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1
Słowo wstępne od zespołu badawczego

Podstawę koncepcji społecznej odpowiedzialność biznesu stanowi założe-
nie, że osiąganie zysku nie jest wyłącznym celem prowadzenia działalności 
gospodarczej. Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę skutki podejmowanych 
działań ze względu na funkcjonowanie w określonym środowisku społecznym 
i naturalnym. Społeczna odpowiedzialność biznesu może być więc rozumiana 
jako zobowiązanie przedsiębiorców do przyczyniania się do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-ekonomicznego poprzez podejmowanie zobowiązań natury 
społecznej i ekologicznej opartych na wartościach wynikających z obowiązują-
cych norm prawnych (w szczególności zasad konstytucyjnych), ale jednocześnie 
wykraczających poza zachowania wyznaczone tymi normami. Istotnymi aspek-
tami społecznej odpowiedzialności biznesu są perspektywy: praw człowieka, 
praw pracowniczych, ochrony środowiska naturalnego, praw konsumentów czy 
współpracy z lokalnymi społecznościami. Jak pisze Peter Drucker, organizacje 
„ponoszą odpowiedzialność za próby poszukiwania rozwiązań podstawowych 
problemów społecznych, które odpowiadają ich kompetencjom i czynią – w isto-
cie – z problemu społecznego szansę dla organizacji” (Drucker 1999: 87).

Szczególnie duże znaczenie społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa 
w sferze relacji między przedsiębiorcą (pracodawcą) a pracownikiem. Właśnie 
tutaj najlepiej bowiem widać, czy i w jakim stopniu przedsiębiorca postrzega 
społeczną odpowiedzialność jako element istotny przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Przedsiębiorcy jest bowiem stosunkowo łatwo, przy odpowied-
nich nakładach finansowych, realizować projekty adresowane do otoczenia 
zewnętrznego, w tym społeczności lokalnej (przykładem może być wspieranie 
szkół w miejscu działania przedsiębiorcy), czy dotyczących ochrony środowiska. 
Takie działania przybierają często formy tzw. dobrych praktyk lub inicjatyw 
pomagających w promowaniu przedsiębiorcy. Budowanie właściwych relacji 
z pracownikami okazuje się znacznie trudniejsze. Wymaga nie tyle dodatkowych 
nakładów finansowych, co bezwzględnego i bezwarunkowego poszanowania 
godności ludzkiej, wdrażania długofalowej polityki personalnej i podejmowania 
działań przeciwdziałających konfliktom w organizacji.
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Do powstania projektu badawczego, którego wyniki prezentuje niniejsza 
książka, inspiracją było przekonanie zespołu badaczy z Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego o konieczności spojrzenia na społeczną odpowie-
dzialność biznesu z perspektywy relacji pracodawców z pracownikami. Wydaje 
się ona być papierkiem lakmusowym, który pokazuje, na ile przedsiębiorca 
identyfikuje się z wartościami kojarzonymi ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu i decyduje się wdrażać je w swojej działalności.

Omawiana płaszczyzna relacji pracodawca–pracownik staje się kluczową 
przesłanką do rozwoju przedsiębiorstw. Bez ich wewnętrznej spójności trudno 
bowiem mówić o strategicznym wymiarze odpowiedzialności. Sprawy pracow-
nicze są obecne w wielu modelach i standardach, w tym: w zbiorze zasad pro-
wadzenia działalności gospodarczej przyjętym podczas obrad okrągłego stołu 
w  Caux, określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych zasadach 
Global Compact; dokumentach Komisji Europejskiej; standardzie indeksów 
giełdowych FTSE4Good czy normach ISO 26000 i SA 8000. Chociaż w Polsce 
aktywnie działa wiele organizacji zajmujących się zagadnieniami odpowiedzial-
ności społecznej (w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju 
Filantropii, Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, Centrum Etyki Biznesu, Funda-
cja CentrumCSR.pl), brakuje jednak dedykowanych badań, skoncentrowanych 
na relacjach pracodawca–pracownik w powiązaniu z wyzwaniami społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwa, które deklarują zaangażowanie 
w tym zakresie, a jednocześnie zapominają o relacjach z pracownikami, traktują 
to zagadnienie instrumentalnie i nie zasługują na miano autentycznie odpowie-
dzialnych społecznie. Zwłaszcza w realiach polskiego rynku pracy perspektywa 
pracownika stanowi szczególnie ważny aspekt społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa i wyznacznik prawdziwej postawy pracodawcy.

Ważnym tematem badawczym w polskich warunkach jest problematyka rów-
nych szans. Praktyki dyskryminacyjne we współczesnych przedsiębiorstwach 
stanowią ogromną przeszkodę dla rozwoju potencjału pracowniczego. Trzema 
najważniejszymi czynnikami dyskryminacji w miejscu pracy w naszym kraju są: 
płeć, wiek i niepełnosprawność. Kodeks pracy i inne akty prawne zawierają 
przepisy dotyczące tej sfery, można jednak zaobserwować niepełne ich przes-
trzeganie przez pracodawców. Warto podkreślić, że nadal niski jest poziom 
świadomości (również wśród pracowników) tego, jakie praktyki stanowią złama-
nie zasady równości szans. Brak również kompleksowych badań empirycznych 
wskazujących na dyskryminację w pracy ze względu na wiek (dojrzały lub młody). 
Z dotychczasowych badań wiemy, że aktywność zawodowa spada znacznie wraz 
z wiekiem, a rezygnacja z pracy jest podyktowana przede wszystkim lękami, 
niskim poczuciem własnej wartości oraz zniechęceniem. W ostatnich latach 
jednak poważne bariery na rynku pracy napotykają również pracownicy naj-
młodsi. Badania empiryczne wskazują również na częstą dyskryminację kobiet 
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przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, awansach i dostępie do szkoleń, a aktywność 
zawodowa osób niepełnosprawnych utrzymuje się w Polsce na znacznie niższym 
poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie wielu przedsiębiorców opiera się na tradycyjnych mode-
lach zatrudniania pracowników, przy rezygnacji z nowoczesnych rozwiązań, 
takich jak elastyczne formy pracy, które pozwalają na wyrównywanie możliwości 
wykonywania pracy niezależnie od płci, sytuacji rodzinnej, wieku czy niepeł-
nosprawności i na godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. Ułatwienie 
zachowania przez pracowników równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym 
stanowi dziś prawdziwy sprawdzian dla pracodawców. Chociaż od lat wiadomo, 
że przeciążanie pracowników nie gwarantuje zwiększenia wydajności pracy, 
wielu nadal koncentruje się na ilości pracy, a nie jej jakości.

Przejawem społecznie odpowiedzialnych postaw przedsiębiorców jest inwes-
towanie w pracowników w celu jak najlepszego wykorzystywania ich potencjału 
oraz umożliwienia dalszego rozwoju. Mamy tu na myśli zarówno działania 
wymagające nakładów finansowych, jak i te skupiające się na dążeniu do 
poprawienia jakości przywództwa, niewymagające zwiększania budżetu, a jedy-
nie zaangażowania ze strony zarządzających. Wydaje się, że wielu polskich 
pracodawców wciąż nie postrzega swoich pracowników jako źródła przewagi 
konkurencyjnej ani nie podejmuje inwestycji w ludzi, pomimo udowodnionej 
opłacalności takich działań w wymiarach ekonomicznym, motywacyjnym i spo-
łecznym oraz wzrastającej świadomości znaczenia kapitału ludzkiego. Polska 
negatywnie różni się pod tym względem od krajów tzw. starej Unii Europejskiej.

W gospodarce opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach często zapo-
mina się też o zapewnieniu pracownikom odpowiednich możliwości uczenia się 
obsługi wykorzystywanych w pracy technologii (sprzętu, maszyn i oprogramo-
wania), a same rozwiązania techniczne zamiast ułatwiać pracę, w niektórych 
przypadkach czynią ją trudną do zniesienia i toksyczną. Technologia w orga-
nizacji może mieć również inne oblicze. Niektóre stosowane przez pracodaw-
ców mechanizmy kontroli naruszają prywatność pracowników oraz ingerują 
w ich życie osobiste. Taką nierównowagę wspiera rozwój technologii, ułatwiając 
między innymi kontrolowanie poczty elektronicznej, nadużywanie służbowych 
telefonów komórkowych czy też wypełnianie obowiązków również w dni wolne 
od pracy.

Opisana powyżej tematyka badawcza stanowiła punkt wyjścia do opracowania 
koncepcji i sposobów realizacji projektu badawczego mającego na celu diagnozę 
społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji między pracodawcą 
a pracownikiem. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w serii książek badania 
wypełnią dotychczasową lukę na polskim rynku, dostarczając Czytelnikom wyni-
ków szeroko zakrojonych badań empirycznych oraz wiedzy na temat praktyk 
i  uwarunkowań odpowiedzialnego społecznie zarządzania ludźmi w  prywat-
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nych przedsiębiorstwach. Naszą ambicją jest, aby wyniki badań prezentowanych 
w niniejszej książce stały się interesujące nie tylko dla teoretyków społecznej 
odpowiedzialności biznesu, ale także dla zarządzających przedsiębiorstwami. 
Jak z nich wynika, partnerskie kształtowanie relacji pracodawca–pracownik 
jest możliwe również w sektorze MSP i nie wymaga tak wielkich nakładów 
finansowych, jak sponsoring czy kosztowne kampanie społeczne realizowane 
przez największe przedsiębiorstwa.

Dziękujemy jednocześnie naszemu partnerowi – Forum Związków Zawo-
dowych – za współpracę przy zdobyciu dofinansowania i realizacji projektu, 
instytucji pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – za 
zaoferowane wsparcie finansowe i organizacyjne oraz umożliwienie sprawnej 
realizacji naszego przedsięwzięcia badawczego, a Władzom Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego za stworzenie dogodnych warunków organiza-
cyjnych, które pozwoliły na realizację tak dużego projektu badawczego przez 
zespół młodych pracowników i doktorantów. Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich osób, które współpracowały z nami przy realizacji projektu: eks-
pertom, którzy wsparli nas poradami na etapie przygotowywania instrumentu 
badawczego; rozmówcom, którzy zgodzili się bezinteresownie poświęcić nam 
swój czas i odważyli się omawiać kontrowersyjne zagadnienia związane z ich 
doświadczeniami zawodowymi oraz działaniami pracodawców; współpracowni-
kom pomagającym w przeprowadzeniu wywiadów, przygotowaniu transkryptów, 
wstępnemu kodowaniu, prowadzeniu badań ankietowych oraz analizom statys-
tycznym. Na szczególne słowa podziękowania zasługuje Pan Profesor Wojciech 
Gasparski, który jako recenzent wydawniczy przekazał niezwykle cenne uwagi 
pozwalające nam na dalsze udoskonalenie prezentowanej publikacji. 

Cieszymy się, że dzięki efektywnej współpracy z tak wieloma osobami oraz 
zainteresowaniu i wsparciu otoczenia udało się nam przeprowadzić unikatowe 
w Polsce badanie. Mamy nadzieję, że jego wyniki będą przydatne w lepszym 
zrozumieniu, zwłaszcza przez polskich przedsiębiorców, tego, co powinna ozna-
czać społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami.

Maciej Bernatt, Adrianna Jednoralska, Agnieszka Kacprzak-Choińska, 
Krzysztof Klincewicz, Magdalena Miedzianowska, 

Michał Mijal, Marcin Żemigała
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
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Pracownicy o pracodawcach. 

Cele i metody badawcze 
oraz przegląd badań jakościowych 

Krzysztof Klincewicz

2.1. Wprowadzenie
Niniejsza książka prezentuje założenia i wybrane wyniki zespołowego pro-

jektu badawczego pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracow-
nika. Projekt był realizowany od lipca 2011 roku przez Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) w partnerstwie z Forum Związków 
Zawodowych i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
operacyjnego „Kapitał ludzki” (poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększa-
nia adaptacyjności, nr projektu WND-POKL.02.01.02-00-012/10). W ramach 
projektu Wydział Zarządzania UW odpowiadał za wszystkie przewidziane we 
wniosku prace badawcze. Przy łącznym budżecie przekraczającym 1,9 mln zło-
tych jest to prawdopodobnie największy projekt badawczy dotyczący tematyki 
społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu i praw pracownika, jaki 
był dotychczas realizowany w naszym kraju. Kierownikiem naukowym projek-
tu był prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, kierownikiem organizacyjnym 
dr Michał Mijal, a w realizację badań zaangażowany był stały zespół badawczy 
pracowników i doktorantów WZ UW: dr Maciej Bernatt, dr Agnieszka Kac-
przak-Choińska, Adrianna Jednoralska, Magdalena Miedzianowska, dr Michał 
Mijal, dr  inż. Marcin Żemigała i prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz. 

Książka ta jest pierwszą publikacją z cyklu prezentującego wyniki projektu 
badawczego, obejmującego szeroko zakrojone badania jakościowe i ilościowe.
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2.2. Cele badawcze
Celem projektu jest analiza wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu 

(por. Żemigała 2007) w odniesieniu do relacji pracodawców z pracownikami. 
Uczestnikami badań empirycznych są pracownicy, a nie pracodawcy, co różni 
projekt od wcześniej realizowanych w Polsce przedsięwzięć, w których to pra-
codawcom zadawano pytania o ich stosunek do pracowników i podejmowane 
wobec nich działania, by w ten sposób zidentyfikować ewentualne niedociąg-
nięcia lub naruszenia zasad prawa i etyki. Przykładem najszerzej zakrojonych 
w naszym kraju badań ankietowych pracodawców jest projekt Ocena stanu 
wdrażania standardów CSR zrealizowany przez firmę doradczą PwC i agencję 
badań rynku Millward Brown SMG/KRC (2011) na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Ograniczeniem badań pracodawców jest dążenie 
respondentów do zaprezentowania jak najlepszego obrazu własnej firmy i przy-
puszczalna współpraca z firmowymi specjalistami do spraw public relations przy 
wypełnianiu kwestionariuszy. W teorii organizacji takie działania interpreto-
wane są jako dążenie do tworzenia tzw. fasady organizacyjnej (organizational 
façade) (Nystrom, Starbuck 1984) i wydaje się, że taka interpretacja znajduje 
zastosowanie również w odniesieniu do deklaracji przedsiębiorstw dotyczących 
inicjatyw podejmowanych w zakresie etyki biznesu i odpowiedzialności społecz-
nej. Te ostatnie są bowiem postrzegane jako ważny element oceny działalności 
przedsiębiorstwa, co skłania zarządzających do prezentowania jak najlepszego 
obrazu jego działań w tym zakresie (Klincewicz 2007).

Badania opinii i doświadczeń pracowników niwelują to ograniczenie 
i  pozwalają uzyskać bliższe rzeczywistości odzwierciedlenie faktycznych dzia-
łań pracodawców, pod warunkiem kontrolowania w badaniu satysfakcji z pracy 
i zaangażowania organizacyjnego (Spik, Klincewicz 2008), których niski poziom 
może powodować negatywne oceny pracodawcy. W Polsce realizowane były 
w  przeszłości badania ankietowe pracowników mające na celu analizy spe-
cyficznych przypadków naruszeń prawa pracy. Były to badania ankietowe 
wykorzystujące kwestionariusze zawierające pytania dotyczące pojedynczych 
zagadnień, na przykład dyskryminacji w miejscu pracy. Nie badano w tych 
przypadkach szerszego kontekstu organizacyjnego, postaw pracowniczych ani 
ewentualnych interakcji pomiędzy różnymi rodzajami naruszeń lub niedociąg-
nięć w działalności pracodawców. Efektami wspomnianych prostych projektów 
badawczych były pojedyncze wskaźniki mające świadczyć o skali występowania 
poszczególnych negatywnych zjawisk w naszym kraju, niepozwalające jednak 
na analizy zależności pomiędzy różnymi zjawiskami organizacyjnymi. Drugim 
sposobem analizowania odpowiedzialnych społecznie działań na rzecz pra-
cowników było zbieranie tzw. najlepszych praktyk w ramach różnego rodzaju 
konkursów i  dobrowolnej współpracy największych organizacji, na przykład 
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w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Taka perspektywa jest również 
interesująca, jednak uniemożliwia w miarę obiektywne przedstawienie zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych przykładów działań.

Prezentowany w niniejszej książce projekt badawczy opierał się na doświad-
czeniach wcześniejszych przedsięwzięć naukowych, przezwyciężając ich ewentu-
alne niedoskonałości. Szczegółowa tematyka badań obejmowała między innymi 
następujące zagadnienia:
 – dyskryminacja pracowników ze względu na płeć,
 – dyskryminacja pracowników ze względu na wiek (mogąca dotyczyć pra-

cowników zarówno starszych, jak i młodszych),
 – stosowanie elastycznych form pracy (np. umów na czas określony, pracy 

tymczasowej/dorywczej, pracy na wezwanie, samozatrudnienia, dzielenia 
się pracą) oraz elastycznej organizacji czasu pracy (np. zadaniowego czasu 
pracy, ruchomego czasu pracy, indywidualnego czasu pracy, pracy w nie-
typowych porach, skróconego tygodnia pracy) jako rozwiązań korzystnych 
dla pracowników albo ich ograniczających,

 – zachowywanie lub brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawo-
dowym (work-life balance – WLB), w tym zagadnień pracy w domu, 
telepracy oraz poświęcania czasu i energii życia prywatnego na sprawy 
służbowe,

 – wykorzystanie technologii w miejscu pracy i problem wykluczenia tech-
nologicznego pracowników (nieumiejętność korzystania z rozwiązań tech-
nicznych), negatywnie wpływający na wyniki pracy,

 – sposoby kontroli pracy i prywatności pracowników przez pracodawców,
 – procedury wprowadzania nowych pracowników do pracy oraz przekazy-

wania im wiedzy, niezbędnej do poprawnego wykonywania obowiązków,
 – inwestowanie w rozwój pracowników (m.in. poprzez szkolenia, wzbo-

gacanie pracy, ścieżki karier i wsparcie indywidualnych zainteresowań) 
w porównaniu z oczekiwaniami samych pracowników,

 – stosunek pracodawców i pracowników do osób niepełnosprawnych,
 – umożliwienie pracownikom zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowo-

ści, w tym nadużyć, za które odpowiada pracodawca.
Za każdą ze szczegółowych, wymienionych powyżej sfer odpowiadali poszcze-

gólni członkowie zespołu badawczego, którzy prowadzili badania literaturo-
we, dokonywali przeglądu związanych z nią, wcześniej realizowanych badań 
empirycznych w Polsce i za granicą, a następnie uczestniczyli w przygotowa-
niu szczegółowych pytań, uwzględnionych w scenariuszu wywiadu, prowadzili 
część wywiadów, dokonywali interpretacji uzyskanych danych oraz wnosili wkład 
w opracowanie instrumentu badawczego do badań ankietowych.
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2.3. Metody badawcze – badania jakościowe
Poniżej zaprezentowane zostaną uwarunkowania metodologiczne omawiane-

go projektu. Obejmował on dwa komponenty: badania jakościowe i ilościowe, 
jednak ta książka i dalszy opis stosowanych metod badawczych koncentruje 
się na pierwszej części badań. 

Badania jakościowe opierały się na wywiadach pogłębionych i miały charakter 
eksploracyjny. Były prowadzone w celu zgromadzenia przykładów podejmowa-
nych przez pracodawców działań, które mogą być postrzegane jako społecznie 
odpowiedzialne, oraz tych, które są przejawem niedociągnięć w tym zakresie. 
W badaniu nie chodziło wyłącznie o nieprawidłowości stanowiące przypadki 
naruszeń prawa pracy ani zachowania nieetyczne. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wymaga także aktywnej postawy pracodawcy i podejmowania działań 
propracowniczych, na przykład sprzyjających rozwojowi pracowników, tworzą-
cych bezpieczne i dogodne miejsce pracy czy wspierających zachowanie odpo-
wiedniej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Badania jakościowe 
pozwoliły na ukierunkowanie badań ilościowych, realizowanych w formie badań 
ankietowych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pracowników w celu 
weryfikacji istnienia i skali zjawisk zidentyfikowanych w wywiadach.

W ramach komponentu jakościowego badań przeprowadzono 90 wywiadów 
pogłębionych, opartych na powtarzalnym scenariuszu badawczym, z możliwością 
zadawania rozmówcom dodatkowych pytań, które miały na celu uszczegóło-
wienie omawianej problematyki. Dwa miały charakter pilotażowy i były prze-
prowadzone przed stworzeniem ostatecznej wersji narzędzia badawczego, ale 
zgromadzone w nich informacje zostały wykorzystane w ostatecznych analizach.

Scenariusz wywiadu został opracowany przez zespół badawczy oraz poddany 
konsultacjom z 11 ekspertami zewnętrznymi (uznanymi specjalistami zajmu-
jącymi się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu, zapobiegania 
dyskryminacji, ochrony praw pracowniczych i metodologii badań społecznych). 
Za koordynację pracy zespołu nad przygotowaniem scenariusza wywiadu odpo-
wiadał dr inż. Marcin Żemigała.

Stworzony scenariusz wywiadu obejmował 12 ogólnych pytań, kilkadziesiąt 
powiązanych z nimi pytań pomocniczych oraz dodatkowe pytania metryczkowe, 
charakteryzujące rozmówcę i jego pracodawcę. Ze względu na świadomość 
ograniczeń czasowych oraz możliwe trudności w utrzymaniu odpowiedniego 
poziomu zaangażowania rozmówców na etapie konsultacji i badań pilotażowych 
zredukowano liczbę zadawanych pytań oraz szczegółowo analizowanych zagad-
nień. Na etapie analizy zgromadzonego w wywiadach materiału badawczego 
okazało się, że wiele spośród wyeliminowanych szczegółowych kwestii i tak 
zostało poruszonych przez rozmówców. Wywiad był częściowo standaryzowany 
(Kostera 2003: 122) – zgodnie z opracowanymi wytycznymi w każdym wywiadzie
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Tabela 2.1. Eksperci, z którymi przeprowadzono konsultacje dotyczące 
scenariusza wywiadu

Ekspert Organizacja

Agnieszka Chmielecka Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Tadeusz Chwałka Forum Związków Zawodowych

Greg Czarnecki Kampania Przeciw Homofobii

dr Magdalena Dudkiewicz
Zakład Metod Badania Kultury Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego

Natalia Gozdowska
wcześniej: Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, obecnie: Polski Instytut 
Dyplomacji

Noemi Gryczko Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego

dr Waldemar Grzywacz
Katedra Psychologii i Socjologii 
Zarządzania Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. zw. dr hab. Monika Kostera
Katedra Systemów Zarządzania 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego

Zygmunt Mierzejewski Forum Związków Zawodowych

dr Agnieszka Postuła
Katedra Systemów Zarządzania 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego

dr Maria Theiss
Instytut Polityki Społecznej, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: opracowanie własne.

powinny zostać poruszone analogiczne zagadnienia, prezentowane w określonej 
kolejności, jednak pytania nie musiały być formułowane w identyczny sposób 
przez osoby prowadzące indywidualne wywiady. Wywiad był nieustrukturalizo-
wany – pozwalał na swobodne wypowiedzi rozmówców, wiązał się z poszukiwa-
niem dodatkowych przykładów, komentarzy i indywidualnych opinii rozmówców, 
a nie oczekiwaniem uzyskania odpowiedzi w konkretnej formie językowej 
(Kostera 2003: 122). W literaturze taki scenariusz wywiadu określa się rów-
nież mianem wywiadu swobodnego z ustaloną z góry (standaryzowaną) listą 
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poszukiwanych informacji (Konecki 2000: 170), w którym prowadzący wywiad 
korzysta wprawdzie z dyspozycji określających potrzeby informacyjne, ale ma 
jednocześnie możliwość samodzielnego formułowania pytań. 

Zapis odpowiedzi rozmówców miał charakter rejestrujący, a nie kategory-
zujący (Konecki 2000: 170), czyli dążono do zdobycia dodatkowych informacji 
na temat kontekstu, opinii oraz ich przyczyn, a nie tylko przypisania uzyskanej 
odpowiedzi do jednej z wcześniej określonych kategorii. 

Tabela 2.2 prezentuje 12 szczegółowych zagadnień, które odzwierciedlały 
pytania zadawane w badaniu, a tabela 2.3 zawiera fragment scenariusza wywia-
du – dwa przykładowe pytania główne wraz z zestawem pytań pomocniczych.

Tabela 2.2. Zestawienie zagadnień, których dotyczyły pytania wywiadu

Lp. Zagadnienie, którego dotyczyło pytanie

1 Przyczyny podjęcia pracy u obecnego pracodawcy

2 Wprowadzenie do pracy

3 Podział czasu i energii na pracę i życie prywatne

4 Stosowanie przez pracodawcę elastycznych form zatrudnienia i elastycznej 
organizacji czasu pracy oraz opinia rozmówcy na temat tych rozwiązań

5 Rozumienie rozwoju zawodowego

6 Kontrola pracy przez pracodawcę

7 Wykorzystywanie w pracy rozwiązań technicznych

8 Dostępność firmy dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi 
potrzebami

9 Traktowanie kobiet i mężczyzn w firmie

10 Traktowanie najmłodszych pracowników w firmie

11 Traktowanie najstarszych pracowników w firmie

12 Zgłaszanie nieprawidłowości, w tym dyskryminacji i naruszania zasad 
etycznych

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2.3. Fragmenty scenariusza wywiadu – pytania dotyczące podziału czasu 
i energii na pracę i życie prywatne oraz dostępności danej firmy dla osób 
z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami

(...)

Skoncentrujmy się teraz na tym, jak wygląda Pani/Pana typowy dzień w pracy, 
co jest w niej dla Pani/Pana ważne, oraz innych kwestiach dotyczących natury pracy 
i Pani/Pana własnych doświadczeń...

(3)  Proszę opisać, w jaki sposób 
dzieli Pani/Pan czas i energię 
między pracę i życie prywatne 
w ciągu swojego typowego 
dnia.

pytania pomocnicze:
• Ile mniej więcej godzin poświęca Pani/Pan na 

pracę zawodową, także poza miejscem pracy, 
na przykład w domu? 

• Jaką część dnia zajmują Pani/Panu obowiązki 
osobiste, prywatne, rodzinne? 

• Proszę oszacować czas, który poświęca Pani/
Pan na hobby, zainteresowania, spotkania 
z przyjaciółmi i inne przyjemności…

• Jeśli wyobrazi sobie Pani/Pan, że energia na 
cały dzień zbiera się w szklance wody, to jak 
dużą jej część wykorzystuje Pani/Pan na pracę 
zawodową, a jaką na obowiązki domowe 
i czas wolny, przyjemności? Proszę ocenić swój 
potencjał energetyczny wykorzystywany w pracy 
zawodowej i w obowiązkach domowych.

• Proszę powiedzieć, czy jest Pani/Pan zadowo-
lona/zadowolony ze swojej pracy? A ze swo-
jego życia prywatnego? Gdybym spytała/spytał 
o  poczucie szczęścia, to czy czuje się Pani/Pan 
szczęśliwa/szczęśliwy w obu tych sferach życia? 

• Czy przypomina Pani/Pan sobie jakieś niebez-
pieczne, śmieszne, ciekawe, smutne, nietypowe 
zdarzenia związane z kwestią równowagi mię-
dzy pracą zawodową a życiem prywatnym?

(...)

Kolejnym obszarem, na którym się skoncentrujemy, są raczej Pani/Pana osobiste, 
indywidualne odczucia i opinie związane z pracą i środowiskiem pracy. 
Porozmawiajmy na ten temat...

(8)  Proszę powiedzieć, na ile 
Pani/Pana firma jest dostępna 
dla osób z różnymi niepełno-
sprawnościami, specjalnymi 
potrzebami?

pytania pomocnicze:
• Jakie procedury, regulacje z tego zakresu obo-

wiązują/funkcjonują w firmie?
• Jakie ułatwienia/utrudnienia w sferze infra-

struktury (budynek, urządzenia) są w firmie?
• Jaka jest postawa, nastawienie osób/kierownic-

twa w stosunku do osób niepełnosprawnych?
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(8)  Proszę powiedzieć, na ile 
Pani/Pana firma jest dostępna 
dla osób z różnymi niepełno-
sprawnościami, specjalnymi 
potrzebami?

• Co Pani/Pan wie o współpracy firmy ze środo-
wiskami działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych?

• Czy przypomina Pani/Pan sobie jakieś niebez-
pieczne, śmieszne, ciekawe, smutne, nietypowe 
zdarzenia związane z obecnością osób niepeł-
nosprawnych w Pani/Pana miejscu pracy?

(...)
Źródło: opracowanie własne.

Bardzo duża liczba zrealizowanych wywiadów pozwoliła na zgromadzenie 
materiału badawczego prezentującego szeroki wachlarz zjawisk organizacyjnych. 
Wszystkie zostały przeprowadzone z rozmówcami wybranymi na zasadzie doboru 
celowego, dążącego do zagwarantowania maksymalnego zróżnicowania próby 
i celowej stratyfikacji (Miles, Huberman 2000: 29) na podstawie następujących 
kryteriów:
 – branża, w której działa pracodawca (po 4 wywiady w każdej z 22 wybra-

nych branż – sekcji PKD 2007, obejmujących tak zróżnicowane sektory 
działalności jak górnictwo, produkcja artykułów spożywczych, przedsię-
biorstwa odzieżowe, farmaceutyczne, produkujące komputery, energe-
tyczne, telekomunikacyjne, budowlane, wytwarzające oprogramowanie, 
doradcze i prawnicze, podmioty zajmujące się handlem, działalnością 
hotelarską i restauratorską czy agencje reklamowe),

 – wielkość organizacji (równowaga pomiędzy przedsiębiorstwami małymi 
a średnimi i dużymi),

 – miejsce pracy (Warszawa kontra inne części kraju),
 – płeć pracownika,
 – grupa wiekowa (pracownicy poniżej 45. roku życia i powyżej),
 – stanowiska kierownicze lub wykonawcze/specjalistyczne.

