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WSTĘP
Kluczowym wyzwaniem współczesnych organizacji jest kapitał ludzki. Właści
cielem tego kapitału są pracownicy, a organizacje mogą jedynie nim dysponować
w określonych warunkach. Istotnym problem współczesnego zarządzania staje się
trwałe połączenie tego kapitału z organizacją. Postrzeganie pracowników przez
pryzmat kapitału zdolnego do generowania wartości dla organizacji jest istotnym
wyzwaniem, stanowiącym jednocześnie główną barierę dla wdrażania różnych
metod zarządzania tym kapitałem1. Z drugiej strony praca zawodowa i rodzinna
są głównymi obszarami funkcjonowania człowieka. Zarówno życie prywatne, jak
i praca zawodowa stanowią zarazem źródło satysfakcji i utrudnień dla rozwoju każ
dego człowieka. Dorosły człowiek, wchodząc w rolę pracownika, podejmuje działa
nia związane z rozwojem zawodowym oraz dąży do osiągnięcia osobistych aspiracji.
Pracownik, zakładając rodzinę, realizuje się poprzez wykonywanie wielu zadań oraz
spełnianie różnych ról na polu rodzinnym oraz zawodowym.
Zarządzanie wymaga współpracy między wieloma dziedzinami wiedzy, a także
radzenia sobie z wyzwaniami, które są coraz bardziej złożone. Obecnie jednym
z ważniejszych zadań dla zarządzania zasobami ludzkimi jest uwzględnieniem całej
jego złożoności i zróżnicowania na różnych poziomach. Analiza godzenia życia
prywatnego z zawodowym powinna być dokonywana z uwzględnieniem pełnio
nych ról przez pojedyncze osoby w społeczeństwie, w powiązaniu z warunkami
funkcjonowania ludzi w różnych aspektach życia zawodowego oraz prywatnego.
Coraz częściej zwraca się uwagę, że życie współczesnych pracowników jest kształ
towane przez skomplikowane i złożone oddziaływanie różnorodnych zadań i ról,
które spełniamy w życiu na różnych płaszczyznach2. We współczesnym świecie
1 A. Pietruszka-Ortyl (2004), Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, [w:]
E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, tom I, Wy
dawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 216; Bombiak E. (2014) Zarządzanie różnorodnością - wyzwaniem
dla współczesnych menadżerów, „Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH”, nr 102, Seria: Administracja i Zarządzanie , s. 110-113,
https://www.researchgate.net/profile/Edyta-Bombiak/publication/322927265_Diversity_management_challenge_for_modern_managers/links/5a7768e4a6fdccbb3c098720/Diversity-managementchallenge-for-modern-managers.pdf, dostęp: 10.02.2022.
2 J. Kurtyka-Chałas (2014), The role of work in human life-psychosocialaspects, „Periodyk Naukowy
Akademii Polonijnej” 8 (2014) nr 1, s. 3-5; http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/10/10,
dostęp: 10.02.2022; J. Kurtyka-Chałas (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego a jakość

8

Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kańtoch

sposób wykonywania pracy podlega wielu przemianom. Ponadto otoczenie, w jakim
funkcjonują współcześni pracownicy, wymusza dokonywanie ciągłych zmian i po
szukiwanie różnych metod łączenia życia zawodowego z prywatnym. Rozłączność
dwóch obszarów funkcjonowania człowieka, tj. pracy i życia prywatnego, była za
gwarantowana przez tradycyjny podział ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn.
Jednak od pewnego czasu granice zacierają się, co powoduje wzrost napięć na linii
rodzina - praca oraz wzrost dyskomfortu w życiu codziennym. Różnorodność ról
podejmowanych przez osoby dorosłe, jak i czas poświęcany na wykonywanie po
szczególnych zadań powodują, że elastyczność pracowników jest stale wymagana
i zarazem trudna do realizacji. Uelastycznianie granic pomiędzy różnymi rolami
ma swoje odbicie w organizacji życia poszczególnych osób, jak i różnych podmio
tów. Ponadto można odnotować zmieniające się wymagania i oczekiwania stawiane
przed ogólnonarodowymi systemami (np. oświaty, polityki społecznej itp.), które
muszą się dostosować do zmieniających się warunków. W rezultacie część pracow
ników odnotowuje spadek satysfakcji z wykonywanej pracy, jak i niższą jakości życia
prywatnego. Można zaobserwować podejmowanie na wielu płaszczyznach tematu
dotyczącego z jednej strony konfliktu pomiędzy pełnieniem różnych ról rodzinnych
i zawodowych, a z drugiej strony analizowanie możliwości łączenia pracy z życiem
prywatnym poprzez analizę harmonii i facylitacji. Zjawisko to określane jest mia
nem Work Life Balance (WLB). Ponadto toczy się dyskusja w zakresie kierunków
zmian w sferze społecznej, gospodarczej i kulturowej wpływających na możliwości
przenikania życia zawodowego do prywatnego, a także na odwrót. Nie bez znacze
nia jest również stałe dążenie do podnoszenia jakości życia zarówno pojedynczych
osób, różnych grup społecznych, jak i całych społeczeństw. Niezbędne wydaje się
podążanie za przemianami i dokonywanie szczegółowych analiz w zakresie opisu
zjawisk oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy i wyciąganie wniosków po
trzebnych dla kształtowania instrumentów czy narzędzi na poziomie mikro - po
jedynczych osób, mezo - różnych podmiotów / organizacji, jak na poziomie makro
dla tworzenia właściwej polityki państwa.
W monografii dokonano opisu idei Work Life Balance w perspektywie wyzwań
dla zarządzania na różnych poziomach. W literaturze można znaleźć opraco
wania WLB dokonywane przez socjologów oraz psychologów, jednak brak jest
analiz podejmujących kwestię równowagi życia zawodowego z prywatnym jako

życia. Analiza wybranych koncepcji teoretycznych, Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet

Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 10 (2018) nr 4, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/
article/view/2694/2370, dostęp: 8.02.2022; M. E. Lachman (2004), Development in midlife. Annual
Review of Psychology, 55, 305-331.
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elementu zarządzania zarówno na poziomie polityki społecznej (ogólnonarodowej),
jak i zarządzania poszczególnymi organizacjami. Głównym celem monografii jest
przedstawienie idei Work Life Balance jako wyzwania dla zarządzania w czasach
pandemii. Opracowanie składa się z dwóch części, tj. teoretycznej oraz praktycznej
- analizy badań. W pierwszej części opracowania przybliżono pojęcie idei Work
Life Balance, przedstawiono znaczenie pojęcia równowagi dla idei WLB, dokonano
zestawienia konfliktów oraz facylitacji wywoływanych problemami godzenia życia
zawodowego z prywatnym. Na zakończenie części pierwszej opracowania przedsta
wiono ideę Work Life Balance z punktu widzenia organizacji oraz dokonano opisu
WLB w perspektywie zarządzania. Zwrócono uwagę na ideę WLB jako czynnika
kształtującego wartość organizacji. W drugiej części książki opisano badania prze
prowadzone na ogólnopolskiej próbie pracujących rodziców jako najważniejszej
grupie pracowników potrzebujących specjalnego spojrzenia na ich sytuację w czasie
pandemii. W analizie badań poruszono kwestie WLB z punktu widzenia równo
ważenia życia zawodowego z rodzinnym, satysfakcji i zadowolenia pracujących
rodziców oraz czynników wpływających na godzenie różnych sfer życia (m.in. form
świadczenia pracy, podziału ról rodzinnych, udziału w tworzeniu budżetów rodzin
nych itp.). Dzięki dwóm częściom opracowania dokonano teoretycznej i praktycz
nej analizy Work Life Balance jako wyzwania dla współczesnego zarządzania.

WORK LIFE BALANCE JAKO WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA
ASPEKTY TEORETYCZNE
ROZDZIAŁ I
WARUNKI ROZWOJU WORK LIFE BALANCE
DEFINICJA POJĘCIA

Od kilku lat toczą się dyskusje nad tworzeniem polityki sprzyjającej godzeniu życia
zawodowego z prywatnym. Popularna stała się koncepcja zarządzania zasobami
ludzkimi, której głównym celem jest odnalezienie równowagi pomiędzy różnymi
sferami życia. Tłem rozważań upowszechniania się wskazywanej idei jest zapewnie
nie równości kobiet i mężczyzn oraz przemiany na rynku pracy natury gospodarczej
i demograficznej3.
Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym jest zjawiskiem wielo
wymiarowym zdefiniowanym jako idea Work Life Balance (WLB). Wskazywany
trend powstał na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii, gdy
weszły w życie przepisy normujące tygodniowy czas pracy. Zaczęto wówczas zwra
cać uwagę na rolę czasu wolnego pracownika w rozwoju jednostek, przedsiębiorstw
i całych społeczeństw. Przyczyn powstania koncepcji WLB upatruje się w przemia
nach społecznych i kulturowych związanych głównie z wejściem na rynek pracy
kobiet oraz z koniecznością zastosowania nowego podziału obowiązków domowych
i opiekuńczych. Jej głównym założeniem było wspieranie pracowników w godzeniu
pracy zawodowej z życiem prywatnym w różnych wymiarach. Zwrócono uwagę,
że harmonijne współistnienie obu obszarów życia człowieka pozwala osiągać lep
sze efekty niż ograniczenie jednego z nich albo funkcjonowanie jednego obszaru
życia człowieka kosztem drugiego. Pracownik umiejętnie łączący życie zawodowe
z pozazawodowym może być bardziej zadowolony i odczuwać wyższy poziom sa
tysfakcji w różnych sferach życia. Zadowolony pracownik jest bardziej efektywny,
cieszy się z życia zawodowego i prywatnego, ponadto jest odporny na stres, mniej
choruje, ma dogodne warunki do wykonywania obowiązków związanych z rodziną
i podnoszenia jakości swojego życia.
3 S. Borkowska (2011), Ile pracy, ile życia poza nią? [w:] Programy praca - życie z teorii i praktyki, red.
S. Borkowska, IPiSS, Warszawa, s. 22-23.
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W 2019 roku Unia Europejska opracowała dyrektywę dotyczącą równowagi mię
dzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, określanej mianem
Dyrektywy Work Life Balance. (Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów; 2019/1158)4. Wprowadzona re
gulacja miała na celu wypracowanie rozwiązań przydatnych dla pracujących rodzi
ców i opiekunów, tak aby kobiety i mężczyźni mieli jednakowe szanse na rynku pra
cy oraz możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Akt prawny normuje
zagadnienia dostępu pracowników do elastycznych form świadczenia pracy, a także
wprowadza regulacje prawne w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskiego, oj
cowskiego i opiekuńczego oraz urlopu z powodu działania sił wyższych w pilnych
sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem5. Wprowadzone
regulacje miały za zadanie zwrócenie uwagi na rolę mężczyzn w partycypowaniu
w części obowiązków opiekuńczych. Podjęte działania miały również na celu zmia
nę postrzegania roli kobiety jako opiekunki i rodzica przejmującego znaczną część
obowiązków rodzicielskich, na rzecz kształtowania nowego wzorca kobiety-pracownika i nowych zasad funkcjonowania współczesnych rodzin. Celem prac było
także zapobieganie wycofywaniu się kobiet z rynku pracy oraz przeciwdziałanie
bierności zawodowej kobiet, w odpowiedzi na zmiany demograficzne starzejących
się społeczeństw europejskich.
Do głównych instrumentów, możliwych do zastosowania przy wprowadzaniu
idei Work Life Balance należy zaliczyć6:

1.

Różne formy czasu pracy i organizacji pracy; najczęściej wskazuje się tutaj
niestandardowe formy zatrudnienia, w tym: niepełny etat, elastyczne godziny
pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia, telepraca, praca zdalna, jobsharing,

C. Porte, T. P. Larsen, D. Szelewa, The work-life balance directive: Towards a gende requalizing EU
regulatory welfare state? Denmark and Poland compared, https://www.researchgate.net/profile/Caro-

4

line-De-La-Porte-2/publication/340940327_The_work-life_balance_directive_Towards_a_gender_equalizing_EU_regulatory_welfare_state/links/5fbcb639a6fdcc6cc65e4199/The-work-life-balance-directive-Towards-a-gender-equalizing-EU-regulatory-welfare-state.pdf , dostęp: 3.03.2022.
Stanowisko Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w zakresie pro
jektu dyrektywy WLB, stan: maj 2019 r., https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13154/1/
Poltorak_Projekt_dyrektywy_WLB.pdf, s. 330, dostęp: 3.03.2022.
5 K. Siemienkiewicz, (2020), Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks pracy?, http://
odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/jak-dyrektywa-work-life-balance-zmieni-polski-kodeks-pracy/ ,
dostęp:20.07.2020.
6 Komisja Europejska, Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirtyEuropean
countries (2005), Luksmeburg; M. Muczyński, Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element
strategii CSR w przedsiębiorstwie, https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/30681469/REME
_5_%282-2013%29-Art3.pdf, dostęp: 10.03.2022.
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można tu również wskazać programy szkoleniowo-doradcze rozwijające
kompetencje osobiste przydatne w życiu prywatnym i zawodowym.
Odmienne formy świadczeń dla pracowników potrzebujących wsparcia
w zakresie opieki nad życiowo niesamodzielnymi członkami rodziny (w tym
nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi).
Urlopy oraz zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy udzielane z powo
du wykonywania obowiązków rodzinnych i opiekuńczych; tu ważne jest
zachowanie prawa do odpowiedniego wynagrodzenia lub prawa do zasiłku
w okresach nieświadczenia pracy, jak również dodatkowe dni urlopu, urlopy
okolicznościowe itp.
Bonusy pracownicze przyznawane w związku z koniecznością łączenia pracy
z obowiązkami opiekuńczymi w warunkach wysokich wymagań ze strony
pracodawcy; tu ważne są instytucjonalne formy opieki nad osobami zależ
nymi, rozszerzanie oferty dodatkowych świadczeń finansowanych przez pra
codawcę z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkich członków rodzin,
pakiety sportowe, programy profilaktyki zdrowotnej itp.
Osobną grupę stanowią narzędzia skierowane dla matek / opiekunów wraca
jących na rynek pracy po dłuższym czasie sprawowania opieki nad osobami
zależnymi.

W literaturze przedmiotu można odnotować dyskusję na temat zakresu i form
realizacji idei Work Life Balance. Odmienne jest podejście do zagadnienia na kon
tynencie europejskim (Unia Europejska), a inne można znaleźć na terenie Stanów
Zjednoczonych. Model amerykański zwraca szczególną uwagę na działania dobro
wolne pracodawców, z naciskiem na podejście motywacyjne. Tam ważne są narzę
dzia specjalnie przygotowane dla różnych grup pracowników, z nastawieniem na
pozyskiwanie pracowników cennych dla organizacji oraz stwarzaniem dla tych pra
cowników dogodnych warunków dla jak najlepszych efektów pracy. Model europej
ski składa się z dwóch komponentów, tj. socjalnego i obligatoryjnego. Skierowany
jest głównie na działania ogólnokrajowe. W Europie podstawą funkcjonowania idei
WLB są regulacje prawne i dialog społeczny ukierunkowany na politykę prorodzin
ną oraz wzrost zatrudnienia w grupach mających problemy ze znalezieniem pracy/
zatrudnienia7.

7

M. Muczyński, Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębior
https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/30681469/REME_5_%282-2013%29-Art3.pdf ,
dostęp: 1.03.2022.
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Można wskazać kilka barier, które mogą ograniczać wprowadzanie narzędzi uła
twiających łączenie życia zawodowego z prywatnym, tj.8:

•

•

•

•
•

•

•

•

niedostatek wiedzy o możliwych do zastosowania rozwiązaniach oraz o moż
liwych do osiągnięcia dzięki nim rezultatów (zarówno wśród pracowników,
jak i pracodawców);
nieprawidłowości wsparcia informacyjno-doradczego dla obu grup interesariuszy (pracowników i organizacji), ograniczające możliwości dostrzeżenia
pozytywnych aspektów wprowadzenia idei WLB dla różnych grup (zgodnie
ze strategią win-win);
brak odpowiednich norm prawnyc h regulujących kwestię opracowywania
programów WLB, a także dla wprowadzania poszczególnych narzędzi (np.
brak unormowań niektórych form świadczenia pracy itp.);
słabe strony w organizacji pracy, często związane z nadmiernym zakresem
obowiązków pracowniczych niedopasowanych do norm czasu pracy;
koncentrowanie się w większym stopniu na reakcjach pracowników i mena
dżerów, którzy nie są objęci programem niż na korzyściach dla pracowników
korzystających z programów;
wprowadzanie programów o niezrównoważonych korzyściach i kosztach
(często ukierunkowanych silnie na ekonomiczny zysk podmiotu i podpo
rządkowujące temu celowi formy wspierania pracowników),
brak instrumentów centralnie finansowanych lub wspierających wprowadza
nie programów WLB (np. ulg podatkowych, wypłacalnych zasiłków opie
kuńczych itp.);
brak praktyki przekazywania informacji na temat doświadczeń we wprowa
dzaniu różnych programów i narzędzi WLB.

Z badań Eurostatu z 2019 roku można dowiedzieć się, że zarówno w Unii Euro
pejskiej, jak i w Polsce pracownicy są zadowoleni z równowagi między życiem za
wodowym a prywatnym na różnym poziomie. Najbardziej zadowoleni z równowagi
pomiędzy pracą a życiem osobistym są mieszkańcy Danii (91%), Austrii (90%) oraz
Finlandii (89%). Najmniej zadowolone są osoby pracujące w Grecji (61%), Rumunii
(65%) i Hiszpanii (66%). W Polsce można odnotować poziom zadowolenia na po
ziomie 80%, który jest bardzo zbliżony do średniej europejskiej wynoszącej 79%.

8

Na podstawie: D. Głogosz, Rezultaty programów Praca—Życie w krajach UE — korzyści dla pracow
ników i ich rodzin, [w:] C. Sadowska-Snarska, Równowaga Praca—Życie—Rodzina (2008), Wyd. WSE,

Białystok.
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W Polsce najlepiej zbilansowanym życiem mogą cieszyć się najmłodsi pracownicy
rozpoczynający życie zawodowe (wiek 15-24 - 94%, wiek 25-39 lat - 79%) oraz
osoby powyżej 55 roku życia (84%). Najwięcej problemów z łączeniem życia zawo
dowego i prywatnego dostrzegają osoby w wieku 40-55 lat, gdzie poziom zadowo
lenia wynosi 77%9. Według polskich badań, jeszcze sprzed pandemii, ponad połowa
Polaków uważa, że sukcesem zawodowym jest poczucie zbilansowania (równowagi)
pomiędzy życiem zawodowym i pozazawodowym. Wynagrodzenie, uznanie i auto
nomia są oceniania niżej, odpowiednio 46%, 42% i 42%. Zachowanie równowagi
między życiem prywatnym i zawodowym podnosi poziom satysfakcji z pracy, dumę
z pracy na rzecz danej organizacji, zwiększa skłonność polecenia swojego miejsca
pracy, zmniejsza wskaźnik odejść i zwiększa produktywność. Natomiast zachwiana
równowaga między pracą a życiem osobistym zwiększa wielokrotnie prawdopodo
bieństwo wypalenia zawodowego, odczuwania stresu w pracy i poza nią, jak i liczbę
odnotowywanych stanów depresyjnych i częstej rotacji miejsc pracy10.
W Europie można odnotować różne modele łączenia życia zawodowego z pry
watnym na poziomie unormowań prawnych oraz zachowań organizacyjnych
(rycina 1). W większości krajów istnieją ogólnokrajowe unormowania prawne,
powstałe na podstawie negocjacji zbiorowych lub sektorowych, które są następnie
implementowane do poszczególnych organizacji. W wielu krajach ogólnonarodowe
przepisy wymagają szczegółowych unormowań na poziomie sektorów lub na pozio
mie przedsiębiorstw (np. Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, w pewnym zakresie
Portugalia). Są też kraje, gdzie prawodawstwo określa tylko ogólne warunki, a prak
tyka wprowadzania WLB jest szczegółowo zapisywana w zbiorczych umowach
sektorowych lub w danej organizacji (np. Austria, Czechy, Niemcy, Holandia oraz
kraje skandynawskie). Na rysunku są również przedstawione kraje, gdzie przeważa
ją układy zbiorowe, a poszczególne organizacje same normują zakres wprowadzania
idei WLB (Wielka Brytania oraz wschodnie kraje europejskie)11.

9 Eurobarometer 470 - Work Life Balance, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2185 , dostęp: 24.02.2022.
10 Analiza tematyczna. Forum odpowiedzialnego biznesu; nr 1/2016; https://odpowiedzialnybiznes .
pl/wp-content/uploads/2016/02/Analiza_Tematyczna_Work_Life_Balance.pdf, dostęp: 10.02.2022.
11 O. Vargas, T. Weber, Research Report, Regulations to address work-lfe balance in digitalflexible
working arrangements, Eurofound (2020), Regulations to address work-lfe balance in digitalflexible
working arrangements, New forms of employmentseries, Publications Office of the European Union,
Luxembourg https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef19046en.pdf; dostęp 12.03.2022.
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Rycina 1.
Modele wprowadzania WLB w poszczególnych krajach UE
Figurę 4: Legislation and agreements linking TICTM and work-life baiance

■ Legislation, and national, sectoral
and company-level agreements
■ Legislation, and regional, sectoral
and company-level agreements
■ Legislation, and sectoral and
company-level agreements
■ Legislation and company-level
agreements

■ National agreements, and sectoral
and company-level agreements
■ National agreements and
company-level agreements
Sectoral agreements and
company-level agreements

Company-level agreements

Źródło: O. Vargas, T Weber, Research Report, Regulations to address work—lfe balance in digitalflexible working arrangements, Eurofound (2020), Regulations to address work—lfe balance in digitalflexible working arrangements, New
forms of employmentseries, Publications Office of the European Union, Luxembourg https://www.eurofound.
europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19046en.pdf; dostęp: 12.03.2022.

Rodzina i praca to dwa najważniejsze aspekty życia człowieka. Rodzina jest wska
zywana jako najważniejsza wartość dla większości ludzi. Praca jest częścią życia,
która umożliwia realizację osobistych aspiracji i celów życiowych. Tradycyjny po
dział ról pomiędzy kobietami i mężczyznami od kilku dekad podlega przemianom.
Kobiety coraz częściej podejmują pracę zawodową i łączą obowiązki zawodowe
z wykonywaniem opieki nad dziećmi. Również mężczyźni od pewnego czasu
zwiększają swoje zaangażowanie w wykonywanie ról rodzicielskich i współuczest
niczą w obowiązkach domowych. Można odnotować zjawisko mieszania się ról za
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sprawą poświęcanego czasu na ich wypełnianie, nowych wzorców zachowań oraz
złożoności przemian w różnych sferach życia. Coraz częściej, pracodawcy widząc
przemiany zachodzące w ich otoczeniu oraz w sposobie funkcjonowania pracowni
ków, podejmują działania zarówno nakierowane na pracę zawodową, jak i życie pry
watne zatrudnionych osób. Wiele organizacji zaczyna dostrzegać potrzebę wspie
rania pracowników w pełnieniu różnych ról społecznych, gdyż może prowadzić to
do podniesienia jakości pracy i osiągania lepszych rezultatów dla całej organizacji.
Poprzez wprowadzanie idei WLB, możliwe jest złagodzenie wielu konfliktów po
wstających pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym12.
Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym może mieć wiele
negatywnych konsekwencji zarówno na poziomie całego kraju, społeczeństwa, jak
i na poziomie organizacji oraz poszczególnych pracowników i ich rodzin. Tabela
nr 1 zawiera zestawienie najważniejszych skutków braku równowagi w życiu czło
wieka w perspektywie poszczególnych osób, organizacji i całych społeczeństw. Od
dłuższego czasu toczą się dyskusje na temat możliwości podejmowanych działań
w różnych obszarach gwarantujących zbilansowanie życia czynnych zawodowo
osób. Świadomi menadżerowie różnych szczebli podejmują inicjatywy w kierunku

niwelowania efektów zewnętrznych i wewnętrznych braku zbilansowania życia pry
watnego z zawodowym. Kwestie te są podejmowane zarówno na szczeblu polityki
państwa, samorządu terytorialnego, jak i na poziomie różnych podmiotów. Zagad
nienie uzyskało nową perspektywę w dobie pandemii, kiedy wielu rodziców czyn
nych zawodowo musiało dostosować się do pełnienia ról zawodowych i rodzinnych
w nowym warunkach.
Termin Work Life Balance jest analizowany od dłuższego czasu, jednak czę
sto jest synonimem takich określeń, jak refleksja nad własnymi doświadczeniami
w życiu i w pracy, poziom zaangażowania się w odgrywane role społeczne czy
satysfakcja z życia, przyjemność łączenia pracy i życia osobistego, świadoma
kontrola ról pełnionych w życiu itp.13. W literaturze z zakresu Work Life Balance
nie ma zgodności co do definicji wskazywanej idei. Greenhaus i Allen (2011) defi
niują równowagę pomiędzy pracą a rodziną jako ogólne podejście, w którym na
stępuje zgodność pomiędzy efektywnością i poczuciem satysfakcji z pracy u jed
nostki i ich zgodność z życiowymi wartościami człowieka. Osoby oceniają swoją
12 J. H. Greenhaus, N. J. Beutell (1985), Sources of Conflict Between Work and Family Roles, „Academy
of Management Revew” 10 (1), s. 76-88.
13 M. Ferguson, M. Carlson, S. Zivnuska, D. Whitten, Support at work and home: The path to satisfaction through balance, „Journal of Vocational Behavior” 2012, 80 (2), s. 299-307; P. Kalliath, T. Kalliath,
Work-Family Conflict: Coping Strategies Adopted by Social Workers, „Journal of Social Work Practice”
2013, s 1-16.
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Tabela 1.
Korzyści i wady z równowagi między życiem prywatnym i zawodowych na różnych
płaszczyznach
Korzyści z zachowanej równowagi

Wady braku równowagi

•

Malejąca liczba urodzin
Odraczanie narodzin pierwszego
dziecka
Rosnąca liczba rozwodów / wzrost
liczby rodzin niepełnych
Rosnące nierówności społeczne
Bezrobocie
Rosnąca zapadalność na choroby
Niedostateczna opieka nad dziećmi
i rosnąca patologia wśród dzieci
Rosnące bezrobocie

Wzrost wskaźnika urodzin
Zmniejszenie liczby separacji i rozwodów
Lepsza opieka nad dziećmi
Podniesienie jakości życia
Spadek bezrobocia
Zmniejszenie nierówności społecznych

•
•
•
•
•
•

cco
OD

•
•
•

Absencja w pracy
Wzrost fluktuacji w zatrudnieniu
Mniejsze zaangażowanie w pracę
Wzrost stresu wśród pracowników
Mniejsza koncentracja i produk
tywność pracowników
Gorsze relacje w pracy oraz
z klientami
Mniejsza kreatywność i innowacyj
ność pracowników
Utrata inwestycji w kapitał ludzki

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

o
£
co

•
•
•
•
•
•

Stres dla pracowników i ich rodzin
Pogorszenie stanu zdrowia, w tym
psychicznego
Konflikty w rodzinie
Gorsza opieka nad dziećmi
Rozwody / rodziny niepełne
Alkoholizm i wzrost uzależnień
Wzrost chorób cywilizacyjnych
Brak poczucia bezpieczeństwa
w życiu rodzinnym i zawodowym

•
•
•

•

•
•

Wzrost produktywności i konkurencyjności
podmiotów
Wzrost motywacji w pracy pracowników
Wzrost lojalności pracowników i identyfika
cja pracowników z miejscem pracy
Pozyskiwanie i zatrzymanie lepiej wykfalifikowanych pracowników
Zmniejszenie stresu wśród pracowników
Reedukacja kosztów wynikających z rotacji
pracowników
Budowanie pozytywnego wizerunku pod
miotu - społecznie odpowiedzialnego oraz
przyjaznego dla rodzinny
Wzrost jakości pracy
Wzrost wartości podmiotu w dłuższym okresie
Wzrost poczucia własnej wartość pracowni
ków i motywacji do pracy
Zmniejszenie stresu i chorób
Zmniejszenie poczucia winy z powodu braku
czasu na przebywanie z dziećmi (rodziną) i/
lub wykonywania obowiązków zawodowych
Większa satysfakcja z możliwości godzenia
różnych komponentów życia (praca, rodzina,
życie osobiste)
Pogłębienie satysfakcji z pracy
Identyfikacja pracowników z miejscem pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Borkowska, Równowaga między pracą i życiem: Unia Europejska—
Polska, [w:] S. Borkowska, Programy praca—życie a efektywność firm, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
2003, s. 16; M. Muczyński, Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębiorstwie,
https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/30681469/REME_5_%282-2013%29-Art3.pdf ; dostęp: 12.02.2022.
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skuteczność w każdej roli w odniesieniu do posiadanych standardów wewnętrznych.
Istotny jest też poziom satysfakcji czerpany z każdej wypełnianej roli. Osoby od
czuwające poczucie zrównoważenia (pogodzenia) mają również uczucie satysfakcji
w ich głównych rolach (pracy bądź rodzinie). Niezależnie od oceny w drugiej roli
mogą czuć, że żyją w sposób zbalansowany14. Z kolei A. Stankiewicz-Mróz definiu
je WLB poprzez wskazanie istoty mechanizmu równowagi, a szczególnie: „...kie
rowanie uwagi na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem
osobistym umożliwia jednocześnie dążenie jednostki do samorealizacji w pozapracowniczych aspektach życia przy zachowaniu zrozumienia dla wielowymiarowości
sytuacji”15. L. A. McNall wskazał trzy determinanty koncepcji WLB, tj.: praca (ang.
work) - rozumiana jako życie zawodowe; brak pracy (ang. non-work) - niemający
jednak nic wspólnego z bezrobociem, to część życia po pracy (życie pozazawodowe,
prywatne); zdrowie (ang. health) - ocena tego, jak praca i życie poza nią wpływa
ją na zdrowie pracowników16. Interesujące wydaje się przedstawienie idei WLB
w perspektywie rynku pracy, organizacji oraz pracownika, co będzie przedmiotem
dalszych części opracowania.

14 J. H. Greenhaus, T. D. Allen (2011), Work-family balance: a review and extension ofthe literaturę
[w]: J. C. Quick, L. E. Tetrich (red.), Handbook ofOccupational Health Psychology, s. 165-183, Washing
ton DC: APA.
15 A. Stankiewicz-Mróz, Zmiany w obszarzefunkcji personalnej wynikające z implementacji koncepcji
„work-life balance” [w]: E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz (red.), Funkcja personalna w zmie
niającej się organizacji, Łódź 2008, Politechnika Łódzka, s. 314.
16 L. A. McNall, J. M. Nicklin, A. D. Masuda, A Meta, Analytic Review ofthe Consequences Associated
with Work-Family Enrichment, „Journal of Business and Psychology” 2009, 25 (3), s. 381-396.

ROZDZIAŁ II
PRZEGLĄD PŁASZCZYZN ANALIZY WORK LIFE BALANCE
OD RYNKU PRACY DO PRACOWNIKA

Problem godzenia pracy zarobkowej z życiem osobistym i rodzinnym jest ważny
z punktu widzenia wielu płaszczyzn. Najczęściej wskazuje się pięć głównych sfer
analizy, tj. płaszczyznę instytucjonalną, prawną, społeczną, kulturową oraz indy
widualną (rycina 2). Płaszczyzna instytucjonalna związana jest z analizę znaczenia
równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pracowników z punktu
widzenia poszczególnych podmiotów. Tutaj najczęściej zwraca się uwagę na korzy
ści, które podmiot może uzyskać w konsekwencji stwarzania warunków dla godze
nia różnych sfer życia swojego pracownika. Nie bez znaczenia są również kwestie
społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR)17
i możliwe do wprowadzenia formy świadczenia pracy oraz benefity dla pracowni
ków i ich rodzin.

