oferowanego przez pracodawców w postaci różnych przywilejów 
branżowych czy dofinansowania wypoczynku. Gospodarka centralnie zarządzana cha-

rakteryzowała się występowaniem trwałej nierównowagi na wszystkich rynkach, także 
na rynku pracy. Propagandowe hasła socjalizmu podkreślały pełne zatrudnienie oraz to, 
że praca jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Realizacja tych haseł utrwa-

lała ekspansywny rozwój gospodarki, doprowadziła do powszechnego marnotrawstwa 
siły roboczej (por. Dolny i in. 1990: 20–23). Trwałym elementem gospodarki planowa-

nej centralnie było istnienie nieproduktywnego zatrudnienia, a tym samym bezrobocia 
ukrytego (Ptaszyńska 2006: 90). Możliwość uzyskania stałej pracy była powszechna, 
jednak często w przedsiębiorstwach dochodziło do przerostu zatrudnienia i brakowało 
efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich.

Otwarcie na gospodarkę światową, odejście od centralnego planowania, pojawie-

nie się wolnorynkowej konkurencji skutkowało redukcją zatrudnienia, a także licznymi 
bankructwami krajowych przedsiębiorstw. Doprowadziło to do pojawienia się jawnego 
bezrobocia, do szybkiego przyrostu osób bez pracy w pierwszych latach transforma-

cji (por. Ptaszyńska 2006: 180). Jednym z psychologicznych skutków bezrobocia było 
zmniejszenie się poczucia stabilności zatrudnienia – także w świadomości osób, któ-

rych bezpośrednio nie dotknęły zwolnienia. Tendencję spadku poczucia pewności za-

trudnienia wzmacniały procesy prywatyzacji. Badania socjologiczne dowodzą, że jedną 
z przyczyn niechęci do prywatyzacji była właśnie obawa pogorszenia socjalnych wa-

runków pracy (Gardawski, Gilejko 1997: 16), a co za tym idzie – zmniejszenie poziomu 
dochodów. Doświadczenie Polski w tym zakresie było typowe dla restrukturyzujących 
się rynków pracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Rainnie i in. 2002; patrz też 
Hardy 2010: 181).

Jednym ze skutków zmian na liberalnym rynku pracy jest odchodzenie od umów o pra-

cę zawieranych na czas nieokreślony i zastępowanie ich elastycznymi formami pracy, 
w tym także promowanie idei samozatrudnienia. Uelastycznienie zatrudnienia, co pod-

kreśla się w literaturze przedmiotu (por. Spytek-Bandurska, Szylko-Skoczny 2008: 12), 
ma wiele zalet (np. wzrost liczby ofert pracy, większa mobilność siły roboczej), ale także 
wad. Do podstawowych wad uelastyczniania form wykonywania pracy należy zaliczyć 
brak stabilności i ciągłości w zatrudnieniu oraz obniżenie bezpieczeństwa socjalnego 
pracowników (por. Róg-Ilnicka 2009).

Dane Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) wskazują, że wśród 27 krajów Unii 
Europejskiej, to właśnie w Polsce największy odsetek aktywnych zawodowo (ok. 27% 
– dane za 2010 r.) świadczy pracę na zasadzie umów czasowych. Jedną z determinant 
wzrostu liczby pracowników zatrudnionych w ramach form elastycznych jest prowadze-

nie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w szybko zmieniającym się oto-

czeniu. Firmy takim pracownikom nie tylko mniej płacą, lecz przede wszystkim szybko 
mogą reagować na zmiany popytu rynkowego na oferowane produkty i usługi.

Elastyczne formy zatrudnienia (czasem określane mianem niestandardowych) do 
polskiej literatury zostały zapożyczone z literatury anglosaskiej: alternative work arran-

gements, market-mediated arrangements, flexible staffing arrangements, atypical em-

ployment oraz disposable, contingent i vulnerable work (Kallenberg 2000: 341; patrz 
też Domański 2007: 84). W ten sposób określa się inne, niż pełnoetatowe, zawierane na 
czas nieokreślony formuły zatrudnienia pracowników w ramach umów o pracę.

Z kolei K.W. Frieske zwraca uwagę, że Ralph Dahrendorf, pisząc o marginalizujących 
konsekwencjach zmian na rynku pracy, miał na uwadze nie tyle samą pracę, ile mniej 
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czy bardziej stabilne i przynoszące społecznie akceptowane zatrudnienie – więc przede 
wszystkim właśnie zakorzenienie ludzi w ładzie pracy. Tymczasem ten ład pracy jest sy-

stematycznie demontowany, bo został uznany za nieelastyczny i niekompatybilny z no-

wym, wyłaniającym się z oparów globalizacji ładem gospodarczym (Frieske 2008: 33). 
Wpływa to na zmniejszenie stopnia identyfikacji pracownika z zakładem pracy.

Niewątpliwie jedną z ważniejszych obserwowanych zmian, w ostatnich latach na rynku 
pracy, jest malejąca pewność zatrudnienia (Domański 2007: 85). W przeszłości płynne 
formy zatrudnienia były przejściowe na rynku pracy i postrzegano je jako zajęcie dla 
ludzi obrzeża systemu gospodarczego (Kozek 2001: 55). Tym samym z atypowych form 
pracy korzystali z początku przede wszystkim pracownicy o stosunkowo niskich kwa-

lifikacjach, bezrobotni czy emigranci. Jednak z upływem czasu zaczęło się to zmieniać 
i w ramach niestandardowych form prawnych pracę coraz częściej zaczęły podejmować 
także osoby wysoko kwalifikowane.