Szczegółowe zasady doboru próby określił autor tego rozdziału, a zara-
zem kierownik naukowy projektu – były one wykorzystywane do poszukiwania 
i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi rozmówcami oraz stale kontrolowane 
w trakcie prowadzenia wywiadów. Opracowanie przemyślanego planu doboru 
rozmówców (sampling plan) na podstawie możliwości uzyskania najbardziej 
przydatnych w badaniu informacji stanowi podstawę prowadzenia poprawnych 
metodologicznie badań jakościowych (por. Marshall, Rossman 1995: 54–59). 
Zestawienie zrealizowanych wywiadów w podziale na poddane analizom branże 
prezentuje tabela 2.4.
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Tabela 2.4. Zestawienie branż objętych badaniem

Nazwa grupy 
przedsiębiorstw

Podsekcja 
PKD-2007

Szczegółowy zakres na podstawie 
PKD-2007

Liczba 
przed-

się-
biorstw

Górnictwo 5, 6, 7, 8

wydobywanie węgla kamiennego i węgla 
brunatnego (lignitu); górnictwo ropy nafto-
wej i gazu ziemnego; górnictwo rud metali; 
pozostałe górnictwo i wydobywanie

4

Produkcja artyku-
łów spożywczych 10 produkcja artykułów spożywczych 4

Produkcja odzieży 14 produkcja odzieży 4

Farmacja 21
produkcja podstawowych substancji far-
maceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych

4

Produkcja metali 24 produkcja metali 6

Produkcja kompu-
terów 26 produkcja komputerów, wyrobów elek-

tronicznych i optycznych 3

Produkcja mebli 31 produkcja mebli 2

Zakład użyteczno-
ści publicznej 35

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyza-
cyjnych

5

Budownictwo 41, 42, 43

roboty budowlane związane ze wznosze-
niem budynków; roboty związane z budo-
wą obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 
roboty budowlane specjalistyczne

4

Handel detaliczny 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami samochodowymi 4

Transport kolejowy 49 transport kolejowy 4

Transport lotniczy 51 transport lotniczy 4

Działalność pocz-
towa 53 działalność pocztowa i kurierska 4

Hotel 55 hotele i podobne obiekty zakwaterowania 4

Restauracja 56 restauracje i inne stałe placówki gastro-
nomiczne 4



24 Krzysztof Klincewicz

Nazwa grupy 
przedsiębiorstw

Podsekcja 
PKD-2007

Szczegółowy zakres na podstawie 
PKD-2007

Liczba 
przed-

się-
biorstw

Telekomunikacja 61 telekomunikacja 4

Oprogramowanie 
i usługi informa-
tyczne

62
działalność związana z oprogramowaniem 
i doradztwem w zakresie informatyki 
oraz działalność powiązana

4

Działalność finan-
sowa i ubezpiecze-
niowa

64, 65, 66

finansowa działalność usługowa; ubezpie-
czenia, reasekuracja oraz fundusze eme-
rytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego; działalność 
wspomagająca usługi finansowe oraz 
ubezpieczenia i fundusze emerytalne

6

Obsługa rynku 
nieruchomości 68 działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 4

Działalność 
prawnicza, 
rachunkowo-księ-
gowa i doradztwo 
podatkowe

69 działalność prawnicza, rachunkowo-księ-
gowa i doradztwo podatkowe 4

Działalność w 
zakresie architek-
tury

71 działalność w zakresie architektury 4

Reklama 73 reklama 4
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Szczególnie istotne było dotarcie do pracowników firm zlokalizowanych poza 
stolicą kraju, co stanowiło czynnik utrudniający sprawną realizację badania, 
ponieważ zespół badawczy pracował na stałe w Warszawie. W skutecznym 
dotarciu do niektórych rozmówców pomogli reprezentanci Forum Związków 
Zawodowych. Ostatecznie aż 46% wywiadów przeprowadzono z pracownikami 
z innych niż Warszawa części Polski w podziale na:
 – makroregion centralny bez Warszawy (województwa łódzkie, mazowieckie),
 – makroregion południowy (województwa małopolskie, śląskie),
 – makroregion północno-zachodni (województwa wielkopolskie, zachod-

niopomorskie, lubuskie),
 – makroregion południowo-zachodni (województwa dolnośląskie, opolskie),
 – makroregion północny (województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-

-mazurskie, pomorskie).
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Projekty badań jakościowych opierają się zwykle na znacznie mniejszych 
próbach, do których badacze docierają dzięki posiadanym znajomościom lub 
rekomendacjom. Decyzja o tak dużej skali przeprowadzonych badań jakoś-
ciowych wynikała z dążenia do zapewnienia maksymalnego zróżnicowania 
specyfiki analizowanych organizacji i osobistych doświadczeń rozmówców. Na 
etapie analizy wyników badań to zróżnicowanie okazało się bardzo ważnym 
elementem projektu. Pozwoliło na lepsze zrozumienie specyfiki pracy w różnych 
branżach, organizacjach różnej wielkości i działających w różnych częściach 
Polski. Odmienne opinie i doświadczenia mieli też pracownicy w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy, sprawowanego stanowiska, wieku i płci. Wielkość 
próby kilkakrotnie przekraczająca rozmiary prób w typowych projektach badań 
jakościowych, a dodatkowo dobrana na podstawie rygorystycznych kryteriów, 
stała się ważną zaletą opisywanych badań – choć oczywiście realizacja tak 
złożonych badań wymagała znaczących nakładów pracy. W badaniu udało się 
dzięki temu uzyskać przekrój polskiego sektora prywatnego oraz odzwierciedlić 
specyfikę najbardziej charakterystycznych grup pracodawców i pracowników. 
Tabela 2.5 prezentuje charakterystyki pracowników uczestniczących w badaniu.

Odpowiedni dobór rozmówców, gwarantujący spełnienie wszystkich powyż-
szych kryteriów okazał się dużym wyzwaniem organizacyjnym. Ze względu na 
ograniczenia czasowe projektu przeprowadzeniem wywiadów zajął się aż 26-oso-
bowy zespół badaczy mających wiedzę na temat metod badań społecznych 
oraz wcześniejsze doświadczenia z prowadzeniem badań jakościowych (Piotr 
Borowski, Agnieszka Brzozowska, Magdalena Chrzczonowicz, Marcin Darecki, 
Paweł Dąbrowski, Beata Gajda, Natalia Gozdowska, Paulina Grabowska, Mate-
usz Jagodziński, Kamil Jędrzejewski, Małgorzata Jóźwiak-Mijal, dr Agnieszka 
Kacprzak-Choińska, Tomasz Kantor, Magdalena Kubecka, Magdalena Miedzia-
nowska, Martyna Obarska, Joanna Orzechowska, dr Agnieszka Postuła, Mał-
gorzata Rączka, Izabela Rosik-Żemigała, Irena Samulska, Katarzyna Skwarek, 
Adam Strzelecki, Katarzyna Szaro, Joanna Szypuła, Olga Ślifirska). Badacze 
uczestniczyli dodatkowo w specjalnie zorganizowanym szkoleniu prowadzo-
nym przez dr Marię Theiss i Magdalenę Miedzianowską, dotyczącym założeń 
badawczych, celów zadawania poszczególnych pytań oraz sposobów radzenia 
sobie z ewentualnymi problemami, które mogą pojawić się w trakcie wywiadów.

Badacze nawiązywali z rozmówcami kontakty, dążąc do zbudowania relacji, 
zanim przeprowadzone zostały właściwe wywiady. Były one nagrywane, na co 
uprzednio musieli wyrazić zgodę rozmówcy. Zagwarantowano im anonimowość, 
co wiązało się również z obietnicą nieujawniania tożsamości ich pracodawców. 
Średnia długość przeprowadzonego wywiadu wynosiła 58 minut, a najdłuższy 
wywiad trwał aż 2 godziny 33 minuty.

Organizacja wywiadów w różnych częściach kraju, zagwarantowanie dostateczne-
go zróżnicowania i zachowania kryteriów doboru próby, a następnie gromadzenie
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nagrań i transkryptów przeprowadzonych wywiadów stanowiły skomplikowane zada-
nie organizacyjne, za które odpowiadali Adrianna Jednoralska i dr Michał Mijal.

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami badanie pozwoliło na przegląd 
zagadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w różnego rodzaju 
organizacjach. Sposób doboru próby ujawnił zróżnicowanie wyzwań w poszcze-
gólnych typach organizacji, jak również odmienny stosunek do niektórych prob-
lemów, uzależniony od cech pracowników. W przypadku badań jakościowych nie 
chodziło o możliwość generalizacji wniosków przez zagwarantowanie reprezen-
tatywności próby, a jedynie o możliwie szeroką eksplorację pola badawczego, 
identyfikację możliwych problemów i działań propracowniczych podejmowa-
nych przez różnego rodzaju pracodawców oraz odmiennie postrzeganych przez 
różnych pracowników. Tak szerokie spojrzenie na polski rynek pracy ułatwiło 
przygotowanie innowacyjnego narzędzia badawczego, które następnie zostało 
wykorzystane w badaniach ilościowych w celu zweryfikowania skali występowa-
nia w Polsce poszczególnych zjawisk, zidentyfikowanych w wywiadach.

Praca z danymi jakościowymi opiera się na redukcji danych, tworzeniu ich 
reprezentacji oraz wyprowadzaniu i weryfikacji wniosków (Miles, Huberman 
2000: 11–12). Zgromadzony w wywiadach materiał empirycznych został poddany 
transkrypcji, kodowaniu i analizom (Babbie 2007: 406–408; Miles, Huberman 
2000: 60) przy wykorzystaniu programu komputerowego QSR NVivo, wspie-
rającego kodowanie i analizę danych jakościowych (np. Boje 2001: 65). Za 
określenie zasad wykorzystywania tego narzędzia do kodowania tekstu oraz 
przeszkolenie zespołu badawczego odpowiadał autor niniejszego tekstu. Wstęp-
na wersja książki kodów (codebook) została opracowana przez zespół badawczy 
jeszcze na etapie przygotowywania scenariusza wywiadu – te prace koordynował 
dr inż. Marcin Żemigała. Fragment książki kodów zawiera tabela 2.6.

Po przeprowadzeniu wywiadów i wstępnej analizie zgromadzonego mate-
riału zestaw kodów uległ dalszym zmianom. Pierwszym krokiem w procesie 
kodowania było wykorzystanie pracy sędziów kompetentnych (Sylwii Mikulec, 
Ireny Samulskiej, Pauliny Grabowskiej i Magdaleny Juchniewicz), niezależ-
nie kodujących treść wszystkich wywiadów. Osoby kodujące miały możliwość 
uzupełnienia istniejącej struktury o dodatkowe kody, które wydawały im się 
istotne w świetle analizy materiału (tzw. kodowanie iteracyjne – iterative coding). 
W kolejnym kroku analizami treści wywiadów zajmowali się członkowie zespołu 
badawczego, odpowiadający za poszczególne tematy, wprowadzający jeszcze 
bardziej szczegółowe kody i poszukujący dodatkowych zależności, co umożliwił 
zawarty w programie QSR NVivo mechanizm generowania raportów opartych 
na wyszukiwaniu kontekstowym. Każdy z obszarów dalszych analiz opierał się 
więc na wyselekcjonowanym podzbiorze wypowiedzi, liczącym zwykle od stu 
kilkudziesięciu do kilkuset stron tekstu. Proces analizy i przygotowywania rapor-
tów badawczych koordynował kierownik naukowy projektu.
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Tabela 2.6. Fragment książki kodów, wykorzystanych przy kodowaniu materiału 
jakościowego

Kod
Kod 

– rozwinięcie 
nazwy

Wyjaśnienie

(...)

czas_prac czas pracy czas na pracę: spędzony w pracy, pracy w domu, 
pracy poza regulaminowymi godzinami, na urlopie

czas_pryw czas 
prywatność 

czas na życie prywatne: hobby, zainteresowania, kon-
takty towarzyskie, kontakty rodzinne, obowiązki pry-
watne, obowiązki rodzinne, obowiązki rodzicielskie, 
obowiązki opiekuńcze, obowiązki domowe, obowiązki 
zdrowotne

en_prac energia praca
potencjał energetyczny w pracy: w firmie, poza nią, 
w domu, na urlopie, poza godzinami regulaminowy-
mi, przeciążenie pracą, niedociążenie pracą 

en_pryw energia 
prywatność 

potencjał energetyczny w życiu prywatnym: hobby, 
zainteresowania, kontakty towarzyskie, kontakty 
rodzinne, obowiązki prywatne, obowiązki rodzinne, 
obowiązki rodzicielskie, obowiązki opiekuńcze, obo-
wiązki domowe, obowiązki zdrowotne, przeciążenie 
obowiązkami pozazawodowymi, niedociążenie obo-
wiązkami pozazawodowymi 

obow_rodz obowiązki 
rodzicielskie

obowiązki rodzicielskie; godzenie pracy z wychowa-
niem dzieci: dyskryminacja osób muszących zajmować 
się dziećmi, praca jako bariera posiadania dziecka/
dzieci, ułatwienia godzenia pracy i rodzicielstwa, ułat-
wienia godzenia pracy i opieki nad dziećmi

szcz_pocz szczęście 
poczucie

poczucie szczęścia: w sferze zawodowej, w sferze pry-
watnej, brak poczucia szczęścia w sferze zawodowej, 
brak poczucia szczęścia w sferze prywatnej, punkty 
krytyczne w sferze zawodowej, punkty krytyczne 
w  sferze prywatnej 

WLB work-life 
balance

poczucie równowagi między pracą a życiem prywat-
nym; WLB: punkty krytyczne w równowadze między 
pracą a życiem prywatnym (WLB), zachowane WLB, 
zaburzone WLB, czas zaburzeń, czas równowagi, 
częstotliwość zaburzeń, częstotliwość równowagi, 
zaburzenia w sferze zawodowej, równowaga w sferze 
zawodowej, zaburzenia w sferze prywatnej, równowa-
ga w sferze prywatnej
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Kod
Kod 

– rozwinięcie 
nazwy

Wyjaśnienie

WLB_inne work-life
balance inne

inne zdarzenia, zjawiska związane z WLB, niebez-
pieczne, śmieszne, ciekawe, smutne, nietypowe zda-
rzenia związane z kwestią równowagi między pracą 
zawodową a życiem prywatnym

(...)

ON _dostęp
osoby niepeł-
nosprawne 
dostępność

dostępność firmy dla osób niepełnosprawnych: narzę-
dzia, budynki, oprogramowanie

ON_regu-
lacje

osoby niepeł-
nosprawne 
regulacje 

regulacje dotyczące osób niepełnosprawnych: pro-
cedury organizacyjne, regulacje firmowe, zapisy 
w politykach firmowych, zapisy w regulaminach orga-
nizacyjnych 

ON_uła-
twienia

osoby niepeł-
nosprawne 
ułatwienia 

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: dostosowanie 
budynków i infrastruktury, rozwiązania techniczne 
ułatwiające pracę, rozwiązania psychologiczne ułat-
wiające pracę

ON_postawy
osoby niepeł-
nosprawne 
postawy 

postawy w organizacji w stosunku do osób niepeł-
nosprawnych: postawy współpracowników, osób 
zarządzających, włączanie osób niepełnosprawnych 
w działalność firmy

ON_CSR

osoby niepeł-
nosprawne 
organizacje 
społeczne 

współpraca firmy z organizacjami wspierającymi 
osoby niepełnosprawne: zaangażowanie firmy w akcje 
dedykowane osobom niepełnosprawnym, inne działa-
nia na rzecz osób niepełnosprawnych

ON_inne
osoby niepeł-
nosprawne 
inne 

inne opinie i spostrzeżenia na temat osób niepełno-
sprawnych, niebezpieczne, śmieszne, ciekawe, smutne, 
nietypowe zdarzenia związane z obecnością osób nie-
pełnosprawnych w miejscu pracy

(...)
Źródło: opracowanie własne.

Warto podkreślić, że w celu zagwarantowania jakości prowadzonych badań 
(w rozumieniu kryterium rzetelności) wykorzystano techniki triangulacji (Denzin 
1978: 340; Konecki 2000: 86):
 – triangulacji metod badawczych – dzięki połączeniu badań jakościowych 

i  ilościowych, wywiadów pogłębionych i badań ankietowych,
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 – triangulacji danych – w drodze gromadzenia danych dotyczących różnych 
podmiotów pozwalających na porównania i wyciąganie wniosków,

 – triangulacji badaczy – dzięki prowadzeniu wywiadów przez wieloosobowy 
zespół specjalistów (zaznajomionych z uwarunkowaniami prowadzenia 
badań społecznych oraz dodatkowo przeszkolonych z tematyki projektu), 
wstępnemu kodowaniu zgromadzonego materiału przez dwóch niezależ-
nie pracujących sędziów kompetentnych oraz analizom poszczególnych 
tematów merytorycznych przez różnych członków zespołu badawczego.

Szczególnie ważna okazała się triangulacja badaczy. Ze względu na tematykę 
badań istnieje ryzyko jednostronnego spojrzenia na problematykę przez poszcze-
gólne osoby prowadzące wywiady i ewentualnego nieświadomego wpływu na 
rozmówców, które może prowadzić do uzyskania w wywiadzie potwierdzeń 
spodziewanych wyników. Chociaż wszyscy badacze dążyli do zapobiegania takiej 
negatywnej i niepoprawnej metodologicznie tendencji, dodatkowym zabezpie-
czeniem było prowadzenie wywiadów w ramach tej samej branży przez różne 
osoby.

2.4. Wyniki badań
W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostaną informacje dotyczące 

najważniejszych wyników badań. Szczegółowe zagadnienia będą prezentowane 
w kolejnych rozdziałach tej książki oraz następnych publikacjach cyklu, ale 
już w  tym miejscu warto zaprezentować najważniejsze, ogólne wnioski, które 
można wyciągnąć na podstawie analizy materiału empirycznego, zgromadzonego 
w  ramach badań jakościowych. Oto one:
1. Wbrew wcześniejszym obawom osób prowadzących wywiady uczestniczący 

w badaniach pracownicy chętnie rozmawiali o kwestiach drażliwych, w tym 
o występujących naruszeniach prawa pracy i rozbieżnych z założeniami spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa działaniach pracodawców.

2. Niektóre przypadki zachowań pracodawców, które zasługują na jednoznacz-
nie negatywną ocenę w świetle założeń badania, były postrzegane przez 
rozmówców jako naturalne dla organizacji gospodarczych, co świadczy 
o  niewielkiej świadomości prawnej i etycznej polskich pracowników oraz 
powszechnym występowaniu niektórych niewłaściwych praktyk.

3. Ograniczona jest również wiedza pracowników na temat szczegółowych 
przepisów prawa pracy oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, 
co ułatwia pracodawcom ewentualne naruszenia. Analogiczny brak wiedzy 
dotyczył osób na stanowiskach zarówno wykonawczych, jak i kierowniczych. 
Wyjątek stanowili nieliczni rozmówcy, którzy zaangażowani byli w działalność 
związków zawodowych.
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4. W Polsce istnieje szerokie spektrum naruszeń prawa pracy i działań nieod-
powiedzialnych wobec pracowników. Badania jakościowe nie pozwalają na 
określenie skali tych problemów, jednak w dużej liczbie wywiadów pojawiały 
się ich przykłady. W rozmowach rzadko udawało się zaobserwować dekla-
rowany sprzeciw pracowników wobec takich sytuacji; częściej dochodziło 
do milczącej akceptacji tego stanu rzeczy.

5. Niektórzy pracownicy na stanowiskach wykonawczych, zwłaszcza w przed-
siębiorstwach produkcyjnych, okazali się niedostatecznie elokwentni i nie-
zdolni do przedstawienia pogłębionych odpowiedzi na zadawane w badaniu 
pytania. Z tego powodu część spośród przeprowadzonych wywiadów została 
wykonana ponownie z innymi rozmówcami w ramach tej samej branży, a na 
etapie analiz kilka wywiadów okazało się mało przydatnych.

6. Zaobserwowano istotne zróżnicowanie problemów w zależności od branż 
oraz wielkości organizacji w tej samej branży. To potwierdziło przydatność 
wybranego sposobu doboru próby i dokonania przeglądu aż 22 różnych 
obszarów działalności gospodarczej. W odniesieniu do badań relacji pomię-
dzy pracodawcą a pracownikiem niebezpieczne wydawałoby się wyciąganie 
wniosków na podstawie pojedynczych studiów przypadku.

7. Nie doszło do ujawnienia istotnego zróżnicowania problemów wynikających 
z doświadczeń pracowników z Warszawy a pracowników z innych części 
kraju. Może być to jednak wynikiem niereprezentatywności próby w bada-
niach jakościowych, dlatego kolejnym krokiem były badania ankietowe na 
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie pracowników sektora prywatnego, 
dobranej między innymi na podstawie kryterium geograficznego.

8. Ważnym elementem badania okazała się triangulacja badaczy. Cenne 
poznawczo było zwłaszcza prowadzenie różnych wywiadów w ramach tej 
samej branży przez różne osoby, z odmiennymi podejściami do osób bada-
nych. Również zespołowy charakter analiz materiału empirycznego pozwolił 
na zaprezentowanie wniosków na podstawie zróżnicowanych perspektyw 
poszczególnych badaczy. Triangulacja badaczy jest relatywnie rzadko sto-
sowana w badaniach jakościowych, ustępując miejsca samodzielnemu pro-
wadzeniu wywiadów przez pojedynczego badacza-autora, jednak niniejszy 
projekt zademonstrował wymierne korzyści poznawcze z zastosowania tego 
typu triangulacji.

9. W opinii badanych pracowników źródłem postrzeganych problemów nie są 
zwykle przełożeni (konkretne osoby), a rozwiązania organizacyjne (w tym: 
instytucje, procedury, reguły, kultura organizacji). Zamiast dopatrywania 
się przyczyn problemów w złej woli pojedynczych osób, rozmówcy częściej 
dokonywali interpretacji, zgodnie z którymi niedoskonałości są wynikiem bez-
osobowych sił działających w organizacji, na które poszczególni pracownicy 
czy menedżerowie mają tylko ograniczony wpływ („bo tak być musi”). Taka 
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sytuacja ogranicza możliwości naprawy sytuacji i wprowadzania udoskonaleń, 
ułatwia również utrzymywanie w organizacjach status quo. Przedstawione 
spojrzenie jest również zbieżne z założeniami szkoły neoinstytucjonalnej 
w  teorii organizacji (DiMaggio, Powell 1983; Hatch 2002: 95).

10. Niektóre zjawiska, których konsekwencje mogłyby być oceniane jako prze-
jawy nieodpowiedzialnych społecznie działań pracodawcy, okazywały się być 
w części analizowanych przypadków wynikiem inicjatywy pracownika, a nie 
pracodawcy. Przykłady obejmują między innymi nadużycia dotyczące wyko-
rzystywania czasu poza godzinami pracy do rozwiązywania problemów zawo-
dowych, co prowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy życiem prywatnym 
a zawodowym. Czasami poświęcanie czasu prywatnego na zajmowanie się 
sprawami pracy było przejawem samodzielnej decyzji pracownika, a nie kon-
sekwencją oczekiwań zatrudniającej go organizacji. Analogicznych przypadków 
„poświęcenia” pracowników dla własnych firm było więcej. Ta interesująca 
sytuacja utrudnia jednoznaczną interpretację i ocenę działań pracodawców. 
Nadmiernym uproszczeniem byłoby w tych przypadkach zarzucanie im świa-
domych naruszeń prawa pracy lub zasad odpowiedzialności społecznej w relac-
jach z pracownikami. Niedociągnięciem pracodawcy jest za to brak aktywnego 
przeciwdziałania takim zachowaniom pracowników, co może być postrzegane 
jako przejaw zachowania nieodpowiedzialnego społecznie. Pracownik może 
być bowiem nadmiernie obciążony zadaniami albo podejrzewać, że zatrudnia-
jąca go organizacja oczekuje od niego bezwzględnej dyspozycyjności, a zada-
niem pracodawcy jest zapobieganie tego typu sytuacjom.

11. Z problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w relacjach 
z pracownikami wiąże się wiele nieoczywistych zagadnień, które nie są zwyk le 
omawiane przez podręczniki etyki biznesu, do których nie odnoszą się typowe 
kodeksy postępowania i które dotychczas nie stanowiły przedmiotu zain-
teresowania badaczy zajmujących się problematyką społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Dzięki eksploracyjnemu charakterowi prezentowanego 
projektu badawczego udało się zidentyfikować potencjalne wyzwania dla 
pracodawców, wykraczające poza powtarzające się w literaturze zagadnie-
nia. Przykładem może być zaprezentowany powyżej postulat, by pracodawcy 
interesowali się tym, czy pracownicy z własnej inicjatywy nie nadużywają 
czasu prywatnego na wykonywanie swoich zadań.

2.5. Podsumowanie
W rozdziale zaprezentowane zostały najważniejsze założenia projektu 

badawczego dotyczącego problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu 
z perspektywy pracownika. W odróżnieniu od wcześniejszych inicjatyw badaw-
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czych, analizy dotyczyły opinii i doświadczeń pracowników, a nie wypowiedzi 
pracodawców, co pozwoliło na zgromadzenie cennych informacji dotyczących 
rzeczywistości organizacyjnej, przypadków naruszania praw pracowniczych oraz 
działań mających związek z zagadnieniami odpowiedzialności społecznej. Na 
podstawie 90 wywiadów z pracownikami organizacji z 22 branż o odpowied-
nio zróżnicowanych cechach dokonano przeglądu praktyk na polskim rynku 
pracy. Badania pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących między innymi 
występowania w Polsce negatywnych zjawisk w relacjach pracodawców z pra-
cownikami.

Opisane w rozdziale badania jakościowe stały się punktem wyjścia do przygo-
towania badań ilościowych – kwestionariusza wykorzystanego do zgromadzenia 
informacji od reprezentatywnej ogólnopolskiej próby 1000 pracowników sekto-
ra prywatnego. Badania ankietowe pozwoliły na określenie skali występowania 
poszczególnych problemów organizacyjnych w Polsce, jak również umożliwi-
ły poszukiwanie zależności pomiędzy poszczególnymi, uwzględnionymi w bada-
niu zmiennymi.

Omawiany projekt badawczy ma jednocześnie istotny walor dydaktyczny 
jako podstawa do promocji zidentyfikowanych dobrych praktyk oraz ogranicza-
nia praktyk, które oceniono jako szkodliwe lub nieodpowiedzialne społecznie. 
Szeroko zakrojone badania empiryczne pozwalają na opracowanie konkretnych 
rekomendacji dla pracodawców oraz na przedstawienie realiów polskich organi-
zacji. Dzięki temu dalsza dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności może 
być bliższa rzeczywistości gospodarczej i odzwierciedlająca realne wyzwania, 
które dostrzegają pracownicy sektora prywatnego w naszym kraju.
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Zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 

Marcin Żemigała

3.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale podjęta zostaje próba nakreślenia ram pojęciowych 

społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prezentacja jej znaczenia na gruncie 
nauki, a także praktyki zarządzania. W tym celu przywołany będzie model 
interesariuszy1 organizacji (stakeholders) oraz zaprezentowany zostanie przegląd 
dorobku naukowego, w tym najistotniejsze modele społecznej odpowiedzial-
ności biznesu.

Biznes funkcjonuje w określonej strukturze społecznej, a podstawę koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią relacje pomiędzy przedsiębior-
stwami a społeczeństwem. Jak jednak określić tę odpowiedzialność? Przed kim 
czy może: za kogo lub za co biznes powinien być społecznie odpowiedzialny? 
Ramy pojęciowe społecznej odpowiedzialności biznesu są szerokie. Zwolennicy 
tzw. szkoły chicagowskiej, reprezentowanej przez Miltona Friedmana i jego 
kontynuatorów, określają to pojęcie jako wywiązywanie się w pełni ze zobowią-
zań przedsiębiorstwa wobec akcjonariuszy (shareholders) i innego rodzaju grup 
właścicielskich dążących do maksymalizacji zysku. Taki ogląd sprawy wydaje się 
jednak zbyt ograniczony. W otoczeniu przedsiębiorstwa funkcjonują bowiem 
różnego rodzaju grupy interesu, które także powinny zostać uwzględnione 
w  procesach zarządzania. Wśród interesariuszy znajdują się zarówno grupy 
niezbędne do przetrwania i sukcesu przedsiębiorstwa, jak i te, które w mniej-
szym stopniu wpływają lub mogą wpływać na funkcjonowanie biznesu (Evan, 
Freeman 1997: 194). Relacja ta zachodzi także w drugą stronę. Charles Handy 
podkreśla zmianę priorytetów przedsiębiorstwa i skupienie ich uwagi na interak-
cjach z interesariuszami, do których należą w szczególności (Handy 1996: 127):

1 Warto podkreślić, że autorstwo polskiego pojęcia „interesariusz” przypisywane jest 
prof. Stefanowi Kwiatkowskiemu (Gasparski 2003: 43).
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 – finansiści, pod którym to określeniem należy rozumieć wszelkie grupy finan-
sujące działalność przedsiębiorstwa, akcjonariuszy, udziałowców, inwesto-
rów, właścicieli itp.,

 – pracownicy, którzy w istotny sposób przyczyniają się do poprawy funkcjo-
nowania biznesu dzięki nie tylko świadczeniu prostej pracy nakładczej, ale 
również wykorzystywaniu swoich zdolności innowacyjnego i kreatywnego 
działania,

 – dostawcy, a także inni partnerzy biznesowi będący elementem całego 
łańcucha dostaw,

 – klienci będący odbiorcami dóbr i usług wytwarzanych i oferowanych przez 
biznes,

 – środowisko naturalne, z którego biznes czerpie różnego rodzaju zasoby, 
ale także emituje do środowiska naturalnego strumienie o charakterze 
zarówno pozytywnym (np. towary zaspokajające potrzeby ludzkie czy 
środki finansowe inwestowane w rozwój), jak i negatywnym (emisje do 
powietrza, wody i gleby pod postacią np. odpadów, ścieków przemysło-
wych czy zużytych produktów),

 – społeczeństwo, w tym najbliższa społeczność lokalna, ale również społe-
czeństwo w wymiarze globalnym.

