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Pojęcie praca od zawsze zajmowało ważne miejsce w refleksji socjolo-

gicznej, ponieważ była ona, jest i będzie jeszcze długo jedną z podstawowych 
sfer działalności człowieka, absorbując znaczną część jego czasu i wymagając 
od niego nieustannego zaangażowania. Łączy ona poziom makrosocjologii, 
chociażby poprzez analizę procesów zachodzących w systemie gospodarczym 
czy przestrzeni systemowych rozwiązań instytucjonalnych, z poziomem mikro-
socjologii podczas analizy indywidualnych działań i ich konsekwencji. Proces 
pracy jest więc splotem rozwiązań organizacyjnych, formalnoprawnych, tech-
nologicznych itp. oraz procedur postępowania, który oddziałuje na funkcjono-
wanie większości wymiarów życia społecznego, a poprzez to na indywidualną 
egzystencję jednostek (Drozdowski 2002: 15–16).  

Podstawą egzystencji w społeczeństwie przemysłowym była praca w peł-
nym wymiarze godzin, w tym samym zakładzie, kilkanaście, a nawet kilkadzie-
siąt lat na tym samym stanowisku. Głęboka strukturalna różnica pomiędzy sys-
temem realnego socjalizmu a dzisiejszym porządkiem społecznym nie powinna 
w zasadzie skłaniać do częstych porównań, ponieważ trudno zestawiać ze sobą 
wzory organizacji społeczeństwa i państwa, które oparte są na radykalnie od-
miennych założeniach. Jednak okres ten, choć zamknięty od kilkunastu lat, jest 
wciąż żywy w świadomości jednostek, przez co nadal oddziałuje na ich ocze-
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kiwania dotyczące potrzeb związanych z akceptowanymi formami zatrudnienia. 
Wiele rozwiązań pochodzących ze sfery pracy i polityki społecznej zostało 
przez Polaków dobrze zapamiętanych i do dzisiaj ocenianych jest pozytywnie.  

Wraz ze zmianą systemową doszło do zmian w zbiorowych stosunkach 
pracy. Zasady zarobkowania na ponowoczesnym rynku pracy wymagają więc 
od jednostki określenia zarysów nowej biografii zawodowej. Z jednej strony nie 
jest to zadanie proste dla współczesnego człowieka ze względu chociażby na 
możliwości wyboru, z drugiej jednak strony rysuje perspektywę tworzenia in-
dywidualnego wzoru biografii społecznej, którą można nazwać wzorem biogra-
fii z wyboru (Beck 2002). Praca na umowę na czas nieokreślony, praca stała na 
etacie w warunkach ponowoczesnego rynku pracy staje się coraz mniej dostęp-
na dla wszystkich, „wzrasta natomiast liczba osób, które pracują na podstawie 
umów terminowych i w niepełnym wymiarze czasu” (Drozdowski 2002: 106). 

Nietypowe formy zatrudnienia stanowią obecnie rozwiązanie dla osób, 
które chcą pracować i dla których tradycyjna forma zatrudnienia jest albo nie-
dostępna – na przykład ze względu na wysoki poziom bezrobocia, złą koniunk-
turę, brak odpowiednich kwalifikacji, stopień niepełnosprawności, albo utrudnia 
realizację równie ważnych celów życiowych, takich jak założenie rodziny czy 
opieka nad jej chorym członkiem. 

W artykule chciałabym przedstawić ogólne założenia dotyczące badań nad 
zbiorowymi i jednostkowymi konsekwencjami nietypowych form zatrudnienia. 
Interesują mnie możliwe skutki zatrudniania na umowach krótkoterminowych, 
ale również wykorzystujące zasady elastycznego czasu pracy oraz pracy w sza-
rej strefie. Zanim jednak przejdę do opisu nietypowych form pracy, przeanali-
zuję socjologiczne definicje pracy oraz charakterystyczną dla społeczeństwa 
polskiego w okresie realnego socjalizmu zasadę pełnego zatrudnienia. Następ-
nie przedstawię nietypowe formy zatrudnienia jako cechę rynku pracy w społe-
czeństwie ponowoczesnym. 