Francuski ekonomista Jules Gazon co prawda uważa, że elastyczność, jaką stwarza 
przedsiębiorstwom możliwość odwołania się do zatrudnienia czasowego i tymczasowe-

go, może ułatwić pracownikom wejście na rynek pracy, stanowiąc często fazę przejścia 
do zatrudnienia stałego. Może ona jednak prowadzić, co podkreśla „europejska grupa 
specjalna ds. bezrobocia”, do powstania rynku pracy o dwóch prędkościach, na którym 
„wtajemniczeni”, pozostający często pod ochroną związków zawodowych, korzysta-

ją z wysokiego stopnia ochrony i możliwości kariery, podczas gdy „niewtajemniczeni” 
są zatrudniani na podstawie umów niepewnych (Gazon 2008: 68). Przy czym J. Gazon 
w swoich rozważaniach poszukuje modelu elastycznego rynku pracy („giętkość między 
przedsiębiorstwami i w przedsiębiorstwach”), przy równoczesnym zagwarantowaniu 
względnie stabilnego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę) dla każdego pra-

cownika (Gazon 2008: 68). Elastyczne formy zatrudnienia na coraz szerszą skalę zaczęły 
obowiązywać od lat sześćdziesiątych XX wieku – początkowo w Stanach Zjednoczo-

nych, później na innych kapitalistycznych rynkach pracy. Niewątpliwie obecnie alterna-

tywne formy pracy mają charakter globalny, to znaczy są nie tylko rezultatem procesów 
globalizacji, ale również zataczają coraz szerszy krąg i zaczynają obejmować coraz wię-

cej ludzi na świecie (Geisler 2006: 134). Jednym z zasadniczych powodów wprowa-

dzenia ponadstandardowych form świadczenia pracy miało być obniżanie kosztów siły 
roboczej ponoszonych przez przedsiębiorców. Formy te masowo zaczęły być wprowa-

dzane w przedsiębiorstwach jako środek walki z powtarzającymi się okresami recesji 
(Gazon 2008: 84). W literaturze przedmiotu wskazuje się na kryzys paliwowy z 1973 roku, 
jako na początek cyklicznie pojawiających w odstępach kilku bądź kilkunastu lat zała-

mań koniunkturalnych po drugiej wojnie światowej (Gazon 2008: 99–100). Świadomość 
występowania regularnie pojawiających się okresów dekoniunktury sprzyja rozwojowi 
elastyczności rynku pracy, a co za tym idzie – rozwojowi różnych atypowych form wy-

konywania pracy, które coraz częściej są oferowane pracownikom zamiast tradycyjnych 
umów o pracę. Tym samym na rynku rośnie elastyczność zatrudnienia, rozumiana przez 
E. Kwiatkowskiego jako zdolność przystosowania liczby zatrudnionych w przedsiębior-
stwach do zmieniających się warunków ekonomicznych, dotyczących w szczególności 
produkcji, płac realnych, wydajności pracy, rentowności produkcji (Kwiatkowski 2007: 
286). Tym samym można stwierdzić, że im mniejszy stopień ochrony trwałości form 
prawnych, w ramach których kadra przedsiębiorstw świadczy pracę, tym większy po-

ziom elastyczności rynku. Z kolei – co akcentuje E. Kwiatkowski – wzrost stopnia ochro-

ny stosunku pracy prowadzi do niższej elastyczności zatrudnienia (Kwiatkowski 2007: 
287). Pracodawcom w takich warunkach trudniej będzie znaleźć pracowników, którzy 
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zaakceptują wykonywanie pracy przez dłuższy czas na zasadach form elastycznych, 

innych niż umowa o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to, że w ogóle nie będzie 

chętnych do pracy w ramach form atypowych, na tego typu rozwiązanie prawne na 

pewno zgodzą się uczniowie czy studenci.

Pracownicy zatrudnieni w ramach coraz bardziej powszechnych, szczególnie na pol-

skim rynku, elastycznych form zatrudnienia niewątpliwie w większym stopniu narażeni są 

na skutki kryzysu gospodarczego aniżeli etatowa kadra przedsiębiorstw. W przypadku 

zmniejszania się popytu na określone towary i usługi, pracodawcy w pierwszej kolejno-

ści będą redukować zatrudnienie pracowników, którzy nie mają umowy o pracę na czas 

nieokreślony. Osobom pracującym w ramach elastycznych form podczas kryzysu go-

spodarczego implikującego zmniejszenie popytu na oferowane produkty najczęściej nie 

odnawia się zawartych z nimi umów. Ponadto o wiele łatwiej zwolnić osobę pracującą 

na podstawie umowy o pracę na czas określony, której zgodnie z kodeksem pracy przy-

sługuje jedynie dwutygodniowy okres wypowiedzenia, bądź w ogóle nie przedłużać jej 

tej umowy, niż zwolnić pracownika etatowego, z czym wiąże się nie tylko dłuższy okres 

wypowiedzenia umowy o pracę (nawet do trzech miesięcy), ale często także koniecz-

ność wypłaty odpowiedniej odprawy. Przedsiębiorcy podczas cyklicznie pojawiającego 

się spowolnienia koniunkturalnego także redukują liczbę pracowników tymczasowych 

przyjętych na zasadzie wypożyczenia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. 

W Polsce zasady leasingu pracowników reguluje odpowiednia ustawa (DzU nr 166, poz. 

1608 z późn. zm.).

Pracownicy, dla których umowy atypowe są jedynym źródłem dochodów, nie tylko 

uzyskują niższą pensję w porównaniu do pracowników etatowych o zbliżonym zakresie 

obowiązków. Pracownicy ci, co już podkreślono wcześniej, najczęściej w pierwszej ko-

lejności tracą źródło utrzymania i tym samym stają się bezrobotni w przypadku wystą-

pienia dekoniunktury rynkowej na oferowane produkty.

Zatem, za K.W. Frieske, można stwierdzić, że nowymi ofiarami procesów społecz-

nej marginalizacji okazują się nie ci, którzy pracy nie mają, lecz ci, którzy wykonują ją 

w rozmaitych niepełnych formach. Na nich więc powinna się koncentrować uwaga tych, 

którzy obmyślają mniej czy bardziej skuteczne programy społecznej reintegracji, a także 

tych, którzy podejmują decyzje o ich finansowaniu (Frieske 2008: 40).