Powód takiej reorientacji świata biznesu najlepiej wyjaśnić mogą słowa same-
go Charlesa Handy’ego, który podkreśla, że „nawet ci, którzy prowadzą życie 
w oddaleniu od fabryk oraz miejsc produkcji i handlu, chcą mieć pogląd na kwestie 
przedsiębiorstwa – dla kogo i po co istnieje. Bezpośrednio lub niebezpośrednio ich 
dobrobyt ekonomiczny od niego zależy. Recesja sprawia, że znaczenie zdrowego 
sektora handlowego w gospodarce staje się istotne dla każdego domu. Kiedy 
pada przedsiębiorstwo, upada wszystko – miejsca pracy, dochody z podatków, 
ceny domów, wydatki rządowe. Czy to jednak oznacza, że przedsiębiorstwo jest 
instrumentem jedynie tworzącym bogactwo i najlepiej zostawić je w spokoju, by 
mogło robić to, co ma robić? Czy też oznacza to, że – właśnie z powodu takiego 
znaczenia społecznego – musi uznać szerszą odpowiedzialność niż tylko znaczne 
wzbogacanie swych właścicieli?” (Handy 1996: 126).

Pozostając w teorii interesariuszy w kontekście społecznej odpowiedzialności 
biznesu, warto powołać się na W. Gasparskiego, który podkreśla (Gasparski 
2007: 411):
• Interesariusze stanowią przedsiębiorstwo i jego kontekst (rozróżnienie inte-

resariuszy na wewnętrznych i zewnętrznych), co jest konsekwencją nie tylko 
systemowej teorii organizacji i zarządzania, ale i systemowej natury otacza-
jącej rzeczywistości.

• Uwzględnienie interesariuszy organizacji w zarządzaniu pociąga za sobą 
w sposób logiczny podniesienie kwestii ich potrzeb i oczekiwań (interesów) 
oraz związanych z nimi pewnych odpowiedzialności i ryzyka.
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• Przedsiębiorstwo (organizacja), które nie jest w stanie realizować własnych 
celów leżących u podstaw działalności zorganizowanej, nie jest też w stanie 
realizować potrzeb ani oczekiwań własnych interesariuszy.
Harmonizacja (tzw. zorkiestrowanie) przedsiębiorstwa z perspektywy teorii 

interesariuszy wymaga między innymi przywództwa, nadzoru organizacyjnego 
(korporacyjnego), rzetelnej i przejrzystej informacji oraz nieodzownej kontroli.

3.2. Etyczny fundament społecznej odpowiedzialności biznesu
Ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu stawia sobie za cel poszukiwa-

nie i rozwijanie spójności między biznesem i społeczeństwem, w sposób natural-
ny osadzona jest w etyce biznesu. Powinna być w szczególności nierozerwalnie 
zintegrowana z tzw. perspektywą trzech „E”, czyli efektywności (skuteczności), 
ekonomiczności (gospodarności) i właśnie etyczności (Gasparski 1999: 15). 
Spośród tych trzech wymiarów to wymiar etyczny stanowi spoiwo działań orga-
nizacyjnych. Efektywność i ekonomiczność reprezentują wartości ekonomiczne 
w sensie ilościowym (Gasparski 1999: 20), są więc percepcyjnie proste, dają 
się wyrazić na przykład za pomocą jednostek pieniężnych; z tego względu są 
powszechnie akceptowane i rozumiane. Etyczność zaś reprezentuje wartości 
natury jakościowej (Gasparski 1999: 20), które z kolei wydają się być trudne 
do uchwycenia, co w konsekwencji powodować może umniejszanie ich rangi, 
a wręcz ignorowanie. A takie zachowanie zdaniem Gasparskiego to nic innego 
jak zaprzeczanie faktowi społecznego umocowania jednostek organizacyjnych, 
a tym samym tzw. błąd w sztuce uprawiania biznesu (Gasparski 1999: 22). 
Taka jednostronna koncentracja na dwóch pierwszych ekonomicznych „E” uwa-
runkowana jest tendencją do przewartościowania technicznej strony biznesu 
i niedowartościowania strony społecznej. Podkreślić jednak należy, że problemy 
biznesowe są właśnie natury społecznej i wymagają bezwzględnie wiedzy tech-
nicznej, lecz w żadnym razie nie mogą się do niej jedynie ograniczać, ponieważ 
jako społeczne zakładają „wielorakość perspektyw”. W praktyce rozwiązywanie 
problemów biznesowych, organizacyjnych z perspektywy społecznej bezwzględ-
nie wymaga więc podejścia etycznego, które powinno zacząć się od refleksji, 
prób dostrzeżenia i rozróżnienia (Gasparski 2007: 26):
 – etyki ogólnej społeczeństwa, w którym organizacja funkcjonuje i z którym 

pozostaje w związkach o różnym kierunku i sile,
 – etyki zawodowej ludzi zaangażowanych w uprawianie biznesu, którzy 

osobiście odpowiadają za organizacyjne decyzje i ich konsekwencje spo-
łeczne,

 – przekonań moralnych grupy zawodowej ludzi biznesu, które pozwalają 
kształtować i modyfikować zachowania organizacji w przestrzeni rynkowej,
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 – rzeczywistego postępowania przedstawicieli danej grupy ludzi zawodowo 
zajmujących się biznesem, które może stać się swoistym weryfikatorem 
aktualnych norm i wartości etycznych w świecie biznesu.

Tabela 3.1. Najczęstsze elementy kodeksów i programów etycznych

Elementy kodeksów etycznych Elementy programów etycznych

– bezpieczeństwo wytworów organizacyj-
nych

– bezpieczeństwo miejsca pracy
– polityka informacyjna dotycząca nie-

prawidłowości – nieprzestrzegania 
norm

– zagadnienia negatywnych inwestycji 
i bojkotów

– problematyka jakości
– konflikty interesów
– redukcje zatrudnienia i likwidacja 

działalności
– różnorodność, tolerancja, molestowa-

nie seksualne, prywatność w pracy
– polityka kar i nagród
– ochrona środowiska i ekologia
– polityka poufności, przechowywania 

i dostępu do informacji
– problematyka równowagi między 

pracą zawodową a życiem prywatnym, 
rodzinnym

– polityka archiwizacji i niszczenia 
dokumentacji finansowej

– zagadnienia relacji biznes – polityka 
oraz biznes – społeczność lokalna

– wspólne wartości organizacyjne
– wizja i misja organizacji
– etyczne i zawodowe standardy postę-

powania
– kodeks etyczny
– podręczniki standardów zawodowych
– programy kształcenia w zakresie etyki
– odrębne stanowisko lub cała komórka 

ds. etyki zakorzeniona w strukturze 
organizacyjnej

– działania promocyjne zachowań etycz-
nych

– monitoring i nadzór nad przestrze-
ganiem określonych norm etycznych 
i  standardów zawodowych

– etyczna infolinia
– okresowe audyty etyczne

Źródło: Gasparski, Lewicka-Strzałecka, Rok, Szulczewski 2002: 26.

Etyka biznesu ma więc charakter praktyczny, jest etyką stosowaną. Normy 
etyczne biznesu często przybierają formę kodeksów – czy to etycznych, czy w szer-
szym sensie postępowania, dobrych praktyk. Z tego względu etykę biznesu można 
określić mianem kodeksualistycznej (Gasparski 2007: 233). Owe kodeksy mogą 
występować jako pojedynczy dokument lub też stanowić część składową szerszego 
programu etycznego (najczęściej spotykane elementy kodeksów i programów 
etycznych przestawione zostały w tabeli 3.1), co jednak wymaga strategicznego 
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spojrzenia na etykę biznesu i zintegrowania jej z pozostałymi sferami funkcjo-
nowania organizacji. Takie podejście obserwuje się znacznie rzadziej (Gasparski 
2007: 235). Zjawisko to świadczy o krótkowzroczności organizacyjnej, bo – jak 
wynika z badań – kodeks, a tym bardziej program etyczny, może mieć znaczący 
wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji, między innymi dzięki 
(Gasparski, Lewicka-Strzałecka, Rok, Szulczewski 2002: 28):
 – redukcji przypadków niewłaściwych praktyk, takich jak kłamstwa, zacho-

wania korupcyjne czy defraudacje,
 – zmniejszeniu liczby potencjalnych konfliktów interesów na płaszczyźnie 

organizacja–interesariusze,
 – zwiększeniu stopnia zaufania, jakie ma możliwość powstać między orga-

nizacją a jej partnerami biznesowymi czy klientami,
 – zwiększeniu stopnia lojalności pracowników oraz ich zaangażowania 

w wykonywaną pracę,
 – znaczącej poprawie reputacji organizacji.

3.3. Wybrane modele społecznej odpowiedzialności biznesu
Dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na licznych 

modelach koncepcyjnych, opracowanych w ciągu lat przez teoretyków i prakty-
ków zarządzania. Za jedno z podstawowych narzędzi ułatwiających analizowanie 
tej skomplikowanej i wieloaspektowej materii uważany jest model Archiego 
B. Carrolla, opracowany po raz pierwszy w 1979 roku. W jego pierwotnej wer-
sji autor powiązał ściśle ekonomiczne fundamenty funkcjonowania organizacji 
z odpowiedzialnością społeczną (Carroll 1979: 497–505). Model Carrolla zakłada 
piramidalną strukturę odpowiedzialności organizacji, a jego logika jest podobna 
do logiki piramidy potrzeb Abrahama Maslowa i zakłada stopniowe przecho-
dzenie od warstw odpowiedzialności leżących u podstawy do warstw u  szczy-
tu piramidy. Carroll wyodrębnił cztery sfery odpowiedzialności, które zostały 
zaprezentowane na rysunku 3.1 (Carroll 1991: 39–48; Carroll 2004: 114–120):
• Ekonomiczną – jest to podstawowy obowiązek przedsiębiorstw, ponieważ 

bez wypracowania zysku finansowego w dłuższej perspektywie nie można 
mówić o przedsiębiorstwie, które po prostu przestaje istnieć. Odpowiedzial-
ność ekonomiczna zapewnia nie tylko byt przedsiębiorstwom, lecz także 
umożliwia rozwój, który powinien być ich nadrzędnym celem.

• Prawną – od przedsiębiorstw wymaga się także przestrzegania prawa. Dzia-
łalność zgodna lub niezgodna z prawem jest pierwszym stopniem rozróż-
nienia na działania społecznie użyteczne i szkodliwe, słuszne i niesłuszne, 
etyczne i moralnie naganne, akceptowane przez społeczeństwo lub przez 
nie negowane.
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• Etyczną – przestrzeganie prawa to poziom minimalny, jeżeli przedsiębiorstwa 
mają jednak zamiar działać w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu, nie 
powinny się ograniczać jedynie do przestrzegania przepisów prawa. Należy 
koncentrować się na minimalizowaniu lub unikaniu szkód i krzywd wśród 
szerokiego zbioru interesariuszy. Tam, gdzie prawo nie sięga, tam jest miejsce 
na godziwość, szlachetność, uczciwość i sumienie.

• Filantropijną – najwyższy poziom odpowiedzialności według Carrolla polega 
na organizacyjnej postawie obywatelskiej, utożsamianiu się przedsiębiorstwa, 
a właściwie jego głównych decydentów i reprezentantów, ze społeczeństwem. 
Wynikać z tego ma powinność zwrotu społeczeństwu zasobów eksploatowa-
nych przez przedsiębiorstwo, unikania i naprawy szkód, zadośćuczynienia 
w celu poprawy poziomu jakości życia i zapewnienia równowagi. 

1. Działać w sposób zgodny z oczekiwaniami
 społeczeństwa dotyczącymi filantropii, dobroczynności.
2. Wspierać sztuki piękne, teatr, wydarzenia kulturalne.
3. Brać udział w działaniach wolontariatu i charytatywnych
 wśród lokalnych społeczności.
4. Dostarczać wsparcia instytucjom edukacyjnym, zarówno
 prywatnym jak i publicznym.
5. Wspierać dobrowolnie te projekty, które poprawiają 
 jakość życia społeczeństwa.

1. Działać w sposób zgodny z oczekiwaniami
 wynikającymi ze społecznych zwyczajów i norm
 etycznych.
2. Uznawać nowe i zmieniające się normy moralne
 przyjmowane przez społeczeństwo.
3. Nie realizować celów organizacyjnych kosztem 
 norm etycznych.
4. Dobre obywatelstwo organizacyjne jest działaniem
 oczekiwanym moralnie i etycznie.
5. Uznawać, że spójność organizacyjna i zachowania
 etyczne wykraczają poza zwykłe spełnienia
 przepisów prawa.

1. Działać w sposób zgodny z oczekiwaniami władz i prawem.
2. Stosować się do regulacji prawnych różnych szczebli
 (międzynarodowych, europejskich, krajowych, regionalnych).
3. Być praworządnym obywatelem.
4. Firma osiągająca sukces to jednostka wypełniająca obowiązki prawne.
5. Dostarczać wyrobów i usług, które co najmniej spełniają
 minimalne wymagania prawne.

1. Działać w sposób zgodny z zasadą maksymalizacji zysku.
2. Być tak dochodowym jak to tylko możliwe.
3. Utrzymywać silną pozycję konkurencyjną.
4. Utrzymywać wysoki poziom efektywności operacyjnej.
5. Firma osiągająca sukces to jednostka konsekwentnie
 generująca zyski.

Dobre obywatelstwo
korporacyjne.

Zasilanie swoimi zasobami
społeczeństwo, poprawa jakości życia

Odpowiedzialność
filantropijna

Imperatyw etycznego postępowania.
Działanie słuszne, sprawiedliwe, uczciwe,

unikanie krzywd

Odpowiedzialność etyczna

Przestrzeganie przepisów prawa.
Prawo jako społeczna kodyfikacja, tego co słuszne i niesłuszne

Odpowiedzialność prawna

Generowanie zysków
Ta sfera jest fundamentem, na którym są nadbudowane kolejne sfery odpowiedzialności

Odpowiedzialność ekonomiczna

Rysunek 3.1. Model społecznej odpowiedzialności biznesu według Carrolla
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Carroll 1991: 39–48.
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O dużym znaczeniu koncepcji Carrolla świadczy to, że wielokrotnie odwo-
ływano się do niego przy konstrukcji kolejnych modeli. Wyraźne inspiracje 
widać na przykład w modelu L. Faheya i R.E. Wokutcha, który miał za zadanie 
określenie punktów wspólnych na płaszczyźnie biznes–społeczeństwo i składał 
się z pięciu elementów (Fahey, Wokutch 1983: 128–142):
 – systemu politycznego, w którym głównymi składnikami są władza wyko-

nawcza, ustawodawcza i partie polityczne, natomiast jego główne funkcje 
to formułowanie polityki rządu i prawa,

 – systemu ekonomicznego, w którym głównymi składnikami są przedsię-
biorstwa produkcyjne i usługowe, dostawcy surowców, związki zawodowe 
i grupy konsumenckie, natomiast jego główne funkcje to produkcja, dys-
trybucja i wspieranie sprzedaży towarów i usług,

 – systemu prawego, w którym głównymi składnikami są niezależne komisje, 
organy regulacyjne i administracyjne, sądy, natomiast jego główne funkcje 
to wdrażanie polityki rządowej i przepisów prawa, czasami inicjowanie 
zmiany lub tworzenie regulacji,

 – systemu społecznego, w którym głównymi składnikami są społeczności, 
społeczne grupy interesów, natomiast jego główna funkcja to reprezen-
tacja interesów tych grup,

 – centralnego systemu biznesowego, w którym głównymi składnikami są 
podzbiory systemu ekonomicznego, poszczególne indywidualne produk-
cyjne lub usługowe jednostki gospodarcze, natomiast jego główne funkcje 
to produkcja towarów i usług.

Model Carrolla z czasem podlegał także rewizji. Pierwsza miała miejsce 
w dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy co prawda kolejność warstw 
piramidy została utrzymana, stwierdzono jednak zmniejszenie się luki między 
odpowiedzialnością ekonomiczną a etyczną, a na wyższym poziomie odnotowa-
no etyczną przy zmniejszeniu zainteresowania i zaangażowania w filantropijną 
(Pinkston, Carroll 1996: 199–206). Taki układ pozornie nic nie zmienił w mode-
lu Carrolla, jednak okazało się, że filantropia traci na znaczeniu na gruncie 
praktycznym stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla lepszego 
zrozumienia społecznej odpowiedzialności biznesu Jacquie L’Etang zapropono-
wała inspirowany modelem Carrolla podział na odpowiedzialność bezpośrednią, 
pośrednią i filantropijną (L’Etang 1995: 125–132). Pierwsza obejmuje wszystko 
to, na co organizacja ma bezpośredni wpływ i nad czym może sprawować kon-
trolę. W ramach odpowiedzialności bezpośredniej wyszczególnia się oddziały-
wania wewnętrzne (na pracowników, warunki pracy, operacje) oraz zewnętrzne 
(na klientów, społeczność lokalną czy środowisko naturalne). W przypadku 
odpowiedzialności pośredniej warunek kontroli i wpływu bezpośredniego nie 
obowiązuje, chodzi na przykład o zanieczyszczenia środowiska generowane nie 
przez samą organizację, lecz podmioty z tej samej branży przemysłowej czy też 
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problemy prywatności i piractwa w branży IT. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność 
filantropijną, pokrywa się ona z najwyższą warstwą modelu Carrolla.

Kolejna rewizja miała miejsce na początku bieżącego stulecia. Istotną zmianą 
było włączenie kategorii odpowiedzialności filantropijnej w ramy odpowiedzial-
ności etycznej lub ekonomicznej, w zależności od ekonomicznych lub etycz-
nych motywacji do podejmowania tego typu działań (Schwartz, Carroll 2003: 
503–530). W ten sposób został zaproponowany model (rysunek 3.2). Powstało 
siedem domen społecznej odpowiedzialności biznesu (Schwartz, Carroll 2003: 
503–530):
 – czysta odpowiedzialność ekonomiczna powinna maksymalizować zyski 

przy jednoczesnym abstrahowaniu od wymiarów prawnych i etycznych,
 – czysta odpowiedzialność prawna polega na podejmowaniu działań z uwagi na 

regulacje prawne, przy jednoczesnym braku bezpośrednich lub pośrednich 
korzyści ekonomicznych i bez brania pod uwagę uwarunkowań etycznych,

 – czysta odpowiedzialność etyczna to działania podejmowane wyłącznie 
z względu na zasady moralne, bez brania pod uwagę wymiarów ekono-
micznego i prawnego oraz bez uwzględniania ekonomicznych i prawnych 
wpływów (bezpośrednich i pośrednich) na działalności organizacji,

 – odpowiedzialność ekonomiczna/etyczna oznacza podejmowanie działań 
z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne i etyczne; wymogi przepisów prawa 
nie są podstawą do podejmowania działań, choć zwykle są również zaspokajane,

 – odpowiedzialność ekonomiczna/prawna to podejmowanie działań z uwagi 
na uwarunkowania ekonomiczne i prawne; w takich przypadkach zwykle 
również kryteria etyczne są spełniane, choć w sposób pasywny,

 – odpowiedzialność prawna/etyczna polega na podejmowaniu działań nie ze 
względu na korzyści ekonomiczne, lecz przepisy prawa i zasady etyczne; 
zwykle korzyść ekonomiczna pojawia się jako ich konsekwencja, choćby 
pośrednio,

 – rozwiązaniem idealnym jest przedstawiona na rysunku domena centralna – 
przecięcie trzech okręgów – oznaczająca spełnienie wymagań wynikają-
cych z wszystkich wymiarów odpowiedzialności.

Inspirując się modelem Carrolla, Dima Jamali nadała trzem pierwszym 
w  kolejności warstwom z modelu piramidy Carrolla wymiar obligatoryjności 
(Jamali 2007: 1–27). Dodała do tego tzw. odpowiedzialność uznaniową, czyli 
dobrowolną, zależną od indywidualnych ocen decydentów-menedżerów. Może ona 
wynikać z motywów strategicznych, komercyjnych bądź też altruistycznych, ide-
alistycznych. Schematycznie model Jamali zaprezentowany został na rysunku 3.3.

Model Carrolla ułatwiał więc od momentu jego powstania analizę społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz inspirował innych do bardziej pogłębionych analiz, 
a dzięki modyfikacjom był dostosowywany do zmieniających się realiów biznesu. 
Innym modelem, który można uznać za kluczowy, jest model Michaela Portera 
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i Marka Kramera (Porter, Kramer 2006: 78–92), który mimo tego że powstał 
niedawno, już zdążył zyskać uznanie badaczy, co skutkowało jedną z najwyższych 
liczb cytowania wśród publikacji naukowych w analizowanym temacie. Jest to też 
model bardzo znaczący nie tylko na gruncie nauki, ale i praktyki zarządzania – 
ma wysoki walor aplikacyjny i oferuje konkretne ścieżki analityczne dla biznesu, 
których brak można zarzucić modelowi Carrolla. O jego istotności nie tylko dla 
świata nauki, ale też i praktyki zarządzania świadczy nagroda przyznana w 2006 
roku przez firmę doradczą McKinsey (McKinsey 2009). 

Czysta
odpowiedzialność

etyczna

Odpowiedzialność
ekonomiczna/

prawna/etyczna

Odpowiedzialność
ekonomiczna/

prawna

Czysta
odpowiedzialność

ekonomiczna

Czysta
odpowiedzialność

prawna

Odpowiedzialność
ekonomiczna/

etyczna

Odpowiedzialność
prawna/
etyczna

Rysunek 3.2. Trójwymiarowy model Schwartza i Carrolla
Źródło: Schwartz, Carroll 2003: 503–530.

Odpowiedzialność uznaniowa

Odpowiedzialność etyczna

Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność ekonomiczna

CSR dobrowolne

CSR obligatoryjne

strategiczna altruistyczna

Rysunek 3.3. Model Jamali
Źródło: Jamali 2007: 1–27.
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Model Portera i Kramera opiera się na podejściu strategicznym zakładają-
cym symbiozę biznesu i społeczeństwa. Model jest ugruntowany we wcześniej 
sprawdzonych koncepcjach: łańcuchu wartości (Porter 1996: 61–78) i tzw. dia-
mencie Portera (Porter 1990: 73–93). Porter i Kramer identyfikują dwa rodzaje 
oddziaływań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Oddziaływania ze środka na zewnątrz (inside-out) dotyczą wpływu organizacji 
na otoczenie społeczne. Są to wszelkiego rodzaju oddziaływania (mogące mieć 
zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny), generowane przez organizacyjny 
łańcuch wartości, które wpływają na społeczeństwo. 

Drugim rodzajem są oddziaływania z zewnątrz do środka (outside-in), które 
dotyczą wpływu otoczenia społecznego na organizację. Porter i Kramer propo-
nują podział kwestii społecznych, które mogą znaleźć się w horyzoncie zaintere-
sowań i działań organizacji, na trzy grupy. Pierwszą są kwestie ogólnospołeczne, 
które są ważne z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, jednak nie dają możli-
wości osiągnięcia dwustronnych (dla organizacji i społeczeństwa) korzyści, nie 
mogą więc być podstawą poprawiania konkurencyjności. Działania organizacji 
w tym zakresie nie mają dużego wpływu na stan danej kwestii społecznej, czyli 
oddziaływania inside-out są na niskim poziomie, a jednocześnie dana kwestia 
w istotny sposób nie oddziałuje na organizację, czyli oddziaływania outside-in 
są na niskim poziomie. Według autorów takimi kwestiami nie warto się zaj-
mować, są one bowiem nieodpowiednie z punktu widzenia danej organizacji, 
a zaangażowanie w nie może przysporzyć kłopotów obu stronom i na pewno nie 
poprawi konkurencyjności organizacji. Kwestie, którymi warto się zająć, należą 
do dwóch kolejnych grup, a mianowicie: społecznych konsekwencji działań 
w obrębie łańcucha wartości, w których oddziaływania inside-out są na wysokim 
poziomie, oraz społecznego wymiaru otoczenia konkurencyjnego, w  którym 
z kolei znaczenia nabierają oddziaływania outside-in. W integracji tych dwóch 
rodzajów kwestii społecznych tkwi potencjał konkurencyjny – to na tym polu 
można osiągnąć dualną korzyść, wspólną wartość (shared value) (Porter, Kramer 
2011: 62–77), co umożliwia poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
i jednocześnie przysparza korzyści społeczeństwu. Koncepcyjnie model Portera 
i Kramera sugeruje brak różnic między podejściem ekonomicznym i społecznie 
odpowiedzialnym (Porter, Kramer 2002: 56–69). Schematycznie model Portera 
i Kramera został zaprezentowany na rysunku 3.4.
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3.4. Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją silnie obecną zarówno na 

gruncie nauk o zarządzaniu, jak i w praktyce zarządzania organizacjami. Relacje 
pomiędzy biznesem a społeczeństwem mają swoje podstawy w teorii intere-
sariuszy, wśród których jedną z najważniejszych grup są pracownicy. Można 
odważyć się więc na postawienie diagnozy, że nie sposób więc analizować zło-
żonej materii społecznej odpowiedzialności biznesu, ignorując w rozważaniach 
perspektywę pracownika. Dalsze rozdziały niniejszej książki będą oferowały 
przegląd szczegółowych zagadnień dotyczących odpowiedzialnych społecznie 
relacji pracodawców z pracownikami.



4
Podejmowanie decyzji o wyborze pracodawcy 

oraz zadowolenie z pracy 

Magdalena Miedzianowska

4.1. Wprowadzenie 
Momentem rozpoczęcia relacji pracodawca–pracownik jest proces rekrutacji 

i kończące go podejmowanie decyzji o zatrudnieniu. Jest to sytuacja, w  któ-
rej obie strony chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony, a kandydat 
podejmuje swoją decyzję, opierając się na czynnikach w większości wskazanych 
przez przyszłego zatrudniającego. Pracujący doceniają na tym etapie deklaro-
wane możliwości rozwoju i awansu, co znajduje potwierdzenie w koncepcjach 
teoretycznych i aktach prawnych, nakładających na pracodawców obowiązki 
w tym zakresie.

W poniższym tekście zostało przeanalizowane, co spowodowało, że uczestni-
cy badania podjęli zatrudnienie u aktualnego pracodawcy, oraz w jakim stopniu 
są zadowoleni z zastanych realiów pracy. W dalszej części opisano przyczyny 
mogące doprowadzić do decyzji o zmianie pracodawcy. Rozdział kończą wytycz-
ne dla pracodawców chcących kształtować partnerskie stosunki z pracownikami 
już na etapie przedstawiania oferty pracy.

4.2. Podstawy teoretyczne
Decyzja o zmianie pracy i wyborze nowego miejsca zatrudnienia jest momentem 

niezwykle istotnym dla przebiegu każdej kariery zawodowej. Pracownicy często 
oczekują od swoich pracodawców inwestycji w ich umiejętności i  umożliwienia 
awansów. W powszechnym rozumieniu te dwie formy wsparcia kariery są wyrazem 
dbania o rozwój pracownika. Ich brak, oprócz niesatysfakcjonującego wynagrodze-
nia, bywa częstym powodem niezadowolenia z pracy. Rozwój pracownika może być 
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wspierany za pomocą różnych form i programów realizowanych przez pracodawcę, 
zaczynając od kompleksowego zarządzania talentami, poprzez dofinansowanie do 
kształcenia formalnego, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji w pozafinansowy 
i finansowy sposób czy wdrażanie procedur szkoleniowych i awansów. Wiele z tych 
narzędzi jest stosowanych przede wszystkim w przedsiębiorstwach dużych, w których 
funkcjonują działy personalne (human resources – HR) tworzące i koordynujące 
programy dla pracowników, jednak niezależnie od wielkości organizacji kluczową 
rolę odgrywa menedżer. To właśnie jakość relacji kierownik–pracownik w dużym 
stopniu decyduje o zadowoleniu z przebiegu kariery i miejsca pracy, a jest to ele-
ment, który nie wymaga bezpośrednich inwestycji finansowych, w przeciwieństwie 
do często wymienianych w kontekście rozwoju szkoleń.

4.2.1. Przepisy prawa

Obowiązek dbania o rozwój, w tym wykształcenie pracowników, wynika 
między innymi z uregulowań prawnych – regulacji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy oraz polskiego kodeksu pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy już w 1974 roku w konwencji nr 140 
zajęła się kwestią płatnego urlopu szkoleniowego, co oznaczało wzięcie przez 
pracodawców części odpowiedzialności za rozwój pracowników poprzez zwolnie-
nie ich z obowiązku świadczenia pracy na czas podnoszenia kwalifikacji (MOP 
1974). Wdrożona polityka ma wspierać zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, 
uczestnictwo w życiu przedsiębiorstwa, awans społeczny i osobisty. Trzydzieści 
lat później kształceniu pracowników poświęcono zalecenie nr 195 (MOP 2004). 
Wzywa ono rządy, pracowników i pracodawców do angażowania się w proces 
uczenia się przez całe życie. Pracodawcy powinni szkolić swoich pracowników, 
rządy powinny inwestować w podnoszenie kwalifikacji uczestników rynku pracy, 
a pracownicy – korzystać z oferowanych możliwości. Obowiązki związane z roz-
wojem kompetencji pracowników obejmują: tworzenie systemu, kształcenie 
i szkolenie zarówno przed zatrudnieniem, jak i w okresie trwania zatrudnienia. 