17 Wielowymiarowość i ewolucja pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social
Responsibility, CSR) utrudniają wskazanie jego jednoznacznej definicji. Na przestrzeni lat, wraz ze
zmieniającym się otoczeniem i przemianami gospodarczymi, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
zmieniała znaczenie/rozumienie. Na początku niesłusznie kojarzona była z działaniami filantropijny
mi. Z biegiem czasu osadzona została na gruncie odpowiedzialności dla wspólnego dobra, a przede
wszystkim na dobrowolności w stosowaniu. Współcześnie najczęściej stosuje się definicję CSR zawar
tą w Międzynarodowej Normie ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (ogłoszonej 1 listopada
2010 roku), według której Społeczna Odpowiedzialność Biznesu rozumiana jest jako odpowiedzial
ność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze, poprzez
zachowanie przejrzystych i etycznych zachowań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju,
w tym zdrowia i dobrobytu społecznego. Koncepcja CSR jest bezpośrednio związana z koncepcją
interesariuszy, którą w 1984 roku zaprezentował R. E. Freeman w publikacji zatytułowanej Strategic
Management: A Stakeholder Approach. Według definicji R. E. Freemana interesariusze (stakeholders)
to każda dająca się określić grupa lub jednostka (instytucja, ale także środowisko przyrodnicze), która
może wpływać lub jest pod wpływem działania przedsiębiorstwa (organizacji) za pośrednictwem jego
strategii, produktów, usług, procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur. Na podstawie
M. Sznajder Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy),
https://scholar.google.pl/scholar_url?url=https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-70654cb3-faa7-4337-803f-50ba743a03bf/content/partDownload/a51b0b11-5e59-343b-918a-d51bb14b1ffd&hl=pl&sa=X&ei=TxsGYsvDBoK4ygTc_rBI&scisig=AAGBfm1dv5VXPUtqqExw
AWdqMRGPAIX1-Q&oi=scholarr, dostęp: 13.02.2022.
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Rycina 2.
Płaszczyzny analizy relacji pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

Źródło: Opracowanie własne

Sfera prawna związana jest z tworzeniem różnych norm prawnych na poziomie
krajowym oraz międzynarodowym wspierających idę Work Life Balance. Ramy
społeczne analizują konsekwencje upowszechnienia się idei WLB oraz wpływ
wprowadzania różnych rozwiązań na sytuację danego kraju lub regionu. Tu ważna
jest kwestia prowadzonej polityki państwa w zakresie możliwości m.in. godzenia
różnych sfer życia człowieka, wspierania rodziców w wykonywaniu opieki nad
dziećmi czy osobami zależnymi oraz instytucji zajmujących się opiekę nad dzieć
mi itp. Kwestie kulturowe koncentrują się na warunkach i możliwościach godze
nia życia zawodowego z prywatnym. W płaszczyźnie kulturowej wskazywane są
powstające konflikty przy wykonywaniu poszczególnych ról społecznych, modele
funkcjonowania rodzin, zakres działania poszczególnych instytucji społecznych
i edukacyjnych, cechy współczesnych społeczeństw czy wzorce zachowań (np. ocze
kiwania pokolenia X, Y i Z itp.). Ostatni obszar - indywidualny - skupia się na
znaczeniu różnych wartości dla poszczególnych osób, analizując znaczenie pracy,
osobistych ambicji oraz satysfakcji w życiu człowieka. Indywidualna analiza równo
ważenia życia zawodowego z prywatnym często korzysta z wiedzy psychologicznej
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dotyczącej organizacji czasu, satysfakcji czy samorealizacji człowieka. Wskazywane
w literaturze płaszczyzny analizy WLB wymagają szczególnego zwrócenia uwagi
na rynek pracy oraz na pracownika ze względu na główny cel opracowania.
Współczesny rynek pracy podlega wielu przemianom, obfitując jednocześnie
w wiele sprzeczności. Znaczenie wynagrodzenia jako głównego czynnika okre
ślającego rynek pracy jest wypierane przez inne elementy wpływające na jakość
życia pracowników i zdolności do pracy. Konsekwencją oczekiwań pracodawców,
którzy coraz częściej nie oczekują od pracownika jedynie sprawności w wykony
waniu zadań, ale również liczą na szeroko rozumiany potencjał pracowników, jest
wprowadzanie narzędzi ułatwiających pracę i stwarzających możliwość osiągnięcia
celów organizacji. Osoby zatrudnione zaś oczekują, że praca nie tylko zapewni im
zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, lecz także zagwarantuje podniesienie jako
ści życia, rozumianego jako zaspokojenie osobistych aspiracji oraz potrzeb społecz
nych itp.18. Ponadto z jednej strony pracodawcy oczekują od pracowników lojalności
i satysfakcji, gdyż ta może posiadać swój materialny wyraz w rezultatach osiąganych
przez podmioty, z drugiej strony bardzo pomału wdrażają i oferują w zamian do
datkowe elementy wynagrodzenia. Wielu pracodawców zgłasza zapotrzebowanie
na pracowników kreatywnych, umiejących się dostosować do zmieniającego się
otoczenia. Często za wygórowanymi oczekiwania wobec pracowników, organizacje
nie oferują nic w zamian. Stąd czynniki pozapłacowe, podnoszące jakość świad
czenia / wykonywania pracy, są doceniane przez pracowników na różnych etapach
ich kariery zawodowej. Coraz częściej w literaturze wskazuje się na determinanty
gwarantujące dobrą pracę z perspektywy pracowników. Można tu wskazać m.in.19:

>
>
>
>
>
>
>

bezpieczeństwo zatrudniania,
autonomię i poczucie kontroli nad wykonywaną pracą / zadaniami,
możliwość zachowania równowagi pomiędzy wysiłkiem a nagrodą,
dopasowanie pomiędzy umiejętnościami a wymaganiami w pracy,
sprawiedliwość proceduralna,
ograniczenie monotonii, rutynowego działania oraz powtarzalności,
możliwość ciągłego kształcenia się i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do wy
konywanej pracy,

18 E. Robak (2012), Wsparcie w miejscu pracy a równowaga praca-życie pracowników, „Management”
2012, nr 1, s. 660-672; A. Słocińska (2013), Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny
rynek pracy - ujęcie interpretatywne, „Studia Ekonomiczne” 2012/161, 153-161.
19 R. Harding, Re-inventingthe Wheel. Productivity, Performance and People, www.theworkfoundation.com, dostęp.1.03.2022; L. C. Kaiser (2007) Gender-job Satisfaction Differences Across Europe: An
Indicator for Labor Market Modernization, „International Journal of Manpower” 2007, Vol. 28, s. 75-94.
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wynagradzanie powinno być dostosowane do potrzeb pracowników,
komunikacja na wysokim poziomie, zarówno w płaszczyźnie pracownik pracownik, jak i przełożony - pracownik,
atmosfera w pracy powinna sprzyjać efektywności i sprawności działania,
poszanowanie podmiotowości pracownika.

Wskazywane czynniki w rzeczywistości budują także dogodne warunku do łą
czenia życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo należy wskazać ograniczoną
skłonności pracodawcy do poznania czynników kształtujących otoczenie społeczne
pracowników. Zmiany społeczno-cywilizacyjne powinny zmuszać pracodawców
do poznania złożoności rynku pracy i możliwości świadczenia pracy. Pracownicy
zwracają uwagę na możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym i ro
dzinnym, praca staje się często tylko częścią życia pracowników, a nie ich głównym
celem w życiu.
Pracodawcy coraz częściej dostrzegają kwestie świadczenia pracy przez osoby za
kładające rodziny. Funkcjonowanie rodziny związane jest z różnorodnymi obowiąz
kami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć obowiązki opiekuńcze wobec dzieci
oraz innych osób zależnych (starszych, niepełnosprawnych członków rodziny), ale
także inne działania związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, rekreacją,
realizacją hobby czy troską o siebie, w tym o własne zdrowie (np. poprzez organiza
cję czasu na uprawianie aktywności fizycznej)20. Należy zaznaczyć, że oczekiwania
poszczególnych pracowników są różne na różnych etapach życia. Na początkowym
etapie życia dorosłego rozpoczynającego pracę zawodową, najważniejsze wydają się
możliwości zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, elastyczne formy pracy oraz
szansa na awans. Z biegiem czasu, szczególnie gdy osoby zatrudnione zakładają
rodziny, oczekiwania kierowane są na dostosowanie pracy do możliwości predyspo
zycji osobistych z jednoczesną możliwością rozwoju zawodowego i osobistego. Dla
osób powyżej pięćdziesięciu lat najważniejsza staje się stabilność pracy i wysokość
wynagrodzenia. Warto w tym miejscu wskazać piramidę potrzeb człowieka wg
Maslowa w dostosowaniu do idei Work Life Balance dla życia osobistego oraz za
wodowego. Należy zauważyć, iż pracownik ma inne potrzeby w życiu zawodowym,
a inne w życiu osobistym. Dobrze wprowadzana idea WLB stwarza możliwości,
aby zaspokajać potrzeby w stosunku do różnych sfer życia człowieka. Poszczególne
potrzeby mają inne znaczenie w życiu osobistym, a inne w życiu zawodowym. Każ
da z potrzeb powinna zostać doceniona i odpowiednio zaspokojona. Współczesne
20 K. Hild-Ciupińska, Równowaga praca-życie, Materiały informacyjne; https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79758/Rownowaga-praca-zycie-materialu-informacyjne-IP15.pdf, dostęp: 20.02.2022.
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organizacje i systemy państwowe powinny uwzględniać w swoich działaniach różne
potrzeby w odmiennych sferach życia pracowników. Wydaje się, że idea WLB bu
dowana na podstawie potrzeb pracowników może być skutecznym narzędziem do
podniesienia jakości życia i pracy. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym
najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb podstawowych i fizjologicznych. Nie mniej
ważna jest również potrzeba bezpieczeństwa związana ze stałością zatrudnienia
i zabezpieczenia przed nieprzewidywanymi zdarzeniami. Potrzeby przynależności
i afiliacji są kolejnym ważnym elementem życia zarówno w sferze prywatnej, jak
i zawodowej. Na samej górze potrzeb znajdują się potrzeby uznania i samorealizacji.
Każda z nich może być zabezpieczana w życiu osobistym i zawodowym poprzez
odpowiednio dostosowane narzędzia WLB.

Rycina 3.
Hierarchia potrzeb w życiu zawodowym i osobistym
w dostosowaniu do koncepcji WLB
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Opracowanie własne: Na podstawie T. Piecuch, E. Szczygieł (2019), Work-life balance w teorii i praktyce funkcjono
wania współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 128; https://www.
researchgate.net/publication/339167139_Work-life_balance_w_teorii_i_praktyce_funkcjonowania_wspolczesnych_organizacji, dostęp: 14.02.2022.

Interesujące jest wskazywanie, jakie relacje mogą zachodzić zarówno na poziomie
pracownika, jak i organizacji w przypadku łączenia różnych aspektów życia czło
wieka poprzez użycie terminu spillover. Termin spillover może być rozumiany na
kilka sposobów: jako efekty zewnętrzne (uboczne) występujące podczas łączenia
pracy i życia osobistego, ale również jako efekty pośrednie - przenikanie się, rozle
wanie się, dyfuzja czy też rozpowszechnianie się21. Efekt spillover oznacza niekon
trolowane, nieświadome, nieintencjonalne rozpowszechnianie się pomiędzy różnymi

21 K. Augustyn (2017), Koncepcja oceny efektu spillover indywidulanej kreatywności pracowników
przedsiębiorstw o zróżnicowanym stopniu know-how, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo
darczy”, nr 52 (4/2017); http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-58c9bf2f-28b3-496b-a871-03a21e69ca75/c/tekst_25_Kamil_Augustyn.pdf, dostęp: 20.02.2022.
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jednostkami indywidualnymi (np. pomiędzy pracownikami danej organizacji) albo
pomiędzy różnymi strukturami (np. regionami, obszarami itp.) pewnej wiedzy
i wzorców zachowań. Efekt ten może zachodzić zarówno na poziomie indywidu
alnym, organizacji lub całego państwa, jak i społeczeństwa. Wydaje się, że poprzez
odpowiednie narzędzia oraz stwarzanie warunków do godzenia życia zawodowego
z prywatnym mogą zachodzić pozytywne efekty zarówno na poziomie indywidu
alnego pracownika / rodzica, który będzie bardziej zadowolony i będzie odczuwał
satysfakcję z życia w różnych sferach. Nie bez znaczenia są również następstwa rów
nowagi dla organizacji, która w dłuższej perspektywie będzie odnotowywała wzrost
wartości oraz dogodne warunki do realizacji swoich celów. Podmioty wprowadzają
ce i stosujące ideę godzenia życia zawodowego z prywatnym mogą zauważyć wzrost
wydajności pracy pracowników i wzrost osiąganych wyników w dłuższym okresie.
Rycina 4 zawiera zestawienie zasad, na których powinna się opierać idea WLB
w życiu prywatnym i zawodowym. Wspieranie idei godzenia życia zawodowego

Rycina 4.
Work Life Balance w życiu osobistym i zawodowym

Źródło: Opracowano na podstawie K. Wolski, M. Szymańska, Work-lfe balance — idea, którą warto się zainteresować,
dokument elektroniczny: http://rynekpracy.pl/artykuly/work-life-balance-idea-ktora-warto-sie-zainteresować,
dostęp. 1.03.2022; M. Mituła, Życie zgodnie z zasadą work-life balance, dokument elektroniczny: http://www.
gratka.pl/pracuje/artykul/zycie-zgodnie-z-zasada-work-life-balance,3742806,art,t,id,tm.html, http://www.gratka.pl/pracuje/artykul/zycie-zgodniez-zasada-work-life-balance,3742806,art,t,id,tm.html; dostęp: 22.02.2022.
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z prywatnym na poziomie ogólnonarodowym może stwarzać pozytywne warun
ki do funkcjonowania rodzin i podniesienie jakości życia. Rozpowszechnianie się
pewnej wiedzy i wzorców zachowań może być na tyle istotne, na ile polityka władz
centralnych i poszczególnych podmiotów będzie skłonna tworzyć stosowne zachęty
do rozpowszechniania się idei godzenia życia zawodowego z prywatnym.
W warunkach pandemii bardzo szybko zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracow
nicy dostosowali się do nowych warunków pracy. Narzucone wymagania dotyczą
ce dystansu społecznego spowodowały, że we wszystkich możliwych dziedzinach
gospodarki i społeczeństwa zaczęto korzystać ze zdalnych form komunikacji oraz
świadczenia pracy przy użyciu różnych narzędzi. W wielu dziedzinach praca zdal
na stała się konieczna i wymagała wypracowania nowym zasad wypełniania obo
wiązków zawodowych. Rodzice stanęli przed trudnym zadaniem godzenia pracy
w nowym warunkach ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Idea WLB wymaga
redefinicji i nowego spojrzenia na możliwości godzenia życia zawodowego z pry
watnym. Interesujące wydaje się wskazanie, jak wykonywanie pracy w nowych wa
runkach - w czasie pandemii - może wpłynąć na symbiozę pracy zawodowej i życia
prywatnego.
W opracowaniu opisano pojęcie Work Life Balance poprzez analizę konfliktów
oraz facylitacji powstających pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Aby zrozumieć
potrzebę powstania i rozwoju kwestii równoważenia czy godzenia pracy z życiem
prywatnym, niezbędne wydaje się przybliżenie pojęcia równowagi w perspektywie
życia zawodowego i osobistego człowieka, co jest przedmiotem analizy w kolejnym
punkcie opracowania.

ROZDZIAŁ III
ZNACZENIE POJĘCIA RÓWNOWAGA DLA IDEI WORK LIFE BALANCE
Koncepcję Work Life Balance można przetłumaczyć jako równowaga pomiędzy
życiem zawodowym a osobistym. W praktyce jest to stan, w którym praca i życie
prywatne tworzą spójną całość, służąc celom, oczekiwaniom, zasadom i wartościom
wyznawanym przez pracownika. Głównym założenie powstania idei WLB było
zwrócenie uwagi na problem wyznaczania granic pomiędzy różnymi aktywnościami człowieka oraz kwestia odnalezienia równowagi między pracą i karierą, mię
dzy życiem rodzinnym i prywatno-towarzyskim. W opracowaniu przyjęto, że idea
WLB powinna zostać opisana przez przybliżenie pojęcia / słowa równowagi oraz
poprzez opis konfliktów i facylitacji (udogodnień), które mogą powstać na linii łą
czenia dwóch sfer życia człowieka, tj. prywatnej i zawodowej.
Słowo równowaga w Słowniku języka polskiego jest definiowana na cztery sposoby, tj.22:

>
>
>
>

Naturalny stan żywego organizmu, jego właściwie położenie w przestrzeni;
Spokój, opanowanie;
Stabilny układ przeciwstawnych sił, wartości;
Stan ciała, w którym działające na nie siły wzajemnie się znoszą, a więc nie
powodują ruchu.

Równowaga jest to pewien układ części składowych / elementów, w którym nie
zachodzą zmiany ani w strukturze układu, ani w warunkach określających ten stan
równowagi. Równowaga jest przejawem ujemnego sprężenia zwrotnego lub wielu
takich połączeń pomiędzy różnymi elementami, z których składa się układ23.
Rycina 5 przedstawia różne określenia (pojęcia), które można zestawić ze sło
wem równowaga w perspektywie godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Tak jak
wskazano, słowo równowaga może być analizowane na wiele sposób, tj. harmonia,
homeostaza, ład, stymulacja, porządek, spokój, zgodność itp.

22 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowaga.html, dostęp.
22.02.2022.
23 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (2008), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organi
zacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 12.
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Rycina 5.
Pojęcie równowagi a Work Life Balance

Źródło: Opracowanie własne.

W perspektywie Work Life Balance można przyjąć, że równowaga oznacza stan,
w którym różne sfery życia pracownika wzajemnie ze sobą współgrają, nie powo
dując negatywnego oddziaływania na życie pracownika (na każdą sferę jego życia).
Dążenie do równowagi powinno być procesem, w którym zarówno pracodawcy, jak
i pracownicy będą dostrzegać zalety funkcjonowania różnych sfer życia człowiekapracownika i na tej podstawie będą chcieli wdrażać oraz stosować odpowiednie
zasady lub narzędzia w sferze zawodowej i prywatnej pracownika. Głównym celem
wprowadzania rozwiązań zapewniających równowagę powinno być takie działanie,
aby korzyści były osiągane zarówno przez organizację, jak i poszczególnych pracow
ników. Harmonia powinna jawić się jako stan lub poziom, na który zwracają uwagę
różne podmioty wchodzące w relacje lub zależności. Zbilansowanie różnych sfer
życia pracowników w takim samym stopniu dotyczy osób zatrudnionych i organizacji.
Dążenie do spójności powinno dać podstawę do uzupełniania się i dopasowywania
różnych elementów, które faktycznie bez siebie nie mogą funkcjonować. Zrównowa
żone życie pracowników poprzez wprowadzanie koncepcji Work Life Balance jest nie
tylko stałym punktem, do którego dąży się, lecz także powinno być ciągłym balanso
waniem wokół tego punktu, czyli powinno być ciągłym procesem. Work Life Balance
powinno być traktowane jako pewnego typu strategia lub stan dostrzegania różnych
elementów ważnych dla organizacji i pracownika.
Równowaga powinna być utożsamiana zarówno z umiejętnościami, narzędziami
(programami), procesami, jak i z pewną myślą przewodnią łączenia pracy z innymi
sferami życia człowieka. Osiągnięcie równowagi jest możliwe, kiedy życie osobiste
nie funkcjonuje kosztem pracy oraz kiedy praca zawodowa nie zawłaszcza życia
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prywatnego. Istotne jest również to, żeby równowaga wpływała na atmosferę wyko
nywania pracy i budowała warunki wykonywania poszczególnych ról przez różnych
ludzi w życiu prywatnym i zawodowym.
Aby zrozumieć istotę równowagi, warto podjąć próbę przybliżenia znaczenia
pojęcia przeciwnego, tj. nierównowagi. Nierównowaga oznacza, że czegoś jest rela
tywnie za dużo albo czegoś innego za mało, co może doprowadzić do niedostatecz
nego zaspokojenia potrzeb lub nieefektywnego wykorzystania zasobów będących
w dyspozycji. Nierównowaga jest utożsamiana z czymś złym. Warto tutaj przytoczyć
zdanie J. Siedleckiego „...nadużywanie pojęcia równowagi w wielu publikacjach
naukowych [.] spowodowało w społeczeństwie skojarzenie równowagi z szeroko
pojętym dobrobytem i odwrotnie: nierównowagi z kryzysem i biedą, traktowaniami
jako rezultat złego gospodarowania.”24. Właściwie pojęcie równowagi jest pojęciem
pozytywnym, do którego dąży się w różnych okolicznościach. Oznaczenie równowagi
jest stosowane w wielu naukach, tj. medycynie, ekonomii, biologii, ekologii, kulturze,
socjologii, filozofii, prawie, a także w języku potocznym. Istotą tego pojęcia jest „stan,
w którym nastąpiło zrównoważenie jakichś sił działających na dany obiekt, co powoduje,
że w danym stanie nie ma bodźców do zmian”25. Korzystając z pojęcia fizyki z zakresu
równowagi mechanicznej, można wskazać, że równowaga to stan, kiedy suma sił dzia
łających na część danego systemu równa się zeru. Wzorcem pojęcia równowagi może
być zjawisko homeostazy26, polegającej na zdolności systemu do dostosowań i regula
cji, pozwalających na utrzymanie go w stanie stabilnym, zdolnym do funkcjonowania
i rozwoju. Dominującym elementem homeostazy są sprężenia zwrotne (feedback),
które mogą być pozytywne i negatywne. Sprężenia zwrotne negatywne mogą prowa
dzić do pogorszenia stanu organizmu, np. niezaspokojenie jednej potrzeby wpływa
negatywnie na organizm człowieka, jego zdolności do pracy, życia i zdolności ada
ptacyjnej. Sprężenia pozytywne mogą uruchamiać takie bodźce, w wyniku których
poprawia się efektywność działania, a co najważniejsze następuje rozwój.

J. Siedlecki (2000), Równowaga a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 7.
J. Wilkin, A. Kargol-Wailuk, M. Zalesko (2019), Równowaga instytucjonalna -fundament równo
wagi gospodarczej, „Ekonomista” 2019, nr 6, s. 2, http://www.pte.pl/pliki/1/8905/E2019-6_10-30.pdf,
dostęp: 15.02.2022.
26 Homeostaza zdolność utrzymywania względnie stałych paramentów wewnętrznych w systemie
(zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to odnosi się do samoregulacyjnych procesów biologicznych
i zasadniczo sprowadza się do utrzymania stanu stacjonarnego w stosunku do założonego poziomu.
Czasami wskazuje się na mechanizmy wytwarzania odpowiedzi i tym samym regulacji wartości okre
ślonych parametrów; gr. homoios - podobny, równy, stasis - stanie, trwanie, postawa, Słownik wyrazów
obcych; Homeostaza wg Słownika języka polskiego, 1) zdolność organizmu do utrzymania względnie
stałego poziomu czynników wewnętrznych, pomimo zmian w otoczeniu; 2) stan równowagi, zwłaszcza
takiej, którą cechuje samoregulacja; https://sjp.pwn.pl/slowniki/homeostaza.html; dostęp: 12.02.2022.
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Kategoria równowagi jest pojęciem wykorzystywanym również w ekologii poprzez
użycie pojęcia równowagi klimatyczno-biologicznej na danym terenie - tzw. climax.
A. Dawidowicz wskazywał na znaczenie idei homeostazy w badaniach z zakresu cy
bernetyki, wskazując zastosowanie matematycznej teorii informacji wskazującej na
układ dążący do automatycznego stanu równowagi27. Nie bez znaczenia jest również
to, że w wielu opracowaniach z dziedziny biologii i przyrody analizuje się zjawiska
różnorodności i wielości biologicznej oraz mechanizmy zabezpieczające równowagę
życia różnych organizmów, w tym również człowieka. Organizmy nigdy nie zależą od
jednego źródła równowagi. Szczególnie istotne jest zachowanie równowagi dla życia
/ istnienia różnych organizmów. Kategoria równowagi jest również przedmiotem
rozważań filozoficznych. Tu przykładem może być równowaga refleksyjna, czyli stan,
w którym wszystkie myśli na dany temat zgadzają się ze sobą.
Zjawisko równoważenia sił jest przedmiotem badań również w naukach spo
łecznych, w tym w naukach o polityce, socjologii, ekonomii czy zarządzaniu. Na
przykład w socjologii i naukach o polityce analiza demokracji czy funkcjonowania
państwa opiera się na badaniu sposobów i skutków oddziaływania różnych partii,
grup społecznych, interesów i rodzajów władzy. Demokracja bywa określana mia
nem mechanizmu wzajemnego kontrolowania się i równoważenia trzech rodzajów
władzy, tj. ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, tzw. check and balance. Za
stosowanie takiego mechanizmu pozwala na utrzymanie dynamicznej równowagi
systemu politycznego i dzięki temu funkcjonowanie państwa demokratycznego.
W ekonomii często wskazuje się na równowagę rynków, ale też na równowagę
instytucjonalną. D. C. North zdefiniował równowagę instytucjonalną jako „sytuację,
kiedy uwzględniając daną siłę przetargową gracza i zestaw reguł kontraktowych
kształtujących wymianę gospodarczą, żaden z tych graczy nie dostrzega korzyści
z angażowania zasobów w restrukturyzację owych reguł”28. W rozważaniach eko
nomistów głównego nurtu dominuje koncepcja równowagi jako punktu, natomiast
w ujęciu instytucjonalistów równowaga jest utożsamiana z systemem powiązanych
ze sobą instytucji, które powinny spełniać następujące warunki:

>
>

godzić różnorodne interesy członków danej społeczności,
skłaniać do przestrzegania reguł postępowania uznawanych za społecznie
pożądane, dając jednocześnie możliwości wyboru różnych strategii działania,

27 A. Dawidowicz. (1970), Homeostaza, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1970, s. 32; [za]: J. Wilkin, A. Kargol-Wasiluk, M. Zelasko, Równowaga instytucjonalna -fundament równowagi gospodarczej,
http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista_19_6_final_9_29.pdf, dostęp 1.01.2022.
28 D. C. North (1990), Institutions, „Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge
University Press, Cambridge, s. 86.
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zapewniać ciągłość reguł działania i mechanizmów,
zapewniać znaczną dozę przewidywalności zachowań innych członków spo
łeczności, w tym społeczności gospodarującej,
otwierać bądź poszerzać możliwości działania w różnych dziedzinach, a więc
jest układem instytucji / podmiotów sprzyjających rozwojowi oraz możliwości
uczestnictwa w rozwoju możliwe największej części społeczeństwa29.

Termin „równowaga praca-życie” (ang. Work-Life Balance, WLB), po raz pierwszy
był zastosowany w latach siedemdziesiątych XX wieku w USA. Koncepcja WLB
została wprowadzona ze względu na upowszechnianie się rozwiązań sprzyjających
rodzinie, które związane były z potrzebą wspierania aktywności zawodowej kobiet
oraz kryzysu męskiego modelu żywiciela rodziny30. Work Life Balance było uży
wane w kontekście zwrotów rozumianych intuicyjnie jako utrzymywanie równo
wagi między pracą i życiem, jak również jako subiektywne doświadczenie godzenia
oczekiwań pomiędzy wymaganiami stawianymi w miejscu pracy oraz osobistymi
ambicjami w życiu prywatnym. W literaturze wskazuje się na różnorodność rozu
mienia tej koncepcji i liczne problemy wynikające z nieprecyzyjności definicyjnej.
C. Kirchmeyer wskazała, że właściwie każdy artykuł o równowadze wnosi inną
definicję tego, czym jest WLB, co powoduje duże zamieszanie i liczne problemy
w porównywaniu badań i wyciąganiu wniosków ogólnych. R. Gambles, S. Lewis,
R. Rapoport (2006), opisując problemy definicyjne, wskazali, że „równowaga mię
dzy życiem zawodowym a prywatnym pozostaje problematyczna, ponieważ uogól
nia role odgrywane w sferze pozazawodowej oraz wzmacnia podział wskazywanych
sfer” 31. Wielu autorów zaznacza, że wielce problematyczna jest analiza równowagi
ze względu na niejasne definiowanie życia prywatnego, które może dotyczyć wielu
aktywności oddziałujących na siebie nawzajem. Wobec takich problemów część
autorów stoi na stanowisku zawężenia terminu „życie poza pracą” zasadniczo do
rodziny, co uzasadnia używanie terminu „balans32 między pracą a rodziną” (Work29 D. Acemoglu, J. A. Robinson (2014), Dlaczego narody przegrywają, Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2014.
30 Sadowska-Snarska C. (2013), Wspieranie równowagi praca-życie pracowników na poziomie firm: teoria i
praktyka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 292; Polityka rodzinna a polityka
rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, s. 100-117; R. Tomaszewska-Lipiec (2018), Praca zawodo
wa - życie osobiste. Dysonans czy synergia? Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 66-67.
31 R. Gambles, S. Lewis, R. Rapoport (2006), The Myth of Work-Lfe Balance: The Challenge of Our
Timefor Men, „Women and Societies”, West Sussex: John Wiley&Sons, Ltd.
32 Balans wg Słownika języka polskiego to przechylanie się w różne strony w celu utrzymania równo
wagi lub skłanianie się ku różnym możliwościom lub sprawom z zachowaniem równowagi między
nimi; https://sjp.pwn.pl/slowniki/balans.html, dostęp: 13.02.2022.
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-Family Balance - WFB). „Tym samym, termin Work Life Balance może być trak
towany jako synonim ze słowem równowaga, wzbogacaniem, efektem domina albo
z konfliktem na linii praca-rodzina, a także z podziałem, dostosowywaniem lub
kompensującym wymiarem obu sfer”33.
Najczęściej w literaturze dokonuje się analizy Work Life Balance poprzez podział
życia pracowników na dwa komponenty, tj. pracę i rodzinę, oraz poprzez opis od
działywania wskazywanych elementów. Relacje pomiędzy rodziną a pracą dokonuje
się najczęściej poprzez analizę (rycina 6), tj.34:

1.
2.
3.

niezależnego funkcjonowania obu sfer, np. wczesna teoria segmentacji
(Young, Kleiner 1992; Lambert 1990; Zedeck 1992);
jednostronnego oddziaływania obydwóch elementów (głównie praca wpływa
na domenę życia - spillover theory) (Lu i in. 2010);
obustronnego oddziaływania rodziny i pracy na życie człowieka, np. teoria
facylitacji i wzbogacania, efekt domina wraz z założeniem o jedności sfery
pracy i życia prywatnego, np. teoria kompensacji (Heller, Watson 2005; Ilies,
Wilson, Wagner 2009).

Rycina 6.
Trzy modele oddziaływania komponentów praca i rodzina

Źródło: Opracowanie własne.

33 C. Schadel (2012), Work-lfe BalanceAmong Cruise Ship Crews:A Quantitative ResearchApproach, Ham
burg: Diplomica Verlag, [za:] D. Mroczkowska, M. Kubacka, Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla
koncepcji work-life balance. Zarys perspektywy dla badania relacji praca-życie, „Studia Socjologiczne” 4(239).
34 D. Mroczkowska, M. Kubacka, Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla koncepcji work-life balance.
Zarys perspektywy dla badania relacji praca-życie, „Studia Socjologiczne” 4(239), http://cejsh.icm.edu.pl/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4635fb4f-328b-4200-81fc-803c0ce81364 ,dostęp: 20.02.2022.
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Należy również zwrócić uwagę na różne charaktery relacji pomiędzy pracą a ro
dziną. Najczęściej wskazuje się konflikty, które wynikają z odmiennych oczekiwań
stawianych wobec pracowników w pracy i w rodzinie (teoria konfliktu)35. W czę
ści opracowań można odnotować opisy dotyczące kompensacji i uzupełniania się
nawzajem dwóch sfer (np. teoria kompensacji, teoria środków-celów) (Judge i in.
2001; Brief i in. 1993)36. Uzupełnieniem diagnozowanych relacji jest również wska
zywanie na charakter wzbogacający i ułatwiający wykonywanie pracy w połączeniu
z istniejącym życiem rodzinnym. Tu ważne jest wykorzystywanie zasobów, umiejęt
ności oraz pozytywnych i negatywnych doświadczeń z jednej sfery życia do drugiej
- teoria facylitacji i wzbogacania, teoria drenowania zasobów, efektu domina37.
W literaturze zwraca się uwagę na kilka obszarów, które mogą być kształtowane
w ramach wprowadzonych działań WLB. Pierwszym obszarem jest szeroko rozu
miana kultura, czyli upowszechnianie pewnej idei, dzięki której różne grupy interesariuszy mogą docenić znaczenie istnienia równowagi. Kolejnym są działania, czyli
praktyka wprowadzania udanych rozwiązań wspierających homeostazę w różnych
sferach życia. Nie bez znaczenia są tu również działania (myślenie) strategiczne,
podejmowane przez organizacje i pojedyncze osoby, poprzez wyznaczanie celów
w działaniu. Ostatni obszar dotyczy efektywności, czyli ustalenia, czy poszczególne
działania i programy przynoszą zamierzone rezultaty i efekty. Tu podstawowym
problem jest pomiar tych efektów, czyli jak zmierzyć zachowanie równowagi i jak
dokonać pomiaru ich siły czy oddziaływania38.
Relacje między życiem prywatnym i zawodowym coraz częściej są analizowane
jako wieloaspektowe, nierozerwalnie związane z wieloma kwestiami społecznymi
i ekonomicznymi współczesnych społeczeństw. Można odnotować również nowe
spojrzenie na problem równowagi poprzez wskazywanie na integralność życia za
wodowego z rodzinnym (Work-Life Integrity) w drodze zachowania homeostazy

35 J. H. Greenhaus, N. J. Beutell (1985), Sources of Conflict between Work and Family Roles, „The Academy of Management Review”, 10, 1: 76-88, DOI: 10.2307/258214; E. Kossek, C. Ozeki (1998), Workfamily coiflict, policies, and thejob-lfe satifaction relationship: A review and directionsfor organizational
behavior-human resources research, „Journal of Applied Psychology”, 83, 2: 139; [za]: D. Mroczkowska,
M. Kubacka (2020), Teorie pracy granicznejjako wyzwanie dla koncepcji work-life balance. Zarys per
spektywy dla badania relacji praca-życie, „Studia Socjologiczne” 4 (239), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

element/bwmeta1.element.desklight-4635fb4f-328b-4200-81fc-803c0ce81364, dostęp: 20.02.2022.
36 D. Mroczkowska, M. Kubacka, Teorie pracy graniczntjjako wyzwanie dla koncepcji... op. cit.
37 J. H. Greenhaus, G. N. Powell (2006), When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family
Enrichment, „Academy of Management Review”, 31, 1: 72-92. DOI: 10.5465/amr.2006.19379625;
D. Mroczkowska, M. Kubacka (2020), Teorie pracy granicznejjako wyzwanie dla koncepcji. op. cit.
38 D. Clutterbuck (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specja
listów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
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opartej na najważniejszych dla jednostek wartościach. Ponadto do równowagi pod
chodzi się jak do procesu przenikania życia zawodowego i prywatnego (Work-Life
Blending) albo jako dążenie do zachowania odpowiedniej jakości życia (Work-Life
Quality). Można również znaleźć współcześnie analizy równowagi jako procesu
kształtowania odpowiedniego rytmu dnia czy podziału czasu na pracę i życie osobiste39. Coraz częściej wskazuje się, że równowaga nie powinna być utożsamiana
z balansowaniem pomiędzy różnymi formami aktywności człowieka, lecz raczej
z poszukiwaniem stałej i możliwej do osiągnięcia relacji pomiędzy różnymi
aktywnościami człowieka. Niezbędne jest również przyjmowanie, że element
równowagi jest zmienny, czyli jest to stan ulegający zmianie w czasie w zależności
od oczekiwań i potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców. Równowagę
można analizować z perspektywy konfliktów oraz facylitacji, jakie mogą powstawać
przy łączeniu różnych komponentów życia. Poniżej zostanie opisana idea WLB
poprzez charakterystykę konfliktów i udogodnień powstających przy bilansowaniu
/ równoważeniu różnych sfer życia.

39

Na podstawie R. Tomaszewska-Lipiec (2018), Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy sy
nergia? Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 66-67.; D. Mroczkowska, M.
Kubacka (2018), Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla koncepcji work-life balance. Zarys perspek
tywy dla badania relacji praca-życie, „Studia Socjologiczne” 4 (239), s. 38 i dalsze, http://cejsh.icm.

edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4635fb4f-328b-4200-81fc-803c0ce81364; dostęp:
10.02.2022.

ROZDZIAŁ IV
KONFLIKTY I FACYLITACJE JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
WORK LIFE BALANCE
Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe spowodowały, że podział na życie
osobiste i zawodowe się zatarł. Tradycyjny podział ról społecznych wykonywanych
przez różne grupy pracowników podlega licznym przemianą. Praca zawodowa nie
jest już jasno oddzielona od życia rodzinnego lub osobistego pracowników. Granice
między dwoma głównymi obszarami życia człowieka (praca, dom) nie są wyraźne.
Współcześnie można odnotować różnorodność zadań i ról podejmowanych przez
osoby dorosłe. Czas poświęcany na ich realizację jest bardzo różny; często te dwa
obszary na siebie zachodzą. Następuje uelastycznianie się granic pomiędzy życiem
prywatnym i zawodowym, a ponadto różne aktywności się przenikają. Wskazywane
procesy wpływają na jakości życia. Przy wielu pracach czy zawodach wymagana
jest bardzo duża dyspozycyjność lub elastyczność pracy. Jednocześnie życie rodzin
ne wymaga również dużego zaangażowania zarówno fizycznego, jak i mentalnego
(psychicznego). Początkowo analizy dotyczące WLB były prowadzone rozdzielnie
dla życia rodzinnego i życia zawodowego. Badano wpływ pracy na sferę rodzinną
oraz sfery rodzinnej na pracę. Wraz z upływem czasu zaczęto analizować, jak różne
obszary funkcjonowania człowieka wpływają na siebie nawzajem. Badania skupiały
się głównie na sferze konfliktu, miejsc jego powstania oraz skutków jego występowania40. Konflikt można odnotować, gdy „osoba, która odgrywa role związane
z różnymi obszarami życia, napotyka na wzajemnie sprzeczne wymagania w odnie
sieniu do poszczególnych ról”41. Wykonywanie ról zawodowych i rodzinnych staje
się coraz trudniejsze ze względu na uczestniczenie / wykonywanie obydwóch ról
jednocześnie42. W literaturze można znaleźć analizy wyróżniające dwa odrębne, ale

40 R. L. Kahn, D. M Wolf, R. Quinn, J. D. Shoek, R. A. Rosenthal (1964), Organizational Stress.
New York: Wiley; J. H. Greenhaus, N. J. Beutell, (1985), Sources of conflict between work and family roles,
„Academy of Management Revew” 10 (1), s. 76-88.
41 J. Kurtyka-Chałas. (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego a jakość życia. Analiza
wybranych koncepcji teoretycznych, „Roczniki Pedagogiczne”. 10 (46), nr 4/2018; DOI: s. 6; https://ojs.
tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2694/2370, dostęp: 13.02.2022.
42 J. H. Greenhaus, N. J. Beutell (1985), Sources of conflict between work and family roles, „Academy of
Management Revew” 10 (1), s. 76-88.
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powiązane ze sobą konflikty powstające w trakcie wskazywanych ról, tj.43: praca-rodzina (P-R) oraz rodzina-praca (R-P).
Konflikt P-R występuje w sytuacji, gdy zadania i obowiązki związane z pracą utrud
niają realizację zadań związanych z życiem rodzinnym. Jest to głównie związane z wy
maganiami w pracy, obciążeniem pracą, przeciążeniem rolą zawodową, słabymi relacja
mi z przełożonymi, emocjonalnym zaangażowaniem w pracę, a także często może być
konsekwencją zbyt dużej różnorodnością zadań i obowiązków na danym stanowisku
pracy. Kolizję na linii R-P można odnotować, gdy zadania związane z pełnieniem
ról rodzinnych utrudniają wypełnianie zadań związanych z rolami zawodowymi. Co
często jest związane ze zwiększonymi wymaganiami lub oczekiwaniami w rodzinie, ze
złymi relacjami ze współmałżonkiem (partnerem), liczbą posiadanego potomstwa lub
innych osób zależnych, wielkością obciążeń partnera życiowego z tytułu wykonywanej
pracy zawodowej oraz poziomem zaangażowania w obowiązki rodzinne i domowe44.
Czynnikami tworzącymi trudności na linii praca-rodzina są organizacja pracy jednostki
i jej środowisko zawodowe. W przypadku konfliktu na linii rodzina-praca dominują
czynniki pochodzące ze środowiska rodzinnego. Wskazywane antagonizmy są silnie
od siebie zależne i nie powinny być traktowane jako odrębne konstrukty. Jednak po
szczególne konflikty można rozpatrywać na różnych poziomach lub wymiarach, tj. za
angażowania, zakresu wykonywanych obowiązków, odpowiedzialności za wykonywane
zadania lub role, czasu poświęcanego na realizację poszczególnych zadań, ograniczeń
czasowych w zakresie świadczenia pracy lub sprawowania opieki, przenoszenia napięć
i stresu pomiędzy różnymi rolami społecznymi oraz życiem zawodowym i rodzinnym45.
Badania wskazują na negatywny związek między konfliktem praca-rodzina i rodzinapraca a satysfakcją z pracy oraz z życia w ogóle46.
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A. Lubrańska (2014), Konflikt praca-rodzina i rodzina-praca w aspekcie różnic międzypłciowych
i międzypokoleniowych. „Medycyna Pracy”, 65 (4), 521-533; J. Kowalczyk, T. Rzepa (2015), Konflikt ról
rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia, „Opuscula Sociologica” 12, s. 67-76.
44 Ł. Baka (2012), Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa.
Mediująca rola konfliktów między pracą i rodziną, „Polskie Forum Psychologiczne”, 7, (1), 172-186,
s. 173; J. Kurtyka-Chałas (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego a jakość życia. Anali
za wybranych koncepcji teoretycznych, „Roczniki Pedagogiczne” 10 (46) nr 4/2018, s. 56; DOI: http://

dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-5, dostęp: 22.02.2022.
45 J. H. Greenhaus, N. J. Beutell, (1985), Sources of conflict between work and family roles, „Academy
of Management Revew” 10 (1), 76-88; I. Janicka (2008), Konflikt w relacji rodzina-praca a jakość życia
jednostki [w:] L. Golińska, I B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 418-430; A. Zalewska (2008), Konflikty praca-rodzina - ich
uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów [w:] L. Golińska, I B. Dudek (red.), Rodzina i praca
z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 403-418.
46 T. D. Allen, D. E. I. Herst, C. S. Bruck, M. Sutton (2000), Consequences associated with work-family conflict: A review and agenda for future research, „Journal of Occupational Health Psychology”
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Osoby aktywne zawodowo napotykają wiele trudności w łączeniu ról rodzin
nych i zawodowych. Tu w szczególnej sytuacji są kobiety, gdyż wciąż spoczywa na
nich stereotypowy obowiązek opieki na dziećmi. Tradycyjnie i kulturowo można
odnotować przekonanie, że realizacja zawodowa kobiet nie powinna odbywać się
kosztem rodziny. Wiele kobiet świadomie decyduje się na łączenie pracy zawo
dowej z życiem rodzinnym. Można zaobserwować konflikt strukturalny i kultu
rowy stawiający kobiety na dwóch biegunach - od dezaktywizacji kobiet na rynku
pracy aż po ograniczenie decyzji prokreacyjnych. Konflikt strukturalny związany
jest z niedopasowaniem rozwiązań instytucjonalnych do pracy zawodowej kobiet.
Z kolei konflikt kulturowy wynika z różnego rozumienia ról społecznych kobiet
i mężczyzn, w tym relacji między pracą zawodową kobiet i rodziną47. Tabela 2 zesta
wia badania dotyczące relacji praca-rodzina w perspektywie konfliktów i facylitacji.
Tabela 2.
Przegląd badań dotyczących relacji praca-rodzina w perspektywie konfliktu płaszczyzna negatywnych efektów.
Autor
Parasurman
i Greenhaus,
1997

Opis

Negatywne skutki konfliktu dla życia rodzinnego, zawodowego, ogólne
go dobrostanu, zdrowia psychicznego i somatycznego
Rezultaty związane z pracą: analiza satysfakcji z pracy, zaangażowania
organizacyjne, alienacja, intencji odejścia z organizacji, satysfakcja z ka
riery zawodowej, funkcjonowanie w pracy, sukces związany z karierą
zawodową

Allen i in., 2000

Rezultaty związane z życiem rodzinnym: analiza satysfakcji z życia, sa
tysfakcja małżeńska, satysfakcja rodzinna, funkcjonowanie w rodzinie,
satysfakcja z życia rodzinnego
Rezultaty związane ze stresem: analiza napięcia psychologicznego,
symptomy somatyczne i psychiczne, depresja, używanie substancji psy
choaktywnych, wypalenie zawodowe, stres związany z pracą i stresem
związany z rodziną

Koseki, Ozeki, 1998 Wzrost konfliktu praca-rodzina powoduje spadek satysfakcji z pracy

5 (2), 278-308; E. E. Kossek, C. Ozeki (1998), Work-family co-nflict, policies, and thejob-lfe sati.faction
relationship: A review and directions for Organizational behavior. Human resource sresearch, „Journal of
Applied Psychology” 83 (2), s. 139-149.
47 M. Urbańska (2015), Instytucjonalne i prawne instrumenty łączenia ról zawodowych i rodzinnych
kobiet, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 11/2015, s. 88.
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Frone, Yardley
i Markel 1997

Związek pomiędzy konfliktem praca-rodzina a funkcjonowaniem
w roli zawodowej

Aryee i Luke,1996;
Parasurmann i in.,
1996

Brak związku pomiędzy konfliktem praca-rodzina a satysfakcją
z kariery

Pelechutta i in.,
1993

Silny negatywny związek pomiędzy konfliktem praca-rodzina a poczu
ciem sukcesu zawodowego

Suchet i Barling,
1996

Przy wsparciu ze strony męża, konflikt na linia praca-rodzina może nie
mieć związku z satysfakcją z małżeństwa

O’Driscoll i in.,
1992

Wzrost konfliktu praca-rodzina wiąże się ze wzrostem psychologicz
nego napięcia

Beatty, 1996

Wzrost konfliktu praca-rodzina wiąże się ze wzrostem niepokoju, po
denerwowania i wrogości

Greenglass i in.,
1988

Konflikt praca-rodzina wiąże się ze skargami somatycznymi: utrata
apetytu, zmęczenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kurtyka-Chałas (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodo
wego a jakość życia. Analiza wybranych koncepcji teoretycznych, „Roczniki Pedagogiczne” 10 (46), nr 4/2018; s. 6, 63;
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bab33983-a99c-482b-9d2c-013482f3b567 ,
dostęp: 12.02.2022.

Konflikty pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym są opisywane na różne
sposoby. Poza analizą dotyczącą relacji konfliktu a satysfakcją dokonywano również
analiz z punktu widzenia skutków konfliktów na różne sfery życia pracowników.
Warto w tym miejscu przywołać konkluzje dotyczące konfliktu praca-rodzina
wskazane przez zespół pod przewodnictwem Kahna, który stwierdził, że antagoni
zmy zachodzą wówczas, gdy wymagania stawiane przez pracę i wymagania rodzin
ne są do pewnego stopnia ze sobą niezgodne. Konflikt rodzina-praca to konflikt
ról, w którym wymagania związane z życiem rodzinnym negatywnie wpływają na
zdolności pracownika do wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Natomiast
konflikt na linii praca-rodzina to rodzaj konfliktu ról, który zachodzi wówczas, gdy
wymagania i napięcia związane z pracą oddziaływają na zdolność pracownika do
wywiązywania się z obowiązków rodzinnych. Oba rodzaje sporów nie wykluczają
się wzajemnie i mogą występować jednocześnie48.
Badacze zjawiska konfliktu na linii praca zawodowa-życie prywatne wskazu
ją często, że efekty antagonizmów są widoczne w obszarze, z którego pochodzą

48

R. L. Kahn, D. M. Wolfe, R. Quinn, J. D. Snoek, R. A. Rosenthal (1964), Organizational stress:

Studies in role conflict and ambiguity, New York: Wiley.
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pozytywne wpływy, a nie w tym obszarze, który poddawany jest oddziaływaniom 49.
Uważa się, że konsekwencje oddziaływań konfliktów będą odnosiły się raczej do
roli, która staje się źródłem niedogodności, a nie do roli, która poddawana jest
wpływom. Istnieją także badania wskazujące na występowanie nie tylko konfliktów,
lecz również udogodnień, które określa się mianem facylitacji. W literaturze doty
czącej Work Life Balance używa się powszechnie terminu facylitacje50. Uważa się,
że facylitacja ról może przynosić efekty zarówno w roli poddawanej pozytywnym
oddziaływaniom, jak i roli, która stanowi źródło tych oddziaływań51. Ta perspekty
wa wydaje się obiecująca, wskazuje bowiem na możliwość uzyskiwania korzyści dla
obu ról zarówno dotyczących życia rodzinnego, jak i zawodowego. Tabela 3 zestawia
badania dotyczące relacji praca-rodzina w perspektywie facylitacji.
Tak jak wcześniej zaznaczono, można wyróżnić trzy główne odmiany konfliktów
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym / rodzinnym, tj. konflikt oparty na
zachowaniach, na napięciu oraz na czasie. Konflikty oparte na zachowaniach (behawior-basedconflict) mogą występować wówczas, gdy wzorce zachowań dotyczące
jednej sfery życia mogą pozostawać w sporze z innymi obszarami funkcjonowania
człowieka. Od rodzica wymaga się, aby był serdeczny, wspierający, a w niektórych
zawodach takie cechy mogą utrudniać wykonywania pracy. Konflikty oparte na cza
sie (time-basedconflict) mogą przybrać dwie formy. Pierwsza dotyczy ciągłej presji
związanej z odgrywaniem jednej roli, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia wy
pełnianie zadań wynikających z drugiej roli. Pracownik może być obecny fizycznie
w pracy, ale w rzeczywistości cały czas mentalnie wypełnia rolę rodzica.

S. L. Boyar, Jr. D. C. Mosley, (2007), The Relationship between Core Self-Evaluations and Work and
Family Satisfaction: The Mediating Role of Work-Family Conflict and Facilitation, „Journal od Vocational

49

Behavior” 71, s. 265-281.
50 Facylitacje - termin oznaczający wszechstronne wspieranie lub ułatwianie procesu organizacyj
nego, polegające na rozwoju w różnych aspektach uczestników mniejszych lub większych zespołów
ludzkich, zaangażowanych w wykonywanie pewnego zadania ze zdefiniowanym celem lub celami do
osiągnięcia. Może to być np. ukierunkowanie na efektywne grupowe, uczenie się poprzez rozwiązanie
różnych zadań i problemów. Celem takiego wsparcia może być również pobudzenia aktywności i świa
domego włączania się członków grupy w proces realizacji postawionego zadania w sposób holistyczny,
czyli z całościowym zaangażowaniem się w działania grupy w aspekcie fizycznym, emocjonalnym oraz
intelektualnym. W aspekcie godzenia życia zawodowego z prywatnym, facylitacje mogą być związane
z uwzględnieniem, że dany pracownik / członek grupy ma inne potrzeby czasu pracy, zakresu obo
wiązków lub zaangażowania w pracę ze względu na życie rodzinne; Facylitacja wg Słownika języka
polskiego to: 1. niewyuczone, chwilowo trwające zwiększenie siły reakcji; 2. wzajemny wpływ członków
grupy powodujący wzrost zachowań określonego rodzaju; pobudzenie uczuć wrogości prowadzące do
osłabienia kontroli zachowania; https://sjp.pwn.pl/sjp/facylitacja;2557384.html, dostęp: 20.02.2022.
51 B. Lachowska.(2012b), Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia
pracujących rodziców, „Psychologia Społeczna” 7, 4 (23), s. 353- 371; 358.
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Tabela 3.
Przegląd badań dotyczących relacji praca-rodzina w perspektywie facylitacji płaszczyzna pozytywnych efektów.
Autor

Opis

Facylitacja na linii praca-rodzina ma silniejsze związki z rezultatami
dotyczącymi
pracy, natomiast facylitacja na linii rodzina-praca ma silniejsze związki
z rezultatami innymi niż te dotyczące pracy

McNall i in.,2010

Zarówno facylitacje na linii praca-rodzina, jak i na linii rodzina-praca
mają pozytywny związek z satysfakcją pracowników

Satysfakcja rodzinna pozostaje w pozytywnym związku zarówno z facylitacjami praca-rodzina, jak i facylitacjami rodzina-praca
Facylitacja praca-rodzina wywiera silniejszy wpływ w odniesieniu do
rezultatów związanych z pracą, natomiast facylitacja rodzina-praca wy
wiera większy wpływ odnośnie do rezultatów niezwiązanych z pracą
Vaan Steenbergen
i Ellemer, 2009

Doświadczanie facylitacji praca-rodzina i rodzina-praca jest w pozytyw
nym związku z lepszymi wskaźnikami zdrowia fizycznego stwierdzonego
na podstawie poziomu cholesterolu, wskaźnika masy ciała, wytrzymało
ści fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kurtyka-Chałas (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego
a jakość życia. Analiza wybranych koncepcji teoretycznych, „Roczniki Pedagogiczne” 10 (46), 4/2018, s. 6; 63, http://cejsh.
icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bab33983-a99c-482b-9d2c-013482f3b567, dostęp: 12.02.2022.

Drugi rodzaj konfliktu opartego na czasie dotyczy sytuacji, gdy odgrywanie jednej roli
fizycznie uniemożliwia spełnianie obowiązków związanych z drugą rolą. Gdy dziecko
jest chore, jeden z rodziców musi być w domu przy dziecku, co ogranicza go w wy
konywaniu pracy zawodowej. Przyczyną tego konfliktu może być brak odpowiedniej
ilości czasu oraz sposób rozplanowania czasu w ciągu dnia / tygodnia / roku52.
Ostatni rodzaj konfliktu oparty jest na napięciach (strain-basedconflict). Ma on
miejsce wówczas, gdy niepokój z odgrywania jednej roli znacznie utrudnia realiza
cję innych obowiązków. Obciążenie zawodowe pracą i stres z tym związany może
wpływać na pełnienie funkcji opiekuna, ale również stres związany z byciem rodzi
cem może wpływać na pracę zawodową.
Można również spojrzeć poprzez pryzmat pozytywnych zależności pomiędzy
pracą i rodziną, jakie zachodzą w czasie realizacji różnych ról, które pełni jednostka.

52 A. Smoder, Czas pracy a problem równowagi między pracą i życiem pozazawodowym, http://cejsh.
icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0195201b-f89a-4b9a-831a-c20aa88ac1e7/c/7_Agnieszka_Smoder.pdf, dostęp: 1.02.2022.
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W literaturze można znaleźć wiele określeń opisujących pozytywne relacje na linii
praca-rodzina i rodzina-praca. Najczęściej wskazuje się następujące opisy (część już
zostało wcześniej wskazanych), tj.53:

>

^
>

>

positive spillover - pozytywne przenoszenie umiejętności, zachowań, emocji

i wartości z jednego obszaru np. rodziny do innego np. pracy, z korzyścią dla
tej drugiej; oddziaływania mogą następować w obie strony54;
enhancement (wzmocnienie) — zwraca uwagę na sposób wykonywania ról,
które mogą poprawiać różnorodne konstrukty (np. pewność siebie), co może
mieć pozytywny wpływ na życie zawodowe i rodzinne jednostki55;
facilitation (wspieranie, ułatwianie) - zwraca uwagę, że zaangażowanie w wy
konywanie jednej roli życiowej powoduje wzrost zasobów, co z kolei przyczy
nia się do poprawy jakości funkcjonowania w innych rolach56; facylitacja, czyli
wspieranie, które poprzez pozytywne oddziaływanie między pracą a rodziną
może stwarzać warunki do wykonywania różnych ról społecznych i dzięki
temu podnosić jakość życia człowieka;
enrichment (wzbogacanie) - doświadczenie zdobywane w jednej z ról życio
wych jest przenoszone na inne, powodując wzrost możliwości wykonywania
ról wzmacnianych57.

Wayne i współpracownicy (2004) wskazywali również, że zaangażowanie w jednej
roli może zwiększać zaradność lub entuzjazm w wykonywaniu innych ról, i tym sa
mym funkcjonowanie i jakość życia w drugiej roli powinny się poprawić58. Na pod
stawie wskazanych założeń można oczekiwać, że „jednostki doświadczające większej

53

Na podstawie J. Kurtyka-Chałas (2018), Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego a jakość
życia. Analiza wybranych koncepcji teoretycznych, „Roczniki Pedagogiczne”, 10 (46), 4/2018; DOI: s. 6;

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2694/2370, dostęp: 1.03.2022.
54 G. C. Hanson, L. B. Hammer, C. L. Colton (2006), Development and Validation of a Multidi-mensional Scale of Perceived Work-Family Positive Spillover, „Journal of Occupational Health Psychology”
11 (3), s. 249-265.
55 J. H. Greenhaus, G. N. Powell (2006), When work andfamily are allies: A theory of work-family
enrichement, „Academy of Management Review” 31 (1), s. 72-92.
56 J. H. Wayne, J. G. Grzywacz, D. S. Carlson, K. M. Kacmar (2007), Work-familyfacilitation: A theoretical explanation and model ofprimary antecedents and consequences, „Human Resource Management
Review”, s. 17, 63-76.
57 J. H. Greenhaus, G. N. Powell (2006), When work andfamily op.cit...
58 J. H. Wayne, J. G. Grzywacz, D. S. Carlson, K. M. Kacmar (2007), Work-family facilitation: A
theoretical explanation and model ofprimary antecedents and consequences, „Human Resource Managent
Review, 17, s. 63-76.; [za:] B. Lachowska (2012a), Praca i rodzina. Konflikt czy synergia?, Lublin:
Wydawnictwo KUL.
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facylitacji na linii praca-rodzina będą podejmowały więcej wysiłków i starań w ob
szarze rodziny i będą doznawały w nim większej satysfakcji. Natomiast jednostki
doświadczające większej facylitacji w relacji rodzina-praca będą podejmowały więcej
wysiłków i starań w obszarze pracy i będą doznawały tam większej satysfakcji”59.
Wydaje się, że analiza idei godzenia życia prywatnego z zawodowym poprzez
konflikty i facylitację umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na kwestie. Rycina 7
zestawia relacje, jakie mogą wystąpić przy próbach godzenia życia zawodowego
z prywatnym.
Zgodnie z koncepcją J. H. Greenhausa, K. . Collinsa i J. D. Showa Work Life
Balance składa się z trzech komponentów wzajemnie na siebie zachodzących, tj.:
równowagi czasowej, która oznacza taką samą ilość czasu poświęcaną na
pracę i życie rodzinne;
2. równowagi zaangażowania, która wiąże się z takim samym poziomem zaan
gażowania w pracę i w życie rodzinne;
3. równowagi satysfakcji, która dotyczy takiego samego poziomu zadowolenia
z aktywności jednostki w pracy i w życiu rodzinnym60.
1.

Rycina 7.
Relacje między pracą a życiem prywatnym / rodzinnym

Źródło: Opracowanie własne.

59 B. Lachowska (2012), Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia
pracujących rodziców. „Psychologia Społeczna” 7, 4 (23), s. 353-371; 358.
60 Na podstawie: C. Sadowska-Snarska, Koncep,ja równowagi praca—życie..., op. cit., s. 34.
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Ponadto można odnotować dwie tendencje. Z jednej strony dążenie do balanso
wania i równoważenia życia zawodowego z prywatnym. Z drugiej strony dążenie
do wyznaczania granic oraz dopasowywania się życia zawodowego do prywatnego
na różnych wymiarach.
Najnowsze badania dotyczące WLB zwracają szczególną uwagę na wyznaczanie
granic pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Ten obszar analiz dotyczący re
lacji pomiędzy pracą a życiem (boundary theory i border theory) wskazuje na badanie
fizycznych, czasowych i psychologicznych granic pomiędzy różnymi komponentami
życia człowieka61. Dokonuje się opisu umiejscowienia linii, dynamiki mikro i makro
w zakresie przesuwania granic, jak również metod zarządzania oddziaływaniem
pracy i życia prywatnego w różnych aspektach jednostki i organizacji. Zasadnicze
pojęcia dotyczące granic koncentrują się na elastyczności, dynamice oraz przenikalności linii podziału między życiem prywatnym i pracą zawodową. Tu ważne jest
uwzględnianie elementów postrzeganych, preferowanych oraz narzucanych na linie
graniczne pomiędzy życiem a pracą na różnych poziomach. Takie spojrzenie daje
możliwość analizy WLB o zwrócenie uwagi na perspektywę jednostki i organizacji
w zakresie zarządzania rolami, stosowania codziennych taktyk i strategii długookre
sowych w godzeniu obowiązków zawodowych z opiekuńczymi, ale również w za
kresie zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim) w organizacji i możliwą
do stosowania polityką instytucjonalną oraz stosowanymi narzędziami.
Zachowanie równowagi pomiędzy różnymi sferami życia jednostki oznacza zdol
ność łączenia pracy z innymi wymiarami codziennego życia - rodziną, dziećmi,
aktywnością społeczną, zdrowiem, zainteresowaniami itp.62. Problem w literaturze
jest podejmowany również jako „dopasowywanie pracy i rodziny” (work-family
fit)63. Osiągniecie pożądanego stanu równowagi w życiu codziennym jest niezwykle
trudne, a bardzo często niemożliwe. Dlatego bardziej realistyczne wydaje się ujęcie
Work Life Balance jako „najmniejszego z możliwych zakresu niedopasowania
wymagań stawianych przez pracę i życie prywatne”64. Istotna wydaje się zmiana
punktu ciężkości z dążenia do idealnego (w rzeczywistości nieosiągalnego) stanu
61

D. Mroczkowska, M. Kubacka (2018), Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla koncepcji Work-Lfe Balance. Zarys perspektywy dla badania relacji praca-życie, „Studia Socjologiczne” 2020, 4

(239), s. 37-59; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4635fb4f-328b-4200-81fc-803c0ce81364, dostęp: 2.02.2022.
62 S. Borkowska (2011), Ile pracy, ile życia poza nią? [w:] S. Borkowska (red.), Programy praca-życie.
Z teorii i praktyki, Warszawa: IPISS.
63 T. Tomaszewska-Lipiec (2014), Równowaga praca-życie pozazawodowe czynnikiem wspomagają
cym rozwój zawodowy, „Polityka Społeczna” 3, s. 17-22.
64 P. Michoń, (2014), „Nie rozdwoję się przecież” konflikt czasujako przeszkoda w osiąganiu równowagi
pomiędzy pracą a życiem prywatnym w Polsce, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec. (red.) 2014, Relacje praca
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równowagi na łagodzenie konfliktów pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym
oraz wskazywanie możliwych do osiągnięcia facylitacji. Aby można było zrealizować
ten postulat, pracownicy powinni mieć prawo dokonywania indywidualnych wybo
rów. Według L. Machol-Zajdy „gdy mówimy o równowadze praca-życie, mamy na
myśli posiadanie przez jednostkę odpowiedniego wpływu (korzystanie z autono
mii) co do tego, kiedy, gdzie i ile czasu poświęcić na realizację zadań w sferze pracy
i życia pozazawodowego”65. Równowaga powinna być utożsamiana z procesem, który
odbywa się w życiu każdego człowieka, ponadto stan równowagi może podlegać
ciągłym zmianom w zależności od przemian odbywających się zarówno wokół czło
wieka, jak i w jego życiu. Podsumowując, warto wskazać, iż zachowanie równowagi
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym zależy nie tylko od pracownika, lecz
także od pracodawcy / organizacji oraz i od systemu wsparcia państwa w tym za
kresie. Ważne są także rozwiązania systemowe (na poziomie regionu, na szczeblu
ogólnonarodowym), stwarzające warunki do zaistnienia idei. W kolejnych częściach
opracowania zostanie opisane znaczenie idei Work Life Balance dla organizacji.

życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 96.
65 L. Daniels, WhatDoes Work-Life Balance Mean?, http://www.W-LB.org.uk [za:] G. Smoder, Czas
pracy a problemy równowagi między pracą i życiem pozazawodowym, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0195201b-f89a-4b9a-831a-c20aa88ac1e7/c/7_Agnieszka_Smoder.pdf, dostęp: 20.02.2022.

ROZDZIAŁ V
ZNACZENIE KONCEPCJI WORK LIFE BALANCE DLA ORGANIZACJI
Przedmiotem kolejnego punktu części teoretycznej monografii jest analiza idei Work
Life Balance w perspektywie organizacji zarządzania. W literaturze nie ma zgodno
ści co do sposobów analizy idei Work Life Balance z punktu widzenia zarządzania
organizacjami. Koncepcja ta jest przedstawiana jako element szerszego spojrzenia
na zarządzanie przez pryzmat społecznej odpowiedzialności biznesu66. Można też
znaleźć analizy łączące WLB z kapitałem społecznym organizacji czy budowaniem
klimatu i kultury organizacyjnej. Często problem godzenia życia zawodowego
z prywatnym jest częścią szerszej koncepcji dotyczącej zarządzania kapitałem ludz
kim, kadrami czy zasobami ludzkimi w organizacji, gdzie analizowane są korzyści
i negatywne konsekwencji braku zbilansowania różnych sfer życia pracownika dla
organizacji. Tu najczęściej analizie podlega m.in.: zadowolenie z pracy, satysfakcja
z życia zawodowego, problem pracoholizmu, zarządzanie różnorodnością, forma
zatrudnienia, problem dyskryminacji czy chorób zawodowych. Odmienną grupę
stanowią działania monitorujące wpływ wprowadzanych programów i narzędzi
z zakresu WLB na motywację, zaangażowanie, produktywność, retencję pracowni
ków oraz atrakcyjność miejsca pracy. Tu często można odnotować lukę i problemy
z ustaleniem perspektywy badań i strategii kształtowania narzędzi na przyszłości,
gdyż pokazuje to zupełnie nowe spojrzenie na problem poznania potrzeb i ocze
kiwań pracowników czy też ustalenia czynników wzmacniających zaangażowanie
w pracę różnych grup osób zatrudnionych67.

66 W. Leoński (2015), Work-Life Balance jako praktyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,
„Acta Universitatis Nicolai Copernici”, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010
zarządzanie XLII - nr 1 (2015); Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zostało wstęp
nie opisane w rozdziale II opracowania.
67 E. Gross-Gołacka (2018), Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludz
kich w organizacji, Difin, Warszawa, s. 229, [dostęp: 10.03.2022] https://odpowiedzialnybiznes.pl/
artykuly/jak-wyglada-zarzadzanie-roznorodnoscia-i-work-life-balance-w-polsce/, dostęp: 3.02.2022;
A. Słocińska, E. Robak (2016), Równoważenie pracy z życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik
warunkujących gospodarowanie współczesnymi zasobami pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nauko
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 257/2016; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/
user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_257/14.pdf, dostęp: 10.02.2022.
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Z perspektywy podmiotów dysponujących zasobami siły roboczej, proces za
rządzania tymi zasobami związany jest z wieloma działaniami oraz mechanizma
mi polegającymi na „zatrudnianiu, utrzymaniu i motywowaniu pracowników do
lepszego wypełniania swoich obowiązków w celu osiągnięcia celów firmy”68. „Dla
organizacji jednostka pracownicza stanowi względnie spójne i stałe źródło wartości
dodanej - wachlarz jej umiejętności, zasób wiedzy oraz zestaw cech psychospo
łecznych traktowane są jako zasadniczy aktywizator potencjału i czynnik rozwoju
organizacji”69. W literaturze zasoby ludzkie i praca są wskazywane jako kluczowy
czynnik produkcji stymulujący rozwój organizacji, który jest uzupełnieniem dwóch
innych tradycyjnie podawanych zasobów, tj. ziemi i kapitału70. Proces zarządzania
zasobami ludzkimi obejmuje pięć głównych elementów, tj.:

>
>
>
>
>

„planowanie zasobów ludzkich,
rekrutacja i selekcja (procesy związane z pozyskiwaniem nowego zasilenia
wartościowego dla organizacji),
wdrożenie nowych pracowników,
ocenianie personelu (weryfikacja ich postępów i efektów działań),
motywowanie pracowników (obejmuje wachlarz czynności dotyczących in
spirowania i pobudzania jednostek do działania)”71.

W procesie zarządzania zasobami ludzkimi zwraca się uwagę na kwestie satys
fakcji, zadowolenia i jakości życia pracowników w różnych wymiarach. Coraz
częściej organizacje dostrzegają, że jakość pracy poszczególnych osób czy ze
społów ludzkich nie wynika tylko z ilości i organizacji czasu spędzanego w pra
cy, ale również zależy od jakości życia pracowników poza pracą oraz od orga
nizacji czasu w życiu prywatnym i rodzinnym. Już P. F. Drucker zwrócił uwagę,
że staranność osób zarządzających powinna wiązać się z odpowiedzialnością

68 E. Beck-Krala, K. Klimkiewicz (2017), Reward Programs Supporting Enviromenta lOrganizational
Policy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2017, 6 (119), s. 41-54, dok. elekt. http://cejsh.icm.edu.
pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a1160adb-be0d-4db1-8fdb-7cde37646481,
dostęp.
3.02.2022; M. Świątek (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi -programypraca-życiejakoforma inwe
stycji o zabarwieniu motywacyjnym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja I Za
rządzanie z. 117 Nr kol. 1996, dok. elekt. https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/
z117/%c5%9awi%c4%85tek%202.pdf, dostęp: 10.02.2022.
69 M. Świątek (2018), Zarządzanie zasobami... op. cit. s. 2.
70 W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk (red.) (2001), Przedsiębiorstwoprzyszłości, Difin. Warszawa 2001, s. 73.
71 S. Włudyka, K. Piojda (2009), Istota, cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi, „Systemy
Logistyczne Wojsk”, 35/2009, s. 29-30, dok. elekt. https://bazekon.uek.krakow.pl/en/gospodarka/171235561, dostęp: 2.02.2022.
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za dobro ogółu. Menadżerowie powinni swoje działania podporządkowywać
normom etycznym, ale również powinni ograniczać własny interes i władzę,
w sytuacji, gdyby ich działania naruszały dobro powszechne i interes jednost
ki. Odpowiedzialne organizacje mają świadomość, że powinny badać wpływ
stosowanych rozwiązań nie tylko na rezultaty danej organizacji, lecz także na
całe społeczeństwo i poszczególne jednostki72. Od dłuższego czasu funkcjonuje
pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu - Corporate Social Responsibility
(CSR73). Koncepcja CSR zwraca uwagę na funkcjonowanie organizacji w sze
roko rozumianych kwestiach prospołecznych i proekologicznych z naciskiem
na zrównoważony rozwój organizacji. Odpowiedzialność społeczną organizacji
można zdefiniować jako zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowa
dzenia działalności według zasad zrównoważonego rozwoju, tak aby dążyć do
dobrobytu społecznego, uwzględniając oczekiwania interesariuszy, ale zgodnie
z prawem i normami zachowań74. Przedmiotem zainteresowania CSR są m.in.
prawa człowieka, zaangażowanie i rozwój społeczności, ład organizacyjny, spra
wy konsumenckie, środowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe. Jednym
z obszarów analizy CSR jest zarządzanie kapitałem ludzkim i odpowiedzialność
w miejscu pracy. Pracownicy są zasobem strategicznym dla organizacji, dlatego
organizacje społecznie odpowiedzialne powinny uwzględniać długofalowy roz
wój pracowników oraz dbać o tworzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju
kapitału ludzkiego. Stosowanie w obszarze polityki zatrudnienia różnych narzę
dzi i programów skierowanych na Work Life Balance można zaliczyć do działań
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Coraz częściej pracownicy niejako wymuszają na organizacjach zwrócenie
uwagi na czynniki pozapłacowe wpływające na jakość wykonywanej pracy. Wiele
badań wskazuje, że dla osób zatrudnionych ważne są atmosfera w pracy oraz moż
liwość godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym75.
Analizując Work Life Balance z punktu widzenia organizacji i pracodawców,
warto zwrócić uwagę na fakt, że brak harmonii i zbilansowania pomiędzy życiem
72 P. F. Drucker (2011), Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa, s. 555-556.
73 Pojęcie opisane wstępne w rozdziale II monografii.
74 J. Adamczyk (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekono
miczne, Warszawa, s. 10.
75 Kelly Services (2014), Workers Preferences and Workplace Agility, Kelly Global Workforce Index;
http://www.tchibo.com/content/1000076/-/pl/kariera/work-life-balance.html;jsessionid=36DFFC364F41CDD1C050705D6C6BB5C, dostęp: 10.03.2022; http://www.oecdbetterlifeindex.org,
dostęp:10.03.2022; Millward Brown SMG/KRC (2012), Mama w pracy, http://www.millwardbrown.
com/docs/ default-source/polanddownloads/news/badania_mama_w_pracy_mb_smgkrc_2012.pdf?
sfvrsn=2, dostęp: 10.03.2022.
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prywatnym i zawodowym może nieść negatywny skutek zarówno na efekty osią
gane w pracy, jak i na jakość życia prywatnego osób zatrudnionych. Część autorów
do działań w zakresie równoważenia życia rodzinnego z zawodowym podchodzi
jak do stymulatorów wpływających na środowisko pracy i kulturę organizacyjną
podmiotu76. Poprzez opisywanie stosowanych praktyk, uruchamianych progra
mów różne podmioty mogą zaspokajać potrzeby indywidualne pracowników, ale
i wpływać w dłuższej perspektywie na efekty pracy zatrudnionych osób. Warto
w tym miejscu przywołać definicję J. Warzechy-Kuźma, która Work Life Balance
definiuje jako „szereg działań edukacyjnych, doradczych i wspierających, podej
mowanych przez pracodawców na rzecz pracownika”77. Istotnym elementem jest
tu zwracanie uwagi na budowanie zasobów pracy przez pracodawców w dobie
niekorzystnych trendów demograficznych oraz kształtowanie odpowiednich
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez różne grupy pracowników. Pra
codawcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że w warunkach rosnącej
konkurencji, globalizacji oraz stale zmieniających się oczekiwań wobec kwalifi
kacji pracowników, kapitał ludzki staje się najcenniejszym zasobem organizacji.
Przy wdrażaniu idei Work Life Balance istotny jest styl zarządzania, który po
winien obejmować dużą elastyczność osób zarządzających i szybkie reagowanie
na potrzeby różnych grup pracowników. Bardzo istotne jest, aby podmiot po
dejmował decyzje z punktu widzenia konkretnych działań przyjaznych dla życia
prywatnego pracownika, ale także tak, aby te działania były dostosowane do
struktury zatrudnienia, cyklu pracy, form zatrudnienia i potrzeb pracodawców.
Kierownictwo poprzez wyznawanie pewnych wartości i podejmowanie określo
nych działań przekazuje niejako sygnał dla pracowników, że są dla organizacji
cenni, a ich praca jest ważna.
Warto w tym miejscu wskazać filary mądrego WLB, które powinny być obszara
mi zarządzania w organizacjach, tj.:

>

Edukacja pracowników w zakresie idei WLB. Wyjaśnianie i dostarczanie
informacji nt. potrzeb godzenia życia zawodowego z prywatnym może być

C. Sadowska-Snarska (2014), Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm
i pracowników w wymiarze regionalnym, Cecylia Sadowska-Snarska Wydawnictwo Białostockiej Fun

76

dacji Kształcenia Kadr Białystok 2014, s. 62.
77 J. Warzecha-Kuźma, Równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Dylematy i rozwiązania
organizacyjne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [cyt. za:] K. Dąbrowska (2014), Programy na
rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2014, t. 17, nr
2, maj 2014, s. 46, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2014/2014_2_dabrowska_41_53.
pdf, dostęp: 20.02.2022.
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kluczowe dla wprowadzenia pewnych rozwiązań. Pracownik świadomy
możliwości stosowanych narzędzi czy udogodnień będzie mógł skorzystać
z pełnej oferty.
Stwarzanie warunków do współodpowiedzialności w procesie wdra
żania i stosowania idei WLB. Niezbędne wydaje się włączanie pracow
ników w proces opracowywania narzędzi np. poprzez badanie potrzeb
oraz wspieranie inicjatyw pracowniczych. Ponadto z sukcesem mogą być
wprowadzane tylko te inicjatywy, w których pracownik poczuje, że sam
brak udział w ich opracowywaniu, a opracowane programy są dopaso
wane do jego potrzeb i oczekiwań. Tworzone programy WLB muszę być
zgodne z przepisami prawnymi oraz warunkami funkcjonowania danej
organizacji i danych prawników, a ponadto powinny podlegać procesowi
ciągłego dostosowywania do warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
Wprowadzanie koncepcji WLB musi cechować indywidualne podej
ście. Cechą takich programów powinno być dostosowanie do specyfiki
pracowników oraz danej organizacji. Przygotowywane programy muszę
być opracowywane z myślą o różnych grupach pracowników. Ponadto
narzędzia powinny charakteryzować się otwartością i indywidualnym
podejście do pracowników, tak aby uwzględniać specyfikę różnych obsza
rów działalności organizacji i życia pozazawodowego pracowników. Nie
bez znaczenia jest tu szeroka gama benefitów opracowanych dla różnych
pracowników, błędem byłoby stosowanie narzędzi do pojedynczych / pre
ferowanych osób.
Elastyczność i otwartość. Wdrażanie idei WLB powinny cechować otwar
tość na sytuacje wyjątkowe i nietypowe zgłaszane przez pracowników.
Ponadto pracownicy powinni mieć możliwość swobody wyboru w zakresie
korzystania z benefitów, jednocześnie nie powinni być zmuszani do kon
kretnych rozwiązań. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na elastyczny czas
pracy, miejsce świadczenia pracy oraz zakres obowiązków.
Stałe kontrolowanie wdrażania idei WLB poprzez badanie potrzeb pra
cowników, zakresu wykorzystywanych narzędzi oraz monitorowanie re
alnego wpływu działań na jakość życie pracowników w różnych sferach.
Oczywiście tego typu badania powinny być powiązane z analizami wpływu
wprowadzanych idei na działalność podmiotu. Idea WLB ze swojego za
łożenia powinna wpływać pozytywnie na działalność podmiotu poprzez
polepszenie warunków świadczenia pracy i satysfakcji oraz zadowolenia
z pracy. Stała ewaluacja stosowanej polityki godzenia życia zawodowego
z prywatnych powinna zapewniać wypaczenia w zakresie stosowanych
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narzędzi. Ważne jest tu również zbieranie obiektywnych / rzetelnych da
nych, które powinny być podstawą do wyciągania wniosków78.

Skuteczna polityka i praktyka z zakresu równowagi praca-życie może pozytyw
nie wpłynąć zarówno na pracodawców, jak i pracowników. Dobrze przemyślane
i wdrażane działania z zakresu WLB mogą prowadzić do utrzymania zatrudnienia,
zwiększenia produktywności, zwiększenia poziomu motywacji, reedukacji absencji
w pracy i stresu, ochrony przed stratą pracowników na rzecz konkurencji, poprawy
funkcjonowania podmiotów oraz poprawy jakości życia pracowników i ich rodzin.
Coraz większa liczba pracowników, jak i pracodawców jest świadoma, jaką funkcję
pełni równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Ze względu na dostrzeżenie
problemu coraz większa liczba podmiotów wprowadza działania na rzecz godzenia
przez pracowników obu sfer życia często określanych mianem „programami pracażycie”. Tabela 4 zawiera wykaz podejmowanych działań w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi.
Na podstawie analizy unormowań prawnych i praktyki wprowadzania WLB
można wskazać trzy grupy narzędzi możliwe do zastosowania przez różnych praco
dawców. Pierwsza grupa narzędzi dotyczy czasu pracy i tu najczęściej wskazuje się:

^
>
>

telepracę (tele-working),
zatrudnienie w elastycznych godzinach (zadaniowy czas pracy, skrócony ty
dzień pracy, praca weekendowa),
zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

Druga grupa narzędzi uwzględnia podział obowiązków. Tu najczęściej wymienia się:

>
>

job rotation (rotacja pracy jest systemem kształcenia ustawicznego i pracy,
w którym osoba bezrobotna jest szkolona w celu zastąpienia pracowników
w przedsiębiorstwach na czas ich pobytu na kursach doskonalenia zawodo
wego i szkoleniach),
job sharing (praca na zasadzie dzielenia stanowiska polegająca na tym, że
dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze

78 Na podstawie: A. Gruszecka-Tiśluk, Małe słowo: równowaga, Personel Plus, 16.08.2016 r., https://
odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/male-wielkie-slowo-rownowaga/, dostęp: 1.03.2022; Forum Od
powiedzialnego Biznesu, Analiza tematyczna nr 1/2016, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/02/Analiza_Tematyczna_Work_Life_Balance.pdf , dostęp: 2.02.2022; J. Kotzian,
Wdrażanie mechanizmów godzenia ról - krok po kroku, https://www.rodzinaipraca.gov.pl/dla-pracodawcy/porady-i-informacje-praktyczne/mgr-krok-po-kroku/, dostęp. 1.02.2022.

Tabela 4.

Obszar

Charakterystyka działań

Cel

Opieka nad dziećmi w miejscu pracy - żłobki, przedszkola zakładowe. Specjalne urlopy dla
matek i ojców. Letnie i weekendowe programy opieki dla pracowników i członków ich rodzin,
np. kolonie zakładowe, wycieczki dla dzieci pracowników.
Podmioty podejmują działania organizacyjne (np. zakładają żłobki lub przedszkola), by po
móc pracownikom w sprawowaniu opieki nad dziećmi i łączeniu pracy zawodowej ze spra
wowaną opieką. Uważa się, że pracownicy są bardziej efektywni i skoncentrowani na pracy,
gdy są przekonani, że dzieci znajdują się pod dobrą opieką

Pomoc udzielana pra
cownikom w godzeniu
roli rodzica (matki, ojca)
z pracą zawodową

Organizacja opieki
nad osobami
starszymi

Programy opieki nad osobami starszymi w miejscu pracy. Zorganizowane wyjazdy (wyciecz
ki) dla osób starszych. Urlopy okolicznościowe i inne dla osób sprawujących opiekę nad cho
rym członkiem rodziny.
Od pewnego czasu można odnotować wzrost zapotrzebowania na zorganizowaną opieką nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Rosnąca liczba osób starszych, zależnych od innych
osób, często czynnych zawodowo oraz utrudniony dostęp do zorganizowanej opieki (czasowej
lub stałej) powoduje powstawanie trudności w godzeniu pracy z obowiązkami pozazawodowymi. Niezbędne jest tworzenie szerokiego zakresu usług opiekuńczych nie tylko nad dziećmi,
lecz także nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Wymaga to również zmiany organizacji
pracy tak, aby ułatwić pracownikom godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami wyma
gającymi stałego dozoru

Pomoc udzielana pra
cownikom w godzeniu
roli opiekuna z pracą
zawodową

Urlopy (rodziciel
skie) dla pracują
cych rodziców /
opiekunów

Normowane odgórnie oraz oddolnie urlopy umożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi.
Dominuje sytuacja, gdy kobieta korzysta z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego,
co wpływa negatywnie na przebieg kariery zawodowej. Ponadto bardzo często prowadzi to
do odkładania decyzji o posiadaniu dzieci, a tym samym spadku dzietności, co w przypadku
starzejących się społeczeństw jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Tworzenie warunków do
podziału urlopu pomiędzy obydwojgiem rodziców ułatwia sprawowanie opieki nad dziećmi,
a tym samym ogranicza negatywny wpływ przerwy w wykonywaniu pracy, ze względu na
urodzenie dziecka, na przebieg kariery zawodowej kobiet. Jednocześnie może zwiększyć się
zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi i zacieśnienie relacji pomiędzy ojcami a dziećmi.
Firmy, doceniając znaczenie urlopów umożliwiających opiekę nad dziećmi, wykraczają poza
ustanowione prawem urlopy i przyznają swoim pracownikom dłuższe urlopy na warunkach
dostosowanych do potrzeb poszczególnych pracowników

Pomoc udzielana pra
cownikom w godzeniu
roli opiekuna z pracą
zawodową

Organizacja opieki
nad dziećmi

Programy dla
rodzin
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Działania w obszarze WLB możliwe do zastosowania przez organizację

W

Obszar

Charakterystyka działań

Cel

Pomoc udzielana ojcom
w godzeniu roli opieku
na z pracą zawodową,
jak również działania
w celu odciążenia kobiet
w pełnieniu obowiąz
ków rodzicielskich.
Tworzenie nowych
wzorców pełnienia ról
społecznych

Elastyczna organi
zacja pracy / czasu
pracy - w tym
praca zdalna
Dodatkowe dni
wolne

Pojawienie się dziecka w rodzinie bardzo często wymaga nowego spojrzenia na sposób wy
konywania pracy zarówno przez pryzmat zakresu obowiązków, jak i czasu pracy oraz miejsca
świadczenia pracy. Często firmy wychodzą naprzeciw rodzicom i umożliwiają elastyczny czas
pracy oraz możliwość świadczenia pracy np. z domu. Prowadzi to do zwiększenia satysfak
cji z pracy i z życia prywatnego, co może zapewnić optymalizację wykorzystania zasobów
ludzkich w firmie. Co z kolej może poprawić jakość świadczonej pracy i jakość świadczonych
usług.
Elastyczne warunki pracy, np. ruchomy czas pracy, jobsharing, telepraca, praca w niepełnym
wymiarze godzin, skomasowany tydzień pracy, praca poza miejscem pracy

Dbałość o umożliwienie
pracownikom wyko
nywania obowiązków
zawodowych i wywiązy
wania się z obowiązków
rodzinnych (np. poprzez
różne formy gospodaro
wania czasem pracy)

Ochrona zdrowia
pracowników
- promocja
zdrowia, benefity
zdrowotne

Program WHP (Work Health Promotion): okresowe lub stałe dostarczanie materiałów edu
kacyjnych, promujących zmianę stylu życia; okresowe lub stałe działania diagnozowania
chorób; okresowe lub stałe bezpłatne (lub mało płatne) działania lecznicze.
Organizacja zajęć sportowych dla pracowników i ich rodzin (np. sprzedaż kart typu
MultiSport)

Dbałość o zdrowie
pracowników - zapo
bieganie chorobom pra
cowników, profilaktyka
zawodowa, budowanie
świadomości zdrowego
stylu życia
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Można odnotować, że młodsze pokolenie mężczyzn zwiększa aktywne zaangażowanie w ży
cie rodzinne. Większość mężczyzn pracuje w pełnym wymiarze czasu i w związku z tym ma
Zachęty dla ojców ograniczone możliwości zaangażowania się w życie rodzinne. Jednak coraz częściej firmy
mające na celu
wdrażające działania związane z godzeniem pracy zawodowej z życiem prywatnym, dostrze
zwiększenie udzia gają znaczenie roli ojca w wychowaniu dzieci oraz zaangażowanie w życie rodzinne i podej
łu ojców wżyciu
mują działania w kierunku rozwoju kultury organizacyjnej wspierającej nowy podział ról ro
rodzinnym
dzinnych i zawodowych. Ważne jest jednak, aby wprowadzane narzędzia przeciwdziałające
stereotypom, faktycznie zachęcały mężczyzn do bardziej aktywnego udziału w obowiązkach
domowych i nie wpływały negatywnie na wysokość zarobków

Charakterystyka działań

Urlopy na przeprowadzenie prac badawczych (naukowych). Doradztwo w sprawach zawodo
wych. Finansowanie szkoleń i innych form edukacji poza miejscem pracy. E-learning, np. kurs
Rozwój zawodowy
języka obcego. Systemy motywacji nakierowany na rozwój zawodowy.
pracowników
Programy kafeteryjne, umożliwiające wybór typów i form szkoleń z uwzględnieniem cech
Szkolenia i doradz
psychofizycznych pracowników.
two zawodowe
Specjalne programy oferowane dla matek / rodziców powracających po dłuższej przerwie
w pracy celem rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych

Cel
Dbałość o umożliwienie
pracownikom poszerza
nie wiedzy zawodowej
i rozwój kompetencji
zawodowych

Luka pokoleniowa

Redukcja problemów,
Programy stopniowego przechodzenia na emeryturę. Praca w zespołach łączących pracowni jakie niesie ze sobą luka
ków należących do różnych pokoleń: X i Y. Programy kafeteryjne umożliwiające wybór typów pokoleniowa będąca
i form szkoleń z uwzględnieniem cech psychofizycznych pracowników
rezultatem starzenia się
społeczeństw

Usługi
informacyjne

Ułatwienie pracowni
Edukacja rodziców, edukacja zdrowotna, zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach za
kom dostępu do infor
wodowych i osobistych.
macji niezwiązanych
Ułatwienie dla upowszechnienia się zdalnych form pracy
z pracą

Budowanie zaufania
pracowników do
Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów niezwiązanych z pracą, np. porady ro
organizacji.
dzinne. Wrażliwość pracodawców na problemy rodzinne pracowników, np. pomoc w sprawo
Proces przywiązania
Kultura organizacji waniu należytej opieki nad członkami rodziny.
długotrwałego pracow
Organizacja odpowiedniej przestrzeni do sprawowania opieki nad osobami zależnymi lub
nika z organizacją wypoczynku (np. pokoje dla matki z dzieckiem, pokoje relaksacyjne)
przeciwdziałanie rotacji
zatrudnienia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Hildt-Ciupińska (2014), Work-lfe balance a wiek pracowników, Bezpieczeństwo pracy 10/2014 https://rn.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79758/Rownowaga-praca-zycie-materialu-informacyjne-IP15.pdf, dostęp: 1.02.2022; J. Krzywus, Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym
— wyzwania współczesnych kobiet, s. 6, repozytorium.uwb.edu.pVjspui/bitstream/11320/7996/l/J_Krzykus_Rownowaga_miedzy_praca_zawodowa_a_zyciem_prywatnym.
pdf, dostęp: 20.02.2022; W. F. Cascio (2001), Kalkulaija kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer; B. Gajdzik (2018), Przejście od„Work-lfe
bałance” do „Tech-lfe harmony” w Przemyśle 4.0, „Tb^zy^y Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”nr 1 (14)/2018, s. 21—33, https://wszop.
edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/02_Przejs%CC%81cie-od-Work-life-Balance-do-Tech-life-Harmony.pdf, dostęp: 19.02.2022; Firma przyjazna rodzinie- mrzonka, czy
nadchodzących standard, https://hrpolska.pl/hr/czytelnia/firma-przyjazna-rodzinie-mrzonka-czy-nadchodzacy-standard.html , dostęp: 20.04.2022
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czasu pracy wykonuje jednakowe obowiązki w ramach jednego stanowiska
pracy),
work sharing (rozdzielenie pracy pomiędzy pracowników - pracownicy godzą
się na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie - ograniczenia
wynagrodzeń w celu uniknięcia zwolnień),
ruchome godziny pracy (flexi-time) - wybór czasu wykonywania obowiązków
zawodowych poza uzgodnionymi wcześniej okresami kontraktowymi,
opcje urlopowe (urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop szkoleniowy,
sabbaticals),
zróżnicowane godziny pracy (staggeered hours) - pracujących rodzice mogą
rozpoczynać oraz kończyć pracę w określonym czasie. Pracownikom daje to
sposobność dostosowania momentu rozpoczęcia (zakończenia) pracy do ter
minów różnych zobowiązań. Pracodawcom stwarza możliwość wydłużenia
czasu pracy dla klientów (np. ruchomy i elastyczny czas pracy, anualizacja
godzin pracy, praca na wezwanie),
restrukturyzacja godzin pracy - skomprymowany czas pracy (compressed working hours) - stwarza możliwość skrócenia liczby dni pracy w ciągu tygodnia79.

Ostatnia grupa narzędzi odnosi się do rodzaju umów pomiędzy pracownikiem
a organizacją. Tu warto wskazać:

>
>
>
>
>

leasing pracowniczy (gdy firma korzysta z usług agencji pracy tymczasowej agencja zawiera umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami, które
następnie wykonują pracę tymczasową dla konkretnej firmy),
praca na wezwanie,
praca nakładcza,
terminowe umowy o pracę (umowa na czas określony, umowa na czas wyko
nywania określonej pracy, umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa
pracownika, umowa sezonowa),
umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna).

Świadomość pracodawców w zakresie korzyści osiąganych dzięki wprowadzeniu

idei WLB w organizacji pozwala przeciwdziałać różnym negatywnym zjawiskom
79 Na podstawie: M. Świątek (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi — programy praca-życie jako
forma inwestycji o zabarwieniu motywacyjnym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Or
ganizacja i Zarządzanie, z. 117 nr kol. 1996, dok. elekt. https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/
ZN/Documents/z117/%c5%9awi%c4%85tek%202.pdf, dostęp. 3.02.2022; http://www.ipiss.com.pl/
wp-content/uploads/downloads/2014/01/modul_2-1_pracodawcy.pdf, dostęp. 20.04.2022.
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w miejscu pracy. Najczęściej wskazuje się następujące korzyści dla organizacji
z tytułu wprowadzania WLB, tj.: podniesienie produktywności, lojalność i zaan
gażowanie pracowników, zdolność organizacji do utrzymywania wartościowych
pracowników, ograniczenie poziomu rotacji pracowników, poprawa wizerunku
pracodawcy, ograniczenie absencji oraz podniesienie jakości życia zawodowego
pracowników.

Rycina 8.
Łańcuch wartości dla organizacji poprzez zastosowanie idei Work Life Balance

Źródło: Opracowanie na podstawie: D. Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Prze
wodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

D. Clutteruck opracował koncepcję korzyści wynikających ze stosowania koncep
cji WLB dla organizacji. Rycina 8 wskazuje łańcuch wartości. Punktem wyjścia
w tym łańcuchu są warunki do wprowadzania odpowiednich rozwiązań, które mogą
sprzyjać tworzeniu kultury i klimatu dla zachowania równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym. Tak ukształtowany klimat ma wpływ na dobro (dobrostan) i zadowolenie pracowników. W dalszej kolejności usatysfakcjonowani pra
cownicy są bardziej produktywni i kreatywni, co ogranicza potrzebę zmiany pracy
(dostosowania ze strony pracodawcy) oraz wpływa na jakość wykonywanej pracy
i w następstwie na zadowolenie klientów i współpracowników. Zdolność do utrzy
mania pracowników przekłada się na mniejsze koszty pracy, a zadowolenie klientów
i współpracowników na realizację założonego poziomu przychodów i osiągnięcia
celów danej organizacji. Z kolei zadowoleni pracownicy lepiej pracują, a to może
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przełożyć się zarówno na lepsze rezultaty działania całej organizacji, jak i podnie
sienia jej wartości w perspektywie czasu80.
Współczesne organizacje powinny dbać o równowagę między życiem prywatnym
a zawodowym swoich pracowników na wielu wymiarach. Ponadto nowym wyzwa
niem dla zarządzania powinno być podchodzenie indywidualnie do poszczególnych
pracowników z odpowiednią komunikacją, żeby właściwie ocenić potrzeby oraz
oczekiwania różnych grup.
Pandemia pokazała w zupełnie odmienny sposób problem równoważenia życia
zawodowego z prywatnym. Z jednej strony wiele organizacji zostało zmuszo
nych do podejmowania decyzji związanych ze zmianą funkcjonowania organiza
cji w nowych, pandemicznych warunkach. Dokonano wiele przemian w zakresie
komunikacji i form świadczenia pracy oraz w zakresie wykonywania obowiązków
służbowych. Z drugiej strony pracownicy musieli dostosować się do nowych warun
ków, często pracy z domu lub przy nowej organizacji pracy (zakresie obowiązków).
Wielu pracowników otrzymało nowe możliwości, ale jednocześnie powstały inne
warunki dla życia prywatnego. Pandemia przewartościowała potrzeby i oczekiwa
nia pracowników oraz możliwości działania wielu organizacji. Szczególnie w czasie
po pandemii widać, że problem równoważenia życia prywatnego z zawodowym
ma inną perspektywę, a co najważniejsze zyskał na znaczeniu. Kluczowa obecnie
wydaje się relacja na linii pracownik - pracodawca, która może być kształtowana
przez odpowiednie narzędzia i programy Work Life Balance. Ponadto odpowiednio
wprowadzania idea WLB może ułatwiać szybkie dostosowywanie się pracowników
do zmieniających się warunków i zapewniać odpowiednią efektywność dla podmio
tów, a w dalszej kolejności wpłynąć na wzrost wartości organizacji.
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D. Clutterbuck (2005) Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specja
listów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

WORK LIFE BALANCE JAKO WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA
ANALIZA PRAKTYKI DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW W CZASACH PANDEMII
COVID-19
ROZDZIAŁ VI
TŁO I OPIS BADAŃ
Pandemia wpłynęła na wiele aspektów funkcjonowania pracowników i organiza
cji. Radykalnie zmieniły się uwarunkowania pracy i życie prywatne całych spo
łeczeństw. Epidemia COVID-19 miała swoje początki w listopadzie 2019 roku
w Chinach. Początkowo wydawało się, że problem dotyczy tylko jednej części Chin.
Jednak w marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła

stan światowej pandemii, widząc, że zasięg rozprzestrzeniania wirusa obejmuje cały
świat oraz że wzrasta liczba osób chorych. W Polsce w połowie marca 2020 roku
zamknięto wszystkie placówki oświatowe oraz wprowadzono ograniczenia w za
kresie funkcjonowania wielu dziedzin gospodarki (zamknięto między innymi skle
py, instytucje kulturalne, urzędy państwowe i samorządowe itp.) oraz wprowadzono
przepisy dotyczące zachowania dystansu społecznego. Podjęto próbę dostosowania
pracy do nowych warunków. Według polskich analiz z czerwca 2020 roku epidemia
COVID-19 przyniosła negatywne skutki w sferze zatrudnienia. Jedna piąta (20%)
zatrudnionych osób w pandemii rozpoczęła pracę w zmniejszonym wymiarze cza
su pracy, a trzech na stu zatrudnionych straciło pracę (3%). Ponadto jedna piata
Polaków (21%) pracowała zdalnie81. Tylko jedna dwudziesta (5%) pracowników
korzystała z zasiłku opiekuńczego, by zajmować się dziećmi. Z powodu epidemii
zatrudnienie straciło lub zamknęło własną działalność gospodarczą 7% osób, a jed
na czwarta (25%) doświadczyła niekorzystnych zmian w możliwości zarobkowania
wynikających ze zmniejszenia wymiar czasu pracy lub ograniczenia działalności
swojej firmy82.
81 Dane z Głównego Urzędu Statystycznego z I kwartału 2020 roku wskazują, że tylko 11% Polaków
pracowało zdalnie; Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy, Raport GUS z 10.
Czerwca 2020.
82 CBOS NEWS Newsletter 19/2020, Epidemia koronawirusa a życie zawodowe, Centrum Badania
Opinii Społecznej (CBOS), Warszawa 2020; https://cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/19/newsletter.php, dostęp:05.03.2020.
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Praca zdalna w czasie pandemii umożliwiła godzenie życia zawodowego i obo
wiązków wobec rodziny, równocześnie można było odnotować proces zacierania się
granic między życiem prywatnym i zawodowym. Niezbędne wydało się śledzenie
zmian na rynku pracy i na bieżąco monitowanie warunków umożliwiających go
dzenie pracy zawodowej i życia prywatnego zgodnie z koncepcją WLB83.
W czasie pandemii szczególnie pracujący rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji.
Z jednej strony musieli dostosować się do nowych warunków działania szkół i pla
cówek oświatowo-wychowawczych, a z drugiej strony starali się stale świadczyć
pracę i zajmować się organizacją życia rodziny. Należy zwrócić uwagę, że pandemia
wywołała wiele negatywnych skutków, które spowodowały zupełnie nowe spojrze
nie na wykonywanie pracy i na życie prywatne, co powinno podlegać szczegółowym
diagnozą z różnych perspektyw. Przemiany wywołane pandemią koronawirusa uru
chomiły proces przemian w wykonywanej pracy na wielu płaszczyznach. Niezbędne
wydało się zbadanie i opisanie zjawisk z tym związanych, zarówno od strony całego
rynku pracy, jak i poszczególnych podmiotów w perspektywie zarządzania. W dru
giej części opracowania zostaną przedstawione wyniki ogólnopolskich badań84,
których głównym celem była kompleksowa ocena sytuacji pracujących rodziców
w czasie pandemii, a w szczególności ustalenie jak pracownicy łączą swoje obo
wiązki zawodowe z opieką nad dziećmi w czasie pandemii. Badania umożliwiły
zebranie informacji o przemianach dotyczących warunków świadczenia pracy oraz
warunków funkcjonowania rodzin. Wydało się niezbędne dokonanie oceny sytuacji
pracowników / pracujących rodziców, aby właściwie wyznaczyć nowe wyzwania dla
zarządzania i wskazać kierunki rozwoju dla idei Work Life Balance.
W sytuacji wprowadzenia lockdownu w marcu 2020 roku podjęto decyzję o prze
prowadzeniu badań celem diagnozy sytuacji pracujących rodziców i w maju 2020

83 Por. np. J. Lonska, I. Mietule, L. Litavniece, I. Arbidane, I. Vanadzins, L. Matisane, L. Paegl, WorkLife Balance of the Employed Population During the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia, Frontiers in Psychology, 06 August 2021, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.682459/
full, dostęp: 29.05.2022; U. Bukowska, M. Tyrańska, S. Wiśniewska, The Workplace and Work-Life
Balance during the COVID-19 Pandemie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia”, Vol. 55, No. 2/2021, https://journals.umcs.pl, dostęp: 29.05.2022; L. Vyas, New normal at
work in a post-COVID world: work-life balance and labor markets „Policy and Society”, Vol.41, Issue 1,
January 2022, s. 155-167, https://academic.oup.com/policyandsociety/article/41/1/155/6512154,dostęp: 29.05.2022.
84 Poniższe rozdziały monografii zostały opracowane na podstawie badań własnych au
torek opracowania. Całość badań została opisana w Raporcie pt. „Diagnoza sytuacji pra
cujących rodziców w czasie pandemii 2021”, https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/
raport-sytuacja-pracujacych-rodzicow-w-czasie-pandemii.
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roku przeprowadzono badania pilotażowe na grupie 85 osób85. Następnie w lutym
2021 roku pojęto współpracę z portalem Librus86 celem przeprowadzenia badań
na ogólnopolskiej próbie pracujących rodziców. W efekcie współpracy z portalem
elektronicznym Librus w marcu 2021 roku zostały przygotowane badania, które
przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Głównym celem badań
była kompleksowa ocena sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii w per
spektywie Work Life Balance. Badania zostały tak opracowane, aby zidentyfikować
badany problem z trzech płaszczyzn, tj. pracy, rodziny oraz szkoły87.
W prezentowanych badaniach sformułowano następująco problem badawczy:
Jak pracujący rodzice godzili życie zawodowe z prywatnym w czasie pandemii?
Natomiast postawiona hipoteza główna badań wskazała, że pracujący rodzice mieli
problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym. Biorąc pod uwagę główny
problem badawczy oraz hipotezę, określono szereg pytań szczegółowych, tj.:

1. Jaki system pracy dominował w czasie pandemii?
2. Czy pracujący rodzice mieli doświadczenie w zakresie wykonywania pracy
w sposób zdalny?
3. Jak zmieniły się determinanty kształtujące wykonywanie pracy w czasie
pandemii?
4. Jak zmieniło się funkcjonowanie rodziny w czasie pandemii?
5. Jak wyglądał podział obowiązków w zakresie sprawowania opieki nad dzieć
mi w czasie pandemii?

85

Opis pilotażu można znaleźć w artykule: Work life balance and remote working during the pandemic:
assessment of parents’ working conditions in Polish reality; [w:] Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic, proceedings of the 36th International Business

Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain,
dostęp: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X
#folder=7802801347.
86 Librus jest liderem rozwiązań IT dla sektora edukacyjnego w Polsce. Oferuje oprogramowanie
oraz oparte na technologiach informatycznych, pozwalające na lepsze komunikowanie się szkół
z rodzicami i uczniami. Wspomaga procesy nauczania, uczenia się oraz funkcje administracyjne
w oświacie. Librus oferuje także programy szkoleniowe dla edukatorów oraz nowatorskie rozwiązania
wspomagające indywidualizację nauczania. Obecnie z flagowego produktu firmy Librus korzysta 3500
szkół, ponad 120 tysięcy nauczycieli, 1,2 miliona uczniów oraz odpowiadająca im liczba rodziców
i opiekunów. Librus notuje ponad 3 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie; https://pcgacademia.pl/aktualnosci/public-consulting-group-kupuje-firme-librus/ dostęp: 10.03.2021.
87 W monografii został zaprezentowany tylko wycinek badań dotyczący perspektywy zarządzania organizacji i pracownika. Pozostałe opisy badań można znaleźć w książce: A. Szczudlińska-Kanoś, M.
Marzec, Instrumenty Work Lfe Balance w Polsce - Teoria i praktyka, Monografie ISP UJ, Kraków 2022.
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Jak podział obowiązków wpływał na potrzeby w zakresie narzędzi WLB
oczekiwanych od pracodawców i ogólnokrajowej polityki społecznej państwa?
Jak udział poszczególnych rodziców w tworzeniu budżetu rodzinnego wpły
wał na podział obowiązków rodzinnych?
Jak wyglądało łączenie pracy zawodowej z wykonywaniem obowiązków
rodzicielskich?
Czy pracujący rodzice mieli warunki do godzenia życia zawodowego
z prywatnym?
Czy była możliwość wyznaczenia granic pomiędzy życiem prywatnym a ro
dzinnym w czasie pandemii?
Z jakimi trudnościami musieli radzić sobie pracujący rodzice, godząc pracę
z życiem prywatnym?
Które rozwiązania były oczekiwane przez pracowników w ramach upo
wszechniania idei WLB?
Jakie były wymagane (oczekiwane) udogodnienia (facylitacje) przez pracują
cych rodziców z punktu widzenia WLB?
Jak idea WLB plasowała się wśród determinant wyboru miejsca pracy dla
rodziców?
Czy Work Life Balance można zaliczyć do wyzwań dla zarządzania?
Jakie instrumenty WLB były wykorzystywane przez pracodawców?
Jakie były oczekiwania rodziców wobec pracodawców w zakresie wsparcia
opieki nad dziećmi i godzenia życia zawodowego z prywatnym?
Jakie były oczekiwania rodziców wobec władz publicznych w zakresie wspar
cia opieki nad dziećmi i godzenia życia zawodowego z prywatnym?
W jaki sposób opieka instytucjonalna wpływała na równowagę pomiędzy
życiem zawodowym a prywatnym?
Jakich działań wobec szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oczeki
wali pracujący rodzice?

Poniżej przedstawiono analizę dotyczącą pytań 1-16 wybranych ze względu na cel
monografii. Kolejne pytania i dane zostały przedstawione w A. Szczudlińska-Kanoś,
M. Marzec, Instrumenty Work Lfe Balance w Polsce — Teoria i praktyka, „Monografie
i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 2022.
Specjalnie dla badań opracowano ankietę składająca się z 35 pytań zamkniętych
oraz 2 pytań otwartych. Kwestionariusz ankiety został opracowany tak, aby szcze
gółowo zbadać kwestie dotyczące WLB z punktu widzenia wyznaczania granic
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, ustalenia utrudnień i problemów
powstających w czasie łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi oraz aby
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wskazać ułatwienia i korzyści płynące z godzenia roli pracownika i rodzica. Pytania
zostały przygotowane, aby całościowo podejść do analizy idei Work Life Balance
jako wyzwania dla zarządzania na różnych poziomach. Kwestionariusz miał na
celu ocenić, jak pracujący rodzice w czasie pandemii świadczą pracę. Zwrócono
szczególną uwagę na formę pracy zdalnej jako nowej upowszechniającej się formy
świadczenia pracy od rozpoczęcia pandemii. Ponadto pytania miały zdiagnozować,
jak funkcjonują rodziny w czasie pandemii przez pryzmat podziału obowiązków
rodzicielskich i zawodowych pomiędzy osobami sprawującymi opiekę nad dzieć
mi. Trzecia grupa pytań analizowała znaczenie idei Work Life Balance (WLB) dla
rodziców czynnych zawodowo. Odpowiedź na te pytania była podstawą do zdiagnozowania warunków łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w czasie
pandemii oraz umożliwiła opis idei Work Life Balance w czasie pandemii zarówno
od strony pracowników, jak i pracodawców (organizacji). Rycina 9 wskazała trzy
główne komponenty badawcze będące przedmiotem badań.

Rycina 9.
Komponenty badania WLB pracujących rodziców w czasie pandemii

WORK LIFE BALANCE
pracujących rodziców w czasie pandemii
Praca-pracownik

formy pracy, satysfakcja, obowiązki
zawodowe, czas pracy/granice

Łączenie pracy z życiem rodzinnym

Potrzeba, korzyści, oczekiwania

Granice

Trudności

Rodzina - pracujący rodzic

obowiązki rodzicielskie, czas,
zaangażowanie, dochód, trudności
Facylitacje

Hopoteza: pracujący rodzice mieli problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ogólnopolskie badania przeprowadzone zostały wśród 10 331 respondentów w tym
7800 rodziców aktywnych zawodowo i posiadających na wychowaniu dzieci. Bada
nie zostało przeprowadzone w dniach 16 marca-2 kwietnia 2021 roku, a analizy
pozwoliły zebrać dane dotyczące pracy w czasie pandemii oraz życia rodzinnego
pracujących rodziców. Elementem łączącym życie zawodowe z rodzinnym była
ocena znaczenia idei Work Life Balance oraz analiza czynników wpływających
na symbiozę życia zawodowego z rodzinnym dla pracujących rodziców w czasie
pandemii. W prezentowanych badaniach przedmiotem analizy była równowaga
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pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracujących rodziców w czasie pande
mii koronawirusa.
W badaniu zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interviewing),
czyli rodzaj ankiety przeprowadzonej przy wykorzystaniu udostępnionego re
spondentom odpowiednio przygotowanego zestandaryzowanego kwestionariusza.
CAWI to metoda zbierania opinii i informacji, w której respondenci sami wypeł
niają ankiety, a następnie je odsyłają. Nadzór nad procesem zbierania ankiet prowa
dzi system komputerowy, bazując na kontakcie serwer - respondent. Wykorzystana
w badaniu metoda dedykowana jest do badania zbiorowości lub grup responden
tów reprezentowanych przez próbę nadmiernie rozproszoną, charakteryzującą się
dużą różnorodności cech społeczno-demograficznych. Autorki zdają sobie sprawę
z pewnych ograniczeń metody CAWI. W związku z tym, iż badanie miało na celu
sprawdzenie, jak pandemia wpłynęła na sposób łączenia pracy zawodowej rodziców
z opieką nad dziećmi, konieczne było dobranie grupy badawczej w sposób celowy
i uzasadnione było skorzystanie z portalu internetowego obsługującego ogólnopol
ski dziennik elektroniczny, z którego w Polsce rodzice często korzystają.
CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

W badaniu (n = 10 331) wzięło udział zdecydowanie więcej kobiet (89 proc.) niż
mężczyzn (11 proc). Z poddanej szczególnej analizie populacji 7800 osób, aż 7063
(91 proc.) to kobiety aktywne zawodowo i posiadające na wychowaniu dzieci.

Wykres 1.
Płeć (dane w proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Pod względem wieku (n = 10 331) najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby
pomiędzy 31-40 rokiem życia (45 proc.) oraz 41-50 lat (42 proc.). 6 proc. badanych
miało poniżej 20 lat, po 3 proc. 21-30 lat oraz 51-60 lat, a 1 proc. badanych był
w wieku powyżej 60 lat.
W grupie badawczej osób aktywnych zawodowo i wychowujących dzieci (n =
7800) osoby w wieku 41-50 lat stanowiły 47,9 proc. badanych, w wieku 31-40 lat
46,7 proc. 2,97 proc. badanych znalazło się w przedziale 51-60 lat, a 1,87 proc.
w przedziale 21-30 lat. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby wieku poniżej 20 lat
(0,38 proc.) oraz powyżej 60 lat (0,18 proc).

Wykres 2.
Wiek respondentów (dane liczbowe; n = 7800.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Biorąc pod uwagę wykształcenie (n = 10 331), zdecydowana większość badanych
legitymowała się dyplomem uczelni wyższej lub wyższej zawodowej (69 proc). Wy
kształcenie średnie miało 18,9 proc., zasadnicze zawodowe 6 proc., a podstawowe
5 proc. ankietowanych.
Wśród rodziców aktywnych zawodowo (n = 7800), aż 81 proc. miało wykształ
cenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat), 15,4 proc. wykształcenie średnie,
2,8 proc. zasadnicze zawodowe, 0,5 proc. podstawowe i 0,3 proc. gimnazjalne.
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Wykres 3.
Wykształcenie respondentów (dane proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Osoby z wykształceniem wyższym miały na wychowaniu najczęściej dwoje dzieci
(56 proc.) lub jedno dziecko (28 proc.). 48 proc. osób z wykształceniem średnim
miało dwoje dzieci, a 36 proc. jedno dziecko. Osoby z wykształceniem podstawo
wym miały najczęściej jedno dziecko (28 proc.) lub więcej niż pięcioro (20 proc.).

Wykres 4.
Liczba dzieci na wychowaniu a wykształcenie respondentów (proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Badani respondenci (n = 10 331) najczęściej zamieszkiwali duże miasta liczące po
wyżej 500 tys. mieszkańców (30,2 proc.) lub wsie (29,7 proc.). Najmniej badanych
mieszkało w miejscowościach liczących 251-500 tys. mieszkańców, zaledwie 5,2 proc.
Najwięcej osób pracujących, które miały dzieci na wychowaniu (n = 7800), za
mieszkiwało miasta liczące powyżej 500 tys. mieszkańców (34,3 proc.) wsie (25,5
proc.) oraz miasta liczące do 50 tys. mieszkańców (18,3 proc.). Najrzadziej zamiesz
kiwano natomiast miasta liczące 251-500 tys. mieszkańców (5,5 proc.).
Wykres 5.
Miejsce zamieszkania (dane liczbowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ankietowani (n = 10 331) najczęściej pochodzili z województwa mazowieckiego
(24 proc.) oraz małopolskiego (12 proc.). Najmniej badanych pochodziło z woje
wództwa opolskiego oraz świętokrzyskiego (po 1 proc.).
Podobnie wyglądało zamieszkiwanie regionów wśród aktywnych zawodowo
rodziców. Ponad jedna czwarta (26,2 proc.) zamieszkiwała województwo mazo
wieckie, 12,5 proc. małopolskie, 8,9 proc. dolnośląskie, 9,5 proc. wielkopolskie,
8,8 proc. śląskie, 6,9 proc. łódzkie. Najmniej osób pochodziło z opolskiego oraz
świętokrzyskiego - odpowiednio 0,6 proc. i 1,21 proc., ale są to też najmniejsze
województwa.
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Wykres 6.
Miejsce zamieszkania respondentów wg województw (dane liczbowe)

Zachodniopomorskie
Wielkopolskie

W ar mińsko-M szurnie
Świętokrzyskie

Śląskie

PomorScie
Podlaskie
Podkarpackie

Opolskie
Mazowieckie

MatopolSrie
Łódzkie

Lubuskie
Lubelskie
lujawsko-Pomorskie

DolonośląScie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Respondenci aktywni zawodowo stanowili grupę 7994 osób. 7800 spośród nich wy
chowywało dzieci. Wśród tej grupy 62 proc. stanowili pracownicy ze stażem pracy
11-20 lat, 24 proc. 21-30 lat, a 12 proc. badanych miało mniej niż 10 lat doświad
czenia zawodowego.
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Wykres 7.
Staż pracy respondentów (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując formy zatrudnienia, podkreślić należy, że 80,5 proc. badanych było za
trudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 6,7 proc. w nie
pełnym wymiarze czasu pracy, 11,4 proc. badanych prowadziło własną działalność
gospodarczą, a 4,3 proc. miało umowę cywilnoprawną.

Wykres 8.
Formy zatrudnienia (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Warto zauważyć, że niejednokrotnie rodzice posiadali kilka tytułów pracy. Osoby
zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy stano
wiły jednak najliczniejszą grupę 58 proc. badanych, na drugim miejscu znalazły
się osoby, które prowadziły wyłącznie własną działalność gospodarczą (6,3 proc.),
osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze, stanowiły
4 proc. ankietowanych, a posiadające wyłącznie umowy cywilnoprawne (1,6 proc.).
Badani, choć niezbyt często, łączyli umowę w pełnym wymiarze czasu pracy z wła
sną działalnością gospodarczą (1,37 proc.) oraz z umową-zleceniem (0,8 proc.).
Respondenci najczęściej pracowali w sektorze prywatnym (44,3 proc.) oraz w in
stytucjach publicznych (41,6 proc.). W organizacjach trzeciego sektora pracowało
2,5 proc. badanych.

Wykres 9.
Zatrudnienie w sektorach (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Pracujący rodzice świadczyli pracę w różnych branżach, m.in. w oświacie 13,6 proc.,
handlu 13,1 proc., branży finansowej 11,5 proc., w ochronie zdrowia 13,6 proc. Zde
cydowanie najmniej osób pracowało w turystyce 1,2 proc. oraz gastronomii 1,6 proc.
Interesującym jest fakt, że pomimo pracy w branżach takich jak ochrona zdrowia,
oświata czy handel, tylko 28,6 proc. badanych korzystało ze świadczenia opiekuń
czego w czasie pandemii z tytułu konieczności opieki nad dziećmi.
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Wykres 10.
Korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii z tytułu konieczności
opieki nad dziećmi (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W ochronie zdrowia, oświacie czy handlu było to odpowiednio: 27,8 proc; 24 proc.,
26,3 proc. W szkolnictwie wyższym współczynnik ten uplasował się na jeszcze
niższym poziomie - tylko 18,5 proc. badanych pracujących w tej branży pobierało
świadczenie opiekuńcze.
Pandemia koronawirusa i obostrzenia nią wywołane spowodowała, iż wiele branż
i zakładów pracy zmuszonych zostało do zaprzestania lub zmiany funkcjonowania.
Sytuacja ta ma swoje konsekwencje w sytuacji finansowej gospodarstw domowych.
36,4 proc. badanych respondentów podkreśliło, że sytuacja ekonomiczna ich rodzin
pogorszyła się, a 8,3 proc. oceniło, iż uległa ona poprawie. Prawie połowa badanych
- 47,4 proc. - stwierdziła, że sytuacja ekonomiczna w ich gospodarstwach domo
wych nie uległa zmianie.

Wykres 11.
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Z 3700 badanych osób, których sytuacja ekonomiczna nie uległa zmianie, ze świad
czenia opiekuńczego w czasie pandemii korzystało 44,39 proc. ankietowanych.
W gospodarstwach, gdzie sytuacja pogorszyła się (853 osób), 38,29 proc. pobierało
zasiłek opiekuńczy, a u 646 badanych, u których kwestie finansowe podczas pande
mii poprawiły się, 9 proc. korzystało ze świadczenia opiekuńczego z tytułu opieki
nad dzieckiem.

Wykres 12.
Sytuacja ekonomiczna a korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii
z tytułu opieki nad dziećmi (dane procentowe)

■ i rudno powiedzieć u Sytuacja pogorszyła sę

■ Sytuacja nie uległa zmianie ■ Sytuacja polepszyła się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkała w gospodarstwie domo
wym z innymi osobami, najczęściej z członkami rodziny. Mieszkanie z dziećmi
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wskazało 92,1 proc. badanych, a dzielenie gospodarstwa ze współmałżonkiem
77,3 proc. Co dziesiąty badany mieszkał z teściami lub rodzicami, a prawie 9 proc.
rodziców mieszkało z partnerem lub partnerką. Małżeństwa, które zamieszkiwały
wyłącznie z dziećmi stanowiły prawie połowę badanych - 48,9 proc., a samotni
rodzice z dziećmi to 8 proc. respondentów. Wyłącznie z partnerem lub partnerką
oraz z dziećmi zamieszkiwało 5 proc. ankietowanych.

Wykres 13.
Zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

54 proc. ankietowanych aktywnych zawodowo miało na wychowaniu dwoje dzieci,
30 proc. jedno dziecko, a 13 proc. troje dzieci.
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Wykres 14.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 15.
Liczba dzieci na wychowaniu (dane proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

60,7 proc. osób pobierających świadczenie opiekuńcze w czasie pandemii, stano
wili rodzice, którzy mieli dwoje dzieci, 19,6 proc. to rodzice z jednym dzieckiem,
a 16,1 proc. to osoby, które wychowywały troje dzieci.
Najczęściej świadczenie pobierali rodzice, którzy mieli kilkoro dzieci. Wyniki ba
dań pokazują, że wśród osób, które mają czworo dzieci, 37,3 proc. pobierało świad
czenie, troje (35 proc.) oraz dwoje (32 proc.). Tylko 18,7 proc. rodziców, którzy
wychowują jedno dziecko, pobierało świadczenie.
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Wykres 16.
Liczba dzieci na wychowaniu a korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie
pandemii z tytułu opieki nad dziećmi (dane proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Dzieci respondentów najczęściej miały 9-14 lat lub 6-8 lat. U osób, które miały
na wychowaniu tylko jedno dziecko, najczęściej było ono w grupie wiekowej 9-14
lat (63,6 proc.), 6-8 lat (27 proc.) lub 15-18 lat (7,07 proc.). Rodzice dwójki dzieci
wychowywali zwykle potomstwo w następującym wieku: pierwsze dziecko 9-14 lat
(44,7 proc.) lub 6-8 (27,9 proc.); drugie dziecko było albo w wieku 9-14 lat (47
proc.), albo 6-8 lat (24,6 proc.), albo 15-18 lat (10,2 proc.).
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Rodzice, mając często więcej niż jedno dziecko, korzystają z różnych placówek
oświatowych i opiekuńczych. Badania pokazały, iż 90 proc. ankietowanych korzysta
z usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły publiczne, 19,7 proc. korzysta
z opieki w publicznych przedszkolach, a 10 proc. z usług szkół prywatnych lub
społecznych. 47,4 proc. badanych zadeklarowało, iż ich dzieci uczęszczają wyłącznie
do publicznej szkoły, 13 proc., że do publicznej szkoły i publicznego przedszkola,
1,2 proc., że do publicznego żłobka i publicznej szkoły.
Wykres 17.
Rodzaj placówki oświatowej i opiekuńczej (dane w proc.).

Nie dotyczy

Prywatna /społeczna szkoła
Prywatne / ąjoteczne przedszkole

Prywatne / społeczne żłobek

Publiczna szkoły

Publiczne przedskole
Publiczny żłobek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W badaniu wzięły udział głównie kobiety (91 proc.), co świadczy o ich ogrom
nym zaangażowaniu w edukację dzieci. Ponadto tylko co trzeci respondent korzy
stał ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii z tytułu konieczności opieki
nad dziećmi. Najczęściej z zasiłku korzystał rodzic opiekujący się dwójką dzieci.
Większość pracujących rodziców miała umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy (80 proc.) oraz zamieszkiwało ze współmałżonkiem (partnerem) i dziećmi najczęściej dwójką dzieci (54 proc.)

ROZDZIAŁ VII
PRACA JAKO DETERMINANTA WORK LIFE BALANCE
FORMY ŚWIADCZENIA PRACY W CZASIE PANDEMII
Pandemia wymusiła na wielu podmiotach i pracownikach zorganizowanie pracy
poza siedzibą firmy, głównie w miejscu zamieszkania pracownika. W badaniach
podjęto próbę ustalenia, w jakim systemie pracy pracują rodzice w obecnych wa
runkach pandemii. Starano się określić, jaka część rodziców pracuje w siedzibie
pracodawcy (wykonuje pracę stacjonarną) oraz jaka część rodziców wykonuje pracę
poza siedzibą pracodawcy - w systemie pracy zdalnej. Ustalono, że 41 proc. rodzi
ców wykonuje pracę w trybie stacjonarnym, a 20 proc. rodziców wykonuje wszyst
kie obowiązki z domu. Można też odnotować formy mieszane świadczenia pracy.
Około 15 proc. badanych wykonuje pracę głównie zdalnie, a część obowiązków
wykonuje w siedzibie pracodawcy. Co dziesiąty rodzic wykonuje pracę w siedzibie
pracodawcy i w domu w równym podziale czasu pracy. Około 12 proc. rodziców
małą część obowiązków wykonuje zdalnie przy przewadze pracy stacjonarnej w sie
dzibie pracodawcy.

Wykres 18.
Formy świadczenia pracy przez rodziców w czasie pandemii ze względu na miejsce
świadczenia pracy (dane w proc.)
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Tabela 5.
Forma wykonywanej pracy ze względu na wiek i płeć

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

46,982

43,356

df

5

15

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Co ciekawe praca zdalna dominowała wśród pracowników sektora prywatnego.
29 proc. ankietowanych, którzy pracowali biznesie, świadczyło swoją pracę wyłącznie
zdalnie, a u 17,5 proc. dominowała praca zdalna. W sektorze gospodarczym 31,4 proc.
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pracowników wykonywało pracę w siedzibie firmy. Inaczej sytuacja wyglądała w instytu
cjach publicznych. Tam pracę wyłącznie w siedzibie organizacji wykonywało aż 46,9proc.
ankietowanych. W trybie wyłącznie zdalnym pracowało 13 proc. badanych, a u 14 proc.
dominowała praca zdalna, przy wykonywaniu części obowiązków stacjonarnie.
Wyraźna jest także zależność między wykształceniem a formą wykonywanej pra
cy. Im wyższe wykształcenie, tym większy udział pracy zdalnej. Miejsce zamieszka
nia również różnicuje formy wykonywanej pracy. Praca zdalna jest domeną dużych
miast. Zależności te są istotne statystycznie.
Tabela 6.
System pracy w pandemii wg wykształcenia i miejsca zamieszkania

13,3%

15,1%

30,1%

Dominuje praca zdal
na, przy wykonywa
2,9%
niu części obowiąz
ków w siedzibie firmy

5,1%

11,6%

18,1%

11,7%

10,8%

13,0%

20,9%

Praca zdalna i praca
stacjonarna w sie
dzibie firmy - równy 4,0%
podział obowiązków
i czasu pracy

4,7%

8,4%

10,9%

8,4%

7,6%

9,6%

11,1%

Dominuje
praca
stacjonarna w sie
dzibie firmy, przy 4,0%
wykonywaniu części
obowiązków zdalnie

6,8%

12,4%

13,1%

11,0%

12,8%

11,6%

11,8%

Wyłącznie praca sta
cjonarna w siedzibie 67,6%
firmy

71,8%

50,4%

32,4%

50,6%

53,3%

47,9%

24,1%

Inna forma

13,3%

4,6%

1,9%

1,7%

3,3%

2,2%

2,9%

2,0%

Ogółem

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

Miasto
powyżej
500 tys.

15,1%

Miasto

23,8%

Miasto
do 50 tys.

15,3%

Wieś

7,1%

Wyższe

Wyłącznie w syste
mie pracy zdalnej wszystkie obowiązki 8,3%
wykonuje z domu /
poza siedzibą firmy

Mniej niż
średnie

Wyższe
zawodowe

50-500 tys.

Miejsce zamieszkania

Średnie

Wykształcenie
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Testy chi-kwadrat Pearsona
. i
•
Wykształcenie
um

Miejsce
. . .
zamieszkania

Chi-kwadrat

1015,283

638,128

df

15

15

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Forma wykonywanej pracy ma też związek z wiekiem dzieci. Osoby, które mają
mniejsze dzieci, częściej deklarują pracę zdalną niż osoby, które mają dzieci starsze.

Tabela 7.
System pracy w pandemii wg wieku dzieci (wiek dzieci - kategorie nierozłączne)

Ogółem

0-3
lata

Wiek dzieci
9-14
4-5 lat 6-8 lat
lat

15-18 Powyżej Brak
lat
18 lat danych

Wyłącznie w systemie
pracy zdalnej - wszyst
kie obowiązki wykonuje 19,9%
z domu / poza siedzibą
firmy

24,6%

23,7%

22,6%

19,6%

15,8%

12,2%

0,0%

Dominuje praca zdalna,
przy wykonywaniu czę
ści obowiązków w sie 15,0%
dzibie firmy

14,3%

19,0%

16,1%

14,7%

12,0%

13,1%

20,0%

Praca zdalna i praca
stacjonarna w siedzibie
firmy - równy podział 9,4%
obowiązków i czasu
pracy

11,6%

8,7%

10,3%

8,9%

8,1%

8,9%

10,0%

12,1%

10,5%

12,2%

11,6%

12,3%

10,6%

10,0%

33,9%

35,1%

36,4%

42,6%

48,3%

51,5%

60,0%

3,4%

2,8%

2,3%

2,5%

3,5%

3,7%

0,0%

775

1167

3356

5644

1378

650

10

Dominuje praca stacjo
narna w siedzibie firmy,
11,7%
przy wykonywaniu czę
ści obowiązków zdalnie
Wyłącznie praca stacjo
41,4%
narna w siedzibie firmy
Inna forma
2,6%
Ogółem
7800

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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DOŚWIADCZENIE W PRACY ZDALNEJ

Badania pokazały, że wykonywanie pracy na odległość, poza siedzibą firmy, było dla
znacznej części pracowników nowym doświadczeniem. 84,2 proc. respondentów
wskazało, że przed pandemią nie pracowało w systemie pracy zdalnej. Doświad
czenie w tego typu pracy miał tylko co dziesiąty pracownik. Około 6 proc. respon
dentów wskazało, że częściowo w mniejszym lub większym zakresie wykonywali
obowiązki zawodowe poza siedzą firmy.
Przed pandemią praca zdalna nie była wykonywana często. Nieco częściej przed
pandemią w trybie pracy zdalnej pracowali mężczyźni niż kobiety. Różnice te są
istotne statystycznie. Natomiast wiek nie ma istotnego związku z wykonywaniem
pracy zdalnej przed pandemią.
Tabela 8.
Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy w systemie zdalnym przed pandemią
(dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ I SATYSFAKCJA Z ŻYCIA ZAWODOWEGO

W badaniach starano się ustalić, czy zmiany wywołane pandemią, wpłynęły na
ocenę życia zawodowego pracujących rodziców. Od marca 2020 roku do kwiet
nia 2021 roku pracujący rodzice znaleźli się w zupełnie nowych warunkach, co
wyzwoliło wielorakie przemiany w życiu zawodowym i rodzinnym. Ważne było
ustalenie, czy czas pracy i zaangażowanie w pracę zmieniło się w stosunku do
czasu sprzed pandemii. Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodo
wych dla około 40 proc. badanych się nie zmieniło. Jedna czwarta badanych
oceniła, że zaangażowanie w pracę uległo intensyfikacji (dla 12,1 proc. respon
dentów zaangażowanie w pracę zdecydowanie się zwiększyło oraz dla 13,4
proc. się zwiększyło). Taki sam odsetek badanych ocenił, że entuzjazm w wy
konywaniu obowiązków zawodowych zmniejszył się (dla 15,3 proc. rodziców
zaangażowanie w pracę raczej się zmniejszyło oraz dla 11 proc. zdecydowanie
się zmniejszyło).

Wykres 19.
Zaangażowanie w pracę w czasie pandemii w ocenie pracujących rodziców w czasie
pandemii (dane w proc.)

42,4%

11%

Zdecydowanie
zwiększyło się

Zwiększyło się

Nie zmieniło się

Raczej zmnieszyfo
się

Zdecydowanie Trudno powiedzieć
zmniejszyło się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Zaangażowanie w pracę nie zmieniło się dla prawie połowy respondentów - w przy
padku mężczyzn 47,1 proc., w przypadku kobiet 42 proc.
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Tabela 9.
Zaangażowanie w pracę ze względu na płeć i wiek respondentów (dane proc.)
Wiek

Płeć

Mężczyzna

Do 30 lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Ogółem

Kobieta

Zdecydowanie się
zwiększyło

12,1%

12,4%

9,6%

9,7%

10,3%

13,6%

18,7%

Zwiększyło się

13,4%

13,6%

11,4%

11,4%

12,3%

14,6%

14,2%

Jest takie samo

42,4%

41,9%

47,1%

40,9%

40,9%

43,8%

43,5%

Raczej się zmniejszyło

15,3%

15,4%

14,5%

12,5%

17,0%

14,1%

8,9%

Zdecydowanie się
zmniejszyło

11,0%

10,8%

12,9%

13,6%

12,8%

9,2%

9,8%

Trudno powiedzieć

5,8%

6,0%

4,5%

11,9%

6,7%

4,7%

4,9%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ponadto można zaobserwować różnice w ocenie poziomu zaangażowania w pracę
w kategoriach wykształcenia, przy czym brak tu wyraźnie liniowego trendu. Najczęściej
zdecydowany wzrost zaangażowania deklarują osoby z wykształceniem wyższym, a naj
rzadziej osoby z wykształceniem średnim, które z kolei najczęściej deklarują też spadek
zaangażowania. Wśród osób z wykształceniem mniej niż średnim stosunkowo często
odnotowano odpowiedź świadczącą o trudności oceny poziomu zaangażowania.

Wykres 20.
Zaangażowanie w pracę a wykształcenie (dane proc.).

■ Zdecydowanie zwiększyło się □ Zwiększyło się

Raczej zmniejszyło się

■ Jest takie samo

■ Zdecydowanie zmniejszyło się ■ Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku oceny czasu pracy. W badaniu przyjęto
ocenę zmiany czasu pracy pod wpływem pandemii, przy wykorzystaniu pięciostop
niowej skali, gdzie „1” oznaczało, że czas poświęcany na pracę jest zdecydowanie
krótszy, a „5” oznaczało, że czas poświęcany na pracę jest zdecydowanie dłuższy.
Jedna czwarta badanych (26 proc.) wskazała, że pandemia wymusiła na nich wy
dłużenie czasu poświęcanego na wykonywanie obowiązków zawodowych. Tylko 5
proc. respondentów oceniło, że czas pracy w czasie pandemii jest zdecydowanie
krótszy. Osiągnięte wyniki dają podstawę do wskazania, że pandemia w ocenie pra
cowników spowodowała wydłużenie czasu pracy i to w znacznym stopniu, pomimo
że część obowiązków jest wykonywanych poza siedzibą firmy.
Znacznie częściej również osoby w wieku 50+ deklarują wzrost ilości czasu po
święcanego na pracę niż osoby młodsze, co z pewnością jest wynikiem większej
potrzeby dostosowania warsztatu pracy do nowych warunków.

Wykres 21.
Czas poświęcany na wykonywanie pracy zawodowej w czasie pandemii w porównaniu z czasem sprzed pandemii wg płci (dane w proc.)

(skala od 1 do 5, „1” oznacza, że czas poświęcany na pracę jest zdecydowanie krótszy, „5” oznacza, że
czas poświęcany na pracę jest zdecydowanie dłuższy w porównaniu z czasem przed pandemią)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Stosunkowo nieduże różnice w deklaracjach dotyczących zmiany czasu poświęca
nego na pracę zaobserwowano w kategoriach wyróżnionych ze względu na liczbę
dzieci na wychowaniu.

Tabela 10.
Wpływ pandemii na zmianę czasu, jaki poświęca się na pracę ze względu na liczbę
dzieci na wychowaniu (dane proc.)
Dzieci na wychowaniu
Ogółem

Dwoje

Jedno

Troje

Czworo
lub więcej

Zdecydowanie krótszy

4,8%

4,3%

4,7%

5,6%

8,0%

2

9,0%

8,6%

8,8%

10,7%

10,5%

3

38,8%

38,6%

39,0%

39,1%

35,4%

4

21,3%

20,8%

21,4%

22,5%

18,1%

Zdecydowanie dłuższy

26,2%

27,8%

26,1%

22,2%

27,8%

Ogółem

7800

2339

4201

1023

237

Testy chi-kwadrat Pearsona
Dzieci na wychowaniu

Chi-kwadrat
df
Istotność

23,983
12
,020*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Jeśli chodzi o zmianę poziomu zaangażowania w pracę, w zależności od wieku
dzieci na wychowaniu, można odnotować częstsze deklaracje większego zaan
gażowania w pracę w kategorii osób, które mają starsze, w tym dorosłe, dzieci.
Wychowywanie młodszych dzieci sprzyja mniejszemu zaangażowaniu w pracę
w czasie pandemii.
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Tabela 11.
Wpływ pandemii na zaangażowanie w pracę- moje zaangażowanie w pracę:
(wiek dzieci - kategorie nierozłączne; dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Istotne dla oceny świadczenia pracy w nowych warunkach wydało się również
ustalenie stopnia satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Respondenci zo
stali poproszeni o ocenę zadowolenia z wykonywanej pracy w skali od 1 do 5,
gdzie „1” oznaczało niezadowolenie z pracy, a „5” wskazywało na zadowolenie
z życia zawodowego. Co dziesiąty rodzic jest zarówno bardzo zadowolony (11,1
proc.), jak i bardzo niezadowolony (10,2 proc.) ze swojego życia zawodowego.
Około jedna czwarta respondentów jest usatysfakcjonowana swoim życiem za
wodowym (26 proc.). Co piąty rodzic nie jest zadowolony z pracy (19,2 proc.).
33 proc. pracujących rodziców oceniło swoje zadowolenie z pracy neutralnie - na
„3”. Może to świadczyć o obojętności bądź o trudności we wskazaniu zadowolenia
lub niezadowolenia z wykonywanej pracy w obecnych warunkach. Większa część
rodziców jest jednak zadowolona z pracy (37,1 proc.), przy dużym odsetku osób
neutralnych (33,6 proc.)

Praca jako determinanta work life baiance. Formy świadczenia pracy w czasie pandemii

87

Wykres 22.
Satysfakcja z życia zawodowego w kategorii płci (dane w proc.)*

■ Ogółem (N = 7800)

■ Kobieta (N = 7063)

□ Mężczyzna (N = 737)

*Pytanie z ankiety: Proszę ocenić stopień zadowolenia z życia zawodowego na skali od 1 do 5; gdzie „1”
oznacza, że jest Pan(i) bardzo niezadowolony(-a), „5” oznacza, że jest Pan(i) bardzo zadowolony(-a).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 23.
Ocena satysfakcji a zaangażowanie w obowiązki domowe przed pandemią i w czasie
pandemii (dane w ocenie na skali od 1 do 5)*

Pytanie z ankiety: Proszę ocenić stopień satysfakcji z życia zawodowego a stopień zaangażowania
w obowiązki domowe - średnia w skali od 1 - bardzo niezadowolony(-a), do 5 - bardzo zadowolony(-a).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Ogólnie ocena satysfakcji z życia zawodowego została na podobnym poziomie jak
przed pandemią i wynosi „3” na skali 5-stopniowej. Nie ma większego znaczenia,
czy zmieniło się zaangażowanie w obowiązki domowe, czy nie.
Udział mężczyzn bardzo zadowolonych ze swojej pracy jest większy niż udział
kobiet, największy jest wśród osób najmłodszych. Ciekawy wynik otrzymano
w przypadku zróżnicowania ze względu na wykształcenie - im wyższe wykształce
nie, tym mniejszy udział osób bardzo zadowolonych.
Na poniższych wykresach przedstawiono udziały osób bardzo zadowolonych z życia
zawodowego w podziale na zmienne demograficzne oraz w kategoriach oferowanych
przez pracodawców udogodnień. Udział mężczyzn bardzo zadowolonych ze swojej
pracy jest większy niż udział kobiet, największy jest wśród osób najmłodszych. Cieka
wy wynik otrzymano również w przypadku zróżnicowania ze względu na wykształ
cenie - im wyższe wykształcenie, tym mniejszy udział osób bardzo zadowolonych.

Wykres 24. (strona 89)
Satysfakcja z życia zawodowego - odpowiedzi „Bardzo zadowolony(-a)”
w kategoriach zmiennych demograficznych (dane w proc.)

Największą satysfakcję z pracy wykazywały osoby pracujące wyłącznie w branży
teleinformatycznej - 50,6 proc. oraz w ochronie zdrowia - 40,2 proc. Najbardziej
niezadowoleni byli pracownicy branży turystycznej - 39 proc., instytucji kultury
i rekreacji, gastronomii oraz szkolnictwa wyższego - po 35 proc. Wraz ze wzrostem
czasu poświęcanego na pracę, zmniejszała się satysfakcja z wykonywania obowiąz
ków zawodowych.
Wykres 25.
Porównanie czasu poświęcanego na pracę z zadowoleniem z pracy (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Clgółem(N = 78OO)
Płeć

Kobieta (N = 7063)

Mężczyzna (N = 737)
Wiek

Do 30 lat (N = 176)
31-40 lat (N =3645)
41-50 lat (N =3733)
Powyżej 50 lat (N =246)

Wykształcenie
Mniej niż średnie (N = 278)

Średnie (N =1200)
Wyższe zawodowe (N = 740)

Wyższe (N = 5582)
Miejsce zamieszkania
Wieś (N = 1986)

Miasto do 50 tys. (N = 1425)
Miasto 50-500tys. (N = 1713)
Miasto powyżej 500 tys. (N = 2676)
Dzieci na wychowaniu

Jedno (N=2339)
Dwoje (N = 4201)

Troje (N=1023)
Czworo lub więcej (N = 237)

Wiek dzieci
0-3 lata (N =775)
4-5 lat (N = 1167)

6-8 lat (N = 3356)
9-14 lat (N = 5644)
15-18 lat (N= 1378)
Pow. 18 lat (N = 650)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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ROZKŁAD DOCHODÓW I OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH RODZICÓW
Pandemia spowodowała zmianę sytuacji ekonomicznej wielu jednostek i podmio
tów. Istotne wydało się ustalenie, czy ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju wpły
nęła na zmianę dochodów uzyskiwanych przez pracujących rodziców. Blisko 60
proc. rodziców nie odnotowała zmian w zakresie wynagrodzenia od rozpoczęcia
pandemii. Ponad jednej czwartej respondentów wynagrodzenie zostało obniżone
(26,7 proc.), a co dziesiątemu pracownikowi wynagrodzenie uległo podwyższeniu
(11,7 proc.).

Tabela 12.
Zmiana wynagrodzenia w czasie pandemii w ocenie pracujących rodziców
ze względu na płeć oraz wiek (dane w proc.)
Wiek

Płeć

Powyżej
50 lat

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

26,7%

26,5%

28,5%

33,0%

27,1% 25,5%

Tak,
PODWYŻSZY11,7%
ŁO/-Y SIĘ

11,3%

15,9%

15,3%

12,9%

Nie, wynagrodzenie/
dochody POZOSTAŁO/-Y NA TYM SA 57,7%
MYM POZIOMIE

58,5%

50,5%

44,9%

56,2% 60,0%

54,5%

3,9%

3,7%

5,2%

6,8%

3,7%

3,9%

3,7%

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Tak,
SIĘ

OBNIŻYŁO/-Y

Trudno powiedzieć

Ogółem

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

23,898

37,160

df

3

9

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

41-50
lat

10,6%

33,7%
8,1%
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W czasie pandemii wynagrodzenie częściej ulegało obniżeniu niż podwyższeniu,
przy czym nieco częściej zmian doświadczali mężczyźni niż kobiety. Bardziej do
tknięte były obniżkami osoby z najniższym wykształceniem.
Wykres 26.
Wynagrodzenie w czasie pandemii wg płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca za
mieszkania (dane w proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Czas pandemii wymusił także zmiany w zakresie wykonywanych obowiązków
służbowych, co również wpłynęło na zmiany w wynagrodzeniu. Niektórzy rodzice
zostali zmuszeni do rezygnacji z części obowiązków ze względu na konieczność
sprawowania pieczy nad dziećmi, inni zostali obciążeni dodatkowymi zadaniami.
Na podstawie badania można odnotować, że 62,1 proc. rodziców wykonuje swoje
obowiązki zawodowe bez zmian - na poziomie sprzed pandemii. Część pracowni
ków (13,3 proc.) zrezygnowała z części obowiązków zawodowych, a część zatrud
nionych rodziców (16,2 proc.) wykonuje obecnie więcej obowiązków zawodowych
niż przed pandemią.

Wykres 27.
Zmiany w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych w czasie pandemii ze
względu na opiekę nad dziećmi (dane w proc.).

__ Zrezygnowanoze

wszystkich
Trudno wskazać 7%

^--Obowiązków 2%

Zrezygnowano z
części obowiązków

13%

Z a k res o baw iąz kaw
jest ta ki sam 62%

Zwiększonyzakres

obowiązków 16%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

DETERMINANTY WYBORU MIEJSCA PRACY DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW

Pracujący rodzice są grupą pracowników, która ma określone oczekiwania wobec
warunków wykonywania pracy. Rodzice muszą codziennie łączyć życie zawodowe
z prywatnym, dlatego przy wyborze miejsca pracy albo pracodawcy uwzględniają
możliwość sprawowania opieki nad dziećmi. Warto jednak zaznaczyć, że pracujący
rodzice mogą w różnym zakresie brać pod uwagę możliwość godzenia obowiązków

Praca jako determinanta work life baiance. Formy świadczenia pracy w czasie pandemii

93

zawodowych z rodzicielskimi. W badaniu podjęto próbę wyznaczenia różnych
czynników, które mogą być brane pod uwagę przy wyborze pracy czy pracodawcy.
Wykres 28.
Znaczenie czynników wpływających na wybór miejsca pracy ze względu
na możliwość łącznia obowiązków rodzinnych z zawodowymi w opinii rodziców
(respondenci mieli możliwość wskazania maksymalnie 3 odpowiedzi; dane w proc.)

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech kwestii (czynników), które
mają znaczenie przy łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dominujące
znaczenie dla pracujących rodziców ma możliwość łączenia (wykonywania) pracy
z domu przy obecnych warunkach (36 proc.). Nie mniej ważna (34,9 proc.) jest od
powiednia wysokość zarobków. Ponadto pracujący rodzice wskazywali wśród czyn
ników wyboru pracy również: łatwy i szybki dojazd do pracy (27,1 proc.), długość
czasu pracy zawodowej (24,8 proc.), możliwość dostosowania czasu pracy do życia
rodzinnego (23,1 proc.), brak nadgodzin (11,5 proc.), elastyczne formy świadczenia
pracy (10,1 proc.), możliwość pracy w niepełnym wymierza czasu pracy (8,2 proc.),
oraz przerwy w pracy (4,3 proc.).
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W czasach pandemii znaczna część badanych wykonuje pracę wyłącznie stacjo
narnie (ponad 41 proc.), 20 proc. badanych pracuje wyłącznie zdalnie, a u 15 proc.
dominuje praca zdalna. Praca zdalna dominuje u pracowników sektora prywatnego.
Przeważającym czynnikiem wyboru miejsca pracy podczas pandemii jest możli
wość pracy z domu (36 proc.) oraz wysokość zarobków (35 proc.).

ROZDZIAŁ VIII
RODZINA JAKO DETERMINNATA WORK LIFE BALANCE
PRACUJĄCYCH RODZICÓW
W CZASIE PANDEMII
DOCHÓD A PODZIAŁ RÓL W RODZINIE
W celu pełnej oceny sytuacji pracujących rodziców w badaniu również uwzględ
niono ocenę sytuacji finansowej rodzin, szczególnie z punktu widzenia udziału
poszczególnych rodziców w pozyskiwaniu środków finansowych do budżetu
rodzinnego.
W dwóch pytaniach poproszono respondentów o wskazanie optymalnego
i rzeczywistego udziału rodziców w gromadzeniu funduszy do wspólnego bu
dżetu. Połowa respondentów wskazała, że matka (żona, partnerka) powinna mieć
41-50 proc. udział w pozyskiwaniu pieniędzy do budżetu rodzinnego (52,9 proc.
wskazań respondentów). W przypadku ojca (męża, partnera) najczęściej respon
denci wskazali dwa przedziały pozyskiwania środków pieniężnych, tj. 41-50
proc. (37,2 proc. wskazań respondentów) oraz 51-60 proc. (35,5 proc. wskazań
respondentów).
Ocenę optymalnego udziału w tworzenie budżetu warto zestawić z rzeczywi
stą oceną dokonaną przez respondentów w zakresie pozyskiwanych środków dla
rodziny. Co czwarty respondent (25,1 proc.) wskazał, że udział matki (żony, part
nerki) w tworzeniu budżetu rodzinnego jest szacowany na 41-50 proc. Ponadto
17,8 proc. badanych wskazało, że udział matki w tworzeniu budżetu wynosi 31-40
proc. W przypadku ojców rzeczywisty szacowany udział w tworzeniu budżetu
rodzinnego wynosi 22,2 proc. w przypadku 41-50 proc. udziału oraz 23,3 proc.
w przypadku 51-60 proc. udziału. Wyniki badań wskazały, że kobiety chciałyby
mieć większy udział w tworzeniu wspólnego budżetu, jednak realna sytuacja jest
inna. Udział rzeczywisty matek w gromadzeniu wspólnych funduszy jest mniejszy
niż optymalny.
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Wykres 29.
Optymalny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego zdaniem
matek i ojców (dane proc. skumulowane)*

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych w rodzinie jest w Pana(-i) opinii OPTY
MALNY, przy założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100 proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 30.
Realny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego w opiniach
matek i ojców
*
(dane proc. skumulowane)

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych występuje obecnie w Pana(-i) rodzinie, przy
założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 31.
Optymalny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego w opiniach
kobiet *(dane proc. skumulowane)

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych w rodzinie jest w Pana(-i) opinii OPTY
MALNY, przy założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100 proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 32.
Realny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego w opiniach kobiet *
(dane proc. skumulowane)

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych występuje obecnie w Pana(-i) rodzinie, przy
założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 33.
Optymalny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego w opiniach
*(dane
mężczyzn
proc. skumulowane)

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych w rodzinie jest w Pana(-i) opinii OPTY
MALNY, przy założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100 proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 34.
Realny podział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego w opiniach
*(dane
mężczyzn
proc. skumulowane)

*Pytanie: Jaki podział pozyskiwania środków finansowych występuje obecnie w Pana(-i) rodzinie, przy
założeniu, że budżet rodzinny wynosi 100 proc.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 35.
Realny i optymalny udział w pozyskiwaniu funduszy do budżetu rodzinnego
w opinii pracujących rodziców*
(dane proc. skumulowane)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Podsumowaniem kwestii dotyczących udziału w gromadzeniu wspólnych funduszy
do budżetu rodzinnego było pytanie dotyczące relacji pomiędzy wysokością za
robków rodziców a podziałem ról w rodzinie. Ponad połowa pracujących rodziców
uważa, że dysproporcje w zarobkach mogą wpłynąć na podział ról w rodzinach
(29,3 proc. uważa, że zdecydowanie wpływa; 23,9 proc. twierdzi, że raczej wpływa).
Ponad jedna trzecia rodziców uważa, że różnice w dochodach nie mają znacze
nia dla podziału zadań w rodzinie (25,3 proc. uważa, że raczej nie ma znaczenia;
9,9 proc. twierdzi, że nie ma zdecydowanie znaczenia). Ponadto co dziesiąty rodzić
nie potrafił wskazać, czy różnica w zarobkach poszczególnych rodziców kształtuje
podział zadań w rodzinie.
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Wykres 36.
Wpływ dysproporcji w zarobkach pomiędzy rodzicami na podział ról w rodzinie
(dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

O tym, że dysproporcje w zarobkach małżonków / partnerów wpływają na podział
ról w rodzinach wyraźnie częściej przekonane są kobiety niż mężczyźni, a także
osoby młodsze.

Tabela 13.
Wpływ dysproporcji w zarobkach pomiędzy rodzicami na podział ról w rodzinie
ze względu na płeć i wiek (dane w proc.)
Płeć

Wiek

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

30,7%

30,4%

28,4%

26,8%

25,9%

14,8%

23,2%

25,2%

20,3%

25,2%

25,6%

24,4%

25,5%

24,8%

30,5%

9,9%

9,3%

15,5%

11,9%

9,4%

10,4%

8,9%

Trudno
powiedzieć

11,6%

11,6%

11,5%

18,2%

11,5%

11,3%

13,4%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna Do 30 lat

Zdecydowanie
tak

29,3%

30,2%

21,4%

Raczej tak

23,9%

23,7%

Raczej nie

25,3%

Zdecydowanie
nie

Rodzina jako determinnata work life baiance pracujących rodziców w czasie pandemii

101

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

44,342

27,149

df

4

12

Istotność

,000*

,007*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

OBOWIĄZKI DOMOWE I CZAS OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Do czasu wybuchu pandemii praca zdalna była traktowana jako bonus, a nawet
jako pewien przywilej dostępny dla wybranych zawodów lub firm. Osoby pracu
jące w systemie home office często wskazują na liczne udogodnienia, ale również
i wady związane z tym typem pracy. Przede wszystkim praca w domu wymaga
posiadania odpowiednich warunków lokalowych, technicznych oraz ogromnej
umiejętności organizacji zajęć i nie zawsze jest przez pracowników oczekiwana.
Z drugiej strony do jej podstawowych zalet zaliczyć należy oszczędność czasu,
którego nie poświęca się na dojazdy, możliwość jej świadczenia w dowolnym
miejscu oraz niejednokrotnie elastyczny czas wykonywania obowiązków. O ile
dwa pierwsze czynniki są oczywiste, to elastyczny czas pracy nie jest tożsamy
z pracą zdalną, aczkolwiek często jej towarzyszy.
Mimo wszystkich korzyści i wad praca home office w połączeniu z elastycznym
czasem wykonywania obowiązków jest szansą do zachowania jakże pożądanej
równowagi między wykonywaniem obowiązków zawodowych i rodzicielskich, co
szczególnie cenią kobiety.
Epidemia w wielu instytucjach i organizacjach wymusiła pracę w domu. W wielu
przypadkach czas pracy został narzucony i pojawił się problem zachowania rów
nowagi pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami domowymi. Pandemia spowo
dowała nowe warunki funkcjonowania rodzin, szczególnie gdy dzieci pozostały
w domu i wymagały stałego zaangażowania w wiele zadań, które wcześniej były
wykonywane w inny sposób. Rodzice zostali zmuszeni do wykonywania czyn
ności, które w normalnych warunkach były realizowane przez placówki oświa
towe i wychowawcze oraz z innym podziałem obowiązków pomiędzy osobami
sprawującymi pieczę nad dziećmi. Pracujący rodzice w znacznym stopniu musieli
przejąć części obowiązków wykonywanych przez szkoły w zakresie nauki swo
ich dzieci oraz dodatkowo powstały nowe zadania wcześniej nierealizowane przez
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opiekunów (np. w zakresie pomocy w nauce online, gotowanie posiłków, organizo
wanie czasu wolnego itp.).
Życie rodzinne w znacznym stopniu utrudniało realizowanie zadań zawodo

wych w warunkach pracy home office. Wielu rodziców w czasie pandemii musiało
z jednej strony zwiększyć swoje zaangażowanie w opiekę nad dziećmi ze względu
na ich stałe przebywanie w domu, z drugiej strony opiekunowie stanęli przed za
daniem wykonywania pracy zawodowej w zupełnie nowych warunkach świadcze
nia pracy. Ponadto pracujący rodzice zostali zmuszeni do poszukiwania nowych
sposobów wykonywania ról rodzicielskich w sytuacji, gdy dzieci uczyły się zdalnie
i stale przebywały w domu, a oni musieli wykonywać pracę stacjonarnie w siedzi
bach firm, organizacji. Od rozpoczęcia pandemii życie rodzinne uległo znacznej
przemianie i wymaga nowego spojrzenia oraz podziału zadań (ról) w rodzinie.
Spodziewać się należy, że oczekiwania rodziców-pracowników, które uległy mo
dyfikacji w czasie pandemii pozostaną na dłużej, a wnioski z niniejszych badań
oraz rekomendacje dla pracodawców i władz publicznych będą aktualne w ciągu
najbliższych kilku lat.
Na tle nowych warunków funkcjonowania rodziny interesującye było ustalenie
podziału obowiązków domowych i ról rodzicielskich wykonywanych przed pan
demią i w czasie jej trwania. Ankieta została przygotowana tak, aby ustalić zakres
wykonywanych obowiązków w rodzinie przy uwzględnieniu przemian wywołanych
pandemią. W badaniu przyjęto do analizy najważniejszą grupę obowiązków tj.
sprzątania, robienia zakupów, gotowania, sprawowania opieki nad dziećmi, doglą
dania edukacji dzieci, organizowania czasu wolnego dzieci, dokonywania napraw
i remontów w domu.
W czasie pandemii można zaobserwować zmiany w podziale wykonywanych
obowiązków domowych i ról rodzicielskich. Szczególnie w zakresie opieki nad
dziećmi można odnotować, że rodzice dokonali modyfikacji w zakresie sprawo
wanej pieczy nad dziećmi. Przed pandemią co piąty rodzic wskazywał, że samo
dzielnie koordynuje opieką nad dziećmi (20,6 proc.). W czasie pandemii prawie
co trzeci rodzic ocenił, że pojedynczo opiekuje się dziećmi (27,7 proc.). Podobnie
sytuacja wyglądała w przypadku edukacji dzieci. Przed pandemią co trzeci rodzic
deklarował samotne kierowanie edukacją dzieci (30,8 proc.). Natomiast w czasie
pandemii 37,2 proc. opiekunów wskazało, że jednoosobowo nadzorują edukację
dzieci.
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Wykres 37.
Zaangażowanie w obowiązki domowe przed pandemią i od rozpoczęcia pandemii
(dane proc.)

■ Mniejsze ■ Średnie

■ Duże

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Mężczyźni w trakcie pandemii częściej podejmowali obowiązki domowe
niż przed pandemią (zaangażowanie w obowiązki przed pandemią mniejsze
- 81proc., w czasie pandemii - 67proc.)
Jednak nadal większość kobiet deklarowała, że z większym zaangażowaniem
zajmowała się obowiązkami domowymi.
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Wykres 38.
Ocena opieki nad dziećmi przed pandemią i od rozpoczęcia pandemii (dane proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 39.
Ocena wykonywania obowiązków w zakresie edukacji dzieci w czasie pandemii
w porównaniu z czasem sprzed pandemii (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W przypadku sprzątania oraz gotowania nie nastąpiła duża zmiana. Pandemia
nie wpłynęła znacząco na zmianę podziału ról w tym zakresie. Nadal to kobiety
albo samodzielnie, albo w większej części wykonują obowiązki domowe. Należy
pamiętać, że wśród ankietowanych ponad 90 proc. stanowią pracujące matki.
Większość badanych zarówno przed pandemią, jak i czasie pandemii z więk
szym zaangażowaniem robi porządki w domu (51,5 proc. respondentów przed
pandemią oraz 49,1 proc. w czasie pandemii) oraz wykonuje posiłki (39,1 proc.
w czasie pandemii oraz 39,4 proc. przed pandemią). W przypadku organiza
cji posiłków prawie jedna czwarta rodziców jest zaangażowana w samodzielne
działania w tym zakresie (37,4 proc. przed pandemią oraz 38,2 proc. w trakcie
pandemii).

Wykres 40.
Ocena wykonywania obowiązków w sprzątania w czasie pandemii
w porównaniu z czasem sprzed pandemii (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 41.
Wykonywanie obowiązków w zakresie gotowania w czasie pandemii w porównaniu
z czasem sprzed pandemii (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Sytuacja zmieniła się nieco w przypadku robienia zakupów. Od rozpoczęcia pande
mii prawie co trzeci respondent dokonuje samodzielnie zakupów. Przed pandemią
tylko co czwarty rodzic odpowiadał za robienie zakupów jednoosobowo (27,1 proc.
respondentów przed pandemią oraz 24,5 proc. od rozpoczęcia pandemii).
Wykres 42.
Ocena wykonywania obowiązków w sprzątania w czasie pandemii w porównaniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Znacząca korekta w zakresie zmiany obowiązków domowych nastąpiła w przypad
ku organizacji czasu wolnego dla dzieci. Przed pandemią tylko co piąty rodzic zaj
mował się samodzielnie dzieci w czasie wolnym (22,9 proc.). Od czasu rozpoczęcia
pandemii co trzeci rodzic został zmuszony do planowania czasu wolnego swoich
dzieci (29,5 proc.). W trakcie pandemii część rodziców stanęła przed faktem, że nie
może dzielić tylko obowiązków z innymi osobami i przejęła jednoosobową organi
zację czasu poza edukacją.
Wykres 43.
Ocena wykonywania obowiązków w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci
w czasie pandemii w porównaniu z czasem sprzed pandemii (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W poszczególnych rodzinach istnieje różny podział obowiązków, co pociąga za
sobą niejednakowe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków rodzicielskich
oraz różną ilość czasu poświęcanego na opiekę nad dziećmi. Wieloraki podział
obowiązków i rozbieżny czas poświęcany na wykonywanie ról rodzicielskich jest
dodatkowo potęgowany różnicami w zakresie osiąganych dochodów przez matkę
i ojca.
Nowe warunki funkcjonowania rodzin w czasie pandemii zwiększyły znacznie
zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Do oceny zaangażowania w opiekę nad
dziećmi wykorzystano pięciostopniową skalę od 1 do 5, gdzie „1” oznaczało, że
zaangażowanie w opiekę nad dziećmi znacznie się zmniejszyło, a „5” oznacza
ło, że zaangażowanie w opiekę nad dziećmi znacznie się zwiększyło. Co trzeci

108

Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kańtoch

respondent ocenił, że w czasie pandemii jego zaangażowanie w opiekę znacznie
się zwiększyło w stosunku do czasu sprzed pandemii (skala 5 - 32,4 proc.). Tylko
3,4 proc. rodziców sprecyzowało, że opieka nad dziećmi znacznie się zmniejszyła,
porównując czas sprzed pandemii i w trakcie pandemii (skala 1). Podobnie co
trzeci respondent wskazał swoje zaangażowanie w opiekę nad dziećmi na po
ziomie 3 (26,7 proc.) oraz 4 (29,5 proc.). Większe zaangażowanie w opiekę nad
dziećmi w czasie pandemii w stosunku z czasem sprzed pandemii częściej dekla
rują kobiety niż mężczyźni. Nieco rzadziej osoby najmłodsze w porównaniu ze
starszymi grupami wiekowymi. Nieco częściej opiekunowie trójki dzieci i dzieci
w wieku 9-14 lat.
Tabela 14.
Ocena zmiany zaangażowania w wykonywanie obowiązków wynikających z opieki
nad dziećmi w czasie pandemii w stosunku do czasu sprzed pandemii
(wiek i płeć; dane proc.)
Wiek

Płeć

Powyżej
50 lat

31-40
lat

41-50
lat

8,0%

3,7%

2,9%

3,3%

7,9%

9,1%

8,4%

7,6%

6,9%

26,4%

30,3%

30,1%

26,4%

26,7%

29,3%

29,5%

29,1%

33,9%

22,7%

29,0%

30,2%

31,7%

Znacznie się
zwiększyło

32,4%

33,2%

24,6%

30,1%

32,6%

32,6%

28,9%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

Znacznie się
zmniejszyło

3,4%

3,4%

3,4%

2

8,0%

8,0%

3

26,7%

4

Do 30
lat

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

24,526

23,808

df

4

12

,000*

,022*

Istotność
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Tabela 15.
Ocena zmiany zaangażowania w wykonywanie obowiązków wynikających
z opieki nad dziećmi w czasie pandemii w stosunku do czasu sprzed pandemii
(miejsce zamieszkania, wykształcenie; dane proc.)
Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Mniej
niż
średnie

Wyższe
Średnie zawodo
we

Znacznie się
zmniejszyło

6,8%

3,6%

3,0%

3,2%

2

6,1%

6,7%

8,6%

3

30,2%

27,8%

4

22,3%

Znacznie się
zwiększyło

Ogółem

Miasto
do 50
tys.

Miasto
50-500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

3,8%

3,4%

3,6%

2,9%

8,2%

7,4%

8,0%

8,1%

8,3%

26,2%

26,4%

26,3%

29,0%

27,1%

25,6%

27,7%

28,6%

30,4%

27,7%

27,8%

29,1%

32,1%

34,5%

34,3%

33,5%

31,7%

34,7%

31,8%

32,2%

31,1%

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

Wyższe Wieś

Testy chi-kwadrat Pearsona
Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Chi-kwadrat

28,425

23,424

df

12

12

Istotność

,005*

,024*

Tabela 16.
Ocena zmiany zaangażowania w wykonywanie obowiązków wynikających
z opieki nad dziećmi w czasie pandemii w stosunku do czasu sprzed pandemii
(liczba dzieci na wychowaniu; dane proc.)
Dzieci na wychowaniu

Ogółem

Jedno

Znacznie się zmniejszyło

3,4%

2

8,0%

3

Dwoje

Troje

Czworo lub więcej

3,3%

3,4%

2,4%

8,4%

7,4%

8,2%

7,9%

9,7%

26,7%

28,1%

26,5%

24,1%

27,8%

4

29,5%

28,6%

29,7%

32,4%

24,1%

Znacznie się zwiększyło

32,4%

32,7%

32,2%

33,1%

30,0%

Ogółem

7800

2339

4201

1023

237
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Dzieci na wychowaniu
Chi-kwadrat

34,074

df

12

Istotność

,001*

Wykres 44.
Zmiana zaangażowania w opiekę nad dziećmi przed pandemią i w trakcie jej trwania
(dane w proc.; średnie odpowiedzi na skali)*
Płeć
Mężczyzna
Wiek
Do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
Powyżej 50 lat
Wykształcenie
Mniej niż średnie
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe
Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do50tys.
Miasto 5O-5OOtys.
Miasto powyżej 500 tys.
Dzieci na wychowaniu
Jedno
Dwoje
Troje
Czworo lub więcej
Wiek dzieci
O-3 lata
4-5 lat
6-8 lat
9-14 lat
15-18 lat
Pow. 18 lat

3,81
3,68

3,58
3,78
3,82
3,76
3,72
3,83
3,81
3,79
3,82
3,77
3,78
3,80

3,80
3,79
3,86

3,73
3,72
3,78
3,84
3,72
3,67

*Respondenci mieli do wskazania zmianę zaangażowania na skali od 1 do 5; gdzie „1” oznacza, że
zaangażowanie w opiekę nad dziećmi znacznie się zmniejszyło, a „5” oznacza, że zaangażowanie
znacznie się zwiększyło.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Interesujące było także ustalenie, jak rodzice oceniają swój wkład czasu poświęca
nego na opiekę nad dziećmi w stosunku do czasu innych osób, z którymi wspól
nie wychowują dzieci. W badaniu poproszono respondentów o wskazanie czasu
poświęcanego na wychowanie dzieci z podziałem na matkę i ojca przy założeniu,
że całkowity czas opieki nad dziećmi wynosi 100 proc. Badania jasno wskazały,
że głównie matki sprawują opiekę nad dziećmi. Łącznie 78 proc. respondentów
wskazało, że matki angażują w opiekę nad dziećmi powyżej 50 proc. całkowitego
czasu sprawowania opieki nad dziećmi. W sumie 85 proc. respondentów wskazało,
że aktywny czas opieki nad dziećmi wykonywany jest przez ojców w czasie niższym
niż 50 proc. całkowitego czasu sprawowania opieki.
Ocena wkładu czasu w opiekę nad dziećmi w stosunku do wkładu czasu, który
poświęcają na to inne osoby, z którymi wspólnie wychowuje się dzieci, daje intere
sujące wyniki w podziale na płeć badanych. Kobiety częściej wskazują na większy
wkład czasu ze swojej strony niż ze strony partnera, a mężczyźni o wiele częściej
wskazują na względnie równy podział czasu poświęcanego na opiekę nad dziećmi.

Wykres 45.
Ocena wkładu czasu poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca
(wartości kumulatywne) *

*Pytanie: Jak Pan(-i) ocenia swój wkład czasu w opiekę nad dziećmi w stosunku do wkładu czasu,
który poświęcają na to inne osoby, z którymi wspólnie wychowuje Pan(-i) dziecko/dzieci, przyjmując,
że całkowity czas opieki nad dziećmi wynosi 100 proc.?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 46.
Ocena wkładu czasu poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca
w opinii kobiet (wartości kumulatywne)
*

*Pytanie: Jak Pan(-i) ocenia swój wkład czasu w opiekę nad dziećmi w stosunku do wkładu czasu,
który poświęcają na to inne osoby, z którymi wspólnie wychowuje Pan(-i) dziecko/dzieci, przyjmując,
że całkowity czas opieki nad dziećmi wynosi 100 proc.?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 47.
Ocena wkładu czasu poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca
w opinii mężczyzn (wartości kumulatywne)
*

*Pytanie: Jak Pan(-i) ocenia swój wkład czasu w opiekę nad dziećmi w stosunku do wkładu czasu,
który poświęcają na to inne osoby, z którymi wspólnie wychowuje Pan(-i) dziecko/dzieci, przyjmując,
że całkowity czas opieki nad dziećmi wynosi 100 proc.?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 48.
Ocena stopienia satysfakcji z życia zawodowego a stopień zaangażowania
w obowiązki domowe - średnia w skali od 1 - bardzo niezadowolony(-a),
do 5 -bardzo zadowolony(-a)(średnia ocena)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Badania wykazały, że zaangażowanie w obowiązki domowe ma istotny wpływ
na poziom zadowolenia z życia zawodowego. Im więcej obowiązków domo
wych, tym mniejsza satysfakcja z życia zawodowego. Dotyczy to zarówno
sytuacja przed pandemią, jak i w trakcie jej trwania.

TRUDNOŚCI W OPIECE NAD DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Interesującym aspektem badań było także sprawdzenie, czy i w jakim stopniu
opieka nad dziećmi była trudniejsza po rozpoczęciu pandemii. Z badań wy
nika, że opieka w czasie pandemii była trudniejsza dla kobiet niż mężczyzn,
a także dla osób w wieku 31-40 lat niż starszych. W najmłodszej kategorii
wiekowej, co prawda odnotowano największy udział osób deklarujących, że
opieka jest bardzo trudna, ale też największy tych, którzy twierdzą, że jest
bardzo łatwa. Najtrudniejsza jest dla opiekunów trójki dzieci oraz opiekunów
dzieci młodszych.

Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kańtoch

114

Tabela 17.
Trudności w łączeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi w czasie pandemii
ze względu na płeć i wiek (dane proc.)
Wiek

Płeć

Powyżej
50 lat

Ogółem Kobieta

Mężczyzna

Do 30 lat 31-40 lat 41-50 lat

Bardzo łatwe

3,4%

3,1%

6,8%

9,1%

2,0%

4,4%

6,9%

2

5,7%

5,2%

10,4%

5,7%

4,5%

6,8%

8,5%

3

18,3%

17,8%

23,2%

16,5%

16,2%

20,2%

22,4%

4

31,2%

31,4%

29,3%

19,9%

31,4%

31,8%

28,0%

Bardzo trudne 41,3%

42,5%

30,3%

48,9%

45,9%

36,9%

34,1%

7063

737

176

3645

3733

246

Ogółem

7800

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

93,684

144,594

df

4

12

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 18.
Trudności w łączeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi w czasie pandemii ze
względu na liczbę dzieci na wychowaniu (dane proc.)
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Dzieci na wychowaniu
Chi-kwadrat

43,704

df

12

Istotność

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela19.
Trudności w łączeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi w czasie pandemii
ze względu płeć i wiek (dane proc.)
Płeć

Wiek

Ogółem Kobieta Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Zamknięcie placó
wek oświatowych
i opiekuńczo-wycho
wawczych / nauka
w systemie zdalnym

80,6%

81,1%

76,0%

72,7%

84,9%

77,4%

70,7%

Wysokie opłaty za żło
bek, przedszkole, szko
łę, zajęcia dodatkowe

3,0%

2,8%

4,2%

5,7%

3,4%

2,4%

3,3%

Trudności w załatwia
niu spraw codziennych
(np. zakupy, sprawy
urzędowe) bez angażo
wania dzieci

22,7%

22,5%

24,3%

38,6%

27,3%

17,7%

18,3%

Trudności w zatrudnie
niu opiekunki(-a) dla
3,3%
dziecka / dzieci

3,3%

3,4%

8,5%

3,9%

2,5%

3,3%

Brak bliskich mogących
wesprzeć mnie w opiece 33,1%
nad dzieckiem / dziećmi

33,4%

30,3%

30,1%

36,1%

30,9%

26,0%

Brak zajęć dodatkowych
dla dziecka / dzieci

36,2%

36,1%

37,2%

21,6%

32,9%

40,1%

37,4%

Brak możliwości dosto
sowania swojego czasu
pracy do godzin zajęć
21,6%
opiekuńczo-wycho
wawczych i edukacyj
nych dzieci

22,1%

16,3%

26,1%

23,6%

19,9%

14,2%
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Płeć

Wiek

Ogółem Kobieta Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Ograniczone możliwości
organizacji czasu wolne 51,8%
go dla dziecka / dzieci

51,8%

51,7%

29,5%

48,7%

55,7%

54,5%

Żadna z powyższych

1,2%

1,2%

1,1%

1,7%

0,8%

1,5%

2,4%

Nie napotykam
trudności

2,2%

2,0%

4,3%

6,8%

1,2%

2,7%

5,7%

Inna wypowiedź

17,9%

18,2%

15,1%

12,5%

17,4%

18,9%

15,0%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Uwaga: odpowiedzi nie sumuje się, gdyż respondenci mogli wskazać kilka możliwości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela20.
Trudności w łączeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi w czasie pandemii
ze względu wykształcenie i miejsce zamieszkania (dane proc.)
Wykształcenie
Mniej
Wyższe
niż
Średnie zawo Wyższe
średnie
dowe

Zamknięcie placó
wek oświatowych
i opiekuńczo-wycho
wawczych / nauka
w systemie zdalnym
Wysokie opłaty za
żłobek, przedszko
le, szkołę, zajęcia
dodatkowe
Trudności w za
łatwianiu spraw
codziennych (np.
zakupy, sprawy
urzędowe) bez
angażowania dzieci
Trudności
w zatrudnieniu
opiekunki(-a) dla
dziecka / dzieci

Miejsce zamieszkania
Miasto Miasto Miasto
Wieś do 50 50-500 powyżej
tys.
tys.
500 tys.

68,7%

82,3%

80,9%

80,8%

80,3% 79,3% 80,7%

4,0%

3,4%

2,0%

3,0%

2,8%

22,3%

24,5%

20,7%

22,5%

21,5% 21,5%

5,4%

4,0%

3,9%

3,0%

3,6%

2,8%

3,8%

81,5%

3,6%

2,8%

23,6%

23,5%

3,4%

2,8%
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Miejsce zamieszkania
Miasto Miasto Miasto
Wieś do 50 50-500 powyżej
tys.
tys.
500 tys.

Wykształcenie
Mniej
Wyższe
niż
Średnie zawo- Wyższe
średnie
dowe
Brak bliskich mogących wesprzeć
mnie w opiece nad
dzieckiem /dziećmi
Brak zajęć do
datkowych dla
dziecka / dzieci
Brak możliwości
dostosowania
swojego czasu pracy
do godzin zajęć
opiekuńczo-wycho
wawczych i eduka
cyjnych dzieci
Ograniczone moż
liwości organizacji
czasu wolnego dla
dziecka / dzieci
Żadna
z powyższych
Nie napotykam
trudności
Inna wypowiedź

Ogółem

22,3%

30,4%

32,8%

34,3%

27,7% 32,6%

32,9%

37,6%

29,1%

34,7%

35,9%

36,9%

35,9% 37,6%

36,0%

35,9%

26,3%

24,5%

20,1%

20,9%

22,8% 23,6%

23,9%

18,1%

36,0%

44,6%

52,8%

54,0%

51,0% 50,4%

50,1%

54,3%

4,0%

1,5%

0,7%

1,1%

1,1%

1,2%

1,4%

1,2%

5,8%

2,9%

2,6%

1,8%

2,6%

2,2%

2,2%

1,8%

15,8%

14,6%

15,5%

19,0%

14,8% 14,9%

18,4%

21,5%

278

1200

740

5582

1986

1713

2676

1425

Uwaga: odpowiedzi nie sumuje się, gdyż respondenci mogli wybrać kilka możliwości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 21.
Trudności w łączeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi w czasie pandemii
ze względu na liczbę dzieci na wychowaniu (dane proc.)
Dzieci na wychowaniu
Ogółem Jedno
Zamknięcie placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych / nauka
w systemie zdalnym
Wysokie opłaty za żłobek, przedszkole,
szkołę, zajęcia dodatkowe
Trudności w załatwianiu spraw codzien
nych (np. zakupy, sprawy urzędowe) bez
angażowania dzieci

Dwoje

Troje

Czworo lub
więcej

80,6%

77,5%

81,8%

83,9%

75,1%

3,0%

1,5%

3,2%

4,8%

6,8%

22,7%

20,4%

23,4%

24,1%

25,3%
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Dzieci na wychowaniu
Ogółem Jedno
Trudności w zatrudnieniu opiekunki(-a)
dla dziecka / dzieci
Brak bliskich mogących wesprzeć mnie
w opiece nad dzieckiem / dziećmi
Brak zajęć dodatkowych dla dziecka / dzieci
Brak możliwości dostosowania swojego
czasu pracy do godzin zajęć opiekuńczo
-wychowawczych i edukacyjnych dzieci
Ograniczone możliwości organizacji czasu
wolnego dla dziecka / dzieci
Żadna z powyższych
Nie napotykam trudności
Inna wypowiedź
Ogółem

Dwoje

Troje

Czworo lub
więcej

3,3%

3,0%

3,2%

4,1%

4,6%

33,1%

32,4%

33,9%

33,4%

24,9%

36,2%

39,1%

35,7%

33,4%

28,7%

21,6%

21,8%

21,7%

21,4%

18,6%

51,8%

51,7%

52,0%

53,9%

40,9%

1,2%
2,2%
17,9%
7800

1,5%
2,8%
17,3%
2339

1,0%
2,0%
18,0%
4201

1,1%
0,9%
18,8%
1023

3,4%
5,1%
19,0%
237

Uwaga: odpowiedzi nie sumuje się, gdyż respondenci mogli wybrać kilka możliwości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Istotne dla badania było wskazanie, z jakimi trudnościami w opiece nad dziećmi
spotykają się pracujący rodzice. Głównym problem rodziców jest nauka zdalna
oraz zamknięcie placówek edukacyjnych i wychowawczych (80,6 proc.). Ponad
to rodzice wskazywali na ograniczone możliwości organizacji czasu wolnego
dla dzieci (51,8 proc.), trudności w załatwieniu spraw codziennych bez zaan
gażowania dzieci (22,7 proc.), brak bliskich osób mogących wesprzeć rodziców
w opiece nad dziećmi (33,1 proc.). Wielu pracujących rodziców wskazało osobiste
doświadczenia z opieką nad dziećmi w czasie pandemii. Najczęściej wskazywali
następujące trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie pandemii:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

duże zaangażowanie w odrabianie lekcji z dziećmi,
zmniejszone kontakty rówieśnicze / społeczne,
dzieci pozostawione same sobie, gdy rodzice muszą iść do pracy,
problemy emocjonalne w rodzinie,
obciążenie rodziców zapewnieniem odpowiednim sprzętem do pracy i nauki,
brak odpowiedniej przestrzeni do pracy i nauki w domu,
zmiana organizacji obowiązków domowych,
braku możliwości kontroli nad edukacją zdalną, gdy rodzice wykonują obo
wiązki zawodowe,
obniżony poziom nauki szkolnej i przedszkolnej,
brak wsparcia dla dzieci mających problemy w nauce oraz psychospołeczne,
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>
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brak motywacji do nauki,
ograniczony dostęp do służby zdrowia,
ograniczone kontakty rodzinne i przyjacielskie.

Wykres 49.
Trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie pandemii w opinii pracują
cych rodziców (dane w proc.; średnie odpowiedzi na skali)
*
Płeć
Kobieta

Mężczyzna

Wiek
Do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat

Powyżej 50 lat

Wykształcenie
Mniej niż średnie
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe

Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 50 tys.

Miasto 50-500tys.
Miasto powyżej 500 tys.
Dzieci na wychowaniu

Jedno
Dwoje

T roje
Czworo lub więcej

Wiek dzieci
0-3 lata

4-5 lat
6-8 lat

9-14 lat
15-18 lat
Pow. 18 lat

*respondenci mieli możliwość wskazania odpowiedzi na skali od 1 (bardzo łatwe) do 5 (bardzo
trudne) na wykresie są wskazane odpowiedzi dot. bardzo trudne i trudne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

ROZDZIAŁ IX
ŁĄCZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM WŚRÓD PRACUJĄCYCH RODZICÓW
W CZASIE PANDEMII COVID-19
Przeprowadzone badania miały również na celu sprawdzenie, jak rodzice oce
niają znaczenie możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.
Z analiz wyraźnie widać, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierają miejsce
pracy, kierując się potrzebą pogodzenia pracy z życiem prywatnym, choć także
dla większości mężczyzn ten aspekt jest również ważny lub decydujący. Osoby
najstarsze rzadziej niż młodsze twierdziły, że taka możliwość jest decydująca
lub bardzo ważna, ale w większości także uważały ją za ważną. Wykształcenie
ma wpływ na wybór miejsca pracy, które pozwala na godzenie pracy z życiem
prywatnym.

Tabela 22.
Możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym
jako czynnik mający znaczenie przy wyborze miejsca pracy ze względu na płeć i wiek
(dane proc.)
Wiek

Płeć

Ogółem Kobieta Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Decydujące lub bardzo
ważne

65,6%

66,6%

55,4%

64,2%

69,0%

63,1%

52,0%

Ważne

25,6%

25,2%

30,1%

15,3%

23,9%

27,4%

31,3%

Nieważne / trudno
ocenić

8,8%

8,2%

14,5%

20,5%

7,1%

9,5%

16,7%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Osoby z wyższym wykształceniem wyraźnie częściej decydowały się na pracę, która
daje takie możliwości niż osoby z niższym wykształceniem. Można przypuszczać,
że ma to związek z podażą pracy dla osób o różnym poziomie wykształcenia.
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Tabela 23.
Możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym
jako czynnik mający znaczenie przy wyborze miejsca pracy
ze względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania
(dane proc.)

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Mniej
Wyższe
niż
Średnie zawo
średnie
dowe

Wyższe Wieś

Miasto Miasto
do 50
50-500
tys.
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

Decydujące lub
bardzo ważne

38,1%

55,9%

63,4%

69,3%

63,6%

64,1%

59,7%

71,5%

Ważne

36,7%

31,1%

26,2%

23,8%

26,5%

26,0%

30,1%

21,9%

Nieważne /
trudno ocenić

25,2%

13,0%

10,4%

6,9%

9,9%

9,8%

10,2%

6,6%

Ogółem

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Pandemia nie wpłynęła znacząco na oddzielenie czasu pracy od prywatnego
pracujących rodziców. W badaniach podjęto próbę ustalenia, czy rodzice są
w stanie wydzielić granicę pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Zapyta
no o tę kwestię zarówno w ocenie poprzez wydzielenia czasu na pracę i rodzi
nę, jak i poprzez wykazanie jak następuje godzenie obowiązków zawodowych
z rodzinnymi. Nieco ponad połowa rodziców (54,7 proc.) wskazała, że może
podzielić czas na zawodowy i prywatny (16,5 proc. rodziców dokonuje tego
w sposób zdecydowany, 38,2 proc. opiekunów w sposób raczej zdecydowany).
Około 40 proc. opiekunów nie widzi trudności w rozdzieleniu czasu prywat
nego od zawodowego (24,4 proc. rodziców raczej nie dzieli czasu na prywatny
i zawodowy, 16,4 proc. opiekunów zdecydowanie nie dokonuje podziału czasu
na różne zadania).

Łączenie pracy z życiem rodzinnym wśród pracujących rodziców w czasie pandemii covid-19

Wykres 50.
Ocena możliwości podziału czasu na zawodowy i prywatny przez pracujących
rodziców (dane proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 51.
Oddzielenie czasu pracy i czasu prywatnego ze względu na płeć (dane proc.)

■ Ogółem (N = 7800)

■ Kobieta (N = 7063)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

U Mężczyzna (N = 737)
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Z danych wynika, że osoby z niższym wykształceniem częściej oddzielają czas pracy
od prywatnego. Częściej są to także osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości.
Tabela 24.
Oddzielenie czasu pracy i czasu prywatnego ze względu na wykształcenie i miejsce
zamieszkania (dane proc.)
Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Mniej
niż
średnie

Wyższe
zawo
Średnie dowe
Wyższe Wieś

Miasto
do 50
tys.

Miasto
50-500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

Zdecydowanie
tak

25,9%

24,5%

17,8%

17,1%

14,1%

Raczej tak

40,6%

37,8%

18,4%

14,1%

18,4%

38,0%

38,2%

40,2%

39,8%

39,2%

35,3%

26,0%

23,2%

22,9%

22,9%

26,9%

Raczej nie

14,4%

19,3%

23,8%

Zdecydowanie
nie

10,4%

12,8%

14,3%

17,8%

14,2%

14,2%

15,4%

19,9%

Trudno
powiedzieć

8,6%

5,6%

5,5%

3,9%

4,0%

5,2%

5,3%

3,8%

Ogółem

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

Testy chi-kwadrat Pearsona
Wykształcenie
Chi-kwadrat 157,719

Miejsce
zamieszkania
73,545

df

12

12

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Nowa, dotychczas niespotykana sytuacja, wymusiła zarówno na pracownikach, jak
i pracodawcach liczne zmiany. W części przypadków pandemia doprowadziła do
zwolnień ze strony pracodawców oraz do rezygnacji z pracy przez pracowników.
W wielu przypadkach dokonano korekty w zakresie obowiązków zawodowych
i czasu pracy, co niejednokrotnie było determinowane koniecznością sprawowania
opieki nad dziećmi. W ankiecie zamieszczono pytanie, które miało na celu ustalenie,
jakie zmiany zaszły w życiu zawodowym po zaistnieniu pandemii i czy wpływ na to
miała sytuacja rodzinna. Większość respondentów (67,2 proc.) wskazała, że pande
mia doprowadziła do przeorganizowania pracy zarówno w zakresie czasu pracy, jak
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i wykonywanych obowiązków służbowych. Tylko co trzeci pracujący rodzic wskazał,
że pandemia nic nie zmieniła w jego życiu zawodowym (27,9 proc.). 15 proc. rodzi
ców planuje zmianę zatrudnienia ze względu na charakter wykonywanej pracy lub
trudności w godzeniu życia zawodowego z opieką nad dziećmi (12,9 proc.). Połowa
pracujących rodziców planuje podnoszenie swoich kwalifikacji (49,5 proc.), tak aby
dostosować się do obecnych warunków świadczenia pracy. Większość rodziców nie
planuje zmiany miejsca pracy, aby mieć lepsze warunki do opieki nad dziećmi (75,8
proc.) oraz aby zwiększyć swoje dochody (75,8 proc.).

Wykres 52.
Zmiany w życiu zawodowym wywołane pandemią (dane proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Pracujący rodzice od czasu rozpoczęcia pandemii znaleźli się w zupełnie nowych
warunkach sprawowania opieki nad dziećmi. Stale muszą godzić role rodzica i pra
cownika. Interesujące z punktu widzenia wykonywanej pracy zawodowej było usta
lenie, jak pracujący rodzice godzą obowiązki zawodowe z wykonywaniem pieczy
nad dziećmi, zwłaszcza osoby pracujące zdalnie.
Na podstawie badania można wskazać, że rodzice praktykują różne metody łą
czenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Trudno jest wskazać jedną domi
nującą technikę. Większość rodziców (73,8 proc.) łączy czas pracy z opieką nad
dziećmi. Prawie co czwarty rodzic (22,4 proc.) wskazał, że niewielki czas pracy
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łączy z opieką nad dziećmi. Jedna czwarta rodziców (24,1 proc.) oceniła, że cały
czas pracy łączy z równoczesną opieką nad dziećmi. Tylko co piąty rodzic (21,4
proc.) całkowicie oddziela czas pracy od czasu poświęcanego na opiekę nad dziećmi.

Wykres 53.
Równoczesne wykonywanie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi
(dane proc.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Niemal co czwarta kobieta i 17,4% mężczyzn deklaruje, że cały czas łączą pracę
z opieką nad dzieckiem / dziećmi. Wziąwszy pod uwagę także pozostałe odpowiedzi,
można stwierdzić, że kobiety częściej niż mężczyźni łączą pracę z opieką nad dziećmi.
Tabela 25.
Równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie obowiązków zawodowych z opie
ką nad dziećmi ze względu na płeć i wiek (dane proc.)
Wiek

Płeć

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Do 30
lat

31-40
lat

17,4%

18,8%

25,8% 22,7%

24,8%

28,1%

21,6% 29,0% 28,3%

21,5%

Ogółem

Kobieta Mężczyzna

Tak, CAŁY czas łączę
pracę z opieką nad
dzieckiem/dziećmi

24,1%

24,8%

Tak, WIĘKSZOŚĆ czasu
łączę pracę z opieką nad
dzieckiem / dziećmi

28,3%

28,3%
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Wiek

Płeć

Ogółem

Kobieta Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Tak, ale NIEWIELKI czas
pracy łączę z opieką nad
dzieckiem / dziećmi

22,4%

21,9%

27,8%

22,7%

21,1%

23,8%

21,1%

NIE ŁĄCZĘ pracy
z opieką nad dzieckiem
/ dziećmi

21,4%

21,1%

23,7%

30,7%

19,7% 21,9%

30,5%

Trudno powiedzieć

3,8%

3,9%

3,0%

6,2%

4,4%

3,2%

2,0%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

29,369

56,297

df

4

12

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Można także dostrzec związek wykształcenia z częstością deklaracji o łączeniu
pracy z opieką nad dziećmi. Osoby z wykształceniem wyższym częściej łączą te
obowiązki. Wynika to zapewne w jakiejś mierze z charakteru pracy, która na takie
łączenie obowiązków pozwala lub nie.

Tabela 26.
Równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie obowiązków zawodowych z opie
ką nad dziećmi ze względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania (dane proc.)
Wykształcenie

Miejsce zamieszkania
Miasto
do 50
tys.

Mniej
niż
średnie

Wyższe
Średnie zawodo- Wyższe Wieś
we

Tak, CAŁY czas łączę
pracę z opieką nad
dzieckiem / dziećmi

21,9%

22,7%

22,7%

24,7%

22,4%

21,5% 23,6%

27,1%

Tak, WIĘKSZOŚĆ czasu
łączę pracę z opieką nad
dzieckiem / dziećmi

18,0%

17,4%

26,2%

31,4% 25,5%

24,5% 25,9%

34,0%

Tak, ale NIEWIELKI
czas pracy łączę
z opieką nad dziec
kiem / dziećmi

14,0%

19,8%

22,6%

23,4%

22,5%

22,5%

22,3%

Miasto
50-500
tys.

22,5%

Miasto
powyżej
500 tys.
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Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Mniej
niż
średnie

Wyższe
Średnie zawodo Wyższe Wieś
we

33,5%

33,0%

26,2%

17,6% 25,3%

26,7% 23,8%

14,1%

Trudno powiedzieć

12,6%

7,2%

2,3%

2,8%

4,6%

4,8%

4,3%

2,4%

Ogółem

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

NIE ŁĄCZĘ pracy
z opieką nad dziec
kiem / dziećmi

Miasto
do 50
tys.

Miasto
50-500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

Testy chi-kwadrat Pearsona
Wykształcenie

Miejsce
zamieszkania

Chi-kwadrat

348,449

188,593

df

12

12

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Liczba dzieci na wychowaniu w pewnym stopniu wpływa na łączenie pracy z równo
czesną opieką nad dziećmi. Osoby sprawujące opiekę na czwórką lub większą liczbą
dzieci nieco częściej niż pozostali rodzice cały czas łączą pracę z opieką nad dziećmi.
Tabela 27.
Równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie obowiązków zawodowych
z opieką nad dziećmi ze względu na liczbę dzieci na wychowaniu (dane proc.)
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Dzieci na wychowaniu

Chi-kwadrat

43,749

df

12

Istotność

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wyniki badań pokazały, że 37,8 proc. osób pracujących wyłącznie w systemie zdalnym
równocześnie zajmuje się dziećmi, a 39 proc. „pracowników online” większość czasu
pracy łączy z opieką nad dziećmi. U osób, u których system zdalny dominuje, sytuacja
wygląda podobnie, 31 proc. badanych równocześnie pracuje i zajmuje się dziećmi,
a 47 proc. większość czasu pracy zawodowej łączy z opieką. Tylko 2,5 proc. badanych,
którzy pracują wyłącznie zdalnie i 2,6 proc., u których dominuje praca zdalna, nie
łączy równoczesnego wykonywania obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi.
Zdolność do oddzielenia czasu pracy zawodowej od czasu prywatnego jest zwią
zana z koniecznością dostosowania swojej pracy do opieki nad dziećmi. Szczegó
łowe rozkłady zmiennych zostały zaprezentowane w tabeli i na wykresie poniżej.
W uproszczonej formie zależność tę pokazano na wykresie.

Wykres 54.
Dostosowanie opieki na dziećmi do możliwości oddzielenia czasu pracy od czasu
prywatnego (dane proc.)
Czy jest Pan(i) w stanie oddzielić czas pracy zawodowej od czasu prywatnego?

■ Zdecydowanie tak BRaczejtak ■ Raczej nie Zdecydowanie nie ■ Trudno powiedzieć

Zdecydowanie tak (N =2447)

Raczej tak (N = 3070)

Raczej nie (N=1353)

Zdecydowanie nie (N =564)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Zdecydowana większość rodziców ma problem z oddzieleniem czasu prywatnego
w dostosowaniu do opieki na dziećmi. Blisko 70 proc. rodziców zdecydowanie i ra
czej tak dostosowuje opiekę nad dziećmi, a 47 proc. nie jest w stanie oddzielić czasu
prywatny od zawodowego.
Wykres 55.
Zależność między dostosowaniem opieki nad dziećmi a wydzieleniem czasu
na prywatny i zawodowy* (dane proc.)
Czy jest Pan(i) w stanie oddzielić czas pracy zawodowej od czasu prywatnego?
■ Zdecydowanie + raczej tak

■ Zdecydowanie + raczej nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Rodzice w różny sposób radzą sobie z koniecznością świadczenia pracy i równo
czesnym zajmowaniem się dziećmi. Większość rodziców (70,8 proc.) dostosowuje
swoją pracę do opieki, a tylko jedna czwarta respondentów (24,5 proc.) nie dostosu
je pracy do opieki nad dziećmi. Badania wskazały, że większość rodziców łączy czas
pracy z opieką nad dziećmi, dostosowując pracę do ról rodzicielskich.
Tabela 28.
Ocena dostosowania pracy do opieki nad dziećmi ze względu na płeć i wiek (dane proc.)
Płeć

Wiek

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Ogółem

Kobieta

Do 30
Mężczyzna
lat

Zdecydowanie tak

31,4%

31,5%

30,3%

30,7%

35,3%

28,0%

25,6%

Raczej tak

39,4%

39,4%

38,9%

34,7%

39,3%

39,6%

39,0%

Raczej nie

17,3%

17,2%

19,1%

13,6%

14,7%

19,9%

20,7%

Zdecydowanie nie

7,2%

7,2%

7,6%

10,8%

6,1%

8,0%

11,0%

Trudno powiedzieć

4,7%

4,8%

4,1%

10,2%

4,7%

4,5%

3,7%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

2,676

97,722

df

4

12

Istotność

,613

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Mężczyźni równie często co kobiety twierdzą, że dostosowują swoją pracę do opieki
nad dziećmi. Najczęściej twierdząco odpowiadają osoby w wieku 31-40 lat. Wy
raźnie częściej dostosowują pracę do opieki nad dziećmi osoby z wykształceniem
wyższym oraz mieszkańcy największych miast.
Wyniki badań pokazały, że 37,8 proc. osób pracujących wyłącznie w systemie
zdalnym równocześnie zajmuje się dziećmi, a 39 proc. większość czasu pracy łączy
z opieką nad dziećmi. U osób, u których system zdalny dominuje, sytuacja wygląda
podobnie, 31 proc. badanych równocześnie pracuje i zajmuje się dziećmi, a 47 proc.
większość czasu pracy zawodowej łączy z opieką. Tylko 2,5 proc. badanych, którzy
pracują wyłącznie zdalnie i 2,6 proc., u których dominuje praca zdalna, nie łączy
równoczesnego wykonywania obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi.
W warunkach pandemii dla rodziców najważniejsza stała się możliwość wyko
nywania pracy z domu (36 proc.) oraz możliwość osiągnięcia odpowiednich docho
dów (34,9 proc.). Z pewnością jest to efekt zamknięcia wielu placówek oświatowych
i wychowawczych, co wymusza na opiekunach sprawowanie stałej pieczy nad dzieć
mi oraz zwiększony zakres obowiązków rodzicielskich związany m.in. z edukacją
dzieci. Jedna trzecia rodziców wskazała również możliwość elastycznego dnia lub
tygodnia pracyjako ważny czynnik przy wyborze pracy. Należy wskazać, że pomimo
rozwinięcia pracy zdalnej, rodzice nadal zwracają uwagę na łatwy i szybki dojazd do
pracy oraz różne formy organizacji pracy dostosowane do ich potrzeb (elastyczne
formy świadczenia pracy, brak nadgodzin itp.).
Uzupełnieniem kwestii czynników wyboru pracy było ustalenie, jakie znaczenie
ma możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Dominująca część
rodziców (90 proc.) zwraca uwagę przy wyborze pracy na sposobność łączenia życia
zawodowego z prywatnym. Co trzeci rodzic (32,9 proc.) wskazuje, że możliwość
godzenia opieki nad dziećmi z pracą zawodową jest rozstrzygająca i dominująca.
Dla podobnego odsetka pracowników (32,7 proc.) jest to ważne, ale nie rozstrzyga
jące. Tylko dla 10 proc. rodziców możliwość godzenia pracy z obowiązkami rodzin
nymi nie ma znaczenia (jest mało istotne lub nieistotne).
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Tabela 29.
Ocena oddzielenia czasu pracy od życia prywatnego w zestawieniu na wymagania
dotyczące zmiany organizacji pracy (dane proc.)
Praca w obecnych warunkach wymaga ode mnie przeorganizowania
mojej pracy (czasu pracy, zakresu wykonywanych obowiązków)
Tak
Ogółem
Nie
Nie mam zdania
Zdecydowanie tak
17,3%
16,5%
9,1%
34,3%
38,2%
Raczej tak
34,5%
44,5%
46,2%
" 24,4%
29,7%
12,5%
Raczej nie
19,1%
22,2%
Zdecydowanie nie
16,4%
4,1%
7,6%
Trudno powiedzieć
2,8%
4,4%
4,6%
11,5%
5242
2176
382
Ogółem
7800

Testy chi-kwadrat Pearsona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

U większości rodziców pandemia wymusiła zmiany obecnych warunków wykony
wania pracy (czasu pracy i obowiązków) - 80 proc.

Wykres 56.
Znaczenie możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym dla wyboru
pracy (dane w proc.)

Nieistotny/nie

Rozstrzygający/
dominujący; 32,9

Bardzoważny, ale nie
rozstrzygający; 32,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W badaniach podjęto również próbę ustalenia, czy możliwość godzenia życia
zawodowego z prywatnym jest ważnym czynnikiem determinującym wybór
miejsca pracy. Dla co trzeciego respondenta możliwość godzenia pracy z ży
ciem prywatnym jest rozstrzygający. Dla podobnej grupy rodziców jest oceniany
jako ważny, ale nie rozstrzygający. Mało istot i nie istotny jest dla około 5 proc.
rodziców.

Tabela30.
Ocena wyboru miejsca pracy ze względu na możliwość godzenia życia zawodowego
z prywatnym (płeć, wiek; dane proc.)
Wiek

Płeć
Ogółem

Kobieta Mężczyzna

Do 30
lat

31-40
lat

41-50
lat

Powyżej
50 lat

Decydujące lub bardzo
65,6%
ważne

66,6%

55,4%

64,2%

69,0%

63,1%

52,0%

Ważne

25,6%

25,2%

30,1%

15,3%

23,9%

27,4%

31,3%

8,8%

8,2%

14,5%

20,5%

7,1%

9,5%

16,7%

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Nieważne
ocenić

Ogółem

/

trudno

Testy chi-kwadrat Pearsona
Płeć

Wiek

Chi-kwadrat

49,267

94,798

df

2

6

Istotność

,000*

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykształcenie ma wpływ na wybór miejsca pracy, które pozwala na godzenie pracy
z życiem prywatnym. Osoby z wyższym wykształceniem wyraźnie częściej decydo
wały się na pracę, która daje takie możliwości niż osoby z niższym wykształceniem.
Można przypuszczać, że ma to związek z podażą pracy dla osób o różnym poziomie
wykształcenia.
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Tabela 31.
Ocena wyboru miejsca pracy ze względu na możliwość godzenia życia zawodowego
z prywatnym (wykształcenie, miejsce zamieszkania; dane proc.)
Miejsce zamieszkania

Wykształcenie
Mniej
niż
średnie

Średnie

Wyższe
zawo
dowe

Wyższe

Wieś

Miasto
do 50
tys.

Miasto
50-500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

Decydujące lub bar
38,1%
dzo ważne

55,9%

63,4%

69,3%

63,6%

64,1%

59,7%

71,5%

Ważne

36,7%

31,1%

26,2%

23,8%

26,5%

26,0%

30,1%

21,9%

Nieważne / trudno
ocenić

25,2%

13,0%

10,4%

6,9%

9,9%

9,8%

10,2%

6,6%

Ogółem

278

1200

740

5582

1986

1425

1713

2676

Testy chi-kwadrat Pearsona
Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Chi-kwadrat

229,242

76,138

6

6

,000*

,000*

df
Istotność
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Nieoczywisty wynik otrzymano, zestawiając znaczenie wyboru miejsca pracy ze
względu na możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym z liczbą
dzieci na wychowaniu. Najmniej ważne okazuje się to dla osób, które mają na wy
chowaniu czworo lub więcej dzieci.
Tabela 32.
Ocena wyboru miejsca pracy ze względu na możliwość godzenia życia zawodowego
z prywatnym (liczba dzieci na wychowaniu; dane proc.)
Dzieci na wychowaniu
Ogółem

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo lub więcej

Decydujące lub bardzo ważne

65,6%

64,0%

65,8%

70,1%

56,5%

Ważne

25,6%

26,5%

25,9%

23,3%

22,4%

Nieważne / trudno ocenić

8,8%

9,5%

8,3%

6,6%

21,1%

Ogółem

7800

2339

4201

1023

237
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Dzieci na wychowaniu

Chi-kwadrat

59,967

df

6

Istotność

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 33.
Znaczenie w wyborze miejsca pracy możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem
prywatnym w porównaniu z dostosowywaniem opieki nad dziećmi do czasu pracy
(dane proc.)
Czy dostosowuje Pan(i) swoją pracę do opieki nad dziećmi?

Ogółem

Zdecydo
wanie tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Zdecydo
wanie nie

Trudno
powiedzieć

Rozstrzygający /
dominujący

32,9%

49,3%

28,2%

20,2%

22,2%

26,0%

Bardzo ważny, ale nie
rozstrzygający

32,7%

27,6%

37,3%

34,7%

27,3%

28,4%

Ważny

25,6%

18,3%

27,5%

32,2%

29,3%

29,2%

Mało istotny

2,1%

1,5%

1,7%

3,4%

5,0%

1,4%

Nieistotny

1,0%

0,4%

0,7%

1,5%

3,7%

0,8%

Trudno to ocenić

4,1%

2,2%

3,7%

5,5%

6,9%

10,7%

Nie zwracam na to uwagi

1,6%

0,8%

0,8%

2,5%

5,7%

3,6%

Ogółem

7800

2447

3070

1353

564

366

Testy chi-kwadrat Pearsona
Czy dostosowuje Pan(i) swoją pracę do opieki nad dziećmi?
Chi-kwadrat

df

Istotność

717,559

24

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Dla większości ankietowanych możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem
prywatnym jest co najmniej ważna, ale jej waga zależy od konieczności dostosowy
wania pracy zawodowej do opieki nad dziećmi. Osoby, które zdecydowanie muszą
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dostosowywać pracę zawodową do opieki nad dziećmi, wyraźnie częściej niż osoby,
które nie muszą tego robić, deklarują, że możliwość godzenia pracy zawodowej
z życiem prywatnym ma rozstrzygające / dominujące znaczenie w wyborze miejsca
pracy. Nieco mniej ważne jest to dla osób, które nie muszą dostosowywać pracy do
opieki nad dziećmi.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADAŃ

W marcu 2021 roku zostały przygotowane badania, których celem była ocena sytu
acji pracujących rodziców w czasie pandemii. Badania zostały tak opracowane, aby
zdiagnozować badany problem z dwóch płaszczyzn, tj. pracy oraz rodziny. W bada
niu podjęto próbę analizy godzenia życia zawodowego z prywatnym przez pryzmat
m.in.: form świadczenia pracy, doświadczenia w pracy zdalnej, zakresu i podziału
obowiązków zawodowych oraz rodzicielskich, satysfakcji z życia prywatnego i za
wodowego, strategii łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi, czynników
wyboru pracodawcy / miejsca pracy, podziału w zakresie tworzenia budżetów ro
dzinnych itp. Połączenie wskazanych płaszczyzn dało podstawę do zdiagnozowania
warunków łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i umożliwiło rozpozna
nie warunków funkcjonowania pracujących rodziców w czasie pandemii.
Pandemia wymusiła na wielu podmiotach i pracownikach zorganizowanie pracy
poza siedzibą firmy, głównie w miejscu zamieszkania pracownika. Znaczna liczba
pracowników stanęła przed faktem zmiany warunków pracy zarówno w zakresie
wykonywanych obowiązków, jak i czasu pracy. Ponadto wiele osób musiało podjąć
nowe wyzwanie związane z wprowadzaniem nowych technologii i urządzeń do
pracy. Pandemia uruchomiła proces przemian w wykonywanej pracy na wielu płasz
czyznach, niezbędne wydało się zbadanie i opisywanie zjawisk z tym związanych
zarówno od strony całego rynku pracy, jak i poszczególnych podmiotów. Badania
umożliwiły zebranie informacji o przemianach dotyczących warunków świadczenia
pracy oraz warunków funkcjonowania rodzin.
Jednym z nowych wyzwań, przed jakimi stanęli pracujący rodzice w obliczu
pandemii, było znaczne przejęcie procesu edukacji podopiecznych, a w przypadku
dzieci młodszych konieczność sprawowania nad nimi pełnej i całodobowej opie
ki w domach. Od rozpoczęcia epidemii wielokrotnie i w różnym czasie placówki
oświatowe oraz wychowawcze były zamykane na naukę stacjonarną i zmuszane do
prowadzenia nauki zdalnej lub w trybie tzw. hybrydowym. W szczególnie trudnej
sytuacji zostały postawione szkoły. Konieczne bowiem stało się szybkie dostosowa
nie do sytuacji i wdrożenie nowych metod nauki na odległość, przy użyciu wielu
niewykorzystywanych dotychczas narzędzi. Odmienny sposób działania szkół,
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przedszkoli i żłobków wymusił także na rodzicach przemiany w zakresie funkcjo
nowania rodzin.
Podsumowując badania, można stwierdzić, że rodzice poradzili sobie z godzeniem
pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w nowych warunkach pandemicznych. Pan
demia wymusiła na rodzicach znalezienie się w zupełnie nowych okolicznościach.
Rodzice przystosowali się do nowej sytuacji, jednak wskazują wiele problemów od
strony organizacji (wykonywania) pracy, oraz zwiększonej ilości obowiązków ro
dzicielskich. Rodzice wskazywali w badaniach trudności w wyznaczeniu granicy
pomiędzy życie zawodowym a rodzinnym, jak również trudności w godzeniu obo
wiązków zawodowych z rodzinnymi. Założona w badaniach hipoteza potwierdziła
się i na podstawie analizy badań można wskazać wiele kwestii związanych z godze
niem życia zawodowego z prywatnym w perspektywie pracy, rodziny oraz warun
ków do zachowania harmonii między różnymi sferami życia pracujących rodziców.
Najważniejsze wnioski:

>

>

>

W czasie pandemii dominuje praca w systemie stacjonarnym (ponad 40 proc.).
Praca w systemie zdalnym jest stosowana znacznie częściej niż dotychczas,
ale w różnym zakresie. Pracujący rodzice często wskazują na potrzebę upo
wszechniana pracy z domu. Praca home office jest wskazywana jako czynnik
ułatwiający i wspomagający łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym
i jest elementem rozwoju idei Work Life Balance.
Rodzice wskazywali na małe doświadczenie w zakresie pracy zdalnej i wy
nikających z tego konsekwencji, m.in. w zakresie zmiany zakresu obowiąz
ków i czasu pracy. Ponad 83 proc. ankietowanych nie miało doświadczenia
w pracy zdalnej przed pandemią. Praca zdalna jest w większości wykonywana
w sektorze prywatnym. Nowe warunki pracy spowodowały wzrost zaanga
żowania oraz czasu poświęcanego na pracę. Z pewnością jest to efekt nie
tylko pracy w nowych warunkach, lecz także konieczność zdobywania no
wych umiejętności i kompetencji na wielu płaszczyznach, np. obsługi nowych
urządzeń i programów. Ponadto pracujący rodzice mają świadomość, że będą
musieli podnosić swoje kwalifikacje tak, aby dostosować się do wypełniania
zadań w innych warunków, w wielu przypadkach w zmienionym zakresie
obowiązków służbowych.
Pandemia przyczyniła się do uświadomienia nowych determinant wpły
wających na wybór pracodawcy oraz wykonywanej pracy. Dla pracujących
rodziców ważne jest, aby praca lub pracodawca stwarzał dogodne warunki
do łączenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Jednak nie mniej ważna jest
wysokość zarobków oraz czas dojazdu do pracy. Możliwość pracy z domu
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(home office) jest dla większość rodziców bardzo ważna w sytuacji pandemii.
Rodzice są zainteresowani upowszechnianiem takiej formy pracy na większą
skalę.
Pandemia umocniła dotychczasowy podział obowiązków domowych. Bada
nia pokazały, że znaczną większość obowiązków domowych i rodzicielskich
wykonują kobiety. Przed wybuchem epidemii kobiety wykonywały je albo
samodzielnie, albo w zdecydowanej większości. Po wybuchu pandemii wy
konują je zdecydowanie częściej samodzielnie. W dłuższej perspektywie
czasowej będzie miało to ogromne znaczenie społeczno-gospodarcze. 62
proc. badanych zadeklarowało, że ich zaangażowanie w opiekę nad dziećmi
zwiększyło się. U 5200 badanych pandemia wymusiła przeorganizowanie
czasu i zakresu wykonywanych obowiązków.
Większość rodziców chciałaby, aby udział w gromadzeniu budżetu rodzinne
go był równy zarówno od strony kobiet, jak i mężczyzn. Jednak realna ocena
udziału w tworzeniu budżetu rodzinnego jest nieco inna. Dominuje znacze
nie dochodów mężczyzn w budżecie rodzinnym. Dlatego można odnotować,
że dysproporcje w zarobkach wpływają na podział ról pełnionych w rodzinie.
Kobiety zostały obciążone większym zakresem obowiązków rodzinnych, co
znacząco wpływa na ich możliwości zarobkowe. W takiej sytuacji niezwykle
istotne jest stwarzanie warunków dla godzenia życia zawodowego z prywat
nym, tak aby kobiety mogły łatwo godzić swoje obowiązki zawodowe i opie
kuńcze. Jest to szalenie ważne zadanie zarówno dla pracodawców, jak i dla
władz publicznych, w szczególności w tworzeniu regulacji prawnych.
Dla ponad 72 proc. badanych łączenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi
jest trudne, w tym bardzo trudne dla 41 proc. Dużym problem dla rodziców
w czasie pandemii było i jest zamknięcie szkół oraz nauka zdalna. Rodzice
mają bardzo różne doświadczenia w zakresie działania szkół w czasie pan
demii. U zdecydowanej większości badanych organizacja systemu edukacji
w pandemii wymusiła nowe zadania. Nauka zdalna jest dla wielu pracujących
rodziców bardzo trudna i pociąga za sobą szereg dotychczas niewykonywanych czynności związanych np. z dodatkową nauką z dziećmi, organizacją
sprzętu, gotowaniem posiłków, organizacją czasu wolnego itp. Rodzice zo
stali zmuszeni do przejęcia części procesu edukacji swoich dzieci oraz wydłu
żenia zakresu opieki nad dziećmi w ciągu dnia. Sposób organizacji systemu
edukacji i zorganizowanej opieki nad dziećmi nie ułatwia godzenia pracy
zawodowej z opieką nad dziećmi. Tu ważna jest opinia pracujących rodziców
na temat zakresu działania placówek oświatowo-wychowawczych. Pracują
cy rodzice oczekują, że placówki oświatowo-wychowawcze będę działać nie
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tylko w zakresie podstawowej edukacji, lecz także będą zapewniać zajęcia
dodatkowe (pozalekcyjne) w wydłużonym czasie pracy. Zwiększony zakres
działania szkół mógłby ułatwić wykonywanie pracy zawodowej, szczególnie
matkom.
Prawie połowa rodziców nie jest w stanie oddzielić czasu pracy od sprawowa
nej opieki nad dziećmi. Większość rodziców dostosowuje pracę do opieki nad
dziećmi. Zdaniem rodziców większość pracodawców raczej ułatwia godze
nie życia zawodowego z rodzinnym. Pracujący rodzice oczekują stosowania
różnych form / narzędzi dostosowujących pracę do sprawowania opieki nad
dziećmi. W opinii badanych pracodawcy mogliby pomóc swoim pracowni
kom w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi poprzez następujące
działania: możliwość wyboru godzin pracy, elastyczne ujęcie w regulaminie
pracy form zatrudnienia oraz przydziału obowiązków, nieformalne porozu
mienia dotyczące czasu pracy.

Można zauważyć, że pomimo ogromnych trudności rodzice wypracowali swoje in
dywidualne strategie radzenia sobie z pandemią, przemianami w pracy zawodowej
i nowymi wyzwaniami w opiece nad dziećmi. Większość rodziców dostosowuje
swoją pracę do opieki nad dziećmi. Jednak część rodziców, aby sprostać nowej rze
czywiści, musiała zrezygnować z niektórych obowiązków i dostosować czas pracy
do opieki nad dziećmi, szczególnie w sytuacji zamknięcia placówek oświatowo-wy
chowawczych. Badania pokazały, że organizacje powinny na nowe spojrzeć na ideę
Work Life Balance. Niezbędne wydaje się wyznaczanie jasnych granic pomiędzy
pracą a życiem rodzinnym. Największym wsparciem dla pracujących rodziców
byłoby stosowanie przez pracodawcę swobodnych godzin pracy oraz wdrożenie
systemu pracy zdalnej. Nie bez znaczenia byłoby też tworzenie dogodnej atmosfery
ułatwiającej nieformalne porozumienia dotyczące czasu pracy i zakresu obowiąz
ków dostosowywanych do zmieniających się warunków otoczenia. Co z pewnością
jest nowym wyzwaniem dla zarządzania.

PODSUMOWANIE
Podstawowym elementem współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi jest
umiejętność angażowania pracowników w wykonywanie pracy i obowiązki
zawodowe. Podejmowane są wysiłki umożliwiające jednostce - pojedynczym
pracownikom - realizację celów osobistych, przy jednoczesnym stwarzaniu
warunków do wykonywania pracy zawodowej. Z perspektywy zarządzania za
sobami ludzkimi priorytetowe znaczenie ma nie tylko pozyskiwanie nowych
pracowników, ale przede wszystkim utrzymanie i zachowanie obecnie zatrud
nionych. Jednocześnie praca stanowi formę aktywności dorosłego człowieka,
umożliwia mu samorealizację i osiągnięcie satysfakcji zawodowej, a co ważne
spełnia funkcję ekonomiczną oraz przyczynia się do kształtowania potrzeb fi
nansowych jednostki88.
W procesie kształtowania warunków do świadczenia pracy coraz częściej
istotnym elementem jest stwarzanie warunków do harmonijnego godzenia życia
zawodowego z prywatnym. Koncepcja Work Life Balance na przestrzeni lat
ewaluowała. Faza pierwsza wprowadzania idei WLB była skierowana na roz
graniczenie życia prywatnego od pracy z naciskiem na ograniczenie wpływu
pracy na życie prywatne pracowników. Druga faza związana była z harmonij
nym łączeniem sfery zawodowej i rodzinnej pracowników poprzez różnego typu
programy work-life i/lub work-family. Trzecia faza została uruchomiona w mo
mencie upowszechniania się pracy zdalnej oraz megatrendów związanych z roz
wojem internetu. Współcześnie można odnotować kolejny etap upowszechnia
nia się idei WLB, który został wywołany szczególnie przez pandemię Covid-19.
Światowa pandemia spowodowała zaistnienie wielu czynników, które utrudnia
ły codzienną realizację zadań zawodowych oraz rodzicielskich wykonywanych
przed pandemią. Pracujący rodzice stanęli przed trudnym wyzwaniem godzenia
pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi w zupełnie nowych warun
kach. Wielu rodziców deklarowało trudności w łączeniu opieki nad dziećmi

88M. Świątek (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi — programy praca-życie jako forma inwestycji o
zabarwieniu motywacyjnym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, seria: Organizacja I Za
rządzanie z. 117, nr kol. 1996, s. 4. Dostęp: 20.05.2022 https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/
ZN/Documents/z117/%c5%9awi%c4%85tek%202.pdf.
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z wykonywaniem obowiązków służbowych. Aktywni zawodowo rodzice czasie
pandemii musieli pokonać wiele trudności wywołanych chęcią godzenia życia
zawodowego z prywatnym. Pandemia ograniczyła możliwość rozwoju zawodo
wego, wykonywanie standardowych obowiązków zawodowych oraz rozszerzyła
zakres obowiązków rodzicielskich. Praca w nowych, pandemicznych warunkach
była dostosowywana do opieki nad dziećmi. Na podstawie przeglądu literatury
oraz badań można stwierdzić, iż niezwykle istotne jest śledzenie trendów (mo
delów) wykonywania pracy szczególnie w perspektywie idei WLB.
W perspektywie Work Life Balance można przyjąć, że równowaga oznacza
stan, w którym różne sfery życia pracownika wzajemnie ze sobą współgrają,
nie powodując negatywnego oddziaływania na życie pracownika (na każdą
sferę jego życia). Dążenie do równowagi powinno być procesem, w którym
zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą dostrzegać zalety funkcjonowania
różnych sfer życia człowieka-pracownika i na tej podstawie będą chcieli wdrażać
oraz stosować odpowiednie zasady i narzędzia w sferze zawodowej i prywatnej
pracownika. Głównym celem wprowadzania rozwiązań zapewniających harmo
nię w różnych sferach życia człowieka powinno być takie działanie, aby korzyści
były osiągane zarówno przez organizację, jak i poszczególnych pracowników.
Harmonia powinna jawić się jako stan lub poziom, na który zwracają uwagę
różne podmioty wchodzące w relacje lub zależności. Zbilansowanie różnych
sfer życia pracowników w takim samym stopniu dotyczy osób zatrudnionych
i organizacji. Dążenie do spójności powinno dać podstawę do uzupełniania
się i dopasowywania różnych elementów, które faktycznie bez siebie nie
mogą funkcjonować. Zrównoważone życie pracowników poprzez wprowadza
nie koncepcji Work Life Balance nie jest tylko stałym punktem, do którego się
dąży, ale powinno być ciągłym balansowaniem wokół tego punktu, czyli po
winno być ciągłym procesem. Wskazywana idea powinna być traktowana jako
pewnego typu strategia lub stan dostrzegania różnych elementów ważnych dla
organizacji i pracownika.
Wskazywany w opracowaniu łańcuch wartości dla organizacji możliwy do
osiągnięcia dzięki wprowadzeniu idei WLB powinien zostać obecnie rozwinięty
o elementy możliwe do wprowadzenia przez przepisy czy systemy ogólnonaro
dowe. Rysunek 10 zawiera rozszerzoną wersję łańcucha wartości dla organizacji
z uwzględnieniem elementów wskazywanych w pracy.
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Rycina 10.
Łańcuch wartości dla organizacji poprzez zastosowanie idei Work Life Balance w perspektywie wyzwań dla zarządzania.

Źródło: Opracowanie własne.

Równowaga powinna być utożsamiana zarówno z umiejętnościami, narzędziami
(programami), procesami, jak i z pewną myślą przewodnią łączenia pracy z innymi
sferami życia człowieka. Osiągnięcie równowagi jest możliwe, kiedy życie oso
biste nie funkcjonuje kosztem pracy oraz kiedy praca zawodowa nie zawłaszcza
życia prywatnego. Istotne jest również to, żeby równowaga wpływała na atmosferę
wykonywania pracy i budowała warunki wykonywania poszczególnych ról przez
różnych ludzi w życiu prywatnym i zawodowym. Osiągniecie pożądanego stanu
równowagi w życiu codziennym jest niezwykle trudne, a bardzo często utrudnio
ne. Dlatego bardziej realistyczne wydaje się ujęcie Work Life Balance jako „naj
mniejszego z możliwych zakresu niedopasowania wymagań stawianych przez
pracę i życie prywatne”89. Istotna wydaje się zmiana punktu ciężkości z dążenia do
idealnego (w rzeczywistości nieosiągalnego) stanu równowagi na łagodzenie kon
fliktów pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym oraz wskazywanie możliwych

P. Michoń (2014), „Nie rozdwoję się przecież” konflikt czasu jako przeszkoda w osiąganiu równo
wagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym w Polsce, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.) (2014), Re
lacje praca życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wyd. Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 96.
89
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do osiągnięcia facylitacji. Aby można było zrealizować ten postulat, pracownicy
powinni mieć prawo dokonywania indywidualnych wyborów. Z punktu widzenia
zarządzania niezbędne wydaje się stałe wyznaczanie jasnych granic pomiędzy ży
ciem prywatnym a zawodowym, stwarzanie udogodnień dla pracowników zarówno
od strony możliwości zaangażowania, czasu pracy, jak i satysfakcji z różnych sfer
życia pracownika. Osobną grupę wyzwań stanowią działania nakierowane na ogra
niczanie konfliktów możliwych do niwelowania w sferze wykonywania poszcze
gólnych zadań, czasu pracy oraz napięć powstających na linii praca-rodzina czy
rodzina-praca.
Coraz częściej w literaturze wskazuje się na funkcjonowanie rynku pracy pracow
ników. Pracodawcy mogą poprzez zapewnienie dobrej atmosfery w pracy oraz po
przez szacunek dla potrzeb pracowników stwarzać warunki do podnoszenia jakość
świadczonej / wykonywanej pracy. Takie spojrzenie na pracownika / zasoby ludzkie
może skutkować budowaniem trwałych i ufających sobie grup pracowniczych oraz
przeciwdziałać pojawiającemu się ryzyku, zwanym ryzykiem elastyczności. Przy
racjonalnym podejściu obu stron rynku pracy jak najbardziej możliwa jest sytuacja,
w której pracodawcy i pracownicy będą czerpać korzyści z pracy. Warunkami są tu
taj: świadomość wspólnoty celów (współodpowiedzialności i partycypacji w podej
mowaniu decyzji), obopólne zaufanie, uczciwość i poczucie sprawstwa (tj. podmio
towości). Temu celowi mogą służyć narzędzia Work Life Balance, czyli działania
i rozwiązania prawne pozwalające pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Wydaje
się, że poprzez przedstawienie idei WLB w perspektywie teoretycznej i praktycznej
zostało wskazane, że opisywana idea jest ważnym wyzwaniem dla współczesnego
zarządzania.
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Wykres 44. Zmiana zaangażowania w opiekę nad dziećmi w czasie przed pandemią i w trakcie jej

trwania (dane w proc.; średnie odpowiedzi na skali).Wykres 45. Ocena wkładu czasu
poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca (wartości kumulatywne).

Spis rycin, tabel i wykresów

157

Wykres 46. Ocena wkładu czasu poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca

w opinii kobiet (wartości kumulatywne).
Wykres 47. Ocena wkładu czasu poświęcanego w opiekę nad dziećmi w podziale na matkę i ojca

w opinii mężczyzn (wartości kumulatywne).
Wykres 48. Ocena stopienia satysfakcji z życia zawodowego a stopień zaangażowania w obowiązki
domowe - średnia w skali od 1 - bardzo niezadowolony(-a), do 5 -bardzo zadowolony(-a)(średnia ocena).

Wykres 49. Trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie pandemii w opinii pracujących
rodziców (dane w proc.; średnie odpowiedzi na skali).

Wykres 50. Ocena możliwości podziału czasu na zawodowy i prywatny przez pracujących rodziców
(dane proc.).

Wykres 51. Oddzielenie czasu pracy i czasu prywatnego ze względu na płeć (dane proc.).
Wykres 52. Zmiany w życiu zawodowym wywołane pandemią (dane proc.).
Wykres 53. Równoczesne wykonywanie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi (dane proc.).
Wykres 54. Dostosowanie opieki na dziećmi do możliwości oddzielenia czasu pracy od czasu prywat
nego (dane proc.).

Wykres 55. Zależność między dostosowaniem opieki nad dziećmi a wydzieleniem czasu na prywatny

i zawodowy (dane proc.).
Wykres 56. Znaczenie możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym dla wyboru pracy
(dane w proc.).
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