Trudno jednoznacznie zdefiniować pracę. Jest to czynność, której celem 
jest podtrzymywanie gatunku ludzkiego poprzez opanowanie i przetwarzanie 
środowiska za pomocą dostępnych narzędzi (Kozek 2000: 174). Tak definiowa-
na działalność odnosi się do szeroko pojętej ludzkiej aktywności. Bardziej 
szczegółową definicję pracy przytacza J. Sztumski, który twierdzi, że praca to 
„celowa działalność człowieka, w trakcie której przekształca ona przyrodę za 
pomocą narzędzi, zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami” (1999: 25). 



Nietypowe formy pracy 159

Oznacza to, że człowiek wykonując pewne czynności, używając do tego wła-
ściwych środków, jest motywowany do zaspokajania własnych potrzeb. 

Podobnie do pojęcia pracy podchodzi J. Szczepański, który uważa że jest 
to „ogół czynności produkcyjnych przetwarzających substancję i siły przyrody 
na dobra zaspokajające potrzeby człowieka” (1961: 170–171). Autor ten dodaje, 
że praca jest działalnością ludzką, która jest ważna społecznie, bez względu  
na to, czy efekty tej działalności są postrzegane pozytywnie lub negatywnie, 
ponieważ praca, oprócz zaspokajania ludzkich potrzeb, stwarza „jednostkom  
i grupom, które ją wykonują, określoną pozycję w społeczeństwie” (Szczepań-
ski 1961: 170–171).  

A. Giddens z kolei definiuje pracę jako „zajęcie wymagające wysiłku 
umysłowego i fizycznego, których celem jest wytwarzanie dóbr i świadczenie 
usług służących zaspokajaniu ludzkich potrzeb (Giddens 2004: 397). A zatem, 
oprócz zaspokajania pragnień jednostki, która wykonuje daną pracę, zaspokaja 
się jednocześnie potrzeby środowiska, w którym i dla którego praca jest wyko-
nywana. Jak pisze C. Strzeszewski, praca ma „na celu tworzenie użytecznych 
społecznie wartości duchowych” (1978: 19). Praca jednostki nie tylko zaspoka-
ja potrzeby materialne, ale również potrzeby wyższego rzędu. Sama czynność 
jest traktowana jako działanie świadome. Satysfakcjonująca praca może służyć 
rozwojowi człowieka na wielu płaszczyznach jego życia oraz przyczyniać się 
do sukcesu życiowego (Jezior 2005: 45). 

Praca jest zatem czynnością ważną społecznie, która zaspokaja potrzeby 
jednostki oraz społeczeństwa, wytwarza dobra materialne i niematerialne, 
wpływając na jakość życia jednostek i grup, a której efekty możemy oglądać 
natychmiast po jej ukończeniu, ale również w późniejszym czasie. Ponadto 
praca pozwala jednostce określić swoje miejsce w strukturze społecznej, defi-
niuje jej rolę w grupie. 

Analizując pojęcie pracy należy podkreślić, że mamy do czynienia zarów-
no z pracą płatną, jak i z niepłatną. Z punktu widzenia próby przeanalizowania 
nietypowych form pracy ważny jest aspekt pracy płatnej – zarówno legalnej, 
związanej z zatrudnieniem w określonym zakładzie pracy, jak i płatnej, ale nie-
legalnej, gdzie obowiązuje tylko umowa ustna pomiędzy pracodawcą a praco-
biorcą.  

R. Drozdowski wskazuje na dwie najważniejsze dla gospodarki rynkowej 
cechy związane z przebiegiem karier zawodowych, tj. ich nieprzewidywalność 
oraz poczucie niepewności co do własnej sytuacji zawodowej, ponieważ jed-
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nostka jest na rynku pracy potrzebna o tyle, o ile ma odpowiednie dla niego 
zasoby, rozumiane jako cechy osobowości, kwalifikacje, predyspozycje i do-
świadczenie. Natomiast głównym zadaniem gospodarki planowej było wyeli-
minowanie poczucia niepewności, co wiązało się z istotną dla socjalistycznego 
rynku pracy zasadą pełnego zatrudnienia. Zasada ta doprowadziła do powstania 
wielu zagrożeń. Praca stała się w świadomości jednostek etatem, straciła  
w związku z tym swoją wartość rynkową, a jednostka nie ubiegała się o towar, 
który nie był powszechnie pożądany. Spowodowało to również rozdźwięk po-
między wykonywaną pracą a płacami, prowadzący do dekompozycji struktury 
społecznej. Poza tym, skoro towar, jakim jest praca, jest udostępniony dla każ-
dego, to tym samym nie jest dobrem, o które trzeba się starać, co prowadzi do 
spadku zaangażowania w wykonywanie pracy przez jednostki i spadku moty-
wacji do samodoskonalenia oraz samokształcenia (2002: 51–57). 