Przepisy dotyczące rozwoju pracownika oraz obowiązków pracodawcy 
w  zakresie szkolenia uwzględniono również w kodeksie pracy. Ustawa gwa-
rantuje równy dostęp do awansowania i szkolenia w celu podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, formę 
umowy (na czas określony lub nieokreślony) albo wymiar czasu pracy (art. 183a 
§1). Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek szkolenia w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy (art. 2373), ułatwiania pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, zapewnienia właściwego przystosowania absolwentów 
do wykonywania pracy oraz sprawiedliwego oceniania pracowników i ich wyni-
ków (art. 94). Pracownik może się szkolić lub uczyć również w czasie urlopu 
wychowawczego (art. 1862 §1).
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4.2.2. Oferta składana przez pracodawcę oraz powody zmiany pracy

Elementy wspierające rozwój są częścią całościowej oferty składanej przez 
pracodawcę kandydatowi do pracy – w literaturze anglojęzycznej określanej 
mianem „employee value proposition” (EVP). Jest to element budowania marki 
pracodawcy, ale stanowi również formę kontraktu zawieranego na początku 
współpracy, a wywiązywanie się z niego może być czynnikiem wpływającym na 
decyzję o kontynuowaniu kariery u danego pracodawcy. Każdy kandydat, roz-
patrując daną ofertę pracy, bierze pod uwagę wiele czynników, których według 
niektórych badań może być nawet kilkadziesiąt (Heger, 2007: 123). Koncep-
cja rozpatrywania całościowej oferty pracodawcy znalazła swoje potwierdzenie 
również w wynikach przeprowadzonego w ramach projektu badania, w którym 
większość rozmówców wymieniała więcej niż jeden czynnik wpływający na decy-
zję o wyborze pracodawcy.

Według badań nawet co piąty uczestnik rynku pracy zmienia pracę w ciągu 
6 miesięcy (IB Randstad 2012: 8), a 15% osób aktywnie poszukuje nowe-
go zatrudnienia (IB Randstad 2012: 12). Przyczyny tego można podzielić na 
zależne i niezależne od badanego. Wśród zależnych najważniejsze okazały się 
„lepsze warunki pracy” – tak odpowiedziało 42% badanych. Osobiste pragnie-
nie zmiany oraz ambicje w zakresie zarządzania dotyczyły prawie co trzeciego 
pracownika. Dodatkowo 7% przyznało, że nie było zadowolonych z aktualnego 
pracodawcy. W wypadku przyczyn niezależnych od pracownika 39% badanych 
zmieniło pracę z powodu zmiany struktury obecnego przedsiębiorstwa, a 16% 
– z przyczyn osobistych, takich jak choroba czy zmiana miejsca zamieszkania 
(IB Randstad 2012: 9). Podsumowując wyniki tego badania, kluczowe wydaje 
się podkreślenie wagi warunków pracy oraz chęci dalszego rozwoju zawodowego 
jako głównych przyczyn zmiany pracy. Co ciekawe, częstotliwość pojawiania 
się odpowiedzi „lepsze warunki pracy” wzrosła w ostatnich latach, natomiast 
kwestia niezadowolenia z aktualnego zatrudnienia stała się zdecydowanie mniej 
paląca (IB Randstad 2012: 10). Jak pokazują badania dotyczące postrzegania 
odpowiedzialności społecznej przez pracodawców, część z nich traktuje dodatko-
we świadczenia dla pracowników jako dobrą praktykę CSR (GfK Polonia 2010).

Przy dużej mobilności pracowników lojalność wobec pracodawcy przestaje 
mieć dla niego kluczowe znaczenie – tylko 16% amerykańskich przedsiębiorstw 
wciąż odwołuje się do tej wartości, a 5% wynagradza za staż pracy w swej 
organizacji (Lawler 2003: 1). Pracownicy oczekują, że zaproponuje się im: 
pracę wymagającą i pełną wyzwań, możliwości nauki – zdobywania wiedzy, 
szacunek i odpowiednie wynagrodzenie (Lawler 2003: 2). Celem organizacji jest 
zachęcić, utrzymać, zmotywować i rozwijać pracowników o wysokim potencjale, 
osiągających wybitne wyniki. Takie działanie przedsiębiorstwa ma charakter 
spirali, co oznacza, że im dłużej podejmowane są działania prorozwojowe, tym 
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silniejszy mają efekt. Pracownicy muszą być zachęcani przez system motywacyj-
ny do stałego podnoszenia poziomu swoich umiejętności – uczą się, rozwijają 
i mają wysokie rezultaty, co pozwala im zachować pozycję i awansować (Lawler 
2003: 3–6). Jednocześnie, przedsiębiorstwa traktujące pracowników jako swych 
ważnych interesariuszy (co przejawia się m.in. we właściwej komunikacji oraz 
nowoczesnym inwestowaniu w ich rozwój) to także firmy, których strategie 
biznesowa, CSR i HR są we właściwy sposób zintegrowane (FOB 2010: 6–7).

4.3.  Czynniki decydujące o podjęciu zatrudnienia 
– wyniki badania

Wypowiedzi pracowników wskazywały na podejmowanie decyzji o wyborze 
pracy na podstawie najwyżej kilku czynników. Można je nazwać elementa-
mi oferty zatrudnienia. Najczęściej były to: możliwości rozwoju oraz kwestie 
finansowe. Rozmówcy równie często wybierali pracę zgodnie z kierunkiem 
wykształcenia lub ze względu na jej interesujący charakter. Wśród rozmówców 
zarysowała się także postawa, którą można nazwać nieaktywną, polegająca na 
wyborze pierwszej pracy, która była dostępna.

4.3.1. Motywacja zarobkowa 

Wielu rozmówców wskazywało na konieczność uzyskania zarobków jako 
główny powód podjęcia lub zmiany pracy – w takim przypadku najważniejsza 
stawała się wysokość zarobków. Taką przyczynę wyboru pracodawcy podawały 
częściej osoby w wieku powyżej 45 lat i będące w stałym związku. Może to 
wskazywać na sposób postrzegania przez osoby dojrzałe pracy jako przede 
wszystkim źródła zarobku, co związane jest z posiadaniem rodziny i potrzebą 
zaspokojenia jej potrzeb. W takim wypadku wysokość pensji jest istotna, ale 
ważniejsze stają się możliwości uzyskania regularnego dochodu.

„Decydowało to, że po prostu, no straciłem pracę w innej firmie i tutaj sytuacja 
życiowa, no tak, sytuacja ekonomiczna (…). Po prostu ważne jest, żeby w ogóle była 
praca jakakolwiek. (…) Żeby mieć jakieś środki, z czego żyć, bo płaca tutaj nie jest 
wykładnią tego, że się podjęło jakąkolwiek pracę. Pracę się podejmuje, w  sytuacji 
kiedy jest taka potrzeba życiowa. Trzeba pracować, żeby mieć się z czego utrzymać, 
a tutaj kryterium wysokości płacy nie wchodziło w grę.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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„Trzeba zacząć od tego, że 99% agentów, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
pracuje mając za wynagrodzenie jedynie część prowizji. (...) W firmie, w której ja 
pracuję, oferowane jest bardzo maleńkie wynagrodzenie, ale jednak jest – i również 
otrzymujemy prowizję od wynagrodzenia płaconego klienta. (…) Mimo wszystko 
w dobie kryzysu jest to bardzo ważne, że miesiąc w miesiąc otrzymuję jakieś tam 
niewielkie, naprawdę niewielkie wynagrodzenie, (...) dzięki któremu stać mnie cho-
ciażby na zakup paliwa do samochodu, żeby jeździć do pracy i wozić klientów.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

„Mówiła, że się fajnie tutaj pracuje, więc szczerze mówiąc: ‘za chlebem’. Potrzeba 
znalezienia pracy… Starając się o tą pracę, nie miałam konkretnych, to znaczy 
sprecyzowanych jakiś planów dlatego, że ja z wykształcenia jestem nauczycielem 
tak? Czyli zaczynając pracę w firmie ubezpieczeniowej, to też była taka zmiana 
w moim życiu całkowicie ścieżki kariery.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Rynek pracy był taki, jaki był w tych latach, no i przede wszystkim, tutaj się naj-
więcej zarabiało w regionie. Względy finansowe.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

W przypadku osób młodszych decydowała chęć poprawienia warunków 
finansowych, znaczenie miały także dodatkowe korzyści pozapłacowe (benefi-
ty) – rozmówcy porównywali całościową ofertę pracodawcy i na tej podstawie 
podejmowali decyzję o zmianie pracy.

„Przede wszystkim kwestie finansowe oraz doświadczenie mojej siostry, która praco-
wała w firmie farmaceutycznej przez kilka lat. Ja w poprzedniej firmie zarabiałem 
zdecydowanie mniej, dlatego zdecydowałem się, że spróbuję pracy w charakterze 
przedstawiciela medycznego w firmie farmaceutycznej. (...) Samochód służbowy, 
telefon służbowy, no i w tym oczywiście wszystkie koszty eksploatacyjne pokrywał pra-
codawca, zarówno samochodu, jak i telefonu. Dodatkowo jeszcze usługi medyczne.”

(farmacja, <250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Pierwsza rzecz to oczywiście takie warunki finansowe. Bo tutaj dostałem lepsze 
pieniądze i samochód służbowy. Jednak to, co w głównej mierze zadecydowało, 
to poziom odpowiedzialności, który tutaj dostałem, który był dużo większy niż 
w  poprzedniej pracy. Obecnie jestem odpowiedzialny za zarządzanie własnym 
budżetem. (...) Trochę prestiż, ale rozumiany w takim znaczeniu, że to jest dobre 
miejsce, żeby się pokazać i awansować jeszcze bardziej. Perspektywa.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Przede wszystkim względy finansowe, no i druga rzecz, no to charakter pracy, czyli 
no zmiana z pracy, można powiedzieć, fizycznej na pracę taką lżejszą, biurową. (...) 
Dodatkowe świadczenia też, na pewno.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

Cytowani powyżej rozmówcy przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu brali 
pod uwagę, oprócz pensji, dodatkowe benefity, charakter pracy czy poziom 
odpowiedzialności. Tego typu analizy prowadziło jednak niewielu pracowników 
spośród osób biorących udział w badaniu.

4.3.2. Perspektywy rozwoju

Możliwości rozwoju jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze 
aktualnego pracodawcy wymieniały przede wszystkim osoby mające wyższe 
wykształcenie i pracujące w dużych firmach. Przewaga wypowiedzi pracowni-
ków organizacji o rozbudowanej strukturze prawdopodobnie wynika z szans, 
jakie widzą oni w poszerzaniu zakresu umiejętności i zmianach obowiązków. 
Duże firmy podczas rekrutacji stawiają kandydatom wysokie wymagania, ale 
równocześnie częściej komunikują i oferują swoim pracownikom możliwości 
rozwoju, zarówno na etapie zatrudniania, jak i później, co wpływa na postrze-
ganie tej perspektywy jako atrakcyjnej. Podobne podejście prezentowały osoby 
rozpoczynające pracę po studiach, jak i szukające nowej drogi zawodowej. 

„Pracę u aktualnego pracodawcy podjęłam zaraz po studiach, więc najważniejsze dla 
mnie było znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie i perspektywa szkoleń, zdobycia 
jak najwięcej doświadczenia. Natomiast płaca też była drugorzędną kwestią. Przede 
wszystkim jednak możliwość rozwoju, praca w dużej firmie, gdzie można i awansować, 
i poziomo, i pionowo. Tak że to było przede wszystkim dla mnie najważniejsze.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Pierwsza praca, to jest moja pierwsza praca po studiach, więc tak naprawdę naj-
bogatsza oferta rozwoju zawodowego na tamtym etapie.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Zdecydowałem się dlatego, bo: (a) – chciałem wrócić do Polski, (b) – chciałem 
pracować dalej w branży. Chciałem rozwijać się, to była firma młoda, rozwijająca 
się. Wiedziałem, że mam fajne perspektywy rozwoju, no i to się sprawdziło.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Myślę, że duży wpływ na to miały: kierunek studiów, który wybrałam, poprzednia 
praca w dużym stopniu uwarunkowała mój wybór. (...) Jak podejmowałam decyzję, 
to inne czynniki zdecydowały o tym, że się zdecydowałam. Bardziej szanse rozwoju, 
zespół, wiedziałam, z kim będę pracować, wiedziałam, że są to osoby o ogromnej 
wiedzy, natomiast dopiero później kwestie związane ze szkoleniami. Z tym, jak 
się dowiedziałam, że faktycznie firma stawia bardzo mocno na rozwój, to tylko 
i wyłącznie utwierdziło mnie w przekonaniu, że powinnam tu zostać.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„To było na etapie wypalenia w poprzedniej pracy i szukania nowych wyzwań, nowych 
celów i rozwoju zawodowego. Ta sama branża, tylko ściśle już tylko i wyłącznie 
projektowanie. Zajmuję się pracą projektową. (...) Takie ciekawe inwestycje, jakieś 
tam w kraju najbardziej znaczące.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Zyskałem nowe możliwości rozwoju w zupełnie nowej dziedzinie i to, co było dla 
mnie ważne: zawsze marzyłem o tym na studiach w takiej skali, tak, całego świata. 
To jest coś, co jest dosyć fascynujące, praca na poziomie całego świata, czy zajmo-
wanie się projektami na całym świecie.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

W przypadku osób zmieniających pracę z własnej inicjatywy można spotkać 
się z wypowiedziami wskazującymi na analizę różnych elementów oferty pra-
codawcy i podkreślenia najważniejszych – zdaniem rozmówców – szans rozwo-
ju. Możliwości te wynikały zarówno z zadań na stanowisku, jak i programów 
szkoleniowych oferowanych przez nowego pracodawcę. 

„Ja chciałam zmienić branżę. (...) Pojawiła się możliwość awansu (...) na kierownika 
regionu, była to jakaś szansa. (...) Na pewno możliwość rozwoju, bo to zupełnie inna dzie-
dzina, inny rodzaj pracy. Co do szkoleń, to na etapie zmiany pracy nie wiedziałam jeszcze, 
jakie, natomiast wiedziałam, że sama będę musiała bardzo wiele się nauczyć, no bo 
zupełnie inny system, inni ludzie, inny charakter pracy, tak że to miało głównie wpływ.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Aplikowałam z ogłoszenia rekrutacyjnego, tak jak mówię, to koleżanka mówiła, że 
kogoś tam poszukują i ja wysłałam swoją aplikację i byłam umówiona na rozmowę 
rekrutacyjną już od razu. Na rozmowie rekrutacyjnej przedstawione to było mi tak, 
że będzie wdrażana nowa strategia personalna w firmie, którą miałabym się zająć. 
I informacja była podstawowa taka, że nie oferują dużych zarobków, natomiast jest 
rozbudowany pakiet szkoleń, z którego można korzystać i mnie skłoniło to do pracy.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)
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„W sumie chęć dalszego rozwoju zawodowego. Spółdzielczość jest dosyć specyficzną 
dziedziną, w związku z tym, a w szczególności małe spółdzielnie, więc tu dodatkowych 
profitów nie ma. (...) Od kilkunastu lat zajmuję się zarządzaniem nieruchomości. 
Poszukiwano tutaj prezesa zarządu, ja złożyłam ofertę i została przyjęta. Tak że jest to, 
stanowisko to daje pewną możliwość realizacji swoich zamierzeń, prawda? Więc rozwój 
zawodowy był tym czynnikiem, który spowodował, że zdecydowałam się tu pracować.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

4.3.3. Praca zgodna z kierunkiem wykształcenia

Wielu rozmówców jako główny powód wyboru danej pracy wskazywało chęć 
podjęcia zatrudnienia w zawodzie – profil edukacji determinował ich decyzje. 
Takie podejście charakteryzowało osoby mające wykształcenie powiązane często 
z działalnością produkcyjną w określonej dziedzinie, dlatego poszukiwały one 
zatrudnienia u liderów danej branży albo w dużych przedsiębiorstwach.

„Wykształcenie, chciałam coś tworzyć. Jestem z wykształcenia projektantką ubioru, 
natomiast nie chciałam nigdy projektować, tak naprawdę. I szukałam czegoś, co… 
dzięki czemu będę się w stanie realizować, będę mogła tworzyć, będzie coś… i to tak 
naprawdę to zdecydowało. (...) To jest firma, sieć sklepów odzieżowych. Siedziba tej 
firmy mieści się w Łodzi. I to jest jedna taka z wiodących marek na rynku polskim.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„To znaczy, ja jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Okrę-
tów o specjalności siłownie okrętowe. (...) No i moja uwaga spoczęła na tej firmie, 
gdzie produkowane były silniki okrętowe do napędu statków i silniki agregatowe 
na statki. I to był główny powód, że zgodnie z rzeczoną specjalnością trafiłem do 
biura konstrukcyjnego zakładów firmy, do fabryki silników okrętowych.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Rozsyłałam CV w całym mieście, w zawodzie. Miałam inną propozycję, ale nie 
w zawodzie, ale doszłam do wniosku, że nie po to pracowałam na ten zawód pięć 
lat, żeby nie pracować.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Skończyłem szkołę górniczą, a dalej już zacząłem pracę od razu po szkole tutaj na 
kopalni, skończyłem jeszcze Uniwersytet Łódzki i teraz zmieniłem trochę branżę – z gór-
niczej na takiego górnika-przyrodnika, bo jestem w dziale ochrony środowiska teraz.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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4.3.4. Wybór pracodawcy i rekomendacja

Część rozmówców za powód rozpoczęcia pracy w aktualnej firmie podało, 
że właściwie była to decyzja pracodawcy, który ich wybrał. Mogło się to odbyć 
zarówno w procesie rekrutacji, jak i w przypadku przedłużenia praktyk lub 
innej formy współpracy.

„Akurat, kiedy mi się kończyły praktyki, jedna z dziewcząt, które pracowały w labo-
ratorium, w którym pracuję teraz, odeszła na urlop macierzyński i zwolniło się 
miejsce. I po prostu dostałam propozycję kontynuowania pracy już nie jako praktyki, 
tylko jako praca.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

W części przypadków zatrudnienie rozmówcy było możliwe dzięki rekomen-
dacji ze strony osoby bliskiej, pracującej w firmie, w której znalazło się wolne 
stanowisko. Powszechnie uważa się w Polsce, że to właśnie tzw. znajomości 
decydują o sukcesie rekrutacyjnym, ale tak naprawdę system rekomendacji 
jest bardzo często stosowaną w innych krajach praktyką, niemającą zbyt wiele 
wspólnego z nepotyzmem. Pracodawca, decydując się na zatrudnienie osoby 
z polecenia, ma szansę ograniczyć swoje ryzyko wynikające z przyjęcia kogoś, 
kogo realna wartość jako pracownika nie jest poparta opiniami byłego szefa ani 
współpracowników, znanych pracodawcy. Może to być dobra metoda w przypad-
ku przedsiębiorstw mniejszych, które nie mogą pozwolić sobie na długotrwały, 
profesjonalny i kosztowny proces rekrutacyjny, badający kompetencje kandydata.

„Pracowałam w pokrewnej firmie zajmującej się nie konkretnie tymi rzeczami, ponieważ 
w tej chwili jest to firma zajmująca się też kwestiami spożywczymi. (...) Na zasadzie: 
szef firmy, który prowadził tamtą firmę, miał związek z szefem tej firmy i w ten sposób 
trafiłam do tej firmy. W ogóle nie zdecydowała ani kwestia awansu, ani szkoleń, ani 
finansów, ponieważ podjęcie tej pracy nastąpiło rok po urodzeniu dziecka przeze mnie 
i zeszłam... moje płace w tej firmie, w której aktualnie pracuję, o której mówimy, spadły 
o 80 procent. (...) Kwestia zarobków w ogóle nie była istotna. W zasadzie istotna była 
kwestia... wiązała mnie osoba szefa firmy. (...) Prowadził tamtą firmę i (...) na jego 
wyraźną prośbę oraz zapewnienie jego osobiste, że tutaj, jak gdyby, moja przyszłość, 
on, jemu się wydaje, że będzie dobra – ja zaczęłam tą pracę, po prostu.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Pracowałam przedtem też na lotnisku. (...) Był ten kryzys po 2001 roku, zaczęły 
się zwolnienia, ja byłam osobą z najmłodszym stażem, więc niestety byłam w kolejce 
pierwsza do zwolnienia. Mój ówczesny szef (...) bardzo ubolewał, że musi mnie 
zwolnić, natomiast był na tyle miły, że przyszedł tutaj do tej firmy [nazwa firmy], 
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która się tworzyła praktycznie, działała wtedy niecały rok i mnie zarekomendował. 
I w ten sposób tutaj przyszłam, dostałam się do pracy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Kolega, z którym ja wcześniej pracowałam, przeszedł do centrali w ramach takie-
go awansu. Znał mnie i znał moją pracę, moje podejście do pracy i postanowił, 
że ktoś taki do pracy, do wykonywania poszczególnych zadań po prostu się jemu 
przyda. Osoba, która zna temat, zna zagadnienia, z którą widocznie jemu się dobrze 
współpracowało. Była propozycja. Była rozmowa. Przeszłam.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

„Przez przypadek znajoma poleciła mi ten zakład, że potrzebują szefowej do tego 
zakładu, no i zgłosiłam się. Właściwie to była moja pierwsza praca, którą znalazłam 
po tym okresie bezrobocia. I zgłosiłam się tutaj, okazało się, że akurat potrzebują 
panią, która by poprowadziła ten zakład. Szefostwo podobało mi się, ktoś polecił, 
że są mili ludzie, a to dla mnie jest bardzo ważne.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„No co, no, miałam propozycję, no, przeprowadzona była rozmowa i zdecydowano, 
że będę dobrą osobą na stanowisku i dlatego zostałam wybrana. (...) Po prostu przez 
kogoś znajomego usłyszałam, że jest wolne miejsce i się zdecydowałam. W tych 
czasach to raczej to nie jest tak, że się ma pracę, tylko się wybiera to, co się ma.”

(górnictwo, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

„Zadzwonił do mnie dobry znajomy, który zaproponował mi, znaczy – bardziej 
poprosił mnie o pomoc w… o pomoc, która miała polegać na tym, abym zaczął 
pracę za barem przez jeden miesiąc, ponieważ miał problemy z personelem, który 
rozjeżdżał się na wakacje. Zresztą zatrudniał zawsze samych studentów, więc połowa 
też miała jakieś problemy z sesją. I postanowiłem mu pomóc, sądząc, że jeszcze 
ten jeden miesiąc w tej pracy przetrwam. Po tym, jak tam przyszedłem, oczywiście, 
zostałem już na bardzo, bardzo, bardzo długi czas.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Z wypowiedzi osób, które otrzymały pracę dzięki rekomendacji, wynika 
raczej pozytywny obraz pracodawców; wydają się być one zadowolone z miejsca 
zatrudnienia. Może to być spowodowane możliwością uzyskania dużej ilości 
informacji na etapie podejmowania decyzji, a także poczuciem przynależności 
do danej organizacji.
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4.3.5. Wyjście z nieaktywności zawodowej

Kolejną sytuacją, która warunkowała wybór pracy przez rozmówców, była 
chęć powrotu do pracy po okresie nieaktywności zawodowej, spowodowanej 
przerwą związaną z wypełnianiem obowiązków macierzyńskich lub bezrobociem 
o różnym podłożu. Osoby te deklarowały zadowolenie z otrzymania pracy, co 
skutkowało lojalnością wobec pracodawców i długotrwałym stażem w danej 
firmie. Może to wynikać ze spadku wiary we własną wartość na rynku pracy, 
czego źródłem była przerwa w zatrudnieniu.

„Brak innej oferty na rynku – ja akurat byłam po urlopie macierzyńskim, gdzie mi 
się skończyła w poprzedniej pracy umowa i to była jedyna opcja, żeby na miejscu 
pracować. (...) To była taka szybka rozmowa, bez wgłębiania się w szczegóły.”

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Akurat byłam po okresie, jakby w trakcie macierzyńskiego, bo urodziło mi się 
dzieciątko, no i to był taki okres, kiedy wypadałoby wrócić do pracy i tutaj nie 
ukrywam, że pomoc znajomych pomogła mi się znaleźć w tej firmie, bo jeśli cho-
dzi o tego typu stanowiska i pracę – w ogóle, w biurze, w tym mieście – to było 
ciężko, więc znajomi pomogli mi podjąć pracę w tej firmie i skorzystałam. (...) To 
była taka praca, jak się mówi, po znajomości i to był taki czas ponad dziesięć lat 
temu, kiedy brało się, co było.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Praca moja u mojego pracodawcy to jest zupełny przypadek. Byłam na zasiłku dla 
bezrobotnych i stamtąd zostałam skierowana do [nazwa miejscowości] i to przede 
wszystkim zadecydowało, (...) po prostu w miejscu, gdzie mieszkam. I zostałam i tak 
już tam pracuję 15 lat. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i tak zostałam, przyjęli 
mnie i do dzisiaj tam pracuję.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„W tamtym czasie bezrobocie, ciężko było o pracę. Ciężko było o pracę, no i każdy 
liczył na to, żeby się gdzieś załapać, że być może w tej Polsce coś się polepszy 
i  później sobie zmieni, bo to budownictwo to… Ja jestem w ogóle wykańczalnic-
two tkanin. Zawód wyuczony, a te zakłady, wiadoma sprawa, popadały przecież 
wszystkie, no i tak się zaczęło. Mówię: a, rok, dwa, trzy, no i zleciało dwanaście 
lat prawie, jak pracuję.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)
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4.4. Realia pracy i satysfakcja pracowników
Wcześniejsze analizy dotyczyły kwestii oferty pracodawcy, która w wielu 

przypadkach nie miała sformalizowanej ani rozbudowanej postaci. Nie ozna-
cza to jednak, że osobom rozpoczynającym pracę nic nie obiecywano ani nie 
sugerowano; na oczekiwania pracowników składały się także ich przekonania 
na temat branży czy firmy, jak również opinie innych osób.

Podczas wywiadów pytano rozmówców o to, na ile oferowane przed podję-
ciem pracy warunki sprawdziły się w rzeczywistości. Wśród osób, które podzieliły 
się swoimi opiniami na ten temat, można wyróżnić bardzo zadowolone oraz 
rozczarowane. Wiele wypowiedzi dotyczyło ogólnej satysfakcji z pracy i jej przy-
czyn, częściej niż porównania między proponowanymi warunkami zatrudnienia 
a ich realizacją. Dzięki temu możliwe jest poznanie opinii na temat czynników 
decydujących o zadowoleniu z pracy i na tej podstawie zbudowanie opartego 
na przykładach modelu całkowitej oferty pracodawcy, który mógłby sprawdzić 
się w polskich warunkach.

4.4.1. Zadowolenie z realiów pracy
Zdecydowana większość rozmówców pozytywnie oceniła realizację zapowia-

danych warunków zatrudnienia, a co za tym idzie – wyraziła satysfakcję z pracy.
Analizując opinie pracowników w różnym wieku, można zwrócić uwagę, 

że ci młodsi, do 34. roku życia, stosunkowo najrzadziej są w pełni zadowole-
ni z realiów pracy, w przeciwieństwie do osób w wieku 35–44 lata oraz tych 
zbliżających się do emerytury, które często są usatysfakcjonowane warunkami 
zatrudnienia. Osoby rozpoczynające pracę zawodową prawdopodobnie mają 
wyższe oczekiwania, a osoby, których kariera zawodowa powoli osiąga koniec, 
są w stanie docenić aktualną sytuację w odniesieniu do przeszłych doświadczeń. 
Warto także pamiętać, że mamy tu do czynienia z różnymi pokoleniami – wcho-
dzącymi na rynek pracy w różnych okolicznościach – osoby powyżej 55.  roku 
życia mogły wiele lat przepracować w realiach gospodarki nierynkowej, w której 
rola pracodawcy była odmienna od współczesnej. Młodsi rozmówcy na rynek 
pracy wchodzili w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i później, gdy 
rozwijały się duże przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego i inną 
kulturą organizacyjną; przyzwyczaili się oni także do rozbudowanych procesów 
rekrutacji. Rynek pracy stał się bardziej transparentny za sprawą popularności 
internetu, w którym publikuje się oferty, ale także opinie na temat pracodawców. 
Wśród dużych przedsiębiorstw popularne jest uczestnictwo w różnego rodzaju 
konkursach mających wyłonić te najbardziej przyjazne pracownikom. Niektóre 
świadomie kreują swój wizerunek jako pracodawcy (employer brand) – tego typu 
aktywność nakłada się na inne działania marketingowe i oddziałuje na świado-
mość pracowników, nie tylko tych pracujących w największych organizacjach.
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Dobra ocena realizacji oferty pracodawcy pojawiała się w odpowiedziach 
pracowników różnej wielkości przedsiębiorstw. Ze względu na charakter badania 
nie jest możliwe jednoznaczne określenie relacji pomiędzy wielkością przedsię-
biorstwa a zadowoleniem z realiów pracy, jednak w świetle wypowiedzi rozmów-
ców średnie są oceniane stosunkowo słabiej w porównaniu z małymi i dużymi.