Szczególnie duże problemy w uzyskaniu względnej stabilizacji zatrudnienia dotyczą 

absolwentów, na co składa się kilka zasadniczych przyczyn, związanych z pogłębia-

jącymi się problemami w uzyskaniu stałego zatrudnienia etatowego. M. Dobrowolska 

zwraca uwagę, że na współczesnym rynku pracy coraz mniej ofert dotyczy tradycyjnych 

form zatrudnienia (por. Dobrowolska 2010: 124). Należy także zwrócić uwagę na kwestie 

stosunkowo niskiej gratyfikacji finansowej, którą otrzymują osoby bez doświadczenia 

zawodowego. W praktyce często u młodych osób jedną z pierwszych form gratyfikacji 

za pracę jest tak zwane stypendium stażowe w wysokości ok. 700 zł netto, wypłacane 

przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odbywania stażu u pracodawców.

Procesy transformacji na rodzimym rynku pracy doprowadziły do wyraźnej polary-

zacji na tych, którzy są wygrani i osiągnęli sukces – mierzony między innymi wysokimi 

zarobkami, możliwością rozwoju zawodowego czy stabilnością zatrudnienia. Po dru-

giej stronie znajdują się osoby marginalizowane dochodowo, przy czym ich wykluczenie 

materialne niekoniecznie wynika z bierności na rynku pracy. Podział na „wygranych” 

i „przegranych” na rynku pacy wynika z wykonywania niskopłatnych zajęć. W literatu-

rze przedmiotu wprowadzono podział wykonujących pracę na „rdzeń” i na „peryferia”. 

Do kategorii rdzenia zaliczyć można osoby o wysokich dochodach i stabilnej sytuacji 
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na rynku pracy. Ta część pracowników ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych, pracują oni w ramach pierwotnego rynku pracy. Rozwój atypowych form 

wykonywania pracy może prowadzić do marginalizacji dochodowej osób, dla których 

jest to jedyny sposób zarobkowania, co z kolei prowadzi do wykluczenia materialnego.

Badania fokusowe wśród osób pracujących w ramach form elastycznych

Badania fokusowe zostały przeprowadzone w okresie od 16 do 18 marca 2009 roku 

wśród dziewięciu różnych grup (po 8 osób, łącznie 72 osoby), wykonujących pracę 

w ramach elastycznych form zatrudnienia1. Osoby badane (mieszkańcy województwa 

małopolskiego) w momencie realizacji wywiadów fokusowych wykonywały pracę w na-

stępujących formach elastycznych: pracownicy zatrudnieni na zastępstwo; pracownicy 

zatrudnieni tymczasowo; osoby samozatrudnione lub/i prowadzące własną działalność 

gospodarczą; telepracownicy; pracownicy zatrudnieni na czas określony; pracownicy 

zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu; pracownicy zatrudnieni w ramach umów cy-

wilno-prawnych; pracownicy wykonujący prace sezonowe; osoby zatrudnione w eko-

nomii społecznej, do której zalicza się na przykład spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 

pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe.

Poszczególne kategorie badanych, zgodnie z metodologią doboru osób do wywia-

dów fokusowych opracowaną przez wykonawcę badań – OTAWA GROUP – składały 

się z mężczyzn i kobiet dobranych po 50%. Zgodnie z wytycznymi OTAWA GROUP do-

puszczało się odchylenie jednej osoby od parytetu 50% (tj. układ 5–3 osób z przewagą 

dowolnej płci, zamiast układu 4–4). Wszyscy uczestnicy grup byli pełnoletni, zalecało 

się także, aby w miarę możliwości wiek dobieranych osób do poszczególnych fokusów 

był możliwie rozproszony, jednak nie w stopniu uniemożliwiającym nawiązanie dyskusji. 

W miarę możliwości zachowany został podział na pracowników fizycznych i umysłowych 

w poszczególnych fokusach. Jednoczesne uczestniczenie obu kategorii osób w jednej 

grupie fokusowej mogłoby doprowadzić do niezamierzonej przewagi jednej z grup nad 

drugą i faktycznego zblokowania wypowiedzi u części respondentów.

Zogniskowane wywiady grupowe dotyczyły identyfikacji u badanych zalet i wad pracy 

na zasadach elastycznych form zatrudnienia, możliwości rozwoju kwalifikacji i awansu 

w pracy, sposobów godzenia roli pracownika i innych ról pozazawodowych. Dzięki ba-

daniom fokusowym zdiagnozowano również czynniki satysfakcji z pracy. Analizowano 

także relacje między pracownikami elastycznymi a ich przełożonymi oraz współpracow-

nikami – zatrudnionymi na podstawie tradycyjnej, sztywnej formy prawnej. Identyfikowa-

no również problem ewentualnej stygmatyzacji pracowników zatrudnionych w ramach 

form elastycznych.

W artykule opisano zalety i wady elastycznych form wykonywania pracy postrzegane 

przez osoby uczestniczące w badaniach fokusowych, pracujące w ramach trzech na-

stępujących formuł prawnych: pracy tymczasowej, telepracy oraz umów cywilno-praw-

nych.

1 Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na 

małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się” współfinansowanego ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Poddziałanie 7.2.1. 

Wielopłaszczyznowe badania nad problematyką elastycznych form zatrudnienia zostały przeprowadzone przez 

„PRO-INVEST” S.C. Szczegółowy raport z badań fokusowych patrz: R. Muster 2010, Mieszkańcy wojewódz-

twa małopolskiego w sytuacji pracy elastycznej, w: Rozwiązywanie problemów społecznych – wytyczne dla 

zwiększenia integracji zawodowej 50+ w regionie, red. M. Dobrowolska, Wydawnictwo KMB Press, Katowice, 

s. 143–189.
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Zalety i wady pracy tymczasowej

W opiniach uczestników badania fokusowego, którzy pracę świadczą na zasadach 

pracy tymczasowej2, do zasadniczych zalet tej formuły zaliczono poczucie niezależności 

i możliwość zarabiania pieniędzy. Jeden z respondentów zwrócił uwagę, że: nie jestem 

do tej pracy w żaden sposób przywiązany – cokolwiek mi się nie podoba, to szybko 

mogę zmienić pracę. Inna respondentka zwróciła uwagę na nienormowany czas, dzięki 

czemu: sama mogę dobierać czas pracy, co daje swobodę planowania całego dnia. 