Jeśli więc podstawową zasadą w realnym socjalizmie było zapewnienie za-
trudnienia każdej osobie, bez względu na to, czy kompetencje jednostki były 
adekwatne do zajmowanego przez nią stanowiska i czy jej działania były wy-
starczająco wydajne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, musiało to doprowa-
dzić do braku konkurencji sprzyjającej zmianie miejsca pracy w hierarchii war-
tości społeczeństwa. Na tę sytuację wpływ miały formy pracy charakterystycz-
ne dla przedstawianego systemu. Myślę tu o pracy na akord, czyli wykonaniu 
określonego zadania, stworzeniu produktu i otrzymaniu za pracę ustalonej 
wcześniej zapłaty, niezależnie od czasu jej wykonania. System akordowy jest 
bodźcem zwiększającym indywidualną i grupową wydajność pracy, prowadząc 
jednocześnie w wielu przypadkach do świadomego lub nieświadomego, ukryte-
go lub jawnego, hamowania wydajności pracy (Doktór 1974: 178).  

W systemie, w którym praca zarobkowa była czymś oczywistym, danym, 
towarem, po który można było łatwo sięgnąć, występowały problemy związane 
z jej jakością. Praca akordowa dawała możliwości zwiększenia wydajności pra-
cy, ale niekoniecznie jej jakości. 

Wynikiem zmian gospodarczych i jednocześnie cechą kapitalizmu pono-
woczesnego jest uelastycznienie rynku pracy. Zjawisko to polega na traktowa-
niu zatrudnienia bardziej liberalnie, zwracając przy tym mniejszą uwagę na 
zabezpieczenie socjalne jednostki (Drozdowski 2002), która podejmuje pracę 
korzystając z nietypowych form zatrudnienia. „Elastyczny rynek pracy oznacza 
faktycznie wycofanie się pracodawców (i państwa) z szeregu wcześniejszych 
gwarancji i zobowiązań socjalno-opiekuńczych. Nie mają one już charakteru 
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obligatoryjnego; lecz w najlepszym razie warunkowy” (Drozdowski 2002: 109). 
Poniżej zostaną przedstawione nietypowe formy zatrudnienia, które są podsta-
wą uelastyczniania się rynku pracy. 

E. Giermanowska (2005: 63–64) analizuje nietypowe formy zatrudnienia 
w wymiarach: statystycznym, ekonomicznym i instytucjonalno-prawnym. Wy-
miar statystyczny oznacza, że nietypowe zatrudnienie jest formą pracy, która 
dotyczy mniejszej liczby pracowników funkcjonujących na rynku pracy. Wy-
miar ekonomiczny oznacza nietypowe zatrudnienia jako formę walki z bezro-
bociem poprzez stworzone do tego celu programy. Z kolei wymiar instytucjo-
nalno-prawny definiuje nietypowość zatrudnienia jako formy, „które, w intencji 
prawodawcy i logiki prawa, mają charakter przejściowy, wyjątkowy lub obwa-
rowany dodatkowymi klauzulami”. 

M. Sewastianowicz (2005: 109–112) definiuje nietypowe formy zatrud-
nienia jako przeciwieństwo typowych czy też tradycyjnych form zatrudnienia. 
Do nietypowych form zatrudnienia zalicza: kontraktowanie pracy, terminową 
umowę o pracę, zatrudnienie tymczasowe, samozatrudnienie pracowników, 
telepracę, pracę w domu, wypożyczanie pracowników, dzielenie pracy, pracę na 
wezwanie i pracę na telefon, zmienny czas pracowników zatrudnionych na sta-
łe, realizację programów rynku pracy.  

Społeczeństwa postindustrialne wypracowały nowe formy zatrudnienia, 
wpływające bezpośrednio na zabezpieczenie socjalne jednostek, skupione wo-
kół następujących kwestii nietypowego czasu pracy i kontraktów, szarej strefy  
i pracy na własny rachunek (Czepulis-Rutkowska 2005: 37–39). 

 Nietypowy czas pracy to przede wszystkim praca w niepełnym wymiarze 
czasu, ale nie tylko. Elastyczny czas pracy może być również wykorzystywany 
przez pracodawców i pracobiorców przy stałym, typowym zatrudnieniu, czyli 
zmienny czas pracy pracowników zatrudnionych na stałe. Forma ta może się 
sprawdzać w przypadku opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny – jednost-
ka organizuje swój ośmiogodzinny dzień pracy w ramach godzin ustalonych 
przez kierownictwo i dzięki temu ma możliwość planowania obowiązków do-
mowych (Hajduk 2001).  

Kolejną formą nietypowego zatrudnienia są nietypowe kontrakty czy też 
forma nazywana kontraktowaniem pracy. Należy do nich praca na czas określo-
ny, umowa na wykonanie konkretnej pracy bądź dzielenie się pracą między 
kilkoma pracownikami, tzw. job-sharing. Dokładnie mówiąc, ten rodzaj pracy 
„jest przedsięwzięciem, w którym dwóch albo więcej pracowników zatrudnio-
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nych w niepełnym wymiarze dzieli między siebie stanowisko pracy pełnowy-
miarowej” (Chobot 1997: 146). 

Praca w szarej strefie natomiast (praca nielegalna) jest to forma zatrudnie-
nia nierejestrowanego, która nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.  
Z drugiej strony tego typu praca odciąża nie tylko zleceniodawcę, ale również 
samego pracownika z obowiązku płacenia podatku od dochodu. 

Samozatrudnienie jako odmianę nietypowego zatrudnienia należy anali-
zować dwojako. Po pierwsze, przedsiębiorca (jednoosobowa firma) ma obowią-
zek płacić za siebie składki ubezpieczeniowe i socjalne. W związku z tym ze 
względu na niskie koszty utrzymania staje się atrakcyjny jako pracownik dla 
pracodawcy. Przedsiębiorca ma możliwość przyjmować zlecenia z różnych 
źródeł. Z drugiej jednak strony, praca na własny rachunek wiąże się z ograni-
czeniem ochrony pracownika. Pracodawcy proponują pracownikom założenie 
własnych działalności gospodarczych, aby ich zatrudniać i tym samym obniżać 
swoje koszty. A. Chobot (1997: 169) pisze o tzw. pozornych przedsiębiorcach, 
którzy „kontynuują pracę dla tego samego pracodawcy, w tych samych warun-
kach zależności”. Według autora przejście z tego typu pozycji do pracy niereje-
strowanej może nastąpić bardzo szybko. 

Telepraca jest formą zatrudnienia, która umożliwia zdalne wykonywanie 
zleceń za pomocą komputera, Internetu lub telefonu, czyli jest to działalność 
wykonywana dzięki technologiom telekomunikacyjnym (Krzysztofek, Szcze-
pański 2002). Podstawową cechą tego typu zatrudnienia jest lokalizacja pracy 
poza głównym miejscem zatrudnienia, pozbawiona bezpośredniego nadzoru 
kierownictwa.  

Praca tymczasowa jest formą pracy, gdzie zatrudnia się pracownika na 
bardzo krótki okres, najczęściej poprzez agencje tymczasowego zatrudnienia. 

Postindustrialny rynek pracy bezustannie się zmienia. Praca staje się towa-
rem dostępnym dla niektórych osób, natomiast reszta społeczeństwa będzie 
skazana na korzystanie tylko i wyłącznie ze świadczeń socjalnych (Ryfkin 
2003). 

K.W. Frieske (2007: 438) wskazuje na problem, jakim jest podział rynku 
pracy na zatrudnienie, które jest stabilne, obwarowane przepisami prawa chro-
niącymi przede wszystkim pracownika – takie zatrudnienie pozwala pracowni-
kowi w miarę możliwości stawiać kolejne kroki na drabinie awansu zawodowe-
go – oraz na pracę, jak ją nazywa, „byle jaką”, która trwa krótko, jest słabo 
opłacana i nie stwarza takich szans rozwoju zawodowego, jak na przykład stały 
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etat. Podkreśla jednocześnie, że państwu łatwiej jest wspierać biedę wynikającą  
z bezrobocia, niż biedę, która jest wynikiem „poszarpanej” kariery zawodowej, 
ponieważ jest trudna do zidentyfikowania, a tym samym do zlikwidowania. 
Trudno jest więc mówić o stabilizacji zawodowej opartej na zatrudnieniu do-
raźnym i podejmowanym na krótki czas, a przecież to praca zawodowa jest 
znaczącym elementem w życiu człowieka, który pomaga mu w osiąganiu okre-
ślonych celów życiowych i stabilizacji (Wołk 2005: 80). Natomiast ważniejsza 
jest jakość pracy, nie jej długotrwałość. Zapewnienie pracownikom możliwości 
podejmowania prac dorywczych czy też krótkookresowych wesprze zarówno 
gospodarkę, jak i życie społeczne (Żakowski 2005: 22).  

Współczesny rynek pracy proponuje nowe formy zatrudnienia. Aby dosto-
sować się do istniejących trendów, należy raczej wykorzystywać pojawiające 
się możliwości, niż ich unikać. Związane jest z tym wykorzystywanie nowych 
technologii, nowych form organizacji oraz uzmysłowienie pracownikom ko-
nieczności ustawicznego kształcenia się, aby ich umiejętności i wiedza były 
adekwatne do zmian w gospodarce i na rynku pracy (Kulpińska 1998). 

Z jednej strony wydaje się, że korzystanie i propagowanie nietypowych 
form zatrudnienia staje się nieodłączną częścią współczesnej gospodarki. Nad-
wyżka siły roboczej zatrudniając się tymczasowo nie traci kontaktu z rynkiem 
pracy, rozwija się, a także może – dzięki chociażby krótkotrwałemu zatrudnie-
niu – zdobyć jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. Z drugiej strony w sytua-
cji, kiedy od pierwszych lat życia socjalizuje się jednostkę do życia w społe-
czeństwie, w którym jedną z podstawowych wartości jest praca, być może  
w przyszłości będzie miała ona trudności w tworzeniu swojej ścieżki zawodo-
wej, opierając się wyłącznie na „epizodach” zawodowych. 

Literatura przedmiotu analizuje pozytywne i negatywne aspekty podejmo-
wania nietypowego zatrudnienia, natomiast nie przedstawia tego, w jaki sposób 
jednostka definiuje siebie w sytuacji kształtowania indywidualnej biografii za-
wodowej opartej na tego typu aktywności. 

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, gdzie pracodawcą jest agencja 
pracy tymczasowej. Pozytywnym aspektem pracy tego typu jest zabezpieczenie 
społeczne, ponieważ odprowadzana jest składka na ubezpieczenie (Sewastia-
nowicz 2005: 110). Zwraca się natomiast uwagę na negatywne skutki zatrud-
nienia tymczasowego. M. Moszyński (2004) podkreśla, że pracownicy tymcza-
sowi nie są szanowani przez pozostałych pracowników w miejscu zatrudnienia. 
Ponadto pracownicy zatrudniani „na chwilę” nie mają pewności co do metod 
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pracy, nie potrafią zdefiniować dobrze swojej sytuacji pracy, nie mają jasno 
sprecyzowanego czasu pracy. I wreszcie nie potrafią w dłuższej perspektywie 
ocenić, czy wyniki ich pracy będą satysfakcjonujące dla pracodawcy, a brak 
informacji zwrotnej dla pracownika może zaburzać proces pracy. Również ni-
skie zarobki mogą stanowić problem w budowaniu motywacji do pracy. 

Trudno jest przewidzieć zdrowotne konsekwencje podejmowania nie-
typowych form zatrudnienia – brak stabilizacji w tak ważnej dziedzinie życia 
człowieka, jaką jest praca, może prowadzić do trudności natury psychologicz-
nej: problemy z samooceną, ze znalezieniem swojego miejsca w świecie. Poza 
tym to, jak oceniają pracownicy swoją sytuację pracy, zależy od tego, czy sytua-
cja życiowa zmusza ich do podjęcia jakiejkolwiek pracy – w tym przypadku 
nietypowego zatrudnienia – czy też jest to ich własny wybór jako jednej z wielu 
możliwości (Czepulis-Rutkowska 2005: 41). 

Przy samozatrudnieniu należy zwrócić uwagę na wysokie koszty prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej – jeżeli pracodawca oczekuje od pra-
cownika założenia firmy, aby móc go dalej zatrudniać, jednocześnie nie pod-
wyższając znacząco wynagrodzenia. Poza tym, pracując na zlecenie jako firma 
jednoosobowa, pracownik może mieć nierówny dostęp do szkoleń i kursów,  
a tym samym do rozwoju swojej kariery zawodowej. Samozatrudnienie powo-
duje na przykład wzrost niewykwalifikowanych pracowników fizycznych 
(Chobot 1997: 169). 

Rodzi się tutaj również problem tożsamości społecznej. Jeżeli pracownik 
przez wiele lat funkcjonował jako „zatrudniony na etacie firmy X” i nagle za-
czyna prowadzić własną działalność gospodarczą, nadal pracując na zlecenie 
swojego byłego stałego pracodawcy, to można przypuszczać, że będzie miał 
problemy ze zdefiniowaniem swojej sytuacji pracy. Samozatrudnienie we 
współczesnej gospodarce wolnorynkowej wymaga posiadania określonych 
umiejętności: samodyscypliny, umiejętności organizowania czasu pracy i czasu 
wolnego.  

Nietypowe kontrakty to zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu, w któ-
rym czas pracy jest elastyczny, lub zlecenia na wykonanie określonej pracy. 
Forma ta pozwala przede wszystkim obniżyć koszty pracy pracodawcy, ale 
przez to negatywnie wpływa na zabezpieczenie społeczne pracownika (Sewa-
stianowicz 2005: 110). Nietypowe kontrakty zakładają dyspozycyjność pra-
cownika, co może negatywnie wpływać na relacje rodzinne, życie towarzyskie  
i sposób spędzania wolnego czasu. Negatywnym aspektem są również niskie 
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płace. Z drugiej strony nietypowe kontrakty pozwalają na zajmowanie się ro-
dziną, a to należy uznać za pozytywny aspekt tej formy zatrudnienia, o ile – co 
trzeba podkreślić – jest to świadomy wybór pracownika. Według danych doty-
czących pracujących w gospodarce narodowej w 2004 roku, podanych przez 
Główny Urząd Statystyczny, niepełnozatrudnieni stanowią niespełna 10% osób 
pełnozatrudnionych. Niepełnozatrudnionych definiuje się jako „osoby, które 
zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy są to osoby, które oświadczyły, 
że dany zakład pracy jest ich miejscem pracy”. 

Praca w szarej strefie to przede wszystkim brak jakiegokolwiek zabezpie-
czenia socjalnego i prawnego. Choć korzyści finansowe mogą być duże, to pra-
ca tego typu jest niepewna, co w konsekwencji ma swoje skutki w funkcjono-
waniu rodziny pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku dbać o zdrowie pra-
cownika. Prowadzi to do braku możliwości rozwoju zawodowego, chyba że 
pracownika zatrudnia się nielegalnie na zasadzie „testowania” jego umiejętności 
z obietnicą przyszłego stałego zatrudnienia. Dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego dotyczące 2004 roku podają jako powody podejmowania niereje-
strowanej pracy: niewystarczające dochody – ok. 45% ogółu osób wykonują-
cych pracę nierejestrowaną; brak możliwości znalezienia pracy – ok. 68%; pro-
pozycja pracodawcy dotycząca wyższego wynagrodzenia bez umowy o pracę  
– ok. 21%; sytuacja rodzinna bądź życiowa – ok. 8%; nierejestrowanie docho-
dów z powodu podatków – ok. 13%; wysoka składka ubezpieczeniowa – ok. 
22%; niechęć do wiązania się na stałe z miejscem pracy – ok. 1%; możliwość 
utraty niektórych świadczeń przy podjęciu pracy rejestrowanej – ok. 7%. 

Elastyczny (nietypowy) czas pracy to forma, która może być wykorzysty-
wana przy innych odmianach zatrudnienia. Wspomniałam wcześniej o korzy-
ściach związanych z organizacją opieki nad rodziną, wynikających z podjęcia 
tego typu zatrudnienia. Natomiast poważnym kosztem mogą być niskie płace  
i brak możliwości systematycznego rozwoju kariery zawodowej. 

Telepraca jest wykonywana zdalnie, również w formie pełnoetatowego za-
trudnienia. Telepraca jest alternatywą dla osób, które np. z przyczyn zdrowot-
nych lub rodzinnych nie mogą dotrzeć do miejsca pracy. Jednak tego typu  
aktywność zawodowa wymaga określonych umiejętności i kwalifikacji. Do 
negatywnych aspektów telepracy możemy zaliczyć dezintegrację „kolektyw-
nych form organizacji pracowników”, która prowadzi „do atomizacji siły robo-
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czej i wyłączenia wciąż rosnącej populacji ze zorganizowanego dialogu spo-
łecznego” (Chobot 1997: 157). 

M. Moszyński (2004: 106–107) zwraca uwagę na fakt, że telepracownicy 
są pozbawieni bezpośrednich i trwałych styczności z pozostałymi pracownika-
mi, co nie sprzyja tworzeniu się więzi pracowniczych. Również osoby te mogą 
w mniejszym stopniu wpływać na warunki płacy i pracy. Negatywny aspekt to 
przede wszystkim możliwy brak umiejętności rozdzielania czasu pracy od czasu 
prywatnego i traktowania domu jednocześnie jako miejsca pracy, co może pro-
wadzić do konfliktów. 

Przedstawione powyżej formy nietypowego zatrudnienia oraz ich przewi-
dywane zbiorowe i jednostkowe konsekwencje nasuwają następujące pytania. 
Po pierwsze, w jaki sposób pod względem ekonomicznym i społecznym funk-
cjonuje rodzina osoby lub osób, które korzystają z nietypowych form zatrudnie-
nia? Po drugie, jak jednostka definiuje samą siebie w sytuacji nietypowego za-
trudnienia i jak to wpływa na jej życie osobiste? Po trzecie, jakie są powody 
podejmowania przez jednostkę pracy na nietypowych zasadach? Po czwarte, 
jakie umiejętności nabywa człowiek zatrudniony jako „nietypowy” pracownik? 
I wreszcie po piąte, czy jednostka w przyszłości może kształtować swoją karierę 
zawodową, korzystając głównie z nietypowych form zatrudnienia? 

Wobec powyższego istnieje potrzeba przebadania i przeanalizowania kon-
sekwencji nietypowego zatrudnienia, nie tylko pod względem społeczno-ekono-
micznym, ale również pod kątem przejawów funkcjonowania jednostki na wie-
lu płaszczyznach. Mam tu na myśli rozwój osobowy, funkcjonowanie rodziny 
czy tworzenie ścieżki zawodowej oraz przyczyny podejmowania nietypowego 
zatrudnienia. 

Aby dotrzeć do „głębi” zjawiska, najlepsze okazałoby się tutaj korzystanie 
z metod jakościowych, a konkretnie z wywiadu jakościowego, który jako roz-
mowa prowadzona według ogólnie ustalonego planu i przygotowanych pytań 
pozwala dodatkowo na spontaniczne wypowiedzi respondenta, które z kolei 
mogą ukazać właściwości zjawiska dotąd przez badacza nieodkryte (Babbie 
2003: 327–328). Podczas swobodnego wywiadu jednostka jest bardziej skłonna 
do refleksji nad swoją sytuacją. 

Nietypowe formy pracy są nieodłącznym elementem rozwoju społeczeń-
stwa postindustrialnego. Stanowią one ważny element, który decyduje o jego 
elastyczności, co z kolei ma wpływ na gospodarkę. Z tego powodu należy 
przewidywać, badać i analizować konsekwencje nietypowego zatrudnienia, 
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choćby ze względu na jakość wykonywanej pracy, stosunków pracowniczych, 
rozwoju rodziny i jednostki oraz kształtowania się biografii społecznych. 
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NON-TYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT AND THEIR SOCIAL  

AND INDIVIDUAL CONSEQUENCES  
– INTRODUCTION TO RESEARCHES 

 
 

Summary 
 

Non-typical forms of employment indicate changes in postindustrial labor market. 
For some people they are alternatives to a full-time job. There is a necessity to analyse 
this situation including its social and individual consequences.  

The article presents the following forms of non-typical employment: part-time 
jobs, teleworking, flexible hours of work and self-employment. The author also indi-
cates the possible consequences of these forms of employment such as lack of social 
security or constant availability of an employee.  

 
 
 