„Wchodząc w firmę rodzinną, wiadomo, że masz stabilizację tych wszystkich rzeczy, 
no i pewność. No, to jest ta nauka, o której mówiłem. Oczywiście, no stabilność 
finansowa, no i takie rzeczy, opłaty różne.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Jestem zależna od szefa, ale głównie jestem, no dużo rzeczy też ode mnie zależy, 
jak ten zakład poprowadzę. (...) Tak że ja mam dużo swobody. (...) Mogę się roz-
wijać. Nikt mi nie każe: zrób tak czy tak ani: to musi być tak. (...) A uczę się cały 
czas też, zresztą wszyscy się uczymy. A jak jest dobra współpraca między ludźmi, 
to później się wszystko układa, wszyscy jakoś tak chętniej podchodzą do pracy.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„No i później, oczywiście, mając na względzie dalszy etap pracy, to wynagrodzenie 
wzrastało, względem tego, że chciałem, chciałem zostać. To jest dla mnie, to jest 
dla mnie jeden z większych plusów tej pracy, czyli po prostu mały nakład mojego 
wysiłku i pracy, znaczy może większy, bo w nocy i nie jest to lekka praca, ale cza-
sowo mały nakład i wystarczające dochody jak dla mnie, żeby móc się realizować.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Wszystko było dość jasno przedstawione, dość klarowne, dość czytelne, dość ładnie 
i łatwo to się odbyło i tak naprawdę nie było żadnych rozczarowań. Wiadomo, że 
każdy marzy o jakichś tam awansach, ale też one są spowodowane jakimiś stopniami 
zaawansowania i jakimiś tam sukcesami. Jeżeli są sukcesy, to są i awanse – i  to 
jest norma.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Nawet więcej [otrzymałam niż przewidywałam]! Tak jak mówię, no bo nawet o wielu 
rzeczach nie wiedziałam, tam, że jest PPE, że jest opieka medyczna, no o wielu 
rzeczach nie wiedziałam.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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„To, co myślałem, w stu procentach pokryło się w rzeczywistości. Natomiast muszę 
powiedzieć, że wcześniej pracowałem w [nazwa firmy] i współpracowałem z tą komór-
ką, w której pracuję w tej chwili, tak że wiedziałem mniej więcej, czego się mogę 
spodziewać.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Myślę, że na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy pisałem jeszcze test i mia-
łem taką wstępną rozmowę, chyba nie było podanych jeszcze żadnych stawek. I po 
prostu, jak przyszedłem na rozmowę, kiedy mi powiedzieli, że jest OK, to taką 
stawkę dostałem, jaką mi zaproponowali i chyba zgadzała się z tym, co też znajomi 
mówili o swoich wynagrodzeniach początkowych. (…) Znaczy, nie wiem, wydaje mi 
się, że jakby ten pracodawca, u którego pracuję, jakby spełnia moje oczekiwania 
co do pracodawcy. Pracuje się tam dobrze nie tylko mi, ale i ludziom, to też wiem 
z jakichś badań, które były robione w firmie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Wypowiedzi można było zróżnicować pod względem płci i poziomu zajmowa-
nego stanowiska. Mężczyźni są częściej zadowoleni z realiów pracy niż kobiety, 
jednocześnie można zauważyć, że osoby zajmujące wyższe i niższe stanowiska 
wydają się bardziej usatysfakcjonowane z warunków, jakie mają u aktualnego 
pracodawcy. Opinia ta wydaje się zmieniać wraz ze stażem u danego pracodawcy 
– zdecydowanie częściej dobrą opinię wyrażały osoby pracujące w danym miej-
scu 7 lat i więcej. Możemy łączyć to ze zjawiskiem zaangażowania, lojalnością 
czy też większą wiedzą rozmówców na temat sposobów działania danej firmy.

„Sprawdza się, po prostu to już nie jest górnictwo, takie jak było kiedyś, takie zabo-
bonne, tylko naprawdę to jest dziedzina rozwojowa. (…) Nie jest takie te górnictwo, 
jakby powiedzieć, że z jakimś tam kilofkiem, tylko są urządzenia, które trzeba po 
prostu najpierw nauczyć. (...) Potem są jakieś dodatkowe kursy, ale to już zaś po 
prostu w późniejszym czasie. (...) Każdego roku musi być pracownik przeszkolony, 
nie? (…) Wszyscy pracownicy po roku, teraz mają umowy (...) na czas nieokreślony, 
nawet dyrekcja stara się, po prostu. (...) Człowiek światlejszy musi być (...) i też 
lepsze pieniądze. Dyrekcja, no po prostu zleca pracownikom, przesyła do takich 
instytucji, (...) po prostu wykształcają tych pracowników, no to po prostu to jest 
też związane z awansem. (...) Tak że te szkolenia po prostu muszą być i to widać 
po prostu ten skok, tego mojego przyjęcia i dzisiejszego czasu. Jest niesamowity po 
prostu! To jest tak, jakby po prostu przepaść. W pozytywnym słowa znaczeniu…”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)
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„No to, co było obiecane, tak jest. Jak rozmawialiśmy na temat płacy, tak dotrzymuje 
słowa, tak że nic się nie zmieniło. No tak, no, nie powiem. Tu żeśmy uzgodnili, że 
na stawkę godzinową, no i tak się tego trzymamy. No i co roku tam 5% podwyżki 
jest. No, tak, jak żeśmy się umawiali, tak jest.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

„Sprawdzało [się to, co mi obiecano], bo po 20 latach chyba koło dwudziestu było, 
jak dostałam mieszkanie (...) po gazowni, tak, w blokach.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Jedna z rozmówczyń, zadowolona z realizacji oferty pracodawcy, zwróciła 
uwagę na ciekawą kwestię – oczekiwania pracowników, które są zbudowane 
na ich wyobrażeniach, a nie rzeczywistości.

„To, co przedstawiono na rozmowie wstępnej, wszystko sprawdza się w 100 pro-
centach i rzeczywiście to, co mówią na rozmowie rekrutacyjnej, to potem to się 
dostaje i tutaj nie ma żadnych rozbieżności. Natomiast są na pewno rozbieżności 
z tym, że człowiek, jak zaczyna pracę jako stewardesa, myśli, że będzie podróżował, 
zwiedzał świat, no, ale to już jest nie rozbieżność… to jest rozbieżność, tak jakby 
marzeń z tym, jaka jest rzeczywistość. To, co na rozmowie przedstawiają, to jak 
najbardziej się później dostaje.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

4.4.2. Niezadowolenie z realiów pracy

Mniej pozytywnie realizację oferty pracodawcy oceniały osoby o stażu pracy 
w danym przedsiębiorstwie krótszym niż 3 lata – ci rozmówcy prawdopodobnie 
dokładnie pamiętali, co proponował im pracodawca w momencie zatrudnie-
nia, dodatkowo część z nich należy do młodszego pokolenia mającego wyż-
sze wymagania wobec pracodawcy. Wypowiedzi tych osób zawarto w dalszych 
częściach rozdziału.

Część rozmówców przyznawała, że zastane warunki pracy były w pewnych 
sferach inne, gorsze od zapowiadanych. Zwracali uwagę na przykład na kwestię 
możliwości awansu i uczestnictwa w szkoleniach, które w percepcji pracowni-
ków są wyrazem dbałości i inwestycji w ich rozwój. Szczególnie nie spełniły się 
oczekiwania osób, które pracują już co najmniej od kilku lat. Częściej swoje 
rozczarowanie poziomem dbałości o rozwój pracownika wyrażały kobiety.

Brak szkoleń jest odczuwalny w różnych branżach i może prowadzić do 
negatywnych konsekwencji w zakresie produkcji, jak również do wyczuwalnej 
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w wypowiedziach frustracji pracownika. Ograniczanie możliwości rozwoju może 
przełożyć się na chęć zmiany pracodawcy, co było widoczne w wypowiedziach 
niektórych naszych rozmówców.

„Nie mam tam jakichś specjalnych powodów do narzekań, tylko jest jedna rzecz, 
która tam jest zła. To jest to, że nie ma możliwości awansu, bardzo szybko koń-
czy się ścieżka rozwoju. (...) W styczniu mieliśmy wdrożenie nowego systemu i to 
nie przeszło tak bezboleśnie, ponieważ nie mieliśmy praktycznie żadnych szkoleń, 
wszystkiego uczyliśmy się na własnych błędach i szło nam to bardzo ciężko. Z dużym 
mozołem i z dużym trudem.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Na starcie miałam dwa szkolenia zapewnione. Pamiętam, to były też szkolenia 
refundowane z Unii Europejskiej, ale te szkolenia były bardzo ciekawe i takie 
kreatywne dla mnie. Pamiętam, to były jakieś trzydniowe szkolenia, one się odby-
wały bardzo blisko siebie, w takiej krótkiej odległości czasowej. Natomiast to był 
ostatni taki moment dobry, kiedy firma jeszcze coś dla tego pracownika dawała, 
nie wiem, tak, tak…”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„A ja raz w swojej tej karierze 15-letniej, raz poszłam, chyba to było nawet jakieś 
bezpłatne szkolenie, to był bilans 2007 czy 2008 roku. Ja nie wiem, czy jak ja bym, 
trudno nazwać to: zmusiła go, to czy on by mnie wysyłał na przykład na takie 
szkolenia, bo nigdy nie próbowałam go, bo jak przyjdą szkolenia, to widzę jego 
reakcję i już się nawet go nie pytam, czy by kogoś tam na przykład z nas wysłał. 
(...) U nas awansów nie ma, bo u nas nie ma gdzie awansować. (...) U nas nawet 
nie ma stanowisk. Tak że nie ma, że będzie się to wiązało z jakimś tam: samodzielna 
księgowa, starsza księgowa, główna księgowa – nie, nie.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Miałam obiecywane wyjazdy na szkolenia, chociażby i do tej pory nie byłam na 
żadnych, choć były propozycje. Tylko stale z jakiś powodów, bądź właśnie szefa 
firmy, bądź organizatora szkolenia, zostały odwoływane. Też była mowa o wyjazdach 
w delegacje, załatwianiu jakichś tam spraw. I do tej pory też nie byłam na żadnej 
delegacji. Też z przyczyn, że jednak nie trzeba pojechać, ale gdzieś to wisi, że teraz 
szkolenie miało być w Warszawie, jedno jest odwołane. Mają być w marcu i mam 
się przypomnieć, to pojadę. Z drugiej strony wiem od koleżanki, która pracuje już 
dwa lata w tej firmie, że miała być na szkoleniach często przez te dwa lata, a była 
na jednym miesiąc temu.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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„Tutaj zawsze się namawia się do tego, żebyśmy podnosili swoje kwalifikacje, zresztą 
w naszym regulaminie mamy zapisane, że jeśli pracownik podnosi swoje kwalifikacje, 
kończy studia podyplomowe, to jakby z automatu należy mu się przeszeregowanie 
i podwyższenie wynagrodzenia. No, niestety to nie jest respektowane. (...) W tej 
chwili kończę kolejne, już drugie, ani za pierwsze nie dostałam przeszeregowania, 
ani za drugie.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Część negatywnych opinii dotyczących podejścia do szkoleń odnosiła się do 
dyskryminowania pod względem wieku – młodsi lub starsi nie mogli liczyć na 
inwestowanie w ich kompetencje.

„Tu jest właśnie wielki minus pracodawcy, dlatego że pracodawca nie inwestuje 
w kadrę wieku średniego czy młodszego, dlatego że… może, dlatego że w zarządzie 
są osoby starsze. Broń Boże, żeby ktoś nie wiedział, czegoś więcej czy nie potrafił 
więcej. (...) Jedynie, co tam sobie sami znajdziemy, ale to jest finansowane przez 
nas, jest to kosztem urlopu albo weekendu i raczej jest przyjęte, że pracodawca 
o takich rzeczach nie wie, nawet można powiedzieć, że między sobą na ten temat 
bardzo mało się rozmawia, tak, żeby inni nie skorzystali z tego samego. (...) Może 
raczej byłam zawiedziona. Bo cały czas liczyłam na to, że poznam coś nowego, 
nauczę się czegoś nowego, a okazało się, jak przejrzałam na przykład obiekty, które 
już były oddane, że ja się będę cofać. Nie będę szła do przodu, a później, jeżeli 
jeszcze będę… między wierszami wyczytałam, że nie jest to… że nie mam co liczyć 
na przykład na jakieś szkolenia czy nawet, żebym urlop dostała na to szkolenie, a już 
nie mówiąc o studiach podyplomowych. No to już po prostu wtedy wiedziałam, że 
[to] nie jest to, co oczekiwałam.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Jeżeli zachodzi potrzeba, żeby młody pracownik, który jest zatrudniony, miał po 
prostu dokształcanie, no to dokształcany jest i akurat w tamtym roku było młodzi 
pracownicy, może nie starzy, ale to byli dokształcani, jeździli na kursy.”

(górnictwo, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Niektórzy rozmówcy w trakcie pracy weryfikowali swoje zdanie o branży, 
w której są zatrudnieni. Pomimo zadowolenia z warunków pracy, zauważali 
rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi i postrzeganymi wartościami a rzeczywis-
tością zastaną u pracodawcy.

„Co do takiego zabezpieczenia socjalnego i finansowego – jak najbardziej tak, nato-
miast ja miałem trochę idealistyczny obraz pracy w branży farmaceutycznej, tak jak 
zresztą chciałem zostać lekarzem, żeby pełnić pewną misję, więc chciałem również, 
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pracując na początku jako przedstawiciel medyczny, również pewną misję pełnić, 
no i przez długi czas właściwie takie poczucie misji miałem. Potem troszeczkę to 
życie zweryfikowało. (...) Że to jednak też jest biznes i tak naprawdę w większości 
moich obszarów działania przede wszystkim liczy się ten aspekt finansowy.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Powiedziałem, że zwykle jest tak, że każda firma oczywiście próbuje się przedsta-
wić jak najlepiej, w związku z czym mówi, że są jakieś programy szkoleń, potem 
w praktyce się okazuje, że szkolenia są, natomiast trudno to nazwać programem, że 
raczej jest to w momencie, jak się zgłosi zapotrzebowanie i akurat firma też uzna, 
że to jest przydatne, to jest organizowane.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Jest duża rotacja ludzi. Początkowo firma zapewniała dziewczyny, że jest to praca 
pewna do emerytury. Natomiast to nie jest prawda. I pracownik nie jest szanowany, 
pracownik jest zmieniany, pracownika się pozbywa… (...) Oni nie traktują dobrze 
ludzi. Oni widzą tylko zarabianie pieniędzy i to ich tylko interesuje. Nie interesują 
ich ludzie.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Jeżeli chodzi o możliwość awansu, to tak [sprawdziła się w stosunku do zapowie-
dzi]. Natomiast jakieś tam pomysły, rozczarowania są też związane z tym, że coś 
tam pracodawca mógł obiecywać albo coś tam mówił, że będzie tak, a stało się 
inaczej. (...) Choćby rozwija się trochę jednak wolniej, niż zakładali (...) Plany były 
trochę nierealistyczne.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„To, co pokazują na stronie internetowej, to, co… te informacje, które są tam przed-
stawiane, no to wiedziałem, na co się piszę. Przynajmniej w teorii, bo oczywiście 
praktyka okazała się być trochę inna, bo to zawsze tak wygląda. (...) Powiem tak: 
(...) każda korporacja rządzi się swoimi prawami, ale te prawa są w każdej korporacji 
takie same. (...) Gdzieś zawsze w tle zostaje po pierwsze wyścig szczurów, mniej lub 
bardziej, ale to jednak jest. To widać, szczególnie na wyższych stanowiskach, kiedy 
to wiadomo, że jak się przyjmuje do pracy, to się przyjmuje mnóstwo ludzi, a potem 
jest piramidka i jest mniej miejsc do obsadzenia, ale ludzi jest więcej… No, trochę 
też nie, bo jak wiadomo, ludzie też odchodzą, ale jest po prostu mniej stanowisk 
do obsadzenia i jakoś te kryteria muszą… inaczej, jakoś te kryteria trzeba wybrać.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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Wśród negatywnych opinii warto wyróżnić te, które dotyczą kwestii formal-
nych – wynagrodzenia i czasu pracy, które okazały się różne od oczekiwanych 
przez pracowników. Jak sami przyznali, wynikało to z niepełnej wiedzy na 
etapie rekrutacji, a biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje dla zatrud-
nionych, można przypuszczać, że te elementy warunków zatrudnienia zostały 
przez firmy zatajone celowo.

„Nie było to dokładnie powiedziane, więc nie miałam takiej świadomości, że zespół 
musi osiągnąć jakiś pułap, żeby była zrealizowana premia za dany okres. To wcze-
śniej nie było dokładnie sprecyzowane. Okazało się, że nie jest tak łatwo tę premię 
uzyskać.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Na przykład równoważny czas pracy się nie podoba. Byłam przyzwyczajona, że, no 
niedziela to jest inny dzień, za to należą się inne pieniądze, a nie odbieranie godzin 
wolnych, (...) ale taką umowę podpisałam. Byłam świadoma, co podpisuję, więc 
pretensji nie mogę mieć do nikogo, no chociaż mi się to nie podoba. (...) Znaczy, 
powiem szczerze, że przy podpisaniu umowy nie widziałam o wielu… Znaczy, teraz 
firma z dnia na dzień wprowadza coraz to nowe zasady, więc to się zmienia, no ale 
o różnych zasadach dowiadywałam się od współpracowników. (...) Cała reszta po 
prostu w trakcie pracy wychodziła na jaw, co i jak, znaczy, myślę, że jak ktoś by 
mocno wnikał przed podpisaniem umowy, to gdzieś by dostał pewno takie wytyczne, 
no ale przy takiej standardowej podpisaniu umowy, no nie jest to udostępniane.”

(farmacja, �250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Podsumowując wypowiedzi osób niezadowolonych z realizacji oferty zatrud-
nienia warto podkreślić, że negatywne opinie miały swoje źródło w niewystar-
czającej dbałości o rozwój pracowników, niezgodnej z zapewnieniami przed 
rozpoczęciem pracy oraz oczekiwaniami pracowników. Stosunkowo rzadziej 
występowały przypadki, w których gorsze opinie miały swoje źródło w czynni-
kach formalnych i finansowych.

4.5. Zmiana pracy – motywatory
Naszym rozmówcom zadaliśmy pytanie dotyczące chęci zmiany pracy oraz 

czynników, które mogłyby wpłynąć na taką decyzję. Chęć zmiany pracy może 
być rozpatrywana w kontekście ogólnego niezadowolenia bądź zadowolenia 
z pracy. Można przypuszczać, że czynniki wpływające na taką decyzję dotyczą 
pewnych deficytów w relacjach pracodawca–pracownik.
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4.5.1. Powody braku chęci zmiany pracy

„Nie wyobrażam sobie, żebym mogła zmienić pracę. Nie wyobrażam sobie.”
(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 

kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Analizę rozpoczynam od opisania sytuacji, w których rozmówcy zdecydo-
wanie nie chcieli zmieniać pracy. W ciekawy sposób uzasadniali deklarowa-
nie lojalności wobec obecnego pracodawcy. Co interesujące, większość tych 
osób to mężczyźni w początkowej fazie swojej kariery zawodowej, w prze-
dziale wiekowym 26–34 lata, na stanowiskach kierowniczych. Można zatem 
uznać, że osiągnięcie stosunkowo wysokiej pozycji zawodowej w młodym wieku 
jest czynnikiem sprzyjającym lojalności wobec pracodawcy, nie jest to jednak 
związane z posiadaniem dzieci ani – co za tym idzie – odpowiedzialnością za 
utrzymywanie rodziny.

Motywacje do pozostania u aktualnego pracodawcy są różnorodne, ale 
kilku rozmówców stwierdziło wprost, że ich oczekiwania i potrzeby związane 
z pracą zostały spełnione. Dotyczą one zarówno kwestii wynagrodzenia, jak 
i możliwości rozwoju, przy czym można zauważyć dużą pewność tych osób co 
do ustalenia, które elementy są dla nich najważniejsze. Mogła to być pozycja 
pracodawcy w branży, wielkość przedsiębiorstwa, poziom niezależności w wyko-
nywaniu obowiązków.

„Będąc w tej firmie, myślę, że jestem osobą niezależną i mam tutaj zapewnioną 
niezależność pewną decyzyjną. Dlatego myślę, że chyba to, to, te warunki są speł-
nione dla mnie. Najważniejsze, no jeżeli chodzi o pracę. Chyba nie potrafiłbym iść 
do takiego konglomeratu.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Już miałem kilka takich propozycji, nawet z zagranicy. Ale na razie nie ma takich 
warunków. Znaczy, warunki finansowe nie są dla mnie jedynym wskaźnikiem. Ciężko 
byłoby mi znaleźć firmę, która jest tak innowacyjna w mojej branży. Dużo się zmie-
niło, bo jakby to jest udokumentowane, bo mamy sporo nagród międzynarodowych 
i chyba tyle... De facto ja teraz bym odmawiał. Znaczy, ja wiem, co ja chcę robić 
za kilka lat (...), nakłanianie mnie od tego, żebym był menadżerem, że miałbym 
duży budżet, odpowiedzialność i spore pole do rozwoju, jakby ja mam to teraz, (...) 
więc chyba nie ma jakby oferty.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Osoby z tej grupy zdecydowały się zmienić pracę na przykład w sytuacji, 
w której zmianie uległyby elementy związane z pracą, ale niezależne od samych 
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rozmówców – obecne warunki pracy uległyby pogorszeniu lub zmęczenie obec-
nym trybem osiągnęłoby poziom niepozwalający na dalsze kontynuowanie 
zatrudnienia.

„Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy pracować w jakiejś pracy 
i zostać, to zdrowie, tak. Jeżeli okazałoby się, nie wiem, że coś jest nie tak, na 
przykład chodzi o, nie wiem, papierosy, chodzi w ogóle o pracę w nocy, tak, bo 
pracuję w nocy, no to zrezygnowałbym z tej pracy od razu.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Albo musiałyby spaść warunki finansowe oferowane przez firmę dla mnie bądź 
też musiałyby się wydarzyć sytuacje niezależne od samej firmy i ode mnie, czyli 
związane na przykład z kryzysem, jakieś problemy z nowymi kontraktami i ogólnie, 
zła sytuacja finansowa spółki. (...) Na razie nie ma żadnych podstaw ani powodów, 
żeby zrezygnować z pracy dla nich.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„No, na pewno brak podwyżek, (...) jeżeli byłoby mało pracy, to wolałbym poszu-
kać czegoś bardziej rozwojowego, niż czekać. (...) Jeżeli po pewnym czasie, jak 
gdyby, stanę, załóżmy, no to oczywiście będę szukał dalszego rozwoju, czy to będzie 
finansowy, czy to, nie wiem, intelektualny, załóżmy, czy tam swojej wiedzy, to tak 
naprawdę jedno i drugie jest potrzebne, więc w przypadku, jak któreś się zatrzyma, 
to pewnie zacznę szukać czegoś nowego.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

Wśród osób powyżej 45. roku życia, deklarujących brak chęci zmiany pracy, 
można się spotkać z uzasadnieniem opartym na czynniku wieku. Są zadowolone 
z obecnej pracy i jeśli rozważają odejście z niej, to na emeryturę – zakończe-
nie aktywności zawodowej. Były to głównie kobiety pracujące w co najmniej 
średnich przedsiębiorstwach na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym.

„Nie, nie było tego typu żadnych czynników, które by mnie zniechęciły. Ja jestem 
troszeczkę pokoleniem, pamiętaj, które idąc do pracy, praktycznie nie miało, bo ja 
pamiętam jeszcze swoją pracę jako nauczyciel, które nie miało zapewnionych prak-
tycznie żadnych dodatkowych benefitów, tak? Czyli myślę, że to też miało wpływ, 
że chodzę do firmy, która oferuje coś w moim rozumieniu ekstra w stosunku do 
tego, co miałam do tej pory, tak że dla mnie to były dodatkowe rzeczy, wcześniej 
niespotykane.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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„Znaczy, ja nie lubię… Jeżeli ktoś pracuje od 74 roku prawie 40 lat w tym samym 
zakładzie z tymi samymi ludźmi, (...) to nie chce zmieniać pracy. Tak że myślę, że 
w tej chwili nic by nie musiało się wydarzyć, ponieważ chcę ją kończyć, karierę 
pracowniczą. I już w tej chwili sobie tego nie wyobrażam.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

4.5.2. Poszukiwanie nieokreślonego „czegoś nowego”

Wśród osób, które rozważałyby zmianę pracy liczna grupa rozmówców ode-
szłaby do pracodawcy oferującego znaczące zmiany w stosunku do obecnego 
miejsca zatrudnienia. Rozmówcy ci nie wymieniają jednego kluczowego czynnika 
mogącego skłonić ich do takiej decyzji, ale deklarują chęci podjęcia nowych 
wyzwań, mają również pomysły na dalszy rozwój kariery. Przeważają kobiety 
pracujące w sektorze MSP; wiek oraz poziom stanowisk jest zróżnicowany. 
Pracownicy branży reklamowej wydają się być szczególnie otwarci na ciekawe 
oferty, co może być związane z tempem pracy oraz cechami osobowości, które 
predestynują do wykonywania takich zadań.

„No na razie, to w ogóle zaczęłam się zastanawiać, co bym chciała robić dalej 
w  życiu. (...) Nie chcę pracować w sprzedaży. (...) Myślałam o tym, żeby pracować 
w firmie, która ściąga drewno z krajów egzotycznych, (...) no coś takiego myślałam, 
żeby robić.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Możliwość rozwoju, która by mnie jakoś zaskoczyła, coś takiego, co jest… Byłoby 
dla mnie lekkim zaskoczeniem, może… Być może lekką zmianą branży, czyli umożli-
wiłoby mi to poznanie czegoś… (...) To byłoby coś, co byłoby dla mnie interesujące.”

(reklama, <250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

„Czyli konieczność takiej samorealizacji, kiedy wracam do domu po całym tygodniu 
i czuję, że zrobiłem w życiu znowu coś ciekawego.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„To chyba związane z takimi bardziej ambicjonalnymi sprawami: znaczy, gdyby się 
pojawiła jakaś ciekawa propozycja, w której ja bym się umiała odnaleźć, (...) to 
bym się chyba nie bardzo zastanawiała nad tym.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat)
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4.5.3. Chęć rozwoju jako motywacja do zmiany pracy

Rozmówcy, pytani o powody ewentualnej zmiany pracy, wskazywali na chęć 
rozwoju – był to najczęściej wymieniany czynnik i pojawił się w ponad 20 wywia-
dach. Przeważały wśród nich osoby pracujące w dużych przedsiębiorstwach ze 
stolicy, co może wskazywać na większą świadomość dotyczącą własnej kariery, 
spowodowaną między innymi aktywnością działów zajmujących się zarządza-
niem zasobami ludzkimi i modelem przywództwa kreowanym w największych 
organizacjach. Niektórzy uczestnicy badania bezpośrednio odnosili się do dekla-
rowanych przez pracodawców działań prorozwojowych czy też ankiet pracow-
niczych. Na używanie w wywiadach samego słowa „rozwój” wpływ mógł mieć 
także udział w sformalizowanych procesach rekrutacyjnych, w których pracow-
nicy posługują się specyficzną terminologią. Wypowiedzi rozmówców świadczą 
o wysokim poziomie ambicji, który wcale nie słabnie z wiekiem. Częściej taką 
postawę reprezentowały kobiety. Jednocześnie, wraz z potrzebami realizacji 
występowały także oczekiwania wobec zaspokojenia oczekiwań finansowych.

„To po pierwsze, na pierwszym miejscu rozwój. Ja się muszę rozwijać. Jestem teraz 
na takim etapie życia, że ja po prostu, żeby ktoś we mnie cały czas ładował, nie 
wiem, jakieś szkolenia, ja się… potrzebuję, ja chłonę wiedzę teraz, naukę, więc to 
jest dla mnie najważniejsze.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Na pewno na dzień dzisiejszy to priorytetem jest rozwój zawodowy. I faktem jest, 
że zmieniając warunki, to nie mogą być one gorsze niż te, które są posiadane. 
Natomiast w przypadku kiedy jest to niewielka różnica, a istnieją znaczne możliwości 
rozwoju, to ten aspekt jest później marginalny.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Na pewno musiałaby być to firma, która zapewniłaby mi jakiś tam rozwój, bo to jest 
dla mnie bardzo ważne. Ja nie lubię takiej stagnacji absolutnie w pracy, ja jestem 
taką osobą, wojownikiem, (...) takim zadaniowcem. Ja muszę mieć konkretne jakieś 
cele, zadania postawione, nie lubię, jak się nic nie dzieje i jeżeli w firmie się nic 
nie dzieje. Tak że na pewno firma, która ma jakiś tam potencjał, która by w jakiś 
tam sposób umiała wykorzystać mój potencjał, moje zaangażowanie.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„To możliwość rozwoju, no i wynagrodzenie. (...) Jakbym znalazł pracę z podobną 
pensją, jaką dostaję, średnią i gdzie by była możliwość jakby rozwoju zawodowego. 
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(...) Trochę mam na tym stanowisku, jakby odczuwam obecnie brak możliwości 
rozwojowych. I dlatego... rozwojowych, zarówno w sensie: uczenie się czegoś nowe-
go, jak i jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, możliwość w sensie pięcia się jakby tak, 
jakby, nie wiem, tak na stanowiskach, (...) bo się czuję tu niedoceniony i nie mam 
możliwości rozwoju, mimo że zawsze dostaję jedne z lepszych ocen rocznych, no 
to jednak na tym się kończy.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Myślę, że tylko jedynie większa korporacja, gdzie jest więcej możliwych ścieżek 
rozwoju, dróg, w których można iść. Natomiast na pewno branża i specyfika pracy 
ta sama.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

4.5.4. Inne czynniki decydujące o wyborze nowego pracodawcy

Poza chęcią inspirującej zmiany lub poszukiwaniem możliwości rozwoju 
zawodowego rozmówcy wskazywali na inne istotne elementy zachęcające do 
zmiany pracy. Często pojawiał się wątek materialny – stabilizacja warunków 
pracy i zwiększenie zarobków. Rzadziej pojawiały się wątki związane z przyjazną 
atmosferą oraz kwestia geograficzna – odległości pracy od domu.

Na wynagrodzenie jako główny czynnik wskazywały osoby w różnym wieku 
i na różnych poziomach stanowisk, ale łączył je fakt pozostawania w stałym 
związku, nierównoznaczny z posiadaniem dzieci. Taka postawa może wynikać 
z potrzeb związanych z zapewnieniem satysfakcjonującego poziomu życia, co 
podkreślali niektórzy rozmówcy, wspominając o kredytach mieszkaniowych lub 
innych koniecznych wydatkach. Można także zauważyć powiązanie poszukiwania 
lepszej pensji z długim stażem pracy u aktualnego pracodawcy, powyżej 10 lat. 
Większość osób, dla których kluczowe znaczenie miały zarobki, to pracownicy 
dużych przedsiębiorstw. Część rozmówców zwracała także uwagę na dodatkowe 
świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna.

„No na pewno płaca, to jako jeden warunek, ale dwa, że… no to też, że ta praca 
musiałaby być troszkę związana z tym, co robię, bo robię akurat... no robię to, co 
lubię.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Zdecydowanie wyższe uposażenie.”
(produkcja metali, <250 pracowników, 

mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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„Na pewno zarobki, na pewno zarobki. Jakby to były finansowo lepsze, to na pewno 
nie wahałbym się.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

„Najważniejsze, to by była może płaca. Żeby było większe wynagrodzenie, bo zmie-
niać na gorsze, to by się w ogóle nie opłaciło. Tylko trzeba by było, żeby ta płaca 
była przynajmniej, chociaż o półtora razy większa niż w tej danej firmie, co jest.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Chociażby warunki finansowe. (...) Moje doświadczenie prawdopodobnie w  tej 
chwili umożliwiłoby mi w Polsce wyższe wynagrodzenie, niż mam. W innych działach 
gospodarki, na przykład w bankowości, można zarobić większe pieniądze.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Moja żona studiuje medycynę, więc jeszcze trochę jej zostało do końca studiów 
i jestem jakby jedynym żywicielem rodziny, no to tak: kredyt na mieszkanie, no coś 
tam tego, no to jednak nie mogę sobie pozwolić, żeby zarabiać mniej za bardzo, 
niż zarabiam, więc musiałbym zmienić na podobne mniej więcej warunki.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Drugie względy to względy finansowe też. Jeżeli byłby większe pieniądze, no to na 
pewno… (...) Te pakiety socjalne jakieś, na przykład opieka zdrowotna jakaś, by było 
super, jakby była, oczywiście, no bo teraz też jej nie mam, a jednak się przydaje.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Pakiety medyczne, może jakąś kartę na siłownię, jakby było, te »multisporty«, coś 
takiego. To mogłoby być dodatkowym atutem nowej pracy.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Stabilność pracy wynikająca z zatrudnienia etatowego oraz pozycji przed-
siębiorstwa jest szczególnie ważna dla osób o długim stażu pracy u danego 
pracodawcy, posiadających dzieci. Możliwość utrzymania rodziny jest dla tych 
rozmówców bardzo ważnym czynnikiem decydującym o pozostaniu lub zmianie 
pracy. Pewność zatrudnienia łączy się również z chęcią otrzymania wyższej 
pensji oraz dodatkowych świadczeń (benefitów).
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„Praca jakaś stabilniejsza, spokojniejsza, bo w tej chwili praca [tutaj] to jest taka 
może bardzo nerwowa, stresująca. Wiadomo, firma przechodzi różne tam prze-
kształcenia strukturalne, co wiąże się z różnymi likwidacjami stanowisk i tak dalej. 
Grupowe zwolnienia to jest sytuacja taka dosyć stresowa. (...) Jakbym miała taką 
pewność, że tą pracę bym utrzymała, że nie tam na dzień dobry mnie przyjmą, 
i krótki okres, i do widzenia – podziękują, tylko bym była pewniejsza, że utrzymam 
się w tej pracy, to myślę, że bym się zdecydowała na zmianę pracy.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

„Podstawowe kryterium, które bym brał pod uwagę przy potencjalnej zmianie pracy, 
to (...) taka moja analiza, na ile ten inny pracodawca i praca przez niego oferowana 
będzie stabilna. (...) Dla mnie w tym momencie najistotniejszym byłaby perspek-
tywa tego, że ta praca byłaby stabilna. A nie, że ta firma się pojawiła jak kometa 
i nagle zniknęła. Takiego ryzyka bym w tej chwili nie podjął. To jest moim zdaniem 
kryterium numer jeden.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„W mojej branży jest dużo roszad, dużo zmian, dużo zwolnień. W tym momencie 
też osobiście sam nie czuję się pewny w swojej pracy, jak ona długo potrwa. Dlatego 
jakaś większa pewność stabilizacji pracy. (...) Tak, stabilizacja, no, kwestia finansowa 
też tu na pewno, bo tu często zmiany są, jeżeli tak jak powiedziałem przedstawiciele 
na przykład czy regionalni, czy product managerowie często zmieniają firmę sami 
z siebie, właśnie przez kwestie finansowe, pensja wyższa o kilka tysięcy, no i wtedy 
faktycznie decydują się na tą zmianę.”

(farmacja, <250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Dla części respondentów ważna jest atmosfera pracy – zarówno relacje pomiędzy 
pracownikami a menedżerami, jak i atmosfera panująca w całej firmie. Elementy 
związane z pozytywnym otoczeniem w miejscu pracy wydają się zyskiwać na znacze-
niu wraz z wiekiem lub mogą być wynikiem wcześniejszych, negatywnych doświad-
czeń związanych z poprzednimi pracodawcami. Rozmówcy zwracający uwagę na 
atmosferę pracowali w dużych firmach, które mogą poprzez swoją kulturę orga-
nizacyjną i wynikającą z rozmiaru biurokratyzację stosunków oraz rozbudowane 
struktury utrudniać utrzymywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

„Teraz przede wszystkim to warunki pracy, to, co pracodawca, jakie są, jaka atmos-
fera, chociaż trudno ją wyczuć na zewnątrz, nie? Ale to dla mnie jest istotniejsze 
nawet niż zarobki, bo w sumie jestem w takim momencie życia, że cenię sobie inne 
rzeczy bardziej niż te.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)
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„Ja uważam, że bardzo istotne jest to, gdzie się pracuje. To jest na pewno ważne, 
ale chyba jeszcze bardziej istotne jest to, z kim się pracuje. I jakby ta decyzja, 
dotycząca zmiany pracy, wynikła też z tego, że zmienił się właściwie cały zarząd. 
Ludzie – to nie miałoby większego znaczenia, natomiast jakby podejście do tej 
firmy, do handlu, do obsługi klienta się radykalnie zmieniło i myślę, że to byłoby 
decydujące o zmianie pracy, bo to już jak gdyby troszkę nie mój świat, nie.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Myślę, że także wyższa pensja. Chciałabym mieć wyższą pensję podstawową, a żeby 
premia była dodatkiem i żeby była przyznawana na innych zasadach. Kwestie finan-
sowe byłyby znaczące. Z drugiej strony jest to firma mała, rodzinna, więc jest 
bardzo fajna atmosfera pracy. Co więcej, mam tutaj umowę o pracę, co jest dla 
mnie istotne.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Jak się już ma pięćdziesiąt kilka lat, tak jak ja, to myślenie kategoriami pójścia 
piętro wyżej, żeby za dwa lata stracić pracę i żeby szukać od początku miejsca… 
(...) Bo miejsce pracy prawdopodobnie bym znalazł, bo mam o dziwo dość dużo 
propozycji firm zewnętrznych. Ale od nowa sobie układać życie… Po prostu już 
nie ma sensu, prawda? Bo to mówimy o zmianie pracodawcy, mówimy o zmianie 
życia, do którego się człowiek przyzwyczaił. Moja praca to nie tylko zarobki, to 
również bycie w tej firmie od 20 lat, to grupa przyjaciół, współpracowników, to 
bycie postrzeganym w firmie.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

Niektórzy zwracali uwagę na lokalizację firmy – czas spędzany na dojazdach 
lub konieczność zmiany miejsca zamieszkania były ich zdaniem ważnymi czyn-
nikami decydującymi o wyborze pracodawcy. Dla naszych rozmówców bliskość 
miejsca pracy od domu oraz brak konieczności przeprowadzki są zaletami.

„Jednak priorytetem jest dla mnie, żeby pracować w tym mieście, w którym mieszkam 
i żeby się nie przenosić. I jeżeli miałabym co najmniej taki zakres odpowiedzialności 
i obowiązków, jak teraz, no to byłaby to podstawa do przemyślenia innej oferty pracy.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Mankamentem jest nie, że firma się znajduje (...) poza miejscem zamieszkania, no 
i niezbędnym, można powiedzieć, jest rzeczą posiadać samochód, żeby dojeżdżać do 
pracy. Może odległość nie jest jakaś… bo to jest około 13 kilometrów, nie... Czyli 
przemieszczając się gdzieś po mieście, można zrobić dużo więcej, tylko, że [jeśli] 
pojazd ulegnie jakiejś awarii, uszkodzeniu – możemy liczyć na środek komunikacji 
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miejskiej, nie… Tutaj, no, powiedzmy, ten środek jest bardzo ograniczony. Jeździ 
tam jakiś autobus, którym teoretycznie można dojechać, ale to jest to dość… Wydłu-
ża bardzo czas dojazdu, czyli trzeba doliczyć ilość jeszcze czasu na taką podróż.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

„Chociażby to, że firma się przeprowadziła dalej od mojego miejsca zamieszkania. 
Jeżeli byłoby to jeszcze dalej, to byłby to jeden z czynników [rezygnacji z pracy].”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

4.6. Podsumowanie
W powyższym rozdziale przeanalizowano trzy sytuacje związane z podejmo-

waniem i kontynuowaniem zatrudnienia. Na początku opisano czynniki decy-
dujące o wyborze pracodawcy. Większość rozmówców za najważniejsze uznała 
kwestie finansowe, jednak bardzo często pojawiały się także wypowiedzi suge-
rujące kierowanie się możliwościami rozwoju zawodowego, szczególnie w wypo-
wiedziach osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach. Rozmówcy mający 
wykształcenie kierunkowe o charakterze technicznym chcieli przede wszystkim 
znaleźć pracę w zawodzie. Wśród sytuacji mających wpływ na sposób oceny 
atrakcyjności oferty zatrudnienia warto wyróżnić moment wyjścia z nieaktyw-
ności zawodowej, kiedy najważniejsze okazuje się po prostu znalezienie pracy.

Drugim analizowanym tematem było zadowolenie z pracy w kontekście 
oczekiwań i wyobrażeń zbudowanych przed momentem podjęcia zatrudnienia. 
Co ważne, większość rozmówców była zadowolona z realiów pracy, szczególnie 
dotyczyło to osób o dłuższym stażu zawodowym. Wśród powodów niezadowo-
lenia z aktualnej pracy najczęściej wymieniane były kwestie związane z  nie-
wystarczającymi możliwościami rozwoju i brakiem inwestycji w kompetencje 
pracowników. Rzadziej pojawiały się wypowiedzi świadczące o braku satysfakcji 
z pracy, wynikającej z warunków zatrudnienia, w tym pensji. Jest to ciekawy 
wniosek, szczególnie w połączeniu z czynnikami decydującymi o wyborze praco-
dawcy – można przypuszczać, że wraz z kontynuowaniem zatrudnienia wzrastają 
wymagania wobec pracodawcy.

Część rozmówców była na tyle zadowolona ze swojej pracy, że nie byliby oni 
skłonni do jej zmiany. Inne osoby chętnie podjęłyby się nowych, nie do końca 
określonych wyzwań – taka postawa dotyczy przede wszystkim kobiet zatrud-
nionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Niektórzy rozmówcy 
mieli także określone oczekiwania wobec warunków finansowych i stabilności 
pracy, jaką musiałby zapewnić nowy pracodawca.
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Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa pracodawcy mogą wdrożyć pewne 
rozwiązania służące budowaniu satysfakcji pracowników:
• Budować politykę rozwoju zgodną z potrzebami i możliwościami, pamię-

tając, że rozwój dorosłego człowieka w większości dokonuje się przez jego 
doświadczenie, a nie kosztowną edukację formalną. Mniejsze przedsiębior-
stwa mogą postawić na elastyczność stanowisk pracy oraz dbać o jakość 
zarządzania operacyjnego.

• Rzetelnie informować na etapie rekrutacji o warunkach zatrudnienia oraz 
proponowanych możliwościach rozwoju; również w przypadku największych 
przedsiębiorstw może dochodzić do nadmiernego rozbudzania oczekiwań 
zatrudnianych osób.

• Regularnie badać opinie pracowników, na przykład w ramach formalnych 
badań ankietowych lub rozmów indywidualnych.

• Dbać o równość w dostępie do świadczeń i narzędzi postrzeganych jako 
korzyści pozapłacowe, tak aby najmłodsi lub najstarsi pracownicy nie czuli 
się pomijani przy podziale tych korzyści.

• Dbać o relacje z byłymi pracownikami, ponieważ to oni są najlepszymi 
ambasadorami firmy i mogą poprzez rekomendacje pomóc w znalezieniu 
nowych, wartościowych pracowników.





5
Równowaga między pracą zawodową 

a życiem prywatnym 

Marcin Żemigała
Michał Mijal1

5.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale omówione zostaną problemy związane ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu w perspektywie pracownika pod kątem równowagi 
między pracą zawodową a życiem prywatnym. W początkowej części tekstu 
skupiono się na problemach, jakie niosą zmiany trybu życia i pracy. Kolejne 
części rozdziału są poświęcone analizie materiału z badań jakościowych. Skon-
centrowano się przede wszystkim na konfliktach: czasowym, energetycznym, 
technologicznym oraz związanym z obowiązkami rodzicielskimi, a także na 
problemach ogólnej równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. 
Na zakończenie dokonano podsumowania analizy materiałów źródłowych, na 
podstawie którego sformułowano kilka wskazówek dla pracodawców, które 
mogą być pomocne w bardziej społecznie odpowiedzialnym postępowaniu na 
płaszczyźnie pracodawca–pracownik.

5.2. Dlaczego work-life balance?
Współcześnie można zaobserwować zmiany trybu życia i pracy, co stawia 

nowe wyzwania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy 
pracownika. Pogoń za sukcesem, karierą i pieniędzmi zdaje się być typowa dla 
współczesnego społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale ogólnie w skali świato-
wej. W powierzchownym sensie jest to na rękę pracodawcom, bo przy takiej 

1 Autor podrozdziałów: 5.4.3, 5.7, współautor podrozdziału 5.3.
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gotowości i możliwości wydłużania dnia pracy osiągają pozorne korzyści. Już 
jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku Charles Handy 
ujawnił wyniki badań amerykańskich w tym zakresie (Handy 1999: 28):
• 42% pracujących Amerykanów pod koniec dnia czuje ogromne zmęczenie 

określane w ankietach mianem całkowitego wyczerpania.
• Duża część społeczeństwa amerykańskiego chciałaby prowadzić życie w wol-

niejszym trybie (69%).
• Zmęczenie i obciążenie pracą spowodowały zaniedbywanie obowiązków 

macierzyńskich, czego efektem jest mniejsza liczba godzin spędzonych 
z dziećmi (o 40% mniej niż trzy dekady temu).

• Co prawda, odnotowano w tamtym okresie znaczący wzrost konsumpcji 
per capita na poziomie 45%, jednak nie pociągnął on za sobą wzrostu 
postrzeganej jakości życia – wręcz przeciwnie: zanotowano jej 51-procentowy 
spadek.
Nadmierna ingerencja pracodawcy w tryb pracy pracownika objawia się więc 

także ingerencją w życie prywatne, co skłania do pochylenia się nad społeczną 
odpowiedzialnością biznesu z perspektywy pracownika. Wyniki badań populacji 
polskich pracowników są alarmujące (Barlik 1996; Klinger 2008; Dziennik 2008):
• Rośnie liczba osób przeciążonych obowiązkami zawodowymi, które pracują 

dłużej niż 42 godziny w tygodniu.
• 20% osób z kręgu mocno skoncentrowanych na karierze pracuje po 12 godzin 

dziennie, 33% zaś ponad 10 godzin na dzień.
• Z tej grupy pracowników co szósty nie mieszka ze swoim współmałżonkiem/

partnerem, a 14% z nich oświadcza, że nie widziało się z nim od ponad 
miesiąca.

• Nadmierny rozrost czasowy sfery pracy popycha pracowników do naduży-
wania napojów energetyzujących, izotonicznych, tabletek wspomagających 
koncentrację i pamięć oraz ich mieszanek. O kawie wypijanej litrami (nawet 
1,5 litra dziennie) już chyba nie warto wspominać.

• Z uwagi na rosnące napięcia powodowane brakiem chwili wytchnienia wielu 
pracujących sięga po alkohol jako środek łagodzący stres – 50% spożywa 
alkohol regularnie raz w tygodniu, natomiast aż 18% codziennie.

• Nieobce są także narkotyki – głównie marihuana, amfetamina, ecstasy 
i kokaina.

• 30% pracujących nie wykorzystuje przysługującego ustawowo wymiaru płat-
nego urlopu.

• Ogromna większość osób zorientowanych na rozwój kariery (64%) stawia 
się w pracy nawet podczas okresów choroby.
Podobne zjawiska podporządkowania życia prywatnego sferze zawodowej 

stają się coraz bardziej widoczne, do tego stopnia, że pojawiło się zjawisko 
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tzw. pracy ekstremalnej zidentyfikowane i przeanalizowane przez S.A. Hewlett 
i C.B. Luce. Według autorek ten typ pracy powinien cechować się co najmniej 
60-godzinnym tygodniem pracy, wysokimi zarobkami oraz co najmniej pięcioma 
z poniższych dziesięciu wyróżników (Hewlett, Luce 2006: 51):
 – nieprzewidywalnym rytmem wykonywanej pracy,
 – wysokim jej tempem w koniunkcji z krótkimi terminami realizacji zadań,
 – bardzo szerokim zakresem odpowiedzialności (w normalnych warunkach 

przekraczającym możliwości jednej osoby),
 – obowiązkami zawodowymi wykonywanymi poza zwyczajowymi godzinami 

pracy,
 – totalną dostępnością dla klientów (także wewnętrznych) – 7/24 (7 dni 

w  tygodniu, 24 godziny na dobę),
 – odpowiedzialnością za zyski i straty organizacji,
 – odpowiedzialnością za procesy rekrutacji i wprowadzanie do pracy nowych 

pracowników,
 – dużą liczbą wyjazdów w ramach obowiązków zawodowych,
 – dużą liczbą bezpośrednich zwierzchników,
 – fizyczną obecnością w pracy co najmniej przez 10 godzin dziennie.

Dodajmy jeszcze, że według ogólnoeuropejskich badań średni czas pracy 
Europejczyka to 38,5 godziny tygodniowo, przy czym mężczyźni pracują dłu-
żej – 41,5 godzin. Najdłużej pracuje się w Turcji – 55 godzin (mężczyźni), 
najkrócej w Holandii – 38 godzin. W Polsce wartość ta wynosi 45 godzin 
(mężczyźni) (Kotowska i in. 2010: 43). Hewlett i Luce dochodzą w swoich 
badaniach nad „pracą ekstremalną” do następujących wniosków (Hewlett, 
Luce 2006: 49–59):
• 40-godzinny tydzień pracy stał się już mitem, nawet 60-godzinny tydzień 

pracy zaczyna być postrzegany jako praca w niepełnym wymiarze godzin.
• 62% pracowników z wysokimi pensjami pracuje ponad 50 godzin na tydzień, 

35% to już „ekstremalni” – ponad 60 godzin, natomiast 10% – ponad 
80 godzin na tydzień.

• Zauważyć należy, że 60 godzin pracy w tygodniu to wyjście z domu o 7:00, 
a powrót o 21:00 (uwzględniając średni czas dojazdu) przez 5 dni w tygod niu.

• Istnieje jeszcze grupa „ekstremalnych” pracujących ponad 100 godzin 
w  tygod niu – to około 9% populacji pracowników.

• Spośród „pracowników ekstremalnych” 48% twierdzi, że pracuje średnio 
o 16,6 godzin w tygodniu więcej niż 5 lat wcześniej.

• Konsekwencją takiej pracy są oczywiście krótsze urlopy. 42% „ekstremal-
nych” bierze maksymalnie 10 dni w roku, 55% zaś odwołuje urlopy z powo-
dów zawodowych. Co ciekawe, stwierdzają, że nie są do tego w jakiś sposób 
przymuszani.
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• W Stanach Zjednoczonych około 21% pracowników o wysokich zarobkach 
to „ekstremalni”, wśród pracowników organizacji globalnych zaś odsetek 
ten wzrósł do 45%.

• Efekt takiego trybu pracy jest zadziwiający – 66% „ekstremalnych” (a w kor-
poracjach globalnych 76%) stwierdza, że „uwielbia” swoją pracę i stanowczo 
neguje swój pracoholizm.

• 19% „ekstremalnych” z grupy wiekowej 45–60 lat stwierdziło, że z dużym 
prawdopodobieństwem odejdą z pracy w ciągu 2 lat.
Sfera pracy zaczyna więc zawłaszczać powoli sferę prywatną, która dotych-

czas była lub często bywała wyraźnie oddzielona, a wygospodarowany czas 
prywatny raczej nie był naruszany, chyba że w nagłych i sporadycznych przy-
padkach. Częstym powodem zacierania się granicy prywatności są nowoczesne 
technologie, które pozwalają lub wymuszają pracę w każdej chwili i w każ-
dym miejscu. W Stanach Zjednoczonych aż 34% pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze używa smartfonów nawet w toalecie, gdzie potrafią 
nie tylko rozmawiać przez telefon, ale także wysyłać e-maile czy SMS-y. Co 
prawda, wśród posiadaczy zwyczajnych telefonów komórkowych ten odse-
tek spadł do 14%, lecz być może wynika to z ograniczeń technologicznych 
urządzeń (Domaszkiewicz 2007). Wyniki dalszych badań przeprowadzonych 
wśród 2300 pracowników na stanowiskach kierowniczych (Stany Zjednoczo-
ne, Wielka Brytania, Australia, Polska) są równie interesujące i zaskakujące 
(Domaszkiewicz 2007):
• 27% respondentów pracuje w domu w czasie prywatnym, siedząc w piżamie.
• 83% respondentów odbiera co najmniej raz dziennie telefon, czyta SMS-y 

lub odsłuchuje pocztę głosową, prowadząc samochód.
• Około 5% respondentów miało z tego powodu kolizję drogową, a 4% ledwo 

jej uniknęło.
• 14% respondentów (użytkownicy zwykłych telefonów) i 28% (użytkownicy 

smartfonów) sprawdza pocztę elektroniczną i czyta wiadomości SMS podczas 
uroczystości, takich jak śluby, wesela czy pogrzeby.

• Około 60% respondentów jest w gotowości, aby odpowiedzieć na mail służ-
bowy tego samego dnia.
Zanotowano także tragiczne następstwa życia i pracy bez uwzględniania 

perspektywy równoważenia sfer służbowej i prywatnej – były nimi śmierć z prze-
pracowania lub samobójstwo w wyniku przeciążenia pracą. Okazuje się, że nie 
są to wcale przypadki rzadkie – w ostatnich latach przodują w tej niechlubnej 
konkurencji korporacje francuskie, co może dziwić ze względu na relatywnie 
krótszy tydzień pracy według prawa francuskiego. Warto przyjrzeć się francus kim 
i nie tylko przypadkom śmierci w pracy i z powodu pracy (Strefa Biznes 2011):
• We France Telecom od 2008 roku samobójstwo popełniło ponad 60 pra-

cowników (Gazeta Wyborcza 2011). Pracownicy FT podkreślają zbyt duży 
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poziom stresu w pracy, zbyt ścisłe kontrole (np. przerw w pracy), brak 
humanizacji pracy (WNP 2011; Gazeta Praca 2009; Szymaniak 2009).

• Zanotowano 3 samobójstwa w Renault we Francji na skutek przeciążenia 
obowiązkami, poczucia bezradności, wygórowanych celów i obaw przed 
utratą pracy (MF 2007: 40–44).

• 30-letnia pracownica firmy Ernst & Young w Bukareszcie umarła na skutek 
przepracowania związanego z kilkutygodniową pracą nad projektem (Lewica.pl 
2007; Presseurop 2010).

• Pracownik sieci japońskich pubów zmarł na atak serca podczas próby odpo-
czynku, a przepracował w tym miesiącu około 100 nadgodzin (Centrum 
Studiów Polska – Azja 2011).

• 15 osób popełniło samobójstwo w firmie Foxconn na południu Chin. Byli to 
głównie młodzi pracownicy, którzy migrowali za pracą z odległych terenów 
kraju.
W świetle przedstawionych wyzwań zasadna wydaje się analiza problematyki 

równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym.

5.3. Work-life balance – próba definicji
Coraz bardziej palącą kwestią wydaje się utrzymanie właściwej równowagi 

między pracą a życiem osobistym, prywatnym. Koncepcja work-life balance (WLB) 
wyrosła na gruncie pojawiających się konfliktów między pracą a rodziną, powsta-
łych wskutek wzajemnego przenikania się tych sfer (Frone, Russel 1992: 65–78) 
i konieczności ich integracji, a nie separacji (Kanter 1989: 77–114) w  realiach 
współczesnych organizacji. Zwykle wymieniano konflikty związane z  czasem, 
napięciem i zachowaniem oraz spowodowane wymienionymi konfliktami zakłó-
cenia (interferencje) w spełnianiu różnych ról społecznych (Greenhaus, Beutell 
1985: 76–88), które mogą się pojawić po stronie zarówno pracy, jak i rodziny 
(Greenhaus, Powell 2003: 291–303) i zachodzić dwukierunkowo (Gutek, Searle 
1991: 560–568). Ramy work-life balance są szersze niż tylko przyjazna rodzinie 
organizacja pracy i minimalizowanie konfliktu z płaszczyzną rodzinną. Chodzi 
o lepsze dopasowanie, równowagę w sferach życia prywatnego i zawodowego 
w sposób umożliwiający wysoką produktywność w każdej z tych sfer (White i in. 
2003: 175–195). Nie ogranicza się już jedynie do rodziny i obowiązków rodzin-
nych w opozycji do obowiązków i odpowiedzialności zawodowych, lecz obejmuje 
wszelkie potrzeby jednostki w tych sferach (Noor 2011: 240–248). W ten sposób 
pojęcie „work-life balance” zastąpiło wcześniejsze „work-family conflict” czy też 
„work-family balance” (Lewis, Campbell 2008: 524–542), choć w podobny sposób 
opiera się na konstrukcie konfliktu. Wobec współczesnego istnienia obok tra-
dycyjnych struktur społecznych (rodzina), a także innych (Brummelhuis, Lippe 



82 Marcin Żemigała, Michał Mijal

2010: 173–193), takich jak związki partnerskie czy model singla, nie należy jednak 
traktować tych pojęć jako synonimicznych (Fischlmayr, Kollinger 2010: 455–487) 
ze względu na niewystarczający zakres pojęcia konfliktu praca–rodzina (Moen 
2011: 81–96). S.C. Clark definiuje work-life balance jako sprawne działanie i satys-
fakcję w obu sferach (zawodowej i prywatnej), osiąganych przez minimalizowanie 
konfliktów istniejących w każdej z tych sfer, a także związanych z przekraczaniem 
granic sfery zawodowej i prywatnej (Clark 2000: 747–770), co podkreśla wzajemną 
relację obu sfer i konfliktów, jakie w nich mogą wystąpić (Westman, Brough, 
Kalliath 2009: 587–595). Do określenia ram work-life balance można posłużyć 
się organizacyjnym kontinuum praca–życie Nory Spinks, w  którym przyjmując 
kierunek od bieguna ujemnego do dodatniego, umieszczone zostały kolejno: 
poziom konfliktu, interferencji, równowagi, integracji i harmonii (Spinks 2004: 
4–11). Jedno z najszerzej zakrojonych współcześnie badań work-family balance 
obejmujące wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Chorwację, Macedonię, 
Turcję i Norwegię i prowadzone cyklicznie przez Europejską Fundację na rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy (The European Foundation for the Improve-
ment of Living and Working Conditions – Eurofound) opiera się na rozróżnieniu 
dwóch podstawowych konfliktów (Kotowska i in. 2010: 45):
 – czasowego związanego z proporcjami czasu poświęcanego na pracę i inne 

czynności, na przykład życie rodzinne, kontakty towarzyskie, hobby,
 – energetycznego związanego z obciążeniem obowiązkami i energią, jakiej 

one wymagają, zaniedbaniami obowiązków życia prywatnego, zmęczeniem 
w pracy ze względu na obowiązki rodzinne, trudnościami w koncentracji 
na pracy.

Szczegółowe badania dotyczące WLB obejmują wszystkie wymienione sfery. 
Dla większości osób (niezależnie od płci) utrzymanie równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym a osobistym jest jednym z najważniejszych priorytetów 
zawodowych (Hobson, Fahlen 2009), co z kolei stoi w sprzeczności z informa-
cją na temat rosnącej liczby osób pracujących po godzinach (Hobson 2011). 
Z drugiej strony ta ostatnia informacja nie musi oznaczać większego obciążenia 
pracą, a jedynie więcej czasu w niej spędzanego, więcej kobiet pracujących po 
godzinach lub po prostu rozbieżność pomiędzy deklaracji a działaniami – bez 
dodatkowych danych nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Jednak czynnik 
ten może być istotny w świetle innej informacji: brak równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i osobistym jest jedną z przyczyn, z powodu których od 
wielu lat spada dzietność w krajach byłego bloku socjalistycznego (Hobson, 
Olah 2006). Może to oznaczać, że faktycznie więcej czasu spędzanego w pracy 
silniej zaburza WLB.

W wielu badaniach jest widoczne, że mimo postępującego równouprawnienia 
płci znaczna liczba związków decyduje się na powielanie tradycyjnego mode-
lu podziału ról płciowych: kobieta zajmuje się domem, a mężczyzna pracuje 
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i  realizuje się zawodowo (Huber 2010). Wynika to z ograniczonej możliwości 
zachowania WLB – szczególnie w przypadku kobiet, dlatego pary podejmują 
świadomą decyzję o takim właśnie modelu rodziny. Część z nich postrzega ten 
wybór jako wymuszony, ale są to zwykle związki, w których kariera zawodowa 
obydwu osób rozwija się na podobnym poziomie.

Podobne zróżnicowanie między płciami wykazano także w badaniu Emslie 
i Hunt – kobiety częściej postrzegały utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i osobistym jako stałe żonglowanie rolami, podczas gdy mężczyźni 
przyjmowali podobną perspektywę tylko, gdy mieli małe dzieci (Emslie, Hunt 
2009). Kobiety przy tym utrzymują zwykle równowagę pomiędzy obydwoma sfe-
rami, niezależnie od tego, czy osiągają sukcesy czy też nie (Losoncz, Bortolotto 
2009).

Co charakterystyczne, mimo postępu technicznego i rosnącej popularno-
ści telepracy, kobiety nadal mają podobną ilość czasu wolnego dla siebie jak 
kilkanaście lat temu. Wynika to z prostej zależności: czas zaoszczędzony na 
dojazdach do pracy jest poświęcany raczej na opiekę nad dziećmi, prace domowe 
lub dodatkowe prace zarobkowe niż na odpoczynek czy własne hobby (Hil-
brecht i  in. 2008). Z kolei większość ojców chciałaby – według badań prze-
prowadzonych przekrojowo w różnych państwach Europy – zredukować liczbę 
godzin poświęcanych na pracę, nawet kosztem znaczącej redukcji wynagrodzenia 
(Hobson, Fahlen 2009).

Zagadnieniem pokrewnym do elastycznych godzin pracy jest praca w domu 
(telepraca). Występuje ona częściej w sektorze publicznym i stosowana jest do 
prac, w których pracownik jest osobiście odpowiedzialny za jakość efektów (Fel-
stead 2002). Ponieważ tego typu prace są częściej domeną mężczyzn (Felstead 
2002), występuje tutaj także zagadnienie nierówności szans płci.

Innym poważnym skutkiem zaburzonej WLB może być także wypalenie 
zawodowe – badania nad pielęgniarkami i położnymi w Australii i Nowej Zelan-
dii wykazały, że stres związany z przeciążeniem pracą zwiększa prawdopodo-
bieństwo wypalenia, spadku satysfakcji z wykonywanej pracy oraz fluktuacji 
pracowników (Schluter i in. 2011).

Słabością badań ponadnarodowych dotyczących WLB są jednak trudności 
definicyjne dotyczące poszczególnych aspektów życia oraz – z konieczności – 
dość ogólne definicje poszczególnych pojęć, nie tylko samego WLB. Tym samym 
wyniki takich badań mają ograniczone zastosowanie i pomijają pewne kwe-
stie charakterystyczne tylko dla niektórych społeczeństw (Pichler 2008). Wiele 
badań, także lokalnych, dotyczących problematyki WLB tworzonych jest na 
podstawie własnych definicji autorów i w związku z tym są ze sobą w ograniczo-
nym stopniu porównywalne (Chang i in. 2010). Pojawiają się także zastrzeżenia 
metodologiczne w stosunku do metod doboru prób – wielu badaczy w  arbit-
ralny sposób uzasadnia kryteria doboru osób uczestniczących w badaniach.
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Wspomniane aspekty równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym 
dotyczą samych pracowników. Istnieją także badania dotyczące związku pomię-
dzy WLB a cechami organizacji. Na przykład w Kanadzie stwierdzono związek 
między wprowadzaniem w przedsiębiorstwach programów wspierających zacho-
wanie WLB a strategią samej organizacji. Badacze wykazali, że te wybierające 
strategię lidera kosztowego rzadziej wprowadzają takie programy niż te stosu-
jące strategię produktową (Wang, Verma 2012), co sugeruje, że wprowadzanie 
tego typu programów wynika w dużym stopniu z kontekstu organizacyjnego.

Z drugiej strony, o ile programy kładące nacisk na wspieranie rodziny 
zwiększają efektywność pracy rodziców, o tyle zmniejszają równocześnie efek-
tywność pracy osób samotnych. W tym drugim przypadku pozytywny efekt 
stwierdzono po zastosowaniu elastycznych form pracy (Brummelhuis, Lippe 
2010). Potwierdzają to badania przeprowadzone nad pracownikami telewizji 
– spośród wszystkich badanych czynników najsilniejszy pozytywny wpływ na 
WLB miały elastyczne godziny pracy, a płeć i posiadanie dzieci nie miały sta-
tystycznie istotnego wpływu na to zjawisko (Maruyama i in. 2009; Jang i in. 
2012). Z drugiej strony istnieją badania wykazujące istotny statystycznie wpływ 
posiadania dzieci na rodzaj i skuteczność stosowanych strategii radzenia sobie 
z równoważeniem życia zawodowego i osobistego (Hubers i in. 2011).

Inne grupy zmiennych, które są często uwzględniane w badaniach nad WLB, 
to między innymi charakterystyka sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, 
zmienne demograficzne opisujące samego pracownika oraz wspomniane już 
warunki pracy (Süß, Sayah 2011). Równoczesna kombinacja tych wszystkich 
czynników powoduje, że rezultaty jednego badania trudno jest uogólniać na 
inne przedsiębiorstwa lub pracowników (Süß, Sayah 2011), nawet jeśli próba 
badawcza była wystarczająco liczna.

W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej uwarunkowaniom WLB w warunkach 
polskich oraz porównamy je z wynikami dotychczasowych badań.

5.4.  Konflikt czasowy między pracą zawodową 
a życiem prywatnym

5.4.1. Czas spędzony w pracy

Z perspektywy czasu poświęcanego lub wymaganego na zawodową sferę 
życia pracownika w wielu przypadkach praca zajmuje regulaminowe 8 godzin. 
Czas pracy zazwyczaj nie ulega wydłużaniu, chyba że ma to miejsce incyden-
talnie, w krótkich okresach. W prowadzonym badaniu nierzadkie były więc 
wypowiedzi tego typu:
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„Więc troszeczkę zdarzało mi się, że troszkę w pracy zostawałam, ale to były przy-
padki takie odosobnione. Teraz staram się kończyć pracę w 8 godzin i wracam do 
domu.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„Nie przekraczam ośmiu godzin nigdy w pracy na etacie, więc odbębniam to, co ten, 
i punkt siedemnasta wychodzę, nie. Więc tutaj, nie, nie zostaję nigdy po godzinach 
ani w domu nic nie robię.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Z drugiej strony równie powszechne są przypadki wydłużania dnia pracy 
ponad regulaminowe 8 godzin dziennie czy około 40 godzin w tygodniu. W wielu 
przypadkach nie ma to charakteru patologicznego, nie jest powszechną regułą, 
a raczej wyjątkiem, który nie powinien zaburzać równowagi czasu poświęcane-
go na pracę i sprawy pozazawodowe. Krótkotrwałe okresy pracy w wyższym 
wymiarze w sytuacji kryzysu, zagrożenia, nadzwyczaj dobrej koniunktury czy 
innych nieregularnych lub nieprzewidywalnych zdarzeń nie są rzadkie i nie 
budzą sprzeciwu pracowników.

„Ale są, oczywiście, duże okresy w mojej pracy, kiedy coś się dzieje, typu – są targi, 
są akcje, są różne sytuacje się dzieją, że pracuje się 18 godzin na dobę, prawda. 
Trzy razy w roku są targi (...), trwają po 5, 6 dni. Wtedy się pracuje po 20 godzin 
na dobę.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Kiedy trzeba, siedzę do 20.00, ale to się zdarza raz w miesiącu maksymalnie.”
(reklama, <250 pracowników, 

mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Co prawda, zdarzają się przypadki permanentnej pracy w wymiarze prze-
kraczającym znacznie 8-godzinny dzień pracy, jednak nie są one częste. Takie 
marginalne zjawiska, mimo sporadycznej częstości występowania, są niesłychanie 
jaskrawe, czasem wręcz trudne jest do wyobrażenia, jak można tak długo praco-
wać, jak można praktycznie cały swój czas poświęcać na obowiązki zawodowe.

„No ja w pracy siedzę, powiedzmy 9, 10 godzin dziennie. (...) Jestem wyczulony na 
siedzenie po godzinach, bardzo tego nie lubię, staram się tego nie robić.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)
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„Pracujemy między 10.00 a 18.00 każdego dnia, przedłużając ten czas pracy o poran-
ne godziny, tudzież wieczorne godziny, które nigdy nie są nam w żaden sposób 
zwracane.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Praca po godzinach czy wydłużanie dnia pracy bez płatnych i formalnych 
nadgodzin wydaje się powszechną praktyką z punktu większości analizowanych 
grup pracowników (branża, wiek, płeć, stanowisko), ale drugi biegun omawia-
nego zjawiska, czyli praca w wymiarze krótszym niż 8 godzin, jest prawdziwą 
rzadkością. Jedynie incydentalnie zaobserwowano możliwość takiego świad-
czenia pracy, przy czym dotyczy to głównie stanowisk lub branż wymagających 
profesjonalnej wiedzy i kreatywności.

„W pracy muszę być od 9.00 do 15.00. Czyli te 6 godzin muszę być w pracy, mam 
wyznaczone. A czy przyjdę później czy wyjdę wcześniej, no to oczywiście zależy 
ode mnie. I tutaj nie ma żadnego narzuconego jakiegoś harmonogramu, że mam 
przyjść wtedy i wtedy.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Staram się pracować około siedmiu godzin.”
(oprogramowanie i usługi informatyczne, 

�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

5.4.2. Praca w czasie prywatnym

Prócz wyżej wymienionych zjawisk wydłużających czas pracy, które z reguły 
są związane z fizyczną obecnością w miejscu pracy, zidentyfikowano także mniej 
formalne wydłużenie dnia pracy przez wykonywanie zadań w czasie prywatnym, 
na przykład w domu w porach wieczornych lub nocnych czy podczas dni wolnych 
od pracy (weekend). Jeżeli chodzi o wykonywanie dodatkowego wymiaru pracy 
w domu, jest to bardziej typowe dla stanowisk specjalistycznych i kierowniczych 
niż wykonawczych, a także dla branż kreatywnych i niewymagających fizycznej 
obecności pracownika w siedzibie firmy (np. reklama, doradztwo) niż w bran-
żach tradycyjnych (np. związanych z produkcją czy transportem), choć i tam 
na wyższych stanowiskach zaobserwowano pojedyncze przypadki.

„Ja sobie trochę nie wyobrażam, że o godzinie 18.00 pakuję foremki do wiaderka 
i zapominam o wszystkim i wracam do domu. Mamy dostęp do naszej poczty korpo-
racyjnej w telefonach i zdarza się, że czasami o dziesiątej w nocy, czasami o pierw-
szej w nocy zdarza się, że niektórzy odpisują na jakiegoś maila, czasami o  szóstej 
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rano, ten kontakt my mamy cały czas i czasami może się zdarzyć tak, że jak jest 
jakieś gaszenie pożarów, to może się zdarzyć tak, że myślami jestem gdzie indziej, 
a fizycznie też jestem poza biurem, no wiadomo, czasami trzeba gdzieś wyjechać.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„To jest taki charakter pracy, że zarówno w pracy można mieć przerwy i zająć 
się czymś osobistym, jak również po pracy człowiek z własnej woli czy z potrzeby 
chwili zajmuje się sprawami zawodowymi (...). Czas nie jest tu żadnym wyznaczni-
kiem granicy między pracą a domem albo nie jest bardzo ostrym wyznacznikiem 
granicy. Są dni, kiedy jest taki nawał pracy, coś się dzieje w projekcie albo coś się 
nie dzieje właśnie w projekcie dobrze i wtedy reagowanie na to zajmuje mnóstwo 
czasu, może zajmować 100% czasu albo więcej, czyli też wymaga pracy wieczorem 
czy w weekend.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–54 lata, kierownik)

5.4.3. Osiąganie WLB przez pracowników

5.4.3.1. Przykłady pozytywne

Równowaga pomiędzy obydwoma sferami życia – zawodową i osobistą – 
zależy od czynników związanych zarówno z pracownikiem, jak i z samą firmą. 
Wymaga wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, jak i stworzenia przyjaznych 
warunków pracy przez samo przedsiębiorstwo. Wśród rozmówców występowały 
dwie grupy: osoby deklarujące pełną harmonię w ramach WLB i zadowolenie 
z wykonywanej pracy oraz niezadowoleni z braku czasu na realizację swoich 
prywatnych pasji czy – w podstawowym nawet zakresie – na zajmowanie się 
rodziną.

Zadowoleni stanowili reprezentację większości badanych branż – wypowiedzi 
tego typu występowały w przedsiębiorstwach dużych:

„Natomiast w mojej rodzinie na to bardzo dużo poświęcamy czasu, żeby dać sobie 
też taką przestrzeń dla samych siebie. Ja ogólnie jestem osobą bardzo szczęśliwą 
i  spełnioną i w życiu zawodowym i prywatnym.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Więc tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba być szczęśliwym i praca 
powinna być środkiem, a nie celem, w związku z czym gdzieś tam to moje życie 
prywatne istnieje i ma się całkiem nieźle, mam wrażenie.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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„No powiem pani, że potrafię oddzielić pracę od domu i dom od pracy, prawda, 
także własnych problemów rodzinnych do pracy nie przynoszę czy i odwrotnie, że 
pracy do domu nie przynoszę także… no staram się dzielić tak, znaczy oddzielić 
pracę od domu, dom od pracy.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

„Mam taki układ z szefem, że mogę pracować również w domu, mogę wyjść wcze-
śniej, przyjść później. Oczywiście ja sama reguluję ten stopień wysycenia moich 
zadań, żeby zawsze były na najwyższym poziomie i na czas natomiast to mi pozwala 
zachować taką równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Nareszcie 
osiągnęłam taki etap, nazwałabym to równowagi. Wcześniej absolutnie nie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Staram się pilnować tego, że jak mam wolny dzień, to żeby nic nie robić, co jest 
związanego z pracą, no później, no tam, ten wieczór, to w zasadzie tak w ciągu 
tygodnia, no to przeważnie jest tak, że tam coś tam muszę ugotować czy coś tam 
sprzątnąć albo poprasować, no i wieczorem, gdzieś tak od powiedzmy, no nie wiem, 
ósmej, w pół do dziewiątej, to już mamy taki czas, że tam jakiś film oglądamy albo 
sobie słuchamy muzyki, czytamy książki.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Również w przedsiębiorstwach mniejszych pojawiały się podobne wypowiedzi:

„Ale oczywiście potem [po rzadkich okresach szczególnie intensywnej pracy] jest 
komfort tego, że się wraca do domu i można sobie pracować po 2 godziny na dobę.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Natomiast tutaj z chwilą, z którą trzaśnie się drzwiami, kartą odbije, no to już 
mam prywatne sprawy do załatwienia.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Nie odczuwam jakiegoś takiego dyskomfortu związanego z tym, że właśnie nie mam 
czasu na życie prywatne. Jak najbardziej mogę, jestem w stanie wygospodarować 
czas, żeby zająć się sobą chociaż no praca jest na tyle zajmująca że czasami fak-
tycznie to bierze to górę i no i dużo czasu spędzam w pracy, ale to nie na przykład 
powoduje, że mam właśnie ograniczenia z prowadzeniem życia towarzyskiego czy 
prywatnego na wszystko mi starcza czasu.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka]
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„Zrównoważony. Połowa tu, połowa tu.”
[działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 

<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata]

„Pozostała część dnia to jest czas wolny, można poświęcić dla domu czy dla innych 
tam swoich hobby czy innych, wie pan, no przyjemności.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Zróżnicowane charakterystyki rozmówców pozwalają przypuszczać, że osią-
ganie WLB jest raczej regułą niż wyjątkiem i jest możliwe w większości badanych 
branż. Prawdopodobnie inne czynniki niż branża czy rozmiar przedsiębiorstwa 
mają decydujące znaczenie przy umożliwieniu osiągnięcia WLB.

5.4.3.2. Przykłady negatywne

Wśród niezadowolonych rozmówców można wyróżnić dwie podgrupy: osoby, 
które nie potrafią sobie poradzić z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i osobistym, oraz takie, którym uniemożliwia to pracodawca. 
Przedsiębiorstwa utrudniające utrzymanie równowagi zatrudnionym znalazły 
się w kilku branżach: transporcie kolejowym, reklamie i gastronomii.

„I akurat w moim biurze jest też tak, że jest trochę taka kultura, że wyjście o godzi-
nie, powiedzmy, no takiej, o której się kończy pracę, jest niemile widziane.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Pracuję dwadzieścia godzin dziennie.”
(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Powiem szczerze, że nie ma czegoś takiego jak trzecia sfera, czyli ja i moje zain-
teresowania. (...) Trzy czwarte czasu poświęcam pracy, resztę poświęcam rodzinie.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna,�34 lat, kierownik)

Są to jednak sytuacje jednostkowe i w pozostałych badanych firmach z tych 
branż nie stwierdzono tego typu zjawisk. Niezadowoleni z braku WLB z przyczyn 
innych niż działania samej firmy pracowali w branżach: reklamowej, hotelarskiej 
i farmaceutycznej.

„Nie byłem w stanie pogodzić wszystkiego. I strasznie boleję, i strasznie za tym 
tęsknię.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Czasem traci się tę równowagę, to muszę przyznać i w ciągu tygodnia mało jest 
czasu na sprawy prywatne.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„W momencie kiedy ja mam możliwość, tak, z której korzystam, pracy w domu, 
to dochodzi do momentów, gdzie no jest taka duża przesada, gdzie no bliscy mi 
mówią, że no coś tu jest nie tak, że non stop jestem jednak w tej pracy.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Znowu jednak były to wypowiedzi jednostkowe i nieznajdujące potwierdze-
nia w innych wywiadach. Wypowiedzi o braku równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i osobistym są – w porównaniu z tymi pozytywnymi – względnie 
nieliczne, więc nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat jakichś 
szerszych prawidłowości.

5.4.4. Kumulacja negatywnych zjawisk w świetle konfliktu czasowego 

Jeżeli chodzi o kumulację negatywnych zjawisk związanych z czasem pracy, 
takich jak wydłużony dzień pracy, świadczenie pracy po zakończeniu regulamino-
wych godzin (również w domu) w godzinach wieczornych czy nocnych lub pod-
czas dni wolnych od pracy, obserwowano je raczej w przedsiębiorstwach z branż 
wymagających częstego, a niekiedy nieustannego (24 godziny, 7 dni w tygodniu) 
kontaktu z klientem (zwykle indywidualnym) – chodzi między innymi o działalność 
związaną z doradztwem, działalność finansową i ubezpieczeniową, obsługę rynku 
nieruchomości, reklamę oraz farmację (handlowcy). W tych branżach negatywne 
aspekty związane z czasem pracy dotykają pracowników z wyższym wykształce-
niem, głównie na stanowiskach specjalistycznych lub kierowniczych. Natomiast 
nie zaobserwowano istotnych dysproporcji, jeżeli chodzi o płeć.

„Mniej więcej do godziny 9.00 jest jakby pod pierwszą przychodnią, realizuje okre-
śloną ilość wizyt i mniej więcej kończy różnie, zdarza się że i o 14.00, ale przecięt-
nie jest to 15.00–15.30, do 16.00 i to jest ta część, jakby taka w terenie, a potem 
jeszcze codziennie przedstawiciel raportuje i również często są jakieś dodatkowe 
zadania, typu: ściągnięcie maili, przygotowanie jakiegoś tam krótkiego, nie wiem, 
sprawozdania, raportu, analiza klientów, analiza jakiś danych przesłanych, tak że 
na ogół tam jeszcze dochodzi. Dobry przedstawiciel jeszcze spędza kilka godzin 
w  tygodniu na takie właśnie prace przy komputerze.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Nie wiem, później wracam do domu, to różnie, czasem wracam o piątej, czasem 
o siódmej, no to już zależy od tego, jak tam akurat wypadnie, no staram się od 
jakiegoś czasu nie brać pracy do domu nie robić tego, że ta praca wcześniej a póź-
niej siedzę do ósmej, więc wolę zostać dłużej niż później w domu cokolwiek robić 
związanego z pracą (...). Bo dla mnie na przykład pisanie raportu społecznego to 
i tak to się kończy tak, że ja to robię w soboty, w niedziele, jak również w dni 
wolne, w domu to po prostu robię.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

5.4.5. Perspektywa czasu prywatnego

Problematykę work-life balance analizowano także z perspektywy czasu pry-
watnego. Z powyższych obserwacji wynika, że praca często wdziera się w sferę 
prywatną życia człowieka. Powszechny jest konflikt czasu między sferą zawo-
dową a prywatną. Najczęstsze występowanie takich zaburzeń zaobserwowano 
w branżach wymagających indywidualnego dostosowania się do potrzeb klien-
tów, takich jak reklama, obsługa rynku nieruchomości, a także hotele i restau-
racje, w których praca zmianowa, orientacja projektowa oraz okolicznościowe 
wydarzenia wymuszają taki tryb pracy. Z kolei mniej tego typu zaburzeń ma 
miejsce w  branżach produkcyjnych, gdzie są większe możliwości sztywnego 
uregulowania czasu pracy. W materiale źródłowym zaobserwowano występo-
wanie konfliktu czasowego związanego z dużymi brakami czasu na prywatną 
sferę życia.

„Brak czasu absolutnie dla siebie, absolutny brak czasu na to, żeby pójść do leka-
rza, żeby cokolwiek zrobić, absolutny brak czasu na książkę, własne szkolenie, po 
prostu to jest zawód wymagający pełnej gotowości do obsługi klientów w zasadzie 
przez cały dzień.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„Moja szefowa jest troszkę innego zdania, ale ogólnie to ja często jednak pracuję 
w domu, ale to raczej chodzi o to, że zabieram pracę do domu, bo się tutaj nie 
wyrabiam, a nie, że mogę siedzieć w domu i nie przychodzić tutaj.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Jednak nie zawsze takie przenikanie się czasowe pracy i życia prywatnego 
jest oceniane negatywnie. Czas pracy i czas prywatny mogą się przenikać w obu 
kierunkach, równie dobrze praca może wkraczać w życie prywatne, ale występują 
także sytuacje odwrotne, wykorzystywanie czasu pracy do spraw prywatnych. 
Również w obrębie tych samych branż zaobserwowano przypadki świadczące 
o korzystnym wpływie takiego trybu pracy.
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„Zaczynam pracować. To jest przerywane różnymi moimi prywatnymi rzeczami, 
oczywiście krótkimi, w sensie, telefonami, mailami, z rzadka też jakimiś spotkaniami.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Natomiast najważniejsze dla mnie jest to, że praca pomaga mi, czy pozwala mi 
pogodzić bycie tatą, mężem, rehabilitantem czy opiekunem dziecka i jednocze-
śnie pracownikiem, cenionym, za co w sumie jestem chłopakom cały czas bardzo 
wdzięczny.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

5.4.6.  Rozwiązywanie konfliktu czasowego 
z perspektywy czasu prywatnego

Konflikt czasu występuje powszechnie we wszystkich branżach i na wszyst-
kich rodzajach stanowisk – czy to okazjonalnie, czy niekiedy też permanentnie, 
o czym świadczą niektóre z wyżej przytoczonych wypowiedzi. W większości 
przypadków udaje się go rozwiązać, choć niekiedy z trudnościami. Podobnie 
w większości przypadków udaje się pracownikom znaleźć czas na obowiązki 
pozazawodowe (domowe, rodzinne) oraz na realizację własnych zainteresowań, 
ambicji czy rekreację.

„Więc tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba być szczęśliwym i praca 
powinna być środkiem, a nie celem, w związku z czym gdzieś tam to moje życie 
prywatne istnieje i ma się całkiem nieźle, mam wrażenie. W tym sensie, że mam 
życie pozazawodowe, w sensie, to dziennikarstwo (...). Ta audycja, bloga prowadzę 
jakiegoś, takiego o tematyce kulturalnej, więc to mi daje satysfakcję i bardzo to 
lubię (...). Przychodzę do domu, jakieś tam, wiesz, jedzenie i potem trening, bo ja 
chodzę na siłownię i jakieś tam dziwne rzeczy robię. Radio, jak jest radio. Dużo 
chodzę do kina, spotkania z przyjaciółmi. Jakieś tam, jak wiadomo, jak jest week-
end, jakieś wyjście do klubu, piwo. Ale staram się normalny tryb życia też w ciągu 
tygodnia w sensie takim, że spotykam się z przyjaciółmi, znajomymi, wieczorami, 
jakby to, że mam pracę, nie ogranicza mnie w tym, żeby nie móc się spotykać 
z  ludźmi wieczorami.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Niezależność. Że wiesz, że ja, jak mówię: gramy koncert, ja się zwalniam, ja sobie 
jadę i po prostu mam tutaj zastępstwo dobre, ale nie mam problemu, że tak powiem, 
z załatwieniem wolnego dnia, czy tam godziny wolnej, czy dwóch, czy trzech.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)



5. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 93

Z powyższych wypowiedzi można by wysnuć wniosek, że aktywne spędzanie 
czasu prywatnego jest raczej domeną ludzi młodych. Jednak wniosek ten jest 
tylko częściowo prawdziwy – choć osoby z wyższych grup wiekowych częściej 
wspominają o obowiązkach niż zainteresowaniach, to zdarzają się przypadki 
takie jak w poniższych wypowiedziach.

„Ha ha, na życie prywatne? Żeby nie ta ręka, całe lato piłka siatkowa plażowa, tenis 
stołowy zimą, no, na dzień dzisiejszy, że jestem kontuzjowany. To odpuściłem tenis 
stołowy w zimę, ale w siatkę jeszcze grałem w lato cały czas. W moim przypadku 
sześcioro wnuczków. Dziadek może przyjść z roboty padnięty, będzie siedział, ojciec, 
jeden, drugi, matka, matka, babka, a wnuczki chcą pograć w piłkę, do nikogo nie 
pójdą, tylko do dziadka.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Wstaję i ćwiczę. Mam taki specjalny zestaw ćwiczeń na rano. 10–15 minut, żeby się 
obudzić, no i jakąś kondycję zachować (...). Po powrocie do domu, około godziny 
18.00 staram się zawsze też ugotować jakiś gorący posiłek. Najczęściej robię to 
z mężem (...). Zawsze też staramy się z mężem wyjść na spacer, nawet jak jest 
brzydka pogoda (...). Później wieczorem to jest też coś takiego, że każdy z nas ma 
jakieś hobby. Ja lubię czytać książki, w związku z czym ja czytam książki.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

Zaobserwowano także pewną prawidłowość wiążącą czas na życie prywat-
ne z wiekiem posiadanych dzieci. Osoby mające dzieci w wieku pełnoletnim 
zwykle nie mają problemów ze znalezieniem czasu czy to na obowiązki, czy 
zainteresowania związane z życiem prywatnym.

„Dobrze, że mam dzieci już dorosłe i nie muszę na przykład w domu tyle obowiąz-
ków wykonywać, co kiedyś.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„W tej chwili to w ogóle nie ma problemu, bo dzieci sobie same radzą już właściwie.”
(produkcja metali, �250 pracowników, 

kobieta, �55 lat)

Natomiast w przypadku osób posiadających dzieci w młodszym wieku konflikt 
czasu związany ze sferą prywatną jest silniej akcentowany.
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„Jeśli chodzi o jakieś hobby itd., to tak coś poczytać, coś pooglądać itd., to wszystko 
mogę oczywiście robić, mam nielimitowany czas po 21.30, jak dzieci zasną, tylko że 
wtedy nie zawsze ja jestem w stanie jeszcze.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„W tej chwili, przy tym systemie pracy i przy małym dziecku (...), to jest ciężko, 
jest ciężko, nie poprawi się.”

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Mimo tych wszystkich trudności częste jest pozytywne rozwiązywanie kon-
fliktu czasowego na płaszczyźnie praca–prywatność, choć powyższe wypowiedzi 
świadczą, że niekiedy jest to trudne. Generalnie, kobiety mają większe problemy 
z rozwiązywaniem tego konfliktu niż mężczyźni, częściej odczuwają brak czasu 
na obowiązki rodzinne. Zaobserwowano także skrajny tego przypadek związany 
z własnym zdrowiem.

„Ja muszę z każdą rzeczą, jak idę do lekarza, jak mam jakąś sprawę do załatwienia, 
to ja muszę sobie tak czas zorganizować, żeby faktycznie zdążyć albo ustawiam sobie 
na jakieś poranne 7–8 godzina spotkania rano albo po pracy, ale to jest ciężko. 
Albo po prostu biorę dzień wolny, ewentualnie szefowa idzie mi na rękę i tam 
mówi: dobrze, OK, to załatw, wrócisz do pracy, wrócę na taką dłuższą przerwę, 
więc ja tutaj muszę być, muszę kombinować (...). Nie, nie, firma nie jest otwarta 
w ogóle na takie rzeczy, w ogóle powiem tak, firmę, dla której pracuję, nie inte-
resuje pracownik.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Jednak ten przypadek to wyjątek od zaobserwowanej reguły, którą zdaje się 
być sprawne radzenie sobie z konfliktem czasowym na płaszczyźnie życie zawo-
dowe – życie prywatne.

5.5.  Konflikt energetyczny między pracą zawodową 
a życiem prywatnym

5.5.1. Energia na pracę i życie prywatne

Przy analizie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym istotnym 
czynnikiem oprócz czasu jest również energia, jaką każda z tych dwóch sfer 
pochłania. W analizowanym materiale empirycznym zaobserwowano większą 
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w przeważającej mierze energochłonność sfery zawodowej. Okazuje się więc, że to 
raczej praca wymaga od pracowników większych zasobów potencjału życiowego, 
większych nakładów energetycznych. Przy czym jest to zjawisko bardziej powszech-
ne wśród pracowników na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.

„Praca zawodowa jest pracą stresującą i absorbująca, nie da się ukryć tego (...). 
Trzeba tutaj poświęcić się dużo na tą pracę, jeśli chodzi o energię taką tutaj włożoną 
w cały ten dzień ośmiogodzinny, dzień pracy może tak, (...) jeżeli chodzi o dzień 
energia no tutaj na pewno więcej energii się poświęca na pracę zawodową niż na 
pracę domową, tam można sobie na luzie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Niestety myślę, że większość czasu to jest czas poświęcony na pracę i on absorbuje 
najwięcej. To, do czego doprowadziłem, coś, co absorbuje mnie, w procentach – 60 
to jest praca, 40 procent – to jest dla mnie czas wolny, czas na odmóżdżenie się, 
odreagowanie i czas dla rodziny, żeby jednak ta energia gdzieś się kumulowała.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Niektórzy pracownicy podejmują próby oceny, jak dużo energii zużywają 
na realizację spraw zawodowych.

„90 procent [energii] to jest praca.”
(produkcja odzieży, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„No, można by tak powiedzieć, że maksymalnie 70, a może nawet i do 80% [energii 
zajmuje] praca zawodowa.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Zaobserwowano także wypowiedzi o równym podziale potencjału energe-
tycznego w sferze zawodowej i prywatnej. Taka sytuacja dotyczy w większym 
stopniu mężczyzn niż kobiet, w każdym przypadku jednak podział energetyczny 
50/50% zaobserwowano u pracowników z wyższym wykształceniem i praktycznie 
wyłącznie u specjalistów lub pracowników sprawujących funkcje kierownicze.

„Jestem taką osobą, która robi, wszystko stara się zrobić jak najlepiej i te zadania, 
które są mi powierzone, więc wkładam 100% energii i w pracę, i w dom. Nie można 
tego podzielić procentowo, że jeżeli w pracy poświecę tyle energii, to już na dom 
nie zostaje. Po prostu muszę być w pełni energii przez cały czas mojej aktywności.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)
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„Myślę, że to jest proporcjonalnie (...) inną część siebie oddaję w pracy, inną część 
w życiu prywatnym. W pracy traktuję siebie bardzo zadaniowo, mam zadanie do 
wykonania i muszę je zrobić. Jakby to są inne rezerwuary energii poświęcane na 
to, tak mi się zdaje. Myślę, że to jest gdzieś fifty-fifty, aczkolwiek przyznaję, że po 
ciężkim dniu, kiedy mam dużo roboty, to przychodzę wypruty. No, ale wtedy wiesz, 
idę na trening i ten trening mnie rozbudza, od razu człowiek się czuje lepiej.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Symptomatyczne może być to, że nie zaobserwowano ani jednego przypadku 
odwrotnego, czyli dysproporcji energetycznej na korzyść sfery życia pozazawo-
dowego. Pozostaje to w pozytywnej relacji do obserwacji dotyczących konfliktu 
czasowego.

5.5.2. Przeciążenie pracą a konflikt energetyczny

Z poczynionych dotychczas analiz materiałów źródłowych wyłania się obraz 
większego zaabsorbowania czasowego i energetycznego na rzecz sfery zawo-
dowej. Nieuniknione więc w takim wypadku jest zmęczenie wywoływane przez 
intensywną i długotrwałą pracę. Odczucie przeciążenia pracą w większym nasi-
leniu zaobserwowano wśród pracowników mających dzieci.

„Są takie sytuacje, zwłaszcza na początku roku, kiedy mamy dużo różnych sprawoz-
dań do wykonania, (...) naładowanie tych zajęć w pracy jest dosyć duże i czasami 
to się przelewa na dom, bo człowiek, zanim dojdzie do siebie, to tam z godzina, 
dwie mija.”

(górnictwo, �250 pracowników, 35–44 lata, mężczyzna)

„Nie ma innej opcji, ja nie mam ani gosposi, ani sprzątaczki, więc niestety ten 
drugi etat w domu to jest.”

(farmacja, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Również osoby niemające dzieci odczuwają zmęczenie, wyczerpanie spo-
wodowane obowiązkami zawodowym, jednak w ich opiniach to zmęczenie czy 
brak energii są wyraźnie spowodowane samą pracą, nie zaś dodatkowo jeszcze 
obowiązkami domowymi, rodzinnymi, jak zostało przedstawione w omawianych 
wcześniej przypadkach.

„Mój pierwszy szef tutaj, czasami, jak on to mówi, widział obłęd w moich oczach, to 
mówił, żebym do domu poszła, odpoczęła jednak (...). Żeby zauważyć czasami pewne 
rzeczy, nie trzeba wcale robić tak mocno i się aż tak spalać, czasami to nie jest tak 
dobre i nikt nie będzie mówił, że coś jest nie tak, jak trzeba, jak się tego nie zrobi.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„Najczęściej mam, powiedzmy, tak jak pani powiedziała, ochotę wrócić do domu 
i  tylko i wyłącznie sobie posiedzieć albo poleżeć, nie robiąc nic.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Zaobserwowano także pojedyncze przypadki, gdy energetycznie wyczerpu-
jąca praca powoduje ogromne napięcia, a w konsekwencji wywołuje negatyw-
ne stresy pracownicze, permanentnie zaburzające równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym. Wszystkie zanotowane obserwacje tego typu dotyczą 
kobiet.

„Myślałam, że uspokajające jakieś mocniejsze zaczęłam brać, niż biorę do tej pory, 
a biorę (...). No teraz już może mniej, bo przestałam się tak bardzo denerwować, 
ale wcześniej to strasznie. Strasznie, strasznie, no i wiesz, jest dużo stresujących 
sytuacji czasami (...), bo każdy tam się stresuje.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Wie pani, jakieś stresy w pracy często gęsto są rozładowywane na polu prywatnym 
– nie ma takiej opcji, gdzieś to trzeba wyładować. Nie jestem w stanie nakrzyczeć 
na pacjenta, ale kurczę, jak przychodzę do domu, to czasami się zdarzy, że na 
dzieci pokrzyczę.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Zaobserwowano także pojedyncze przypadki, w których do wyczerpania 
przyczyniają się uciążliwe i długotrwałe dojazdy do miejsca pracy. Sytuacje takie 
wystąpiły w przypadku pracowników ze starszych grup wiekowych (powyżej 
45. roku życia).

„Godzinowo, no tak, no, muszę bardzo wcześnie wstać, muszę dojechać tutaj, tak 
że przyjeżdżam po 6.00, po 15.00 mam pociąg z powrotem, tak że no tutaj osiem 
godzin tak że trzeba doliczyć, ze cztery godziny minimum. Tak że mnie nie męczy 
tyle praca, co same dojazdy. Gdybyśmy jechali te 45 minut te 68 kilometrów…”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Wyjeżdżam z domu o godzinie jedenastej, bo nie mam później czym jechać, dojazdy 
też mnie męczą, od szesnastej pracę zaczynam.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)
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5.5.3. Rozwiązywanie konfliktu energetycznego

W materiale źródłowym zaobserwowano, że pracownicy potrafią znaleźć 
zasoby energii na sprawy pozazawodowe. Niekiedy jest to jednak bardzo trudne 
dla osób zarówno młodszych, jak i starszych.

„O, to ciężko bywa ostatnio z tym. Ciężko, ale się znajduje trochę tej siły jeszcze.”
(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Wracam do domu, kolacja, kąpanie dzieci, usypianie. Kiedy dzieci usną około 9.30, 
to ja się już do niczego nie nadaję i zaczynam padać pomału i gdzieś około 11.00 
już się do niczego nie nadaję.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Zaobserwowano też przypadki zaniedbywania pewnych obowiązków domo-
wych właśnie ze względu na brak energii spowodowany zbyt dużym obciążeniem 
pracą. Były to jednak pojedyncze przypadki, które dotyczyły kobiet w wieku 
powyżej 45 lat.

„Trzeba po prostu jak gdyby zwolnić po południu, już tak na spokojnie, nie gonić 
i czy sprzątanie już zostawiam na dzień wolny, bo nieraz wiadomo, no, tu sprzątanie, 
w domu sprzątanie to nieraz za dużo, to chce się to troszeczkę jakoś tak zmienić.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„Ja pamiętam, że pojechało się jeszcze na działkę i dzieci, i to tak, tak człowiek 
mógł tego, a teraz tak już wieczór przychodzi, już jest trochę trudniej, też mam 
jeszcze działkę, się jeździ na działkę i wszystko, co trzeba zrobić, zrobimy, ale nieraz 
tak mówię do męża: ty, a jak jeszcze dzieci tu by były czy tamto, czy tego, to by 
człowiek gorzej to odczuwał, a on mówi: no słuchaj, no, wiek swoje robi, wiek ma 
swoje prawa. Nie, ale nie jest źle.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Osoby w młodszym wieku, z przedziału 19–34 lata raczej nie odczuwają braków 
w potencjale energetycznym, praca nie powoduje w ich przypadkach zaniedbywa-
nia sfery prywatnej. Nie dostrzega się w tej grupie wiekowej takich problemów, 
widać raczej entuzjazm i duże pokłady energii na życie pozazawodowe.

„Raczej nie ma problemu, jakiś bardzo zużyty nie jestem po tej pracy i nie jest 
ona taka bardzo wymagająca w sensie właśnie intelektualnym można by powiedzieć, 
więc jak gdyby zawsze mam tą dawkę energii jeszcze ponad to.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)
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„To jest na dwieście procent cały czas. Znaczy nie, nie, chodzi mi o to, jeżeli mogę 
poświęcić sto procent swojej energii pracy i wracam do domu, to nie oznacza, że 
jestem wtedy już na zero, ale cały czas mam tę energię (...). Nie czuję zmęczenia 
i ewentualnie mogę poświęcić pracę, znaczy no czas i energię na zabawę z synem, 
z żoną.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

5.6. Konflikt obowiązków rodzicielskich a work-life balance
W przytaczanych wcześniej wypowiedziach zaobserwowano przypadki prze-

ciążenia pracą u osób mających dzieci, w szczególności dotyczy to kobiet. Warto 
poświęcić nieco uwagi właśnie problematyce godzenia życia zawodowego i pry-
watnego w kontekście obowiązków rodzicielskich. Jedną z najczęściej porusza-
nych kwestii były ułatwienia pracodawcy w stosunku do pracowników z tytułu 
posiadania przez nich dzieci. Wypowiedzi nie dotyczyły kwestii obowiązywania 
lub nadużywania przepisów kodeksu pracy, lecz działań wynikających z nastawie-
nia przełożonych. Bardzo często pojawiającym się ułatwieniem jest możliwość 
opuszczenia miejsca pracy w przypadku nagłej potrzeby, na przykład związanej 
z chorobą dziecka lub sprawami szkolnymi.

„Nie ma jakiejś takiej, że dzieci małe, że nie wolno, tak jak się słyszy, że jesteś 
niewydajna, bo masz małe dzieci, nie, nie, tutaj nie ma takich problemów. Mówię, 
no, tutaj koleżanka też ma dzieci chore, to pozwala jej tam wyjeżdżać, interesuje 
się tym. I rozumie, że jak są małe dzieci, to po prostu, no człowiek musi w pewnym 
momencie wyjść tam na godzinę czy dwie, bo dziecko do szkoły, czy jakiś problem 
ma, czy dziecko ma jakieś, o, rozpoczęcie roku. To już kiedyś, no ze trzy mamy 
zwalniały się, bo trzeba iść z dzieckiem (...). Tutaj szef akurat też daje mi wolną 
rękę, tu decyduję ja o tym. Ale on o tym oczywiście wie i nie robi jakiś tam.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„Pełne zrozumienie. W ogóle, mail do wszystkich: dzisiaj mnie nie będzie, bo mam 
chorą córkę. Informacyjny, że mnie nie ma, a później idę na urlop, więc do 11.00 
proszę wszystko, przed chwilą takiego dostałem, więc do 11.00 proszę do mnie ze 
wszystkimi sprawami. I wszyscy załatwiają i koniec.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Zdarzały się także przypadki głębokiego zaangażowania przełożonych w sytu-
ację rodzinną pracowników w przypadku na przykład ciężkich chorób dzieci czy 
problemów z pozyskaniem odpowiednich środków farmakologicznych zapew-
niających skuteczną terapię.
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„Nie ma sytuacji, kiedy na przykład, powiedzmy, sobie komuś zachoruje dziecko, 
dzwoni do szefa firmy, jest taka sytuacja – nie ma problemu. Teraz to dziecko 
jest najważniejsze. Jest bardzo, bardzo, bardzo. Łącznie z tym, że sprowadzamy 
leki potrzebne, że, że oferujemy pomoc taką, no w leczeniu ewentualnie, jeżeli to 
jest potrzebne. Także tutaj naprawdę możemy liczyć absolutnie na pomoc firmy. 
Absolutnie.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Mamy taką sytuację teraz na pokładzie, że jedna z naszych pracownic, u jednej 
z naszych pracownic, u jej dziecka stwierdzono nowotwór, niespełna dwuletnie dziec-
ko; bardzo duży, ze dwadzieścia procent szans na przeżycie. No i z dnia na dzień jej 
nie ma, utrudniony kontakt, tragedia, no i rzeczywiście, nie było broń Boże mowy 
o żadnym zwolnieniu. Po prostu natychmiast pracodawca znalazł osobę, która ją 
zastąpi, jakby z pełnym zrozumieniem podszedł, panowie podeszli do sytuacji, po 
jakimś czasie jak już było po badaniach, dziecko zaczęło mieć pierwsze chemie, już 
ta matka się uspokoiła, przyszła tutaj na spotkanie, po prostu usiedli, spokojnie 
sobie zaplanowali jakąś strategię postępowania dalej, bez rozmowy o zwalnianiu 
jej (...). Patrząc na mnie czy patrząc teraz na tą naszą księgową, która ma dziecko 
właśnie z nowotworem i nie została zwolniona, raczej usiedli tutaj, przyjęli jakąś 
strategię dla ZUS-u, dla jakby dochodów, które ona musi mieć, żeby jak najdłużej 
te dochody miała i żeby mogła się skupić na dziecku dokąd się da, a później się 
będą martwić, więc rzeczywiście do listopada cały czas i cały jej dochód został 
zabezpieczony. Wspólnie przyjęto jakieś strategie, została zmieniona nawet umowa 
o pracę, tendencyjnie, na korzyść pracownika, po to, żeby ona miała jakby lepsze 
warunki od ubezpieczyciela. Warunki jako człowiek czy rodzic. Więc uważam, że 
nie do końca może to jest zgodne z prawem, ale to są sytuacje wyjątkowe.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Dość powszechne są ułatwienia polegające na możliwości pracy na bardziej 
elastycznych warunkach – ruchome godziny, krótszy dzień pracy, praca na 
część etatu.

„To jedna osoba przychodzi godzinę wcześniej, godzinę wcześniej wychodzi, druga 
pół godziny, żeby tam z przedszkola tam odebrać, zawieźć. Tutaj nie, tu raczej, 
tutaj idą na rękę, nie. Jakieś takie sprawy, dziecko czy tam.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Sądzę, że jeżeli są takie potrzeby, że matki, które mają małe dzieci, mają większe 
problemy, sądzę, że dla nich [nazwa zakładu pracy] też jest bardziej elastyczna. 
Potrzebują bardziej wychodzić wcześniej, przychodzić później, [nazwa zakładu pracy] 
idzie na takie ustępstwa. Nie ma z tym problemu. Wiadomo, że dzieci chorują, 
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więc nie są szykanowane, nie straszy się ich: »bo jak będziesz chodziła, to może 
Ci podziękujemy«.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Stwierdzono także możliwość pracy zdalnej w pewnych uzasadnionych 
wypadkach, jednak obserwacje tego typu zawężają się jedynie do branż zwią-
zanych z nowoczesnymi technologiami (działalność związana z oprogramowa-
niem i produkcja komputerów).

„Jednym z ostatnio poruszanych tematów była możliwość pracy z domu, ze względu 
na to, że dużo pracowników to młodzi ludzie, którzy mają dzieci, chcieliby jakoś 
to pogodzić. Jest to jak najbardziej dostępne (...). Nie no, ja tutaj nie widzę jakiejś 
dyskryminacji, jest, znaczy nie, wydaje mi się, że firma po prostu jest świadoma 
tego, że pracownik może potrzebować więcej czasu dla siebie czy inne godziny pracy 
i w takim przypadku nie ma żadnego problemu, żeby osoba zostawała w domu, 
pracowała właśnie w takim trybie, że pracuje dłużej z przerwami w ciągu dnia, jest 
niedostępna przez kilka godzin w ciągu dnia, ale pracuje po prostu dłużej.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

„Jeśli ktoś ma chore dziecko czy sytuację taką, gdzie nie ma z kim zostawić dziecka, 
to w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych istnieje możliwość pracy z domu, nato-
miast jest to za porozumieniem korporacji, bo nie wszystkie osoby mają możliwość 
posiadania laptopów.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Zanotowano też przypadki, w których dopiero sytuacja macierzyństwa skłania 
pracodawców do przestrzegania przepisów kodeksu pracy, a i tak spotyka się 
to z pozytywnym odbiorem pracowników, którzy postrzegają to jako pewne 
ustępstwo, ułatwienie w tej wyjątkowej sytuacji.

„Ale wiem też, że w innych restauracjach pracują menedżerki-kobiety, które na 
przykład, no mają dzieci, i wiem, że na przykład wychodzą o godzinie 14.00, 16.00 
odebrać dziecko i wracają wieczorem do pracy, kiedy mąż już wróci do domu. Są 
też takie sytuacje. Jest też kwestia, jak niektóre z menedżerek zachodzą w ciążę, to 
mają możliwość pracy, mają możliwość wzięcia zwolnienia, mają możliwość praco-
wania na przykład po 8 godzin i 5 dni w tygodniu wtedy, czyli tak jak mówi kodeks 
pracy generalnie.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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„Nie ma problemów z tym, żeby w trakcie ciąży iść na zwolnienie lekarskie, nie 
ma żadnego problemu. Nie ma też, no bo ja pracuję w systemie zmianowym, żeby 
po powrocie do pracy pracować codziennie po 7 godzin, kiedy kobieta karmi. Nie 
ma, pracodawca idzie na rękę zawsze pracownikowi.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Zdarza się także, że pracodawca mimo dostrzeganych utrudnień w orga-
nizacji pracy, spowodowanych problemami kobiet mających dzieci, jest gotów 
na pewne wobec nich ustępstwa.

„Wyjście naprzeciw. Czyli właściwie nienormowany czas pracy, prawda? Nie może 
przyjść o 7.00, to przyjdzie o 9.00. Nie możesz dzisiaj przyjść, to przyjdź jutro, odrób. 
Nie patrzę na grafiki pracy, bo staram się zrozumieć problem młodej dziewczyny, 
ale jednocześnie mam świadomość, jak to bardzo komplikuje zadania wykonywane 
w obszarze, za który ona odpowiada i jak to bardzo obciąża innych pracowników, którzy 
muszą ad hoc ją zastępować w zadaniach, które są przypisane do jej stanowiska pracy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Prócz ułatwień dla kobiet w ciąży czy młodych matek, polegających na 
elastycznej organizacji czasu pracy, w niektórych przedsiębiorstwach występują 
także dodatkowe świadczenia materialne dla tej grupy pracowników w postaci 
dodatków socjalnych.

„Po prostu są różne takie fundusze socjalne, gdzie są również i dzieci wspierane, 
na przykład paczki na Boże Narodzenie, jakieś dofinansowanie do obozów, kolonii 
dla dzieci.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

„Bez problemu. Mają różnego typu świadczenia związane z funduszem świadczeń 
socjalnych, gdzie zapewnia się tym osobom paczki dla dzieci na Mikołaje czy dofi-
nansowanie do zielonych szkół, różne takie rzeczy.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

W zakładach pracy spotyka się także zorganizowane formy spędzania wol-
nego czasu dla dzieci i rodziców. Zdarzają się kolonie, półkolonie, wczasy, 
wyjścia do kina czy teatru, a także spotkania okolicznościowe.

„Tutaj od samego początku w kopalni raczej dba się o dzieci, bo kopalnia cały czas 
wcześniej miała własne ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, a obecnie są wynajmo-
wane jakieś tam na okres kolonii dla trzech tych turnusów wynajmowane te ośrodki 
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i dzieci na kolonie wyjeżdżają takie też zagraniczne. Oddział socjalny organizuje też 
co roku, wiadomo, paczki dla dzieci, są zabawy choinkowe, tak że no tutaj chyba 
też nie mogę narzekać.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Tak, są dodatkowe, na przykład ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie dodat-
kowych takich ofert stricte dla dzieci pracowników czy są organizowane różnego 
rodzaju eventy dla dzieci – wyjścia do teatru, do Centrum Nauki Kopernik czy też 
spotkań czy z Mikołajem u nas w firmie. Istnieje też osobny pokój dla osób, które 
mają problem z nianią czy opiekunką po południu, więc jest taki playground dla 
dzieciaków (...). Na dzień dzisiejszy opiekunki nie ma, natomiast jest przygotowany 
pokój do tego, żeby dziecko mogło się samodzielnie bawić.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

W powyższej wypowiedzi można zauważyć organizację odpowiedniego miejsca 
pobytu dla dziecka w godzinach pracy rodziców. Nie był to jedyny tego typu 
przypadek zaobserwowany w trakcie badań. Okazuje się, że analogiczne rozwią-
zania funkcjonują w innych firmach, a w niektórych powstają nawet zakładowe 
przedszkola. Podobnie jak wsparcie organizacji dla spędzania wolnego czasu przez 
dzieci pracowników, tak i przedszkola lub specjalne zakładowe miejsca typu świet-
lica są domeną przedsiębiorstw dużych i nie dostrzeżono ich w sektorze MSP.

„Ja myślę, że firma, że ta nasza branża jest bardzo przychylna, jeśli chodzi o dzieci, 
tak (...). Są różnego rodzaju, tam, nie wiem, jakieś zimowiska takie w mieście, jak 
ktoś ma małe dzieci, to może tam, czy w wakacje, czy tam przedszkola, bo wiadomo, 
że przedszkola też są tam zamykane, więc dużo jest takich socjalnych udogodnień 
dla osób posiadających dzieci, nie tylko tam dla kobiet, no bo to każdy może tam 
swoje dziecko przyprowadzić.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Proszę pana, tylko się pochwalić, bo to jest tak (...): wybudowaliśmy przedszkole 
dla pracowników tutaj naszej firmy, niedaleko, niecały kilometr, może kilometr sto 
[metrów]. Przedszkole drugie budujemy, w tym roku, mam nadzieję, oddamy w Kra-
kowie. Tak że jest taka rada kobiet i rada kobiet wymyśliła, że coraz więcej młodych 
matek jest, coraz więcej dziewczyn przychodzi, tu głównie do tych obszarów przed 
bramą. Ale również mężczyźni mają dzieci, che che, za bramą. W związku z tym 
zbudujmy przedszkole po to, by ułatwić życie naszym pracownikom. Niekoniecznie 
kobietom, niekoniecznie mężczyznom, naszym pracownikom.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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Także w dużych przedsiębiorstwach zanotowano występowanie specjalnych 
pokojów dla matek karmiących dzieci i udogodnienia pozwalające na wyko-
nywanie pracy z dzieckiem w pewnych uzasadnionych wypadkach. Mimo że te 
rozwiązania nie niosą za sobą tak dużych kosztów jak w przypadku przedszkoli 
czy półkolonii, nie udało się nic podobnego zaobserwować w sektorze MSP.

„Natomiast teraz też nie ma żadnego problemu, jest czasem nawet tak, że żeby 
z daleka nie szukać, to wczoraj koleżanka, która ma małe dziecko, nie miała z kim 
tego dziecka zostawić na dwie godziny, bo mąż akurat był z tym dzieckiem i nie 
miał na dwie godziny z kim go zostawić, bo musiał gdzieś tam pojechać, więc 
przywiózł jej to dziecko do pracy i to dziecko po prostu było w pracy, tak, że nie 
ma żadnego problemu, pracodawca jest bardzo przychylny.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Możemy iść na piętro wyżej i tam mamy pokój dla matki karmiącej piersią.”
(produkcja komputerów, �250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Regułą wydaje się także nieutrudnianie kobietom powrotu do pracy po 
urodzeniu dziecka, po należnych okresach urlopowych – raczej występują ułat-
wienia w postaci pracy na bardziej elastycznych warunkach.

„Kiedy kobieta zajdzie w ciążę, jej przez jakiś czas nie ma. Nie widziałam, żeby 
były jakiekolwiek problemy, wracają dziewczyny i już. Mi się wydaje to standardem 
i tak powinno być, nie widzę nic, co by zwróciło moją uwagę na jakieś negatywne 
zjawiska, w jakiś negatywny sposób.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Nigdy się nie zdarzyło, żeby mama została zwolniona. Nigdy. Zawsze jest, jeżeli nie 
ma na przykład stanowiska, na którym pracowała, zostało zlikwidowane, zawsze jest 
jakieś drugie, to znaczy drugie, zawsze jest jakaś taka sytuacja, żeby po prostu tej 
mamie gdzieś zapewnić tą pracę i żeby mogła dalej pracować. Nigdy nie słyszałam, 
żeby się zdarzyło, że wracające mamy nagle traciły pracę i nie miały gdzie pracować.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

Jeżeli chodzi o kobiety wracające do pracy po urlopach, zauważono, że w ta-
kiej sytuacji mają wysoką motywację do pracy, a ich produktywność wzrasta 
w  stosunku do okresu sprzed urodzenia dziecka.

„Jeżeli mogę powiedzieć o tym obszarze, gdzie ja jestem, ja mam w tej chwili 
sześć mam [matek], bo to jest młode towarzystwo i się teraz śmiejemy, bo cztery, 
przepraszam: siedem, bo cztery, trzy już urodziły i czekamy, która czwarta. Ja mam 
jednocześnie w tej chwili siedem osób na urlopach macierzyńsko-wychowawczych 
lub na zwolnieniach długich. I ja z tego nie robię problemu, po prostu szukam 
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nowych ludzi na zastępstwo. W tej chwili nie mamy problemu, żeby zdobyć takie 
replacementy. A później, jak dziewczyny z kolei wracają, to ja staram się im przy-
chylać nieba. Mama, która wraca, jest tak zmotywowana do roboty, jest tak chętna, 
żeby dać z siebie wszystko po tym pobycie w domu (...). Ja uważam, że posiadanie 
dzieci wręcz nastraja, żeby pracować jeszcze wydajniej. Staram się stwarzać takie 
warunki i takie warunki też mi stwarzano.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

W wielu przypadkach, w których zaobserwowano omawiane we wcześniej-
szych fragmentach tekstu ułatwienia dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziec-
ka, zaznaczana jest organizacyjna polityka równości. Jednak dość powszechna 
okazuje się niestety sytuacja odwrotna, czyli stwarzanie pewnych problemów 
kobietom w ciąży czy matkom i traktowanie takiej sytuacji jako kłopotu dla 
pracodawcy.

„Sama mam dzieci, więc doskonale wiem, jak to jest, jak dziecko zachoruje. Niestety, 
ale matka nie może zostawić dziecka, nie, więc trochę się utożsamiam z pracownikami 
w tym momencie, ale nie oszukujmy się, w naszych warunkach jest to problem, nie 
ma żadnego ukłonu w stronę matek z dziećmi, nie, nie, broń Boże. Ani pracodawca 
nie ma z tego powodu żadnych ulg, że zatrudnia kobiety posiadające dzieci, ani 
same kobiety nie mają z tego powodu żadnych przywilejów.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„W związku z jakimiś tam planami rodzinnymi pojawiły się dzieci i tutaj była potrzeba 
jakiegoś bardziej elastycznego podejścia i tutaj zupełnie tego nie było (...). Można 
by jej teoretycznie przeformatować tak tę pracę, żeby na przykład przychodziła na 
cztery godziny czy dwa razy w tygodniu, coś w tym stylu, wykonując dalej, realizując 
wszystkie swoje obowiązki, natomiast proceduralnie było to nie do przeskoczenia (...). 
Tak, pracodawca się nie zgodził. Zabrakło chyba jakichś chęci tutaj i takiej kwestii.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Zaobserwowano także przypadki, w których pracodawca utrudnia kobietom 
powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, gdy kobiety na samym początku 
ciąży udają się na zwolnienie lekarskie, a po porodzie nie wracają do pracy. 
Inny przypadek utrudnień związanych z urlopem macierzyńskim miał swój finał 
w sądzie pracy, po czym firma zmieniła swoją politykę wobec pracownic po 
urlopach macierzyńskich na bardziej przychylną.

„Dziewczyna zachodzi w ciążę, przychodzi, idzie na L4 [zwolnