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STRESZCZENIE Stosowanie niestandardowych form zatrudnienia (NFZ) 

może być analizowane z następujących punktów widzenia:

–  erozji (ograniczania) praw pracowniczych i dehumanizacji 

pracy,

–  szans i zagrożeń na rynku pracy,

–  korzyści i strat zarówno ze strony pracowników, jak i praco-

dawców,

–  motywacji pracy i efektywności funkcjonowania firm,

–  jakości pracy i życia (work-life balance).

W przypadku Polski, stosowanie niestandardowych form za-

trudnienia uważane jest za podstawowy czynnik zwiększający 

elastyczność rynku pracy. Z kolei wysoką elastyczność rynku 

pracy uważa się za jeden z głównych czynników wzrostu gos-

podarczego. Taki punkt widzenia prezentują przede wszystkim 

pracodawcy, liberalni ekonomiści i zdecydowana większość ko-

lejnych rządów (od roku 1989). W rezultacie takiego podejścia 

polski rynek pracy (po 20 latach transformacji) należy do najbar-

dziej elastycznych w Europie.
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Sytuacja na rynku pracy jako czynnik dehumanizacji pracy w Polsce

Po roku 1989 rynek pracy w Polsce stał się rynkiem pracodawcy ze względu na struk-

turalne bezrobocie będące z jednej strony efektem spuścizny realnego socjalizmu (m.in. 

dominacja tradycyjnych przemysłów, nierozwinięty sektor usług, drobnotowarowe rolni-

ctwo). Z drugiej zaś, rezultatem braku polityki gospodarczej (w tym przemysłowej) ko-

lejnych rządów.

Z kolei w warstwie ideologicznej praca jako wartość i czynnik samorealizacji człowieka 

w społeczeństwie socjalistycznym została zastąpiona hasłami o indywidualnej przedsię-

biorczości, a przedsiębiorcy (pracodawcy) zostali uznani za kluczowych budowniczych 

(kreatorów) gospodarki rynkowej w Polsce (jakby zapomniano, że we współczesnej go-

spodarce rynkowej gros pracujących to pracownicy najemni).

To wszystko sprawiło, że praca zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i ideologicz-

nym straciła na znaczeniu (m.in. antidotum na brak pracy ma być założenie własnej firmy, 

a indywidualna przedsiębiorczość kluczem do sukcesu gospodarczego kraju). Sytuacja 

na rynku pracy oraz stosunek pracodawców do pracy i pracowników najemnych stały 

się więc głównymi czynnikami dehumanizacji pracy w Polsce (notabene problem ten nie 

jest ani przedmiotem dyskursu publicznego, ani analiz naukowych).

Przegląd koncepcji i badań nad dehumanizacją pracy

Psychologiczne i socjologiczne analizy uwarunkowań dehumanizacji pracy koncentro-

wały się na procesach organizacji pracy na poziomie firmy (przedsiębiorstwa). Z tego też 

względu działania humanizujące pracę odnosiły się do „doskonalenia” organizacji i miej-

sca pracy. Zdecydowana większość badań i działań dotyczyła, w związku z tym, prac fi-

zycznych, które ze względu na swój charakter i warunki ich wykonywania były i są uzna-

wane za „odhumanizowane”. Pierwsze badania nad zjawiskiem dehumanizacji miały jak 

najbardziej pragmatyczny charakter; dążąc do poprawy warunków pracy, zwiększano jej 

wydajność, a przez to zwiększano produkcję, zysk itp. Badania te zapoczątkował H.M. 

Vernon w zakładach włókienniczych w Filadelfii w 1920 roku. Mimo że badania E. Mayo 

pokazały, że wydajność pracy w większym stopniu zależy od elementów psychospo-

łecznych niż warunków fizycznych, trwałość koncepcji F. Taylora w zakresie organizacji 

pracy w sferze rozwiązań praktycznych (popularnych w wielu krajach jeszcze w drugiej 

połowie XX wieku, zwłaszcza w krajach bloku sowieckiego, chociaż nie tylko), świadczy 

o technokratycznym podejściu do zjawiska humanizacji pracy. Paradoksalnie, chociaż 

standardowa organizacja prac produkcyjnych swoje apogeum upowszechnienia prze-

żyła w skali światowej w pierwszym ćwierćwieczu XX stulecia, to w krajach zachodnich 

tayloryzacja biur dokonuje się w latach 1960–1965 wraz z postępującą komputeryza-

cją!

Z kolei w Polsce ten proces był przesunięty w czasie o 20–30 lat. Z tego też względu 

działania humanizujące w drugiej połowie XX wieku koncentrują się na pracach biuro-

wych i polegają na optymalizacji miejsc i stanowisk pracy umysłowej. Zarówno w nurcie 

eksperymentalnym, jak i normatywnym badań nad humanizacją pracy, to zakład pracy 

jest przedmiotem działań humanizacyjnych. Wynika to z przyjęcia założenia, że przede 

wszystkim charakter i sposób organizacji pracy stanowią główne źródła dehumanizacji 

pracy.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to skracanie tygodniowego czasu pracy 

spowodowało z jednej strony spadek wskaźników makroekonomicznych, z drugiej zaś 

wzrost bezrobocia, podjęto działania, które miały te negatywne procesy zahamować. 

Za remedium w rozwiązaniu tego problemu uznano wprowadzenie elastycznych form 



7

organizacji pracy, takich jak ruchomy czas pracy (flex-time), dzielenie pracy (work-sha-

ring), praca w niepełnym wymiarze ( job-sharing), 3–4-dniowy tydzień pracy (compres-

sed work-week). Z punktu widzenia pracodawców takie rozwiązania uznano za bardzo 

korzystne, ale niekoniecznie z punktu widzenia pracowników, którzy z jednej strony 

teoretycznie uzyskali możliwość elastycznej organizacji pracy, ale z drugiej stracili eko-

nomicznie (krótszy czas pracy oznacza najczęściej niższe wynagrodzenie).

Niestandardowe formy zatrudnienia jako czynnik dehumanizacji pracy

W tym kontekście pojawia się pytanie o wartość humanizującą takich rozwiązań or-

ganizacyjnych. O połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, wraz ze skracaniem czasu 

trwania poszczególnych faz cykli koniunkturalnych (tj. okresów recesji i prosperity), pre-

sja pracodawców, którzy w okresach recesji umacniają swoją pozycję na rynku pracy, 

sprawiła, że obok elastycznych form organizacji pracy pojawiły się elastyczne formy 

zatrudnienia jako remedium na spadek zysku firm w okresach recesji.

Z tych względów uprawniona wydaje się teza, że koszty wychodzenia z kryzysu (re-

cesji) w większym stopniu ponoszą pracobiorcy niż firmy czy pracodawcy (zważywszy, 

że większość tzw. elastycznych rozwiązań kryzysowych staje się trwałym elementem 

rozwiązania na rynku pracy). Z tego też względu uprawniona wydaje się hipoteza, że 

w pierwszej dekadzie XXI wieku (zwłaszcza w Polsce) głównym czynnikiem dehumani-

zacji pracy staje się sytuacja na rynku pracy, na którym przewagę uzyskali (i ją realizują) 

pracodawcy, wprowadzając coraz powszechniej elastyczne (niestandardowe) formy za-

trudnienia, powołując się na konieczność stosowania takich rozwiązań ze względu na 

dobro gospodarki, swoich firm i obronę zagrożonych miejsc pracy.

Efekt pozytywny tych rozwiązań wydaje się co najmniej wątpliwy, zwłaszcza w od-

niesieniu do obrony miejsc pracy. Na ten aspekt już kilkanaście lat temu zwrócił uwagę 

R. Reich (sekretarz stanu ds. zatrudnienia w USA) w swoim wystąpieniu na Międzyna-

rodowej Konferencji Pracy w Genewie (w czerwcu 1999 r.), mówiąc: „Pojęcie »elastycz-

ności rynku pracy« jest bardzo pojemne i mało klarowne. Nie wiem co oznacza słowo 

»elastyczność« (flexibility). Rzadko w dyskusjach międzynarodowych sens pojęcia prze-

chodzi tak bezpośrednio od niejasności do braku wszelkiej treści (...) niektórzy ludzie, 

gdy mówią o elastyczności rynku pracy, mówią o swobodzie pracodawców w zwalnianiu 

pracowników, o wolności w redukowaniu wynagrodzeń. Powiem Państwu coś: ten ro-

dzaj swobody nie prowadzi do wyższego poziomu życia w żadnym z naszych krajów” 

(Kabaj 2008: 389). Ta konstatacja przedstawiciela ponoć najbardziej liberalnej gospo-

darki globalnego kapitalizmu wydaje się szczególnie aktualna w odniesieniu do sytua-

cji na polskim rynku pracy, na którym coraz powszechniej stosowane niestandardowe 

(elastyczne) formy zatrudnienia nie spowodowały znaczącego spadku bezrobocia, które 

wciąż jest jednym z najwyższych w UE. W Polsce wciąż jednak panuje przekonanie 

(artykułowane przez znaczną część ekonomistów i pracodawców), że elastyczny rynek 

pracy rozwiąże nie tylko problemy z bezrobociem, ale stanowi podstawowy czynnik 

wzrostu gospodarczego.

Modele niestandardowych form zatrudnienia

Niestandardowe formy zatrudnienia oznaczają wszelkie umowy o pracę i formy sa-

mozatrudnienia poza umowami na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Stosowanie niestandardowych form zatrudnienia jest cechą charakterystyczną współ-

czesnej gospodarki. Stosowane są one we wszystkich krajach, ale cechuje je krajowa 

specyfika ze względu na przyjęte regulacje prawne i ich udział w zatrudnieniu ogółem.
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Według M. Kabaja można wyróżnić cztery modele non-standard employment: pro-

zatrudnieniowy, oparty na umowie społecznej, komplementarny i substytucyjny.

1. Model pełnozatrudnieniowy oparty jest na próbie stworzenia alternatywy w stosun-

ku do dużego bezrobocia i wysokich kosztów zatrudnienia standardowego. Zakłada on, 

że pracodawcy zwiększą zatrudnienie, gdy koszty pracy będą niższe dzięki zwiększeniu 

umów czasowych oraz gdy będą mogli dzielić stanowiska pracy ( job-sharing), oferując 

więcej umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (part-time). Model ten zakła-

da segmentację wewnętrznego rynku pracy: obok stałych pracowników powstaje duża 

grupa pracowników czasowych i wykonujących pracę w niepełnym wymiarze (part- 

-time), niekiedy w formie niedobrowolnej (involuntary). Realizacja tego modelu prowadzi 

do powstania wielu nisko wynagradzanych i gorzej chronionych (w sensie ochrony i re-

alizacji praw pracowniczych) miejsc pracy. Realizowana jest wówczas zasada „gorsza 

praca jest lepsza od bezrobocia”. Wydaje się, że ten model występuje w Holandii, gdzie 

w 2004 roku aż 35,0% zatrudnionych pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy 

(Kabaj 2008: 378).

2. Model oparty na umowie społecznej uwzględnia interesy pracowników i pracodaw-

ców, przybiera formę paktu na rzecz zatrudnienia. Określa także dopuszczalne granice 

stosowania niestandardowych form zatrudnienia.

3. Model komplementarny – stosowanie w nim form niestandardowych pełni rolę uzu-

pełniającą w stosunku do zatrudnienia standardowego, są one formą elastycznego do-

stosowywania zatrudnienia do zmiennych potrzeb pracownika i pracodawców. Są to 

głównie prace sezonowe, prace wynikające z czasowego wzrostu popytu na określone 

dobra i usługi, prace w zastępstwie, umowy o dzieło z ekspertami. W modelu tym nie-

standardowe zatrudnienie powinno być „obiektywnie” uzasadnione charakterem pracy, 

która musi być wykonana w określonym czasie. Niestandardowe formy nie zastępują 

zatrudnienia na etacie lub (i) na czas nieokreślony.

W UE (15 krajów) w roku 2004 na 169,3 mln pracujących tylko 22,8 mln (13,5%) miało 

umowy na czas określony. Podobnie, umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy miało 

29,3 mln (10,8%) (Kabaj 2008: 355–359).

4. Model substytucyjny zawiera elementy modelu komplementarnego, następuje tu 

jednak znaczne rozszerzenie zakresu niestandardowych form zatrudnienia poprzez za-

stępowanie umów na czas nieokreślony przez umowy na czas określony lub pełnych 

etatów pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy (part-time). W modelu tym udział nie-

standardowych form zatrudnienia ogółem (total employment) zwiększa się poza uzasad-

nione zapotrzebowanie na siłę roboczą, popyt rynku czy potrzeby procesów technolo-

gicznych. Głównym powodem ich stosowania jest dążenie do obniżenia kosztów pracy.

Niestandardowe formy zatrudnienia jako czynnik ograniczania (naruszania) praw 

pracowniczych w Polsce

Model substytucyjny w klasycznej formie występuje w Polsce od 1992 roku. W latach 

1992–2006 udział zatrudnionych na czas określony wzrósł z 2,9% do 27,9%. W roku 

2009 nieco spadł i wynosił 27,1%, ale należał i tak do najwyższych w UE.

Wyniki badań i analiz rynku pracy pokazują, że w Polsce od lat, w odniesieniu do 

niestandardowych form zatrudnienia, realizowany jest model substytucyjny. W roku 

2001 na 11,4 mln pracowników najemnych aż 5,6 mln, czyli prawie połowa, pracowało 

w różnych formach niestandardowych form zatrudnienia. W latach 2004–2007 najszyb-

ciej rosła liczba pracowników tymczasowych (z 31 tys. do 350 tys., a ich udział wśród 

ogółu pracowników najemnych wzrósł z 0,22% do 3,0%). Zdecydowana większość 
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pracowników tymczasowych to osoby wykonujące tak zwane prace proste o niskim 
i średnim poziomie wykształcenia (najczęściej robotnicy – 80% pracowników tymcza-

sowych – zatrudniani najwyżej na 3 miesiące – 52,1%). Praktycznie niemające szans na 
stałe zatrudnienie (1,7% otrzymało stałą pracę).

Znaczący udział w zatrudnieniu ogółem ma także tak zwane samozatrudnienie: samo-

zatrudniający się stanowili w roku 2004 – 26,6% ogółu zatrudnionych i był to najwyższy 
wskaźnik w UE (15,6%) (Kabaj 2008: 367–371).

Tabela 1

Umowy na czas określony i zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (w %)

Lp. Kraje Umowy na czas określony (2009 r.)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze  

czasu pracy (2004 r.)

Najwyższe wskaźniki

1.
2.
3.
4.
5.

Polska
Hiszpania
Portugalia
Holandia

27,1
25,9
22,0
18,6

Holandia
Wlk. Brytania
Irlandia
Belgia
Polska

Najniższe wskaźniki

1.
2.
3.
4.

Litwa

Czechy
Dania

Irlandia

3,0
8,7
9,7
9,2

Słowacja
Czechy
Węgry
Hiszpania

Strefa euro 15,6
Unia Europejska

UE 27 13,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rok 2004 – M. Kabaj (2008), Modele niestandardowych form za-

trudnienia, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Pol-

sce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Warszawa, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, s. 378; rok 2009 
– Polska praca 2010, raport NSZZ Solidarność 2010, s. 378–379.

Tabela 2

Niestandardowe formy zatrudnienia w polskich firmach (w %)

Lp. Typ zatrudnienia N = 4800 (2004 r.) N = 750 (2009 r.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umowa na czas określony
Umowa-zlecenie (umowa o dzieło)
Niepełny etat
Praca rozliczana w dłuższych okresach
Ruchomy czas pracy
Zadaniowy czas pracy
Samozatrudnienie
Telepraca, praca w domu
Praca tymczasowa

82,0
72,0
67,0
53,0
26,0
21,0
19,0
14,0
12,0

65,1
52,2
32,6
52,1
24,7
12,2
b.d.
16,2
19,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rok 2004 – T. Borkowska-Kalwas (2008), Czynniki warunkujące 

wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Analiza dotychczasowych raportów z badań, 
w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie..., s. 202; rok 2009 – Flexicurity w Polsce: diagnoza 

i rekomendacje, raport końcowy z badań MPiPS, Warszawa 2010, s. 137–148.
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Jak wynika z badań prowadzonych wśród polskich pracodawców, stosują oni po-

wszechnie niestandardowe formy zatrudnienia (tab. 2).
Przytoczone powyżej dane, zarówno ze statystyki publicznej, jak badań prowadzonych 

wśród pracodawców, pokazują, że polski rynek pracy należy do najbardziej elastycznych 
w UE. Mimo tych obiektywnych faktów, polscy pracodawcy, korzystając z kryzysu go-

spodarczego końca pierwszej dekady XXI wieku, spowodowali dalszą liberalizację rynku 
pracy. 1.07.2009 r. Sejm, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, uchwalił tak zwany 
pakiet antykryzysowy, w tym Ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębiorców. Zapisy ustawy dotyczą między innymi dalszego uela-

styczniania przede wszystkim czasu pracy (w zamian m.in. za wynagrodzenia za czas 
przestojów i godziny nadliczbowe, okres ich rozliczania przedłużono do 12 miesięcy; 
przedłużono też okres umów zawieranych na czas określony z 12 do 24 miesięcy).

Stosowanie niestandardowych form zatrudnienia jest też bardzo powszechne w od-

niesieniu do absolwentów (tab. 3).

Tabela 3

Struktura zatrudnienia absolwentów i absolwentek według form umowy o pracę  
w dużych i bardzo dużych firmach

Lp. Formy umów

Absolwenci Absolwentki

w firmach 
50–249 

pracowników

w firmach
250+

pracowników

w firmach
50–249

pracowników

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas określony
Umowa na okres próbny
Umowa-zlecenia
Umowa o dzieło
Praktyka zawodowa
Staż absolwencki

21,4
35,7
10,7
17,9
10,7

3,6
– 

16,2
37,1
11,2
16,2

–

11,2
8,1

30,8
30,8
15,4
15,4

7,6
–

–

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło: T. Borkowska-Kalwas (2008), Czynniki warunkujące wykorzystanie..., s. 517.

Absolwenci jeszcze częściej niż pozostałe kategorie pracowników zatrudnieni są w ra-

mach właśnie niestandardowych form. Autorzy „Raportu o pracy absolwentów” nazywa-

ją to nawet „dyskryminacją pośrednią” (Borkowska-Kalwas 2008: 517). Pomijając różne 
niedogodności, z jakimi się to wiąże dla młodych ludzi (m.in. brak możliwości otrzymania 
kredytu czy ograniczenia niektórych praw pracowniczych), wydaje się, że takie działania 
niewiele mają wspólnego z „inwestycją w kapitał ludzki” szeroko rozumianą, w tym tak-

że kształtowania właściwego stosunku do pracy (m.in. zainteresowanie, zaangażowanie) 
w momencie wejścia na rynek pracy. Oznacza to nie tylko niewykorzystywanie, ale wręcz 
marnotrawstwo potencjału zasobów ludzkich w okresie najwyższej „produktywności”.

Powszechne stosowanie w Polsce niestandardowych form zatrudnienia ani nie zmniej-
sza poziomu bezrobocia, które od kilku lat oscyluje na poziomie około 10%, ani nie 
zwiększa poziomu aktywności zawodowej Polaków, która należy do najniższych w UE 
(56,2% – III kwartał 2010 r.).

Powszechne stosowanie niestandardowych form zatrudnienia w połączeniu z niskimi 
płacami sprawia, że udział „biednych”, nawet wśród zatrudnionych na pełny etat, należy 
do jednych z najwyższych w UE (tab. 4).
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Tabela 4

Minimalne wynagrodzenie (II półrocze 2009 r.) i „ubóstwo w pracy” (pełny etat – 2008 r.)

Lp. Kraje
Wynagrodzenie

(w euro)

Ubóstwo w pracy

(w %)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Polska

Rumunia

Węgry

Litwa

Holandia

Francja

Hiszpania

250

142

255

232

1399

1338

728

11,0

14,0

5,0

8,0

4,0

6,0

10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska Praca 2010..., s. 22.

Przy niskim poziomie wynagrodzenia minimalnego stosowanie niestandardowych 
form zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku part-time czy pracy tymczasowej, powoduje 
nie tylko niski poziom płac w całej gospodarce (ograniczanie popytu), ale również ogra-

niczenie niektórych praw pracowników (m.in. prawo do zasiłku dla bezrobotnych, prawa 
do urlopu, prawa do emerytury czy zasiłków chorobowych). Wiele niestandardowych 
form zatrudnienia nie pozwala również na wzięcie kredytu w banku (umowa na czas 
określony, praca tymczasowa, umowa o dzieło/umowa-zlecenie). W rezultacie prowadzi 
to do braku poczucia bezpieczeństwa socjalnego i braku stabilizacji zawodowej znaczą-

cej części pracujących Polaków.
Z tego też względu preferencje pracodawców i pracowników w odniesieniu do stoso-

wania różnych form non-standard employment są rozbieżne, przy czym, jak się okazuje, 
pracodawcy mają tego świadomość, ale i tak stosują takie formy zatrudnienia, jakie są 
dla nich korzystne (tab. 5).

Tabela 5

Preferencje pracodawców i pracowników dotyczące poszczególnych NFZ  
(wg opinii pracodawców)

Formy zatrudnienia
Procent pracodawców 

stosujących
daną formę

Preferencje 
pracodawców 

– ranga

Preferencje 
pracowników 

– ranga

Procent odpowiedzi 
pracownicy nie chcą

tak pracować

Umowa na czas określony 82 I V 25

Umowa-zlecenie (umowa o dzieło) 72 II VIII 43

Niepełny etat 67 III VI 29

Praca rozliczana w dłuższych okresach 53 IV VII 41

Ruchomy czas pracy 26 V II 16

Zadaniowy czas pracy 21 VI III 18

Samozatrudnienie 19 VII IX 46

Telepraca, praca w domu 14 VIII I 10

Leasing 12 IX IV 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Borkowska-Kalwas (2008), Czynniki warunkujące wykorzysta-

nie..., s. 202.

Według badanych pracodawców (4800 osób) najczęściej stosują oni umowy na czas 
określony (82%), umowy cywilnoprawne (72%) oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
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godzin (67%). Z kolei pracownicy (zdaniem pracodawców) częściej wybierają „samoza-

trudnienie” (46%) niż „umowę na czas określony” (25%), od której ponoć wolą „umowy 
cywilnoprawne” (43%). Z kolei sami pracobiorcy (próba 4610 osób) częściej dostrzegali 
wady niż zalety niestandardowych form zatrudnienia (tab. 6).

Tabela 6

Ocena wad i zalet NFZ

Formy zatrudnienia Wady Zalety

Umowa na czas określony
 N = 764

brak poczucia bezpieczeństwa
 58%

można zdobyć doświadczenie
 48%

Niepełny etat
 N = 627

niskie zarobki
 73%

godzenie pracy z życiem osobistym
 60% 

Ruchome godziny pracy
 N = 377

praca dla zdyscyplinowanych
 39%

godzenie pracy z życiem osobistym
 69%

Przez agencję pracy tymczasowej 
 N = 429

brak poczucia bezpieczeństwa
 36%

mniejsze możliwości rozwoju
 41%

brak stałych dochodów 
 40% 

szansa na pracę, gdybym był bezrobotny 
 53%

Umowa-zlecenie
 N = 576

brak świadczeń pracowniczych 
 22%

możliwość dorobienia
 46%

Zadaniowy czas pracy
 N = 379

tylko dla zdyscyplinowanych
 49%

godzenie pracy z życiem osobistym
 60% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Mazur (2008), Wykorzystywanie niestandardowych form za-

trudnienia w opinii pracowników, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie..., s. 107–130.

Jak wynika z badań, pracobiorcy w niestandardowych formach dostrzegają te wady, 
które bezpośrednio wiążą się z pracą i brakiem poczucia bezpieczeństwa ekonomicz-

nego (niepewność zatrudnienia, niskie zarobki, brak świadczeń pracowniczych). Z kolei 
zalet dopatrują się w „możliwości lepszego łączenia pracy z życiem osobistym”. Ogól-
nie, polscy pracobiorcy wyrażają obawy związane z elastycznymi formami pracy i za-

trudnienia (tab. 7).
Ponadto zdecydowana większość badanych wolałaby „słabo płatną pracę przy umo-

wie na czas nieokreślony” (70%) niż „dobrze płatną na umowę zlecenie” (27%). General-
nie, omawiane „badania wykazały, że niestandardowe formy zatrudnienia są kojarzone 
z możliwością wykorzystania ich na niekorzyść pracowników. Co trzeci badany spotkał 
się w rzeczywistości z nieprawidłowymi praktykami w tym względzie” (Skrzek-Lubańska 
2008: 103). W rezultacie zdecydowana większość Polaków (71%) uważa, że w aktualnej 
sytuacji na rynku pracy pracodawcy posiadają większe prawa niż pracownicy (badania 
na próbie reprezentatywnej dorosłych Polaków) (Skrzek-Lubańska 2008: 87).

To wszystko sprawia, że dla Polaków, w przeciwieństwie do pracobiorców w innych 
krajach, praca w różnych formach niestandardowych form zatrudnienia jest „wymusza-

na” sytuacją na rynku pracy i siłą przetargową (w negocjacjach z rządem – vide Ustawa 
z 1 lipca 2009 r.) pracodawców niż kwestią dobrowolnego wyboru (tab. 8).
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Tabela 7

Postawy związane z pracą – odpowiedzi „tak” (w %)

Praca w stałych godzinach pozwala lepiej pogodzić pracę i życie rodzinne niż elastyczne godziny pracy 81

Pracownicy niechętnie podejmują nietypową pracę, gdyż boją się wykorzystywania przez pracodawcę 70

Nietypowe formy pracy nadają się dla ludzi przedsiębiorczych/przebojowych 67

Nietypowe formy pracy nadaje się jedynie jako praca przejściowa, nie na dłużej 65

Nietypowe formy pracy nadają się dla ludzi, którzy nie mają rodziny 62

Pracownicy o wysokich kwalifikacjach często preferują nietypowe formy pracy 61

Nietypowe formy pracy nadają się tylko jako dodatkowe źródło zarobku 55

Nietypowe formy pracy kojarzą się z szarą strefą 53

Pracownicy mają zbyt często postawę roszczeniową wobec pracodawców 53

Nietypowe formy pracy kojarzą się raczej z gorszą, mniej szanowaną pracą 49

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Skrzek-Lubańska (2008), Praca jako wartość w życiu Polaków, 
w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie..., s. 90. 

Tabela 8

Przyczyny podejmowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w UE,  
w Hiszpanii i w Polsce (2002 r.) (w %)

Przyczyny
Razem Kobiety Mężczyźni

UE S PL UE S PL UE S

1. Nie znalazłem/am pracy na pełny etat 14,1 19,1 29,0 12,8 18,8 29,5 19,0 20,1

2. Nie chcę pracować na cały etat 31,9 8,3 31,5 32,2 9,5 33,1 31,0 3,6

3. Uczę się lub kształcę zawodowo 10,9 6,6 10,6 7,6 4,6 7,7 23,6 14,6

4. Jestem chory/a, niepełnosprawny/a 3,1 1,0 14,0 2,4 0,5 11,4 5,9 2,8

5. Troszczę się o osoby wymagające opieki 25,8 10,3 5,8 31,5 12,9 9,7 4,2 -

6. Inne 14,2 54,7 9,1 53,7 8,6 16,3 58,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kabaj (2008), Modele niestandardowych..., s. 379.

Polacy znacznie częściej niż Hiszpanie, których aż 35,0% pracowało w niepełnym wy-

miarze czasu pracy, „zmuszani” są obiektywną sytuacją na rynku pracy (29,0% Polaków 
i 19,1% Hiszpanów) niż jest to ich świadomy wybór.

Wszystkie powyżej omawiane wyniki badań i analiz wskazują, że w Polsce mamy do 
czynienia z bardzo wysoką elastycznością rynku pracy, przy stosunkowo niskich wy-

nagrodzeniach. Ponadto znaczna część Polaków, zwłaszcza pracowników najemnych, 
negatywnie ocenia większość stosowanych niestandardowych form zatrudnienia.

Ocena sytuacji pracy

W tym kontekście pojawia się pytanie, na ile obiektywna sytuacja na rynku pracy 
znajduje swoje odbicie w świadomości pracujących Polaków. Z badań socjologicznych 
i sondaży rysuje się dość niejednoznaczny obraz ich stanu świadomości w odniesieniu 
do tej kwestii.

Z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że stosowa-

nie niestandardowych form zatrudnienia sprzyja wzrostowi stresu w pracy. Problem ten 
dotyczy w większym stopniu pracowników krajów nowo przyjętych (1/3 ma ten problem) 
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niż starych krajów UE. W Polsce odsetek zestresowanych z tego powodu jest najwyższy 

i wynosi 36%. Ponadto z ustaleń Agencji wynika, że to właśnie stres jest przyczyną 60% 

wypadków przy pracy w Polsce (Stres pracowników 2009). Z kolei z badań Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wynika, że co czwarty 

z badanych (10 tys. pracowników) „czuł się wypalony zawodowo” (Wypalenie zawodowe 

2009). To wszystko sprawia, że tylko co dziesiąty Polak wierzy w swoją wartość za-

wodową (a co piąty mieszkaniec krajów starej UE). Statystyczny polski pracownik jest 

niepewny swoich umiejętności i wystraszony perspektywą utraty pracy, a jednocześnie 

biernie oczekuje na najgorsze (Nastroje polskich pracowników 2009).

Z kolei z badań CBOS (lata 1994–2009) wynika, że zdecydowana większość pracują-

cych Polaków (posiadających pracę zarobkową lub zajęcie przynoszące stały dochód) 

deklaruje zadowolenie z pracy, a liczba zadowolonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

nawet wzrosła z 61% w roku 1994 do 78% w roku 2008 (CBOS 2009). Wydaje się, że 

tak duży odsetek zadowolonych z pracy może wynikać z realnej oceny sytuacji na rynku 

pracy (w tym wysokiej stopy bezrobocia). W związku z tym, fakt posiadania w danym 

momencie pracy jest wystarczającym powodem do zadowolenia. Dowodem na potwier-

dzenie tej tezy może być fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat wśród badanych w 2009 

roku, 35% zmieniło pracę co najmniej dwukrotnie. Wzrosła też liczba osób zmieniają-

cych pracę – w roku 1998 było takich osób 22% (CBOS 2009).

W tym kontekście wydaje się, że wyniki innych badań dotyczących oceny konkretnych 

elementów sytuacji (np. form organizacji czasu pracy, form zatrudnienia) czy poczucia 

bezpieczeństwa pracy, poziomu stresu oraz wypalenia zawodowego, w sposób bardziej 

wiarygodny opisują sytuację na rynku pracy pracujących Polaków niż deklarowany po-

ziom zadowolenia.

Obraz rynku pracy, jaki rysuje się na podstawie badań omówionych w niniejszym 

opracowaniu, z jednej strony wskazuje na dominującą rolę pracodawcy na rynku pracy, 

z drugiej zaś, na niski poziom poczucia bezpieczeństwa pracowników ze względu na 

coraz powszechniejsze stosowanie elastycznych form organizacji pracy i niestandardo-

wych form zatrudnienia. Pojawia się więc pytanie, czy zestresowany Polak, zatrudniony 

najczęściej w niestandardowych formach zatrudnienia, może być wydajnym i zaangażo-

wanym pracownikiem.

Ten problem wydaje się być jednak poza sferą dyskursu publicznego i działań praco-

dawców „humanizujących” organizację pracy i miejsca pracy w swoich firmach (temat 

skądinąd na inne opowiadanie – na ile organizacja czasu pracy i miejsca pracy ma owe 

walory „humanizujące”).

W dyskursie publicznym (politycy, ekonomiści, pracodawcy, publicyści) dominuje kon-

cepcja substytucyjnego rynku pracy jako remedium na problemy polskiej gospodarki. 

Z kolei, jak wynika z omówionych powyżej „Badań czynników warunkujących wykorzy-

stywanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce”, to właśnie nadmierna (rów-

nież w kategoriach obiektywnych – w porównaniu z innymi krajami) elastyczność rynku 

pracy jest głównym powodem dyskomfortu pracowników najemnych w Polsce. Z tego 

też względu, uprawniona wydaje się teza, że głównym czynnikiem dehumanizacji pracy 

w Polsce jest sytuacja na rynku pracy, która jest pochodną obiektywnych czynników 

ekonomicznych (jak m.in. poziom rozwoju polskiej gospodarki, cykle koniunkturalne 

globalnej gospodarki), ale także efektem lansowania i wdrażania liberalnych rozwiązań 

w gospodarce, w tym na rynku pracy.

Ponadto przyjęcie określonych rozwiązań w sferze gospodarki sprawiło, że w Polsce 

szara strefa zależy do najbardziej rozwiniętych w UE. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to 
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według szacunków, co dziesiąty Polak pracuje w szarej strefie oraz powstaje w niej 14% 
PKB (niektórzy, jak np. F. Schneicher z Uniwersytetu w Linzu – ekspert szarej strefy, sza-

cuje jej udział w polskim PKB do 30%) (PAP, 2008). To oznacza, że znaczna część oby-

wateli pracuje i uzyskuje dochody poza oficjalnym obiegiem, pewna grupa pracujących 

nie ma stałego zatrudnienia i dochodów oraz żadnych praw i świadczeń pracowniczych. 

Jeżeli do tego dodać przedstawiane często w mediach patologie rynku pracy, takie jak 

„praca na próbę”, nieterminowe wypłacanie świadczeń, znikanie właścicieli firm, praca 

wiele miesięcy bez wynagrodzenia, obozy pracy dla obcokrajowców, itp.; to polski rynek 

pracy, z punktu widzenia pracobiorcy i poszanowania jego praw pozostawia wiele do 

życzenia. Z tego względu można uznać, że polski rynek pracy w wysokim stopniu jest 

„odhumanizowany” i nie zrekompensują tego działania humanizujące na poziomie firmy 

czy stanowiska pracy.
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SUMMARY Non-standard employment (NSE) can be analysed from 

various perspectives, such as:

– erosion (limitation) of workers’ rights and de-humanization of 

work,

–  employees’ and employers’ profits and losses,

–  chances and threats to the labour market,

–  workers’ motivations, labour productivity and companies’ per-

formance,

–  quality of life and work-life balance.

It is believed in Poland that non-standard employment is the 

primary means of making the country’s labour market more flex-

ible. Further, high flexibility of the market is considered one of 

the main levers for economic growth. This point of view is mostly 

presented by employers, liberal economists and a straight ma-

jority of successive governments that governed the country after 

1989. After 20 years of transformation, these attitudes have 

made the Polish labour market one of the most flexible labour 

markets in Europe.

KEYWORDS LABOUR MARKET, 
NON-STANDARD EMPLOYMENT, 
HUMANISATION OF WORK  

THE SOCIO-ECONOMIC REASONS AND RESULTS  

OF IMPLEMENTING NON-STANDARD EMPLOYMENT FORMS