Właśnie dlatego przeszłam na pracę tymczasową, bo nie mogłam się zobowiązać, że 

będę od tej do tej godziny codziennie w pracy i od poniedziałku do piątku. Musiałam 

zmienić swój styl zatrudnienia, żeby się dostosować do swojej sytuacji. Tego typu pra-

ca w opiniach badanych pozwala na pełniejszą możliwość godzenia z rolą pracownika 

innych, ważnych (czasem istotniejszych) ról. Dzięki temu – co zauważyła jedna badana 

osoba – więcej czasu można przeznaczyć na studiowanie czy zajmowanie się dziećmi. 

Zaletą pracy tymczasowej okazał się również brak konieczności podpisywania umów lo-

jalnościowych: można wykonywać kilka zawodów – mówi uczestnik badania fokusowego 

– czy prac jednocześnie, bo jak ma się umowę na stałe, to często podpisuje się doku-

menty, które zobowiązują nas do niepodejmowania się konkurencyjnych zadań. Większy 

poziom niezależności to także – co podkreślił jeden badany – fakt, że w każdej chwili 

mogę odejść i nie mam zobowiązań. Badani mówili także o takich prozaicznych zaletach 

pracy tymczasowej, jak fakt zarabiania pieniędzy czy zdobywanie doświadczenia zawo-

dowego.

Zasadniczymi wadami pracy tymczasowej, w opiniach osób pracujących w ramach 

tej formuły, okazała się przede wszystkim niestabilność zatrudnienia. Pojawiły się takie 

opinie, jak: pracę tą ławo można stracić. Inny badany podkreślił problem w dostępie 

do kredytu bankowego – co z kolei uniemożliwia bądź utrudnia usamodzielnienie się. 

Ponadto jedną z istotniejszych wad pracy tymczasowej okazuje się postrzeganie siebie 

jako pracowników kategorii „B”, którzy nie są tak cenieni i szanowani, jak pracownicy 

etatowi. Jeden z badanych sytuację tę opisał w następujący sposób: Na pracowników 

tymczasowych spada więcej obowiązków niż na pracowników stałych, pełnoetatowych. 

Natomiast pracownicy tymczasowi muszą zostawać po godzinach, mają trudności z uzy-

skaniem wolnego, dostają najgorsze prace, często spotkamy się także z motywacją ne-

gatywną: „jak tego nie zrobisz, to cię zwolnimy”. Ograniczona możliwość rozwoju zawo-

dowego to kolejna wada pracy tymczasowej w opinii osób zatrudnionych w ramach tej 

formuły prawnej. Zwrócono również uwagę na brak dodatkowych świadczeń socjalnych, 

brak ochrony socjalnej, chociażby w postaci bonów na święta – co dodatkowo może 

naznaczać pracowników tymczasowych jako gorszych, mniej przydatnych firmie.

Badanych zapytano także o to, co by zmienili w swojej pracy. W moderowanej dys-

kusji pojawiły się w tym przypadku trzy zasadnicze wątki: personalny, finansowy i or-

ganizacyjny. Jeden z uczestników badania stwierdził, że zmieniłby swojego przełożone-

go (bez podania konkretnych argumentów), dwie osoby oczekiwałyby poprawy relacji 

z najbliższymi współpracownikami, pojawiły się następujące wypowiedzi: traktują mnie 

na zasadzie, że mogę w każdej chwili odejść lub: może, gdybyśmy weszli w bliższy kon-

takt z ludźmi, z którymi pracuję, to praca byłaby ciekawsza. Dwóch badanych wyraźnie 

zaakcentowało niezadowolenie z kwestii finansowych: w pracy to chciałbym zmiany za-

robków – na wyższe lub: oczekuję zmiany sposobu wynagradzania – obecnie dostaję 

pieniądze za to, co zrobię, brakuje mi stałej pensji, jakiejś podstawy – bardzo chciałabym 

2 W rozumieniu ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 

z późn. zm.).
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mieć podstawę. Z pewnością podstawowy poziom wynagrodzenia, o czym wspominała 

osoba uczestnicząca w badaniach, zwiększyłby poczucie bezpieczeństwa socjalnego 

osoby wykonującej pracę tymczasową. W badaniach zaakcentowano także wątek ocze-

kiwanych zmian organizacyjnych w kontekście uściślenia zakresu obowiązków: Chciał-

bym wiedzieć, że przychodzę do pracy i robię tylko to i to. Chciałabym mieć ustalony 

z góry zakres obowiązków, które muszę wykonywać, a nie całą furę innych rzeczy, o które 

mnie menadżer prosi i które muszę zrobić. Ustalony w jasny i precyzyjny sposób (w spi-

sanej formule) zakres obowiązków pracowników to przede wszystkim większy psychicz-

ny komfort ich pracy.

Pomimo istotnych zalet pracy tymczasowej – co wyraźnie podkreślali badani – jed-

nak w rzeczywistości w większości oczekują stałego, a nie tymczasowego zatrudnienia. 

Pracę tymczasową traktują jako dobre, ale krótkotrwałe rozwiązanie. Swoją sytuację 

tłumaczą małą dyspozycyjnością, problemami ze znalezieniem innej pracy. Zdecydo-

wana większość z nich natomiast, co należy wyraźnie podkreślić, docelowo szuka sta-

bilnego zatrudnienia. Praca stała, na etacie (umowa o pracę na czas nieokreślony) – jak 

podkreślił jeden z badanych jest o wiele lepsza niż praca tymczasowa. Podstawowymi 

argumentami przemawiającymi za zatrudnieniem pełnoetatowym było między innymi 

nabywanie większych praw pracowniczych. Przy stałym zatrudnieniu – mówi uczest-

nik badania – liczy się długość stażu pracy, który wlicza się do emerytury, zwiększa się 

pensja, ma się prawo do urlopu, nie ma się problemów ze zwolnieniami lekarskimi, przy-

sługują dni opieki dla dziecka. Często podkreślano także komfort zatrudnienia: człowiek 

pracujący na etacie (w odróżnieniu od pracy tymczasowej) idzie do pracy i nie zastana-

wia się, czy jutro będzie potrzeby, czy też nie. Poza tym o wiele trudniej zwolnić kogoś, 

kto jest na etacie. Dla badanych nie bez znaczenia okazywała się większa możliwość 

planowania, spokój psychiczny: Co mi z tego, że ja sobie będę przez 10 lat tak skakała 

z kwiatka na kwiatek? Przyjdzie mi te 60 lat i dostanę 200 zł świadczenia emerytalnego. 

No i z czego tu żyć? A poza tym na przykład ja jako kobieta chciałabym mieć dzieci. I co, 

będę miała dziecko i gdzie ja będę pracować? Zwrócono także uwagę na to, że pracow-

nicy zatrudnieni na etat cieszą się większym szacunkiem, poważaniem.

Zdecydowana większość osób uczestniczących w badaniu fokusowym nie wyobraża 

sobie pracy w ramach elastycznych form przez dłuższy czas. Tylko jeden (z ośmiu ba-

danych) taki stan rzeczy może zaakceptować: Jak się pracuje na akord, to co ja sobie 

wypracuję, to za to mi płacą. Znam ludzi, którzy już tak pracują 3–4 lata i są bardzo 

zadowoleni, bo są niezależni i nie wyobrażają sobie w ogóle iść na etat. Na przykład 

pracuje ze mną pan, który ma 40 lat i jest bardzo zadowolony i powiedział, że dla niego 

to jest całe życie i on nie ma zamiaru męczyć się na etacie. Faktycznie, jest to może dość 

ryzykowna praca, w każdej chwili można ją stracić – minusów jest bardzo dużo. Ale mi 

się wydaje, że to jest dla takich ludzi, którzy lubią dużo zmian, lubią szybki tryb życia. Nie 

lubią takiego siedzenia w miejscu. Taki jakiś rodzaj adrenaliny.

Generalnie respondenci zaznaczali, że ta forma wykonywania pracy jest dobra dla 

osób młodszych, uczących się, zdobywających doświadczenie, a do tego bez rodziny 

na utrzymaniu. Dopóki człowiek jest młodszy – zaznaczył jeden z badanych – to jest 

mu łatwiej wykonywać taką pracę tymczasową. Kiedy jesteśmy starsi, to dojrzewamy, 

szukamy jakiejś stabilizacji, unormowania tego wszystkiego. Chcielibyśmy na przykład 

wyjść do pracy rano, wyjść po ośmiu godzinach, przyjść do domu, zająć się czymś. 

A przy czymś takim to człowiek ciągle tak lawiruje na krawędzi – dziś zarobi więcej, jutro 

zarobi mniej. Inna z badanych osób zauważyła: Dopóki się nie ma rodziny, to można tak 

pracować. Jeżeli jestem na etacie, to nie muszę martwić się, że za pół roku nie będę 
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miała za co kupić książki dziecku, mogę coś zaplanować. A tak jak jestem zatrudniona 

teraz, to wiem, że jestem zatrudniona na dzień dzisiejszy. Jestem zadowolona, że pra-

cuję, ale ja nie wiem, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Ta forma pracy jest fajna, jak 

się na przykład studiuje. Jak człowiek nie ma tego bagażu w postaci rodziny. Natomiast 

w momencie jak się odpowiada za drugie osoby, zwłaszcza dzieci, to jednak człowiek nie 

może żyć chwilą.

Zalety i wady telepracy

Praktycznie każdy z respondentów pracujących na zasadach telepracy3 potrafił wska-

zać zalety tej prawnej formuły świadczenia pracy. Do zasadniczych zalet telepracy ba-

dani zaliczyli przede wszystkim elastyczny czas świadczenia pracy, a przez to możliwość 

pogodzenia pracy z innymi rolami. Jeden z badanych w tej grupie fokusowej stwierdził: 

Ja studiuję i to jest dobre, że można łączyć studia z pracą. Nie jest to za bardzo czaso-

chłonne, mniej czasu zajmuje mi ta praca – na pewno mniej, niż 8 godzin. W pracy na 

etat najgorsze jest to, że jak się zrobi to, co się ma zrobić, to nie można wyjść. Trzeba 

siedzieć w tych godzinach od 8.00 do 16.00 czy się ma co robić, czy też nie. Niewątpliwie 

zaletą pracy w tej elastycznej formie jest czas dla siebie. Respondenci zaznaczyli także, 

że elastyczny czas pracy daje możliwość dorobienia sobie (...), natomiast jak się pracu-

je na cały etat to są ścisłe reguły, ścisły grafik i nie ma szans zmienić tych reguł. Ja na 

przykład tańczę. Właśnie skończyłam kurs instruktora tańca towarzyskiego, więc oprócz 

tego udzielam lekcji tańca, sama trenuję. Ta praca mi to umożliwia [zarabianie dodatko-

wych pieniędzy i realizację swojego hobby], bo jest pracą w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. Niezwykle istotną zaletą telepracy, dla osób pracujących w ramach tej elastycznej 

formuły, okazała się także możliwość wykonywania dużej części zadań w domu. Jeden 

z respondentów zauważył, że: Nie ma dojazdów do pracy, pracę wykonuję w domu i jest 

to jedna z najważniejszych zalet telepracy. Czasem się jeździ do centrali, ale głównie pra-

cę wykonuje się w domu. Więc redukuję te dojazdy – oszczędzam czas i pieniądze.

Poza tym uczestnicy badania fokusowego zwrócili uwagę na: łatwość znalezienia tego 

typu pracy, a także możliwość zarabiania pieniędzy. Jeden z respondentów stwierdził, 

że: Jakieś pieniądze z tego są. Lepsza taka praca niż żadna. Bo jakieś pieniądze są i ra-

chunki nie stoją, człowiek w zadłużenie nie popada.

Natomiast jeżeli chodzi o słabe strony telepracy, jako formy elastycznego zatrudnienia, 

to badani wskazywali na dwie podstawowe wady. Po pierwsze – brak poczucia bezpie-

czeństwa (łatwiej stracić taką pracę), a po drugie – brak wszystkich świadczeń, jakie 

przysługują osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Badanych zapytano także 

o to, co zmieniliby w swojej pracy. Uczestnicy badania fokusowego oczekują mniejszego 

nacisku na wyniki. Niewątpliwie telepraca związana jest często z pozyskiwaniem nowych 

klientów, co jest nie tylko zadaniem wysoce stresującym, ale także wypalającym. Wska-

zano także na chęć zmiany stanowiska, oczekując awansu pionowego w strukturach 

firmy: Ja bym chciał dojść do trochę wyższego etapu – żebym mniej dzwonił po ludziach 

[praca sprzedawcy], a żeby ludzie więcej do mnie przychodzili. Chciałbym zmienić sta-

nowisko, awansować – ze stanowiska konsultanta na przykład na jakiegoś przełożonego, 

lidera, kierownika.

Większość badanych wskazywała, że gdyby istniała taka możliwość, zmieniłaby swo-

ją pracę. Wykonywanie obowiązków zawodowych na zasadach telepracy respondenci 

postrzegają zatem jako przejściowy. Docelowo poszukują lub poszukiwać będą pra-

cy etatowej, stałej. Interesuje ich praca zapewniająca określony poziom stabilności 

3 W rozumieniu art. 675 i nast. Kodeksu pracy (DzU 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.).
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i bezpieczeństwa. Jako dobry przykład można podać następujące wypowiedzi uczest-

niczących w badaniach fokusowych telepracowników: Traktuję to zajęcie jako pracę 

tymczasową, więc czasem można zacisnąć zęby i pomyśleć: trochę się pomęczę... I są 

pieniądze. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Inna z respondentek zaznaczyła: 
ja tej pracy nie wiążę ze swoją przyszłością, to jest tylko chwilowe. Jestem tutaj [w Polsce 
– chwilowo], to podjęłam taką pracę, żeby po prostu nie siedzieć bezczynnie. Mam na-

dzieję, że niedługo wyjadę stąd i znowu będę robić to, co chcę. Będę robić, to, co lubię. 

Obecne zajęcie jest tylko na chwilę.

Zalety i wady pracy w ramach umów cywilno-prawnych

Pracujący w ramach umów cywilno-prawnych4 potrafili wskazać wiele zalet tej formuły 

prawnej świadczenia pracy. Przede wszystkim wskazywano na elastyczny czas pracy, 

co umożliwia pracownikom pełnienie innych ważnych dla nich ról – dalszą naukę lub 

opiekę nad dziećmi. Jeden z uczestników tej grupy fokusowej zauważył, że: Pracę na 

umowę-zlecenie ma dużo ludzi, którzy się uczą albo robią takie inne rzeczy. Praca na 

etacie jest absorbująca i trzeba siedzieć te 8 godzin i nie ma zmiłuj się. I to rozwala cały 

dzień – nie można chodzić na zajęcia, na wykłady, nie można sobie do biblioteki wy-

skoczyć... Tutaj mówię o studentach, ale są też na przykład kobiety [które mają dzieci]. 

Uczestnicząca w badaniu fokusowym kobieta stwierdziła: Ja mam tak dużo dzieci, że nie 

mogę pracować na etacie, bo jestem potrzebna w domu cały czas. Obecnie wykonuję 

pracę nienormowaną – przychodzę sobie, kiedy chcę, tyle że oni [przełożeni] wiedzą, 

kiedy przyjdę. Jak nie przyjdę sobie przez tydzień, to się nic nie dzieje – na przykład jak 

dziecko zachoruje. Koleżanki [zatrudnione w tej firmie na etat] mają trochę żal do mnie, 

że ja przychodzę tylko na 3 godziny i wychodzę, a one tam muszą siedzieć do tej 16.00. 

Ja natomiast mogę sobie wychodzić kiedy chcę. Mogę sobie na przykład wyjść na pół 

godziny do biblioteki w czasie pracy. A one nie mogą. Ja sobie mogę wyjść do cukierni, 

mogę sobie wyjść na kawę. Na jakiś wykład sobie skoczę. Jest luz. Mogę sobie rozkładać 

pracę tak jak chcę. Przez godzinę dziennie mogę pracować, przez dwie godziny dziennie, 

potem przez pięć godzin dziennie. Ja nie muszę dzwonić [do pracodawcy]: „Słuchajcie, 

nie będę o 9.00, bo się spóźnię”. Ja natomiast mogę nie przyjść. Idę na godz. 9.00 do 

pracy – tak sobie zaplanuję – ale idę sobie na kawę na godzinę i siedzę i sobie coś tam 

robię. I nikt nie mówi mi: „Czemu się spóźniłaś?”

Identyfikując zalety umów cywilnoprawnych, badani wskazywali także na niezależ-

ność i dużą samodzielność w organizacji czasu pracy: Ja mogę przyjąć zlecenie, albo 

nie przyjąć – podkreślił jeden z respondentów. Swoboda taka. I niezależność w znacze-

niu: brak szefa, takiego konkretnego – to jest bardzo ważne. Ja jestem niezależny i to mi 

bardzo odpowiada lub: Ja decyduję o tym, w jaki sposób wykonuję pracę – byleby była 

skuteczna. Ja sprawdzałam w umowie i tam mam napisane wyraźnie, że pracuję nie pod 

nadzorem, tylko mam się wywiązywać z tego i sumiennie pracować.

Poszukując zalet umów cywilnoprawnych, badani wskazali także na mniejsze opo-

datkowanie tej prawnej formuły świadczenia pracy. Przepisy sprawiają – mówił jeden 

z respondentów – że pracownik zatrudniony na umowę o dzieło może pod względem 

kosztów być atrakcyjny dla pracodawcy. Inny badany wskazywał: Umowa o dzieło daje 

możliwości 50% odpisu przychodów. To jest duży plus.

Najpoważniejszą wadą związaną z wykonywaniem pracy w ramach umów cywilno-

prawnych okazał się duży poziom niestabilności, niepewności co do przyszłej możli-

wości świadczenia pracy. Jeden z respondentów zauważył: Jak jest praca, to jest. A jak 

4 W rozumieniu art. 3531 § 1 kodeksu cywilnego (DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).
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nie ma, to nie ma. To jest problem – niestabilność. Czasem parę miesięcy nie ma pracy, 

a czasem się zdarza, że jest jej aż za dużo, że się nie da. Ale najczęściej jest tak, że nie 

ma i [wtedy zastanawiam się] kiedy będzie. I to jest najgorsze, taka niepewność – to-

talna niepewność, co będzie za tydzień, za miesiąc. Tę umowę mam, bo mam. Ale na-

stępnej może już nie być. A jak wiem, że pracuję codziennie [na etat], to wiem, że na 

koniec dostanę tyle i tyle pieniędzy. I to jest przynajmniej na ten miesiąc. I jest okres 

wypowiedzenia. Pochodną tej niestabilnej sytuacji jednostki na rynku pracy jest brak 

zdolności kredytowej. Jeden z uczestników badania fokusowego, pracujący tylko na 

zasadach umów cywilnoprawnych, stwierdził: Do mnie czasami dzwonią jacyś ludzie 

z banku z ofertą założenia nowej karty kredytowej. I bardzo szybko mogę z nimi skończyć 

rozmowę – mówię, że nie mam stałego miejsca zatrudnienia, i to już załatwia sprawę. 

To jest jawna dyskryminacja. Nie mogę na przykład pójść i kupić na raty odkurzacza – bo 

mi po prostu nie sprzedadzą.

Brak składek emerytalnych i ubezpieczenia zdrowotnego to kolejna słaba strona czę-

ści umów cywilnoprawnych. Gdyby ZUS płacili – mówi jeden z uczestników badania 

fokusowego – to byłoby super. Niestety nie ma składki emerytalnej. I mogę umrzeć kie-

dyś z głodu pod mostem. To jest bardzo ryzykowna sprawa. Jak się jest młodym, jak się 

człowiek uczy, to ma sens, ale jak się jest osobą dojrzałą, to już jest bardzo ryzykowne. 

Składki emerytalne są bardzo ważne – ja tego nie mam. Inny z badanych zauważył: ZUS 

nie jest tak do końca bardzo istotny, bo można go sobie samemu w jakimś tam funduszu 

odkładać (co ja robię). Natomiast krew mnie zalewa, że jestem w tym społeczeństwie 

zupełnie wyrzucony poza nawias i nie mam żadnego dostępu do opieki medycznej [brak 

ubezpieczenia zdrowotnego]. Normalnie rozliczam się PIT-ami co roku, normalnie płacę 

podatki, a służba zdrowia uznaje mnie za jakiegoś podczłowieka.

Niektórzy respondenci podkreślali konieczność ciągłej dyspozycyjności: Jeżeli jest 

jakieś zlecenie, to jest czasem tak, że muszę być przygotowany, pod telefonem muszę 

czekać i wyruszyć od punktu A do punktu B. Jeżeli nie będę dyspozycyjny, to nie będę 

zarabiał.

Brak szkoleń i ograniczone możliwości rozwoju personelu również postrzegane są 

jako słaba strona świadczenia pracy na zasadach umów cywilnoprawnych. Badani pod-

kreślali, że: Nie ma szkoleń dla pracowników, którzy są zatrudniani na umowę o dzieło. 

Bo nikt za to nie chce zapłacić lub: Nikt nas nie prowadzi w tym sensie, żeby umożliwiał 

jakieś wyjazdy integracyjne, szkolenia.

Na pytanie moderatora badania fokusowego o to, co zmieniliby w swojej obecnej 

pracy, respondenci wykonujący pracę w ramach umów cywilno-prawnych wielokrot-

nie podkreślali potrzebę zmiany przepisów, tak aby mogli uzyskać ubezpieczenie spo-

łeczne i zdrowotne. W ciekawy sposób rozłożył się rozkład odpowiedzi na pytanie, czy 

respondenci, gdyby mieli możliwość wyboru, nadal pracowaliby w ramach umowy-zle-

cenia, czy też woleliby umowę o pracę (cały etat) zawartą na czas nieokreślony? Badani 

w swoich opiniach podzielili się na dwie równe części – na tych, którzy są zaintereso-

wani pracą etatową i na preferujących wykonywanie pracy w ramach umów cywilno-

prawnych. Jako wypowiedź osoby poszukującej stałego zatrudnienia można przytoczyć 

następujące sformułowanie: Obecnie najwięcej czasu poświęcam na szukanie pracy, 

która nie byłaby pracą na umowę o dzieło. Ja bym chciała, żeby [to co teraz robię] to 

była moja główna praca – jeżeli byłoby ubezpieczenie zdrowotne i jeżeli dawałoby mi to 

tyle pieniędzy, żeby mi wystarczyło. Wtedy bym nie szukała pracy na etacie. Bo to jest 

super, ja to lubię i chciałabym tam śpiewać [uczestniczka badania fokusowego zarabia 

śpiewając] i w ogóle jest fajnie. Jak znajdę sobie jakąś pracę, to i tak sobie zostawię te 
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umowy o dzieło, i tak będę brać co jakiś czas, bo nie zrezygnuję z tego. Tak, no i też coś, 

co mi daje satysfakcję. Respondentka wyraźnie podkreśla chęć uzyskania stabilizacji 

i poczucia bezpieczeństwa, co może zapewnić umowa o pracę ze wszystkimi odpro-

wadzanymi składkami – zdrowotną i emerytalną. Respondentka oczekuje możliwości 

wykonywania pracy w ramach umowy o pracę, jednak nie chce rezygnować z umów 

cywilnoprawnych, które zapewnić mogą dodatkowe źródło przychodów finansowych. 

Z jednej strony – stabilne zatrudnienie, a z drugiej – dodatkowe zlecenia w ramach umo-

wy o dzieło, zatem podkreślano chęć funkcjonowania na rynku pracy na zasadach tak 

zwanego zatrudnienia hybrydowego.

Dobrym przykładem argumentacji osoby chętnej pracować na zasadach elastycz-

nych w ramach na przykład umowy o dzieło będzie natomiast następująca wypowiedź: 

Ja sobie nie wyobrażam, żebym wracała do domu o 16.00 czy o 17.00 – to jest w ogóle 

niemożliwe. Mi proponowali umowę stałą, tam gdzie obecnie pracuję, ale nie zgodziłam 

się. Trochę zmieniłby się zakres moich obowiązków, bo miałabym połączyć windykację 

ze sprzedażą. A sprzedaż mi w ogóle nie odpowiada. Ani siedzenie w biurze przez 8 go-

dzin. To było w zasięgu mojej ręki, ale nie zgodziłam się, ponieważ praca przy sprzedaży 

mi się nie podoba. No i nie miałabym wtedy czasu na doktorat, na dzieci, na inne sprawy. 

Ten czas jest tak podzielony w ciągu dnia na różne moje aktywności, a to [praca na cały 

etat] by mnie zablokowało. Owszem, pieniądze by były, wzrosłaby zdolność kredytowa. 

Ale co z tego, jak wtedy bym nie miała satysfakcji, to czułabym się fatalnie z tym. Jed-

nym z podstawowych argumentów przemawiających za wykonywaniem pracy nie w ra-

mach umowy o pracę, lecz w ramach umowy o dzieło jest chęć samorealizacji na innych 

płaszczyznach, niekoniecznie związanych bezpośrednio z pracą.

Podsumowanie

Osoby uczestniczące w badaniu fokusowym generalnie wskazywały na satysfakcję 

z pracy. Zasadniczymi przyczynami tego stanu rzeczy okazywał się elastyczny czas 

pracy, a co za tym idzie – możliwość dostosowywania godzin pracy do innych zajęć 

respondentów. Z racji tego, że w znaczącej mierze badani kontynuują naukę, praca ela-

styczna umożliwia im bezkonfliktowe godzenie dwóch ról – pracownika i ucznia/studen-

ta. To samo dotyczy osób wychowujących małe dzieci, opiekujących się tymi, których 

stan zdrowia nie pozwala na pełnoetatowe zatrudnienie bądź którzy sami mają prob-

lemy zdrowotne lub pełnią inne, ważne role społeczne. Dla młodych osób cenną war-

tością okazywało się zdobywanie doświadczenia zawodowego i możliwość zarabiania 

pieniędzy. Poza tym oferty pracy elastycznej są w większym stopniu dostępne na rynku 

– przez co łatwiej podjąć tego typu pracę potencjalnym zainteresowanym.

Istotną zaletą elastycznych form zatrudnienia dla pracodawców jest ograniczanie 

kosztów osobowych ponoszonych przez ich firmy, ponieważ pracownicy elastyczni są 

tańsi. Ponadto podmioty korzystające z usług pracowników tymczasowych oszczędzają 

także czas w związku z tym, że całą dokumentację kadrowo-płacową prowadzi agen-

cja pracy tymczasowej, która w świetle obowiązującego prawa de facto przejmuje 

rolę pracodawcy wobec wypożyczonego pracownika. Korzystanie z pracy personelu 

tymczasowego czasem traktowane jest przez pracodawców jako przedłużenie proce-

su selekcji na wakujące miejsca pracy – jest to sprawdzenie pracowników w realnej 

sytuacji pracy.

Z kolei do najistotniejszych wad elastycznych form pracy zaliczono przede wszystkim 

brak poczucia stabilności u pracowników. Owa niestabilność na rynku pracy przekła-

da się na ograniczoną zdolność kredytową. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla 
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młodych osób, które chcą się usamodzielnić. Część badanych, opisując wady elastycz-

nych form świadczenia pracy, wskazywała na brak składek emerytalnych i ubezpiecze-

nia zdrowotnego. Dlatego też, podkreślając czasowy charakter pracy i brak socjalnego 
zabezpieczenia, większość respondentów będzie dążyć do uzyskania stabilnego za-

trudnienia. Istotną wadą elastycznego zatrudnienia okazywał się również deficyt dodat-
kowych świadczeń socjalnych (np. bony na święta, wczasy „pod gruszą”) otrzymywa-

nych przez etatowy personel. Podział w organizacji na tych, którzy otrzymują tego typu 
wsparcie oraz go nie mają jest dodatkowym elementem stygmatyzacji elastycznego 
personelu. Respondenci negatywnie wypowiadali się także na temat możliwości uczest-
nictwa w szkoleniach. Brakuje identyfikacji pracowników z firmą, którzy zresztą wykony-

wanie tego typu prac traktują w kategoriach czasowego zatrudnienia.
Najlepszym postulowanym rozwiązaniem jest, aby pracownik sam mógł wybierać, 

w jakiej formie chciałby pracować, mając do wyboru, oprócz form elastycznych, także 
możliwość pracy w ramach umowy o pracę. Tymczasem pracodawcy i pracobiorcy nie 
są partnerami w rozmowach na ten temat. Najczęściej to pracodawcy nie dają potencjal-
nym pracownikom możliwości wyboru formuły prawnej wykonywanej pracy. Pracobiorcy 
albo zaakceptują proponowaną formę prawną, albo w ogóle nie będą pracować w danym 
przedsiębiorstwie. Poza tym brak stałego zatrudnienia etatowego dużego odsetka osób 
w wieku produkcyjnym może prowadzić do pogarszania się sytuacji materialnej coraz 
większej liczby gospodarstw domowych, tym samym narastać może zjawisko pracują-

cych biednych. Można przypuszczać, że problem ekonomicznego usamodzielniania się 
będzie w coraz większym stopniu dotyczyć młodych osób, bez większego doświadcze-

nia zawodowego, które wchodzą na rynek pracy. Oczywiście część osób aktywnych na 
rynku pracy oczekuje takiej możliwości wykonywania pracy (na zasadach elastycznych) 
i elastyczne formy są dla nich satysfakcjonujące – jednak zdecydowana większość dąży 
do stabilizacji zatrudnienia w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony.
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SUMMARY The article addresses advantages and disadvantages 
of flexible employment forms. It consists of two parts: a theore-

tical and an empirical one. The theoretical part focuses on the 
processes aiming at making the labour market more flexible. 
Special attention is paid to the problem of marginalization of 
those who are employed on flexible basis. The empirical part is 
devoted to the presentation of partial results of focus research 
carried out among temporary employees, teleworkers, and tho-

se employed on the basis of civil law contracts. The opinions of 
respondents concerning advantages and disadvantages of fle-

xible employment forms are presented in the empirical part.
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