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Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu 
konsumentów

Streszczenie

W artykule, na podstawie badań wtórnych i pierwotnych, scharakteryzowano 
najważniejsze przemiany w sferze pracy stanowiące rezultat rozwoju technologicz-
nego oraz procesu transformacji i integracji polskiej gospodarki, w aspekcie ich 
wpływu na budżet czasu współczesnego konsumenta (na przykładzie mieszkańców 
dużych miast). Odczuwane przez większość konsumentów przyspieszenie tempa 
życia i brak czasu przekładają się na problemy z gospodarowaniem budżetem cza-
su, a zwłaszcza jego równoważeniem. Przyczynia się do tego również praca, której 
poświęcamy nie tylko coraz więcej swojego czasu, ale także znaczną część energii 
życiowej. Z uwagi na współzależność i komplementarność poszczególnych sfer 
ludzkiego życia sytuacja taka skutkuje ograniczeniem możliwości zaspokojenia 
wielu ważnych ludzkich potrzeb związanych z życiem rodzinnym, obowiązkami 
społecznymi czy czasem wolnym. 
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Wstęp

Nieodłącznym aspektem zachowań konsumenta jest czas, a umiejętność zarządzania 
nim stała się obecnie jednym z istotnych uwarunkowań realizacji zawodowych i prywat-
nych celów jednostki, a tym samym zaspokojenia przez nią określonych potrzeb. Decyzje 
konsumenta o podejmowaniu określonych aktywności, a w rezultacie struktura jego budżetu 
czasu, uwarunkowane są wieloma najczęściej powiązanymi ze sobą czynnikami, zarówno 
o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, obiektywnym i subiektywnym, wynikają-
cym z sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostki, przyjętego przez nią systemu wartości 
i jej cech demograficznych. Wśród tych uwarunkowań istotną rolę odgrywa swoboda/przy-
mus wyboru określonych zajęć. Na aspekt ten wskazywał m.in. K. Rogoziński, który zajęcia 
wypełniające budżet czasu człowieka podzielił na cztery grupy na podstawie relacji „stopień 
przymusu/ stopień swobody wyboru zajęć”. Są to: aktywności o wysokim stopniu przymusu 
ich wykonywania (segment A), zajęcia charakteryzujące się wysokim stopniem obowiązko-
wości nie związanej z pracą zawodową lub też podejmowane wskutek presji ekonomicznej 
(Segment B), czynności związane z czasem swobodnej decyzji, których głównym celem nie 
jest wytwarzanie korzyści, a motywowane np. potrzebami poznawczymi czy zapobiegliwo-
ścią życiową (Segment C) oraz aktywności związane z czasem wolnym, podejmowane dla 
nich samych, mające na celu samodoskonalenie i samorealizację człowieka, jego rozwój, 
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odpoczynek, regenerację sil fizycznych i psychicznych (Segment D) (Cieloch i in. 1992). Do 
pierwszej z wyróżnionych grup należy m.in. praca. Wysoki stopień przymusu jej realizacji, 
relatywnie duża ilość przeznaczanego na nią czasu, a także czynniki związane ze sposobem 
jej świadczenia i organizacji, jak i miejsce pracy w systemie wartości jednostki, możliwość 
samorealizacji i rozwoju oraz satysfakcja (lub nie) z pracy, mają duży wpływ na kształtowa-
nie się struktury budżetu czasu konsumenta, a zwłaszcza na możliwość jego zrównoważenia.

Celem publikacji jest charakterystyka najważniejszych zmian w sferze pracy stanowią-
cych rezultat m.in. rozwoju technologicznego oraz przemian cywilizacyjnych i społeczno-
-ekonomicznych, z punktu widzenia ich wpływu na gospodarowanie budżetem czasu przez 
współczesnego konsumenta, na przykładzie mieszkańców dużych miast. Rozważania oparto 
zarówno na analizie zarówno źródeł wtórnych, jak i wynikach przeprowadzonych badań 
pierwotnych1.

Wpływ przemian technologicznych i społeczno-ekonomicznych  
na pracę

Przemiany społeczno-ekonomiczne towarzyszące procesowi transformacji i procesom 
integracyjnym polskiej gospodarki oraz zmiany cywilizacyjne związane z przechodzeniem 
z ery przemysłowej do ery usługowo-informacyjnej znalazły swoje odzwierciedlenie także 
w sferze pracy, m.in. w nowych sposobach jej organizacji, wymaganiach wobec niej, jak 
i podejściu Polaków do pracy i jej miejsca w systemie wartości. 

Wysokie bezrobocie cechujące polski rynek pracy2 i związane z nim poczucie zagrożenia 
utratą pracy, jak również problemy z jej znalezieniem, miały istotny wpływ na poczucie eko-
nomicznego bezpieczeństwa, jak i miejsce pracy w systemie wartości polskich konsumen-
tów. Świadczą o tym m.in. wyniki diagnozy społecznej, według których praca jako wartość 
kardynalna wskazywana jest na trzecim miejscu (po zdrowiu i udanym małżeństwie, a obok 
dzieci) (Czapiński, Panek 2013). Dla większości Polaków praca jest więc jedną z istotnych 
wartości stanowiących o sensie życia, a posiadanie stałego zatrudnienia często jest uznawa-
ne za ważniejsze niż efekty pracy, satysfakcja z niej czy też zdobywanie wyższych kwali-
fikacji. Ponad 90% ankietowanych przez CBOS Polaków uważa, że warto być pracowitym 
i że jest to konieczny warunek do osiągnięcia sukcesu, a praca nadaje sens życiu3. Zdaniem 
ponad 60% osób pracę powinno się zawsze stawiać na pierwszym miejscu w relacji do in-
nych aspektów życia (Wspólnota… 2006). 

1  Badania dotyczące problemów konsumentów – mieszkańców dużych miast, związane z gospodarowaniem budżetem czasu 
zostały przeprowadzone w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem autorki oraz dr. K. Błońskiego 
w okresie maj-październik 2012 r., na próbie losowo dobranych 600 osób – mieszkańców: Katowic, Krakowa, Poznania, 
Szczecina, Warszawy, Wrocławia. Uzyskano 475 prawidłowo wypełnionych ankiet (zwrotność ankiet wyniosła 80%). 
Ograniczenia objętości artykułu pozwalają na przedstawienie jedynie wybranych wyników badań.
2  Według danych GUS, stopa bezrobocia w 2000 r. wynosiła 15,1%, w 2004 r. − 19%, w 2010 r. − 12,4%, w styczniu 2014 r. − 
14%, http:// www.stat.gov.pl [dostęp: 17.03.2014].
3  http:// www.bankier.pl... 2011 [dostęp: 15.03.2014].
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Dla większości osób aktywnych produkcyjnie głównym motywem podejmowania pra-
cy jest zabezpieczenie środków na finansowanie konsumpcji. Dlatego też rosnące aspira-
cje konsumpcyjne Polaków związane z powszechną dla kultur zachodnich potrzebą pozy-
skiwania coraz większej ilości lub też coraz to lepszych dóbr (Mróz 2009) spowodowały 
wzrost roli pracy jako źródła środków na finansowanie obecnej lub przyszłej konsump-
cji. A ponieważ Polacy przykładają większe znaczenie do materialnych niż czasowych 
aspektów życia (Burlita 2006), najczęściej odbywa się to kosztem wydłużania czasu pracy 
i ograniczania czasu wolnego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze budżetu 
czasu. 

Do realizowanej z różną częstotliwością pracy dodatkowej motywowanej głównie trud-
nościami finansowymi i chęcią podwyższenia materialnego poziomu życia, w ostatnich kil-
kunastu latach przyznawało się ponad 20% polskich gospodarstw domowych (Czapiński, 
Panek 2011). Praca w nadgodzinach ma też coraz częściej charakter wymuszony przez 
pracodawcę i podejmowana jest (na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy) w oba-
wie przed możliwością jej utraty lub też z chęci wykazania się, awansu czy podkreślenia 
„niezbędności” danego pracownika dla firmy. Rosnącej konkurencji i rywalizacji w miejscu 
pracy obawia się ponad połowa Polaków4.

Według badań OECD, Polska znajduje się w czołówce krajów pod względem przecięt-
nego rocznego czasu pracy w przeliczeniu na pracownika. W 2003 r. statystyczny Kowalski 
poświęcił na pracę 1984 godz., w 2010 r. − 1939 godz. (OECD 2011). Z kolei z danych 
Eurostatu wynika, że czas pracy lokuje Polaków pośrodku europejskich nacji i jest zmienną 
o stosunkowo stabilnej wartości, chociaż w latach 2006-2011 nieco się obniżył − z 41,7 godz. 
do 40,8 godz. tygodniowo5. Oczywiście tygodniowy czas pracy Polaków jest zróżnicowa-
ny − w 2003 r. aż 75% aktywnych zawodowo Polaków pracowało w tygodniu więcej niż  
40 godzin, w tym prawie 20% − 50 godzin i więcej, w 2011 r. było to odpowiednio 76% 
i 11%, podobnie w 2012 r. 72% osób poświęcało na pracę ponad 40 godzin w tygodniu 
(Rocznik… 2004; BAEL 2011, 2012).

Przy tym relatywnie wysokie miejsce pracy w systemie wartości Polaków i przeznacza-
nie na nią dużej ilości czasu nie do końca przekładają się na wysokie zadowolenie z tego 
aspektu życia. O ile bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy było w latach 90. ponad 40% 
Polaków, to w latach 2000-2003 tylko nieco ponad 38%, w latach 2009-2011 ok. 45-46%, zaś 
w 2013 r. odsetek ten zmniejszył się do 42% (Czapiński, Panek 2013).

Efektem przekształceń na rynku pracy były również zmiany w strukturze społeczno-
-zawodowej Polaków i duża mobilność między poszczególnymi kategoriami zawodowymi. 
Wiele osób wykorzystując zasady wolnego rynku, z potrzeby przedsiębiorczości, ale także 
z chęci ucieczki przed ekonomiczną degradacją, podejmowało decyzje o rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej. Samozatrudnienie, sprzyjając zacieraniu granic między czasem 
pracy i czasem dyspozycyjnym (tj. po pracy), jest czynnikiem kształtującym strukturę bu-

4  http://gfk.com.pl [dostęp: 15.10.2013].
5  http:/trójmiasto.pl/news… [dostęp: 10.03.2014].
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dżetu czasu oraz stymulującym rozwój prosumpcji (Mazurek-Łopacińska 2003)6. Tendencja 
ta jest wzmacniana także przez zmiany w organizacji i sposobach świadczenia pracy. Dzięki 
rozwojowi techniki możliwa stała się praca na odległość, np. w domu, co przy równocze-
snym wzroście intelektualizacji pracy i jej ewoluowaniu w kierunku twórczości, doprowa-
dziło do coraz częstszego przenikania się czasu pracy i czasu po pracy (a tym samym pracy 
i konsumpcji) oraz ograniczenia ich do tej samej przestrzeni. Efektem tych zmian było wy-
kształcenie konsumenta – przedsiębiorcy, czyli tzw. prosumenta. Podejmowane przez niego 
zajęcia mając zarówno cechy konsumpcji, jak i produkcji uwidaczniają się m.in w czasie 
pracy i w czasie wolnym7.

Na strukturę budżetu czasu konsumentów wpływ mają również coraz częściej stosowane 
przez firmy różne formy różnicowania i organizacji czasu pracy (Eriksen 2003). Należą do 
nich m.in. elastyczny (ruchomy) czas pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, dzielenie 
pracy na jednym stanowisku przez dwóch lub więcej pracowników (tzw. job sharing), skom-
prymowany tydzień pracy polegający na rozłożeniu normalnego tygodniowego wymiaru 
pracy na mniejszą liczbę dni (np. praca przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin) oraz kafeterie 
umożliwiające pracownikowi przeliczenie posiadanych przez niego zasobów czasu na różne 
świadczenia pieniężne i/lub rzeczowe i odwrotnie. 

Rezultatem pogłębiania się społecznego i technicznego podziału pracy na rynku pracy 
jest wzrost specjalizacji zawodowej, której efektem jest indywidualizacja ludzkich zacho-
wań zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią, a więc również i zachowań związanych z go-
spodarowaniem budżetem czasu w związku z podejmowaniem określonych aktywności, 
zwłaszcza tych związanych z czasem wolnym. Umiejętności, wiedza i wykształcenie stały 
się atrybutami różnicującymi sytuację jednostki na rynku pracy (w tym poziom wynagro-
dzenia i prestiż pracy), co wiąże się z przeznaczaniem części czasu wolnego na dokształca-
nie i podnoszenie kwalifikacji. Badania budżetów czasu prowadzone przez GUS potwier-
dzają, że wykształcenie i rodzaj aktywności zawodowej mają wpływ na strukturę budżetu 
czasu także z uwagi na zróżnicowanie czasu pracy oraz zasobów i sposobów wykorzystania 
czasu wolnego8.

Opisanym wyżej zmianom towarzyszył wzrost aktywności zawodowej kobiet często 
wymuszony koniecznością poprawy sytuacji materialnej własnego gospodarstwa do-
mowego ale także wynikający z chęci samorealizacji, rozwoju, zdobycia niezależności 
i określonej pozycji społeczno-zawodowej. Chociaż jeszcze kilkanaście lat wstecz więk-
szość Polaków uważała, że miejsce kobiety jest przede wszystkim w domu, to obecnie 
pogląd taki podziela mniej niż co trzeci Polak badany przez TNS Polska, a 64% popiera 

6  Termin „prosumpcja” jest wynikiem połączenia dwóch innych określeń, tj. produkcji (pro-) i konsumpcji  (-sumpcja). Należy 
przez niego rozumieć zjawisko przeplatania się i zacierania różnic między produkcją i konsumpcją. Por. m.in. Bywalec, 
Rudnicki (2002, s. 142-148). 
7  Na przykład takie zajęcia, jak domowe majsterkowanie czy praca w ogrodzie przestają być wyłącznie czasem konsumpcji 
i stają się czasem prosumpcji.
8  Według badań GUS, pracujący z wykształceniem wyższym przeznaczają na pracę średnio nieco mniej czasu niż osoby 
z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Dłuższy od przeciętnego jest czas pracy pracowników najemnych oraz 
pracujących na własny rachunek. Por. Budżet czasu ludności 1.VI.2003-31.V.2004 (2005, s. 144, 180).
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prawo kobiet do robienia kariery zawodowej, nawet jeżeli przez to poświecą mniej czasu 
na zajmowanie się rodziną9. W gospodarowaniu budżetem czasu zjawisko to uzewnętrzni-
ło się w coraz większym wyrównywaniu struktury czasu kobiet i mężczyzn. Nadal jednak 
Polki, mimo nieco krótszego w relacji do mężczyzn czasu pracy, dysponują w skali doby 
mniejszą ilością czasu wolnego niż mężczyźni, z uwagi na większy zakres obowiązków 
domowych (Budżet… 2005). Niestety, poglądy Polaków na temat podziału obowiązków 
domowych raczej się nie zmieniły – tylko przeciętnie co druga osoba uważa za ważne 
dzielenie się obowiązkami w rodzinie. I chociaż 71% widzi możliwości pogodzenia pracy 
zawodowej ze szczęściem rodziny, to co czwarty Polak sądzi, że prawdziwe szczęście 
rodzinne wymaga rezygnacji przez kobietę z sukcesów i kariery zawodowej.

W świetle przedstawionych rozważań stwierdzić można, iż współczesny człowiek jest 
zmuszony radzić sobie równocześnie z wieloma zadaniami i wyzwaniami, a jednym z nich 
jest godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym i osobistym.

Praca jako element budżetu czasu konsumenta i jej wpływ  
na gospodarowanie czasem – wyniki badań

Stanowiąca rezultat przemian cywilizacyjnych większa liczba zajęć wypełniających bu-
dżet czasu i różny stopień swobody ich wyboru spowodowały, iż współczesny konsument 
częściej boryka się z problemem braku czasu, a pośpiech i stres związany z czasem stały 
się elementem codziennego życia. Sytuacja taka dotyczy szczególnie mieszkańców dużych 
miast, co wiąże się z szybszym tempem miejsko-przemysłowego stylu życia i związanym 
z tym m.in. czasem pracy, dojazdami do i z pracy, dostępnością infrastruktury czasu wol-
nego i handlowej. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę wśród 
mieszkańców największych polskich miast. 92% mieszkających w nich respondentów zgo-
dziło się z twierdzeniem, iż tempo ludzkiego życia staje się coraz szybsze, a dwie trze-
cie odpowiedziało, że żyje pod presją czasu, w tym dla ponad 40% (szczególnie osób wy-
kształconych i osiągających wysokie dochody) stanowi ona element codziennej egzystencji. 
Towarzyszące coraz większej grupie konsumentów obsesyjne przekonanie, że „czas ucieka, 
jest go za mało i trzeba pędzić coraz szybciej” (Honore 2011) przekłada się na ich postawy 
wobec czasu oraz sposób i intensywność jego przeżywania, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w subiektywnych ocenach czasu przeznaczanego na poszczególne zajęcia, często 
różniących się od ocen obiektywnych (wynikających z mechanicznego pomiaru czasu, tj. za 
pomocą zegara). Zdaniem respondentów, w ostatnich kilku latach najbardziej zmniejszył się 
czas przeznaczany przez nich na odpoczynek, rozrywkę i rekreację (42%), sen (42%) oraz 
spędzanie czasu z rodziną, w tym wychowywanie dzieci (40%), zwiększył się natomiast 
czas poświęcany na pracę zawodową (28%) oraz związane z nią dokształcanie i podnoszenie 
kwalifikacji (17%). 

9  http://gazetapraca.pl... 2014 [dostęp: 15.03.2014].
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Ponad połowa ankietowanych mieszkańców dużych miast wskazała na dotykający ich 
w różnym stopniu i zakresie problem braku czasu na realizację wszystkich zajęć (por. tabe-
la 1). Przy tym najczęściej brakuje respondentom czasu wolnego (39%), czasu na sen (21%), 
czasu na życie rodzinne, własny rozwój, ale również obowiązki związane z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego (po 17% wskazań). 

Tabela 1
Problem braku czasu w opinii respondentów (w % odpowiedzi ogółem)  

Wyszczególnienie % 

Często borykam się z problemem „nadmiaru czasu”, z którym nie bardzo mam co zrobić 11,8
Mam tyle czasu, aby wykonać to, co zaplanowałe/a/m (nie doskwiera mi problem  
ani „nadmiaru” ani „braku czasu”) 33,3
Czasami brakuje mi czasu na wykonanie wszystkich zajęć, jakie powinienem/nam/  
był/a/ zrealizować 22,6
Często brakuje mi czasu, aby wykonać wszystkie zadania 13,2
Jestem zabiegany/a/ i zmęczony/a/ i ciągle borykam się z problemem „braku czasu” 16,4
Inna odpowiedź 2,7

Źródło: wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.

I chociaż większość, bo 80% badanych zgodziło się z twierdzeniem, iż praca nie może 
wypełniać całego życia człowieka, to aż 44% ankietowanych aktywnych zawodowo przy-
znało, że praca zawodowa pochłania im ponad 40 godzin tygodniu, w tym 5% poświęca 
na nią więcej niż 50 godzin tygodniowo. Nic więc dziwnego, że 47% odpowiedziało, iż 
praca zawodowa nie pozwala im na godzenie życia zawodowego, rodzinnego i osobistego 
(problemu takiego nie miał jedynie co dziesiąty respondent). Blisko dwie trzecie ankieto-
wanych przyznało, iż jednym z powodów przeznaczania przez nich dużej ilości czasu na 
pracę (a w rezultacie coraz szybszego tempa życia w związku z koniecznością sprostania 
wszystkim wyzwaniom i obowiązkom) są ich aspiracje konsumpcyjne i związane z nimi: 
chęć pokazania się, wykazania swojego statusu, podkreślenia indywidualizmu czy też utoż-
samiania szczęścia ze stanem posiadania (por. tabela 2).

Jednocześnie można zauważyć, iż ok. 3-4% badanych to osoby przywiązujące do pracy 
szczególne znaczenie i traktujące ją jako „pierwszą potrzebę życia”. Do grupy tej należą 
przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści oraz prowadzący własną działalność gospodar-
czą, którzy w odpowiedziach na pytania ankiety nie zgodzili się z twierdzeniem, że praca 
nie powinna wypełniać całego życia człowieka, bądź wskazując na co najbardziej brakuje 
im czasu wymieniali pracę zawodową i deklarowali, iż dodatkową wolną godzinę czasu 
również przeznaczyliby na pracę. Bez wątpienia respondenci ci znajdują się w grupie osób, 
która na pracę przeznacza nie tylko znaczną część swojego czasu, ale również większość 
swojej energii życiowej. Przy czym o ile sytuacja taka wynika z dokonanego przez nich wy-
boru i stanowi dla nich źródło satysfakcji, o tyle w przypadku pozostałych badanych w tej 
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grupie jest ona raczej rezultatem przymusu, bowiem aż 36% respondentów wskazując na 
obszary życia pochłaniające najwięcej ich energii wymieniło właśnie pracę. Z problemem 
równoważenia budżetu czasu i poszczególnych sfer swojego życia boryka się także 25% 
badanych, którym najwięcej energii pochłaniają obowiązki związane z życiem rodzinnym 
i prowadzeniem gospodarstwa domowego (były to głównie kobiety, szczególnie z małymi 
dziećmi oraz osoby nieaktywne zawodowo). Nieco ponad 3% przyznało, iż bardziej ak-
tywnie wypoczywa, niż pracuje. Względną równowagę pomiędzy pracą, życiem rodzinnym 
i czasem wolnym udaje się zachować mniej niż co trzeciej ankietowanej osobie. Pozostali 
(3%) odpowiedzieli, iż ich sytuacja w tym zakresie kształtuje się różnie zależnie od natęże-
nia pracy zawodowej czy innych obowiązków (por. wykres 1).

Tabela 2
Wybrane postawy respondentów wobec pracy i czasu jako aspektu życia  
(w % odpowiedzi ogółem)

Wyszczególnienie
Całkowicie 

się  
zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam

Raczej  
się nie 

zgadzam

Całkowicie 
się nie 

zgadzam

Praca nie może wypełniać całego 
życia człowieka 54,9 25,6 15,8 1,9 1,8
Moja praca zawodowa pozwala mi na 
godzenie życia zawodowego, rodzin-
nego i osobistego 21,8 25,2 42,6 7,3 3,1
Chcemy mieć coraz więcej i coraz to 
nowsze rzeczy i dlatego więcej pra-
cujemy, a w rezultacie żyjemy coraz 
szybciej 36,8 27,4 25,0 7,2 3,6

Źródło: jak w tabeli 1.

Przedstawione wyniki wskazują, że życie znacznej części konsumentów mieszkających 
w dużych miastach, zwłaszcza tych wykształconych, pracujących na stanowiskach kierow-
niczych, prowadzących własną działalność i menadżerów, zostało zdominowane przez vita 
activa, tj. aktywne życie, związane z działaniem i pracą. Najczęściej odbywa się to kosz-
tem snu i czasu przeznaczanego na kontakt samemu ze sobą i naturą , a także odpoczynek 
i rozrywkę, czyli vita contemplativa (Przede wszystkim… 2003). Ale taki brak równowagi 
między poszczególnymi obszarami życia oraz pośpiech i poczucie braku czasu najczęściej 
przekładają się na niezaspokojenie wielu ważnych potrzeb, jak również stres, syndrom wy-
palenia lub wyczerpania czy choroby. Na wymienione problemy uskarża się w różnym stop-
niu aż 68% ankietowanych mieszkańców dużych miast. I chociaż co drugi deklarował, iż 
odczuwane przez niego zmęczenie fizyczne i psychiczne szybko mija, to za niepokojące 
należy uznać, iż prawie co siódma osoba wskazała na pogorszenie z tego powodu zdro-
wia fizycznego i/lub psychicznego. Bez wątpienia ma to istotne znaczenie także z punktu 
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widzenia jakości życia konsumentów, ale trzeba pamiętać, że w znacznej mierze jest ona 
rezultatem podejmowanych przez konsumenta decyzji (często na podstawie sprzecznych 
i nie zawsze świadomych motywów oraz konkurencyjnych celów) w co zainwestować swój 
(ograniczony przecież) czas (Goryniak 2012).

Podsumowanie

Z uwagi na współzależność i komplementarność poszczególnych obszarów ludzkiego 
życia, praca jako aktywność charakteryzująca się relatywnie wysokim stopniem przymu-
su realizacji ma istotny wpływ na kształtowanie się struktury budżetu czasu konsumenta, 
w tym zwłaszcza na zajęcia o największej swobodzie wyboru, jak czas wolny. Zmiany 
w sposobach organizacji i świadczenia pracy oraz towarzyszący im pośpiech i stres związa-
ny z czasem, stanowiące rezultaty przemian technologicznych i społeczno-ekonomicznych 
znalazły swoje odzwierciedlenie w dotykających coraz większą grupę konsumentów proble-
mach z równoważeniem budżetu czasu. 

Większość aktywnych zawodowo badanych mieszkańców dużych miast wskazała na 
przeciążenie pracą z uwagi na poświęcany jej czas i energię oraz niedobór czasu, w tym 
zwłaszcza czasu wolnego i przeznaczanego na życie rodzinne. W świetle tych wyników jak-
że kuszące wydają się perspektywy poświęcania na pracę coraz mniej czasu w przyszłości. 

Wykres 1
Relacje pomiędzy poszczególnymi obszarami życia respondentów  
(w % odpowiedzi ogółem)

Źródło: wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.

handel_wew_1-2015.indd   79 2015-03-26   09:48:00



PRZEMIANY W SFERZE PRACY I ICH WPŁYW NA BUDŻET CZASU KONSUMENTÓW80

Przecież już Keynes przewidywał, że w 2030 roku będziemy pracowali 15 godzin tygo-
dniowo. A współczesny brytyjski polityk i publicysta R. Skidelski w budzącej wiele kon-
trowersji publikacji pt. Ile nam wystarczy? O pieniądzu i dobrym życiu twierdzi, że dzięki 
coraz bardziej zaawansowanej automatyzacji pracy zarówno w przemyśle, jak i usługach, 
wzrośnie jej wydajność, co umożliwi stopniowe skracanie czasu pracy najpierw do 30 go-
dzin w tygodniu, potem do 25 godzin, a w dłuższej perspektywie większość czasu będziemy 
spędzać poza pracą. Dzięki temu zyskamy wiele czasu wolnego, będziemy mogli angażo-
wać się w te aktywności, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, a praca stanie się rozryw-
ką. Jednocześnie autor ten podkreśla, że taka perspektywa wiąże się także z „rezygnacją 
z reklam, zahamowaniem ciągłego wzrostu konsumpcji, skończeniem z obsesją wzrostu 
gospodarczego” (Powrót… 2013, s. 42-43). Wydaje się jednak, że na takie zmiany potrzeba 
jeszcze dużo czasu. 
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Transformations in the Labour Sphere and Their Impact  
on Consumers’ Time Budget

Summary

In her article, based on secondary and primary research, the author character-
ised the most important transformations in the labour sphere, being effects of the 
technological development and the process of transformation and integration of the 
Polish economy, in the aspect of their impact on the contemporary consumer’s time 
budget (on the example of residents of large towns). The felt by most consumers 
acceleration of the pace of life and time deficit translate into problems with time 
budget management and, particularly, with balancing thereof. This is also caused 
by work, which we devote not only more and more of our time, but also a consider-
able part of vitality. Due to the interdependency and complementarity of individual 
spheres of human life, such a situation results in constraint of the possibilities to 
meet many important human needs connected with the family life, social responsi-
bilities or leisure. 

Key words: time budget, labour, consumer.

JEL codes: D01, E2, J00

Преобразования в сфере труда и их влияние на бюджет времени 
потребителей

Резюме

В статье на основе вторичных и первичных исследований провели харак-
теристику основных преобразований в сфере труда, представляющих собой 
результат технологического развития и процесса трансформации и интегра-
ции польской экономики в аспекте их влияния на бюджет времени современ-
ного потребителя (на примере жителей крупных городов). Воспринимаемое 
большинством потребителей ускорение темпов жизни и дефицит времени 
ведут к проблемам с экономией бюджета времени, в особенности с его сба-
лансированием. Это вызывает и труд, которому мы отводим не только все 
больше времени, но и значительную часть жизненной энергии. По причине 
взаимозависимости и комплементарности отдельных сфер жизни человека 
такая ситуация ведет к ограничению возможности удовлетворять многие важ-
ные потребности человека, связанные с семейной жизнью, общественными 
обязанностями или досугом. 

Ключевые слова: бюджет времени, труд, потребитель.

Коды JEL: D01, E2, J00

Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2014 r.
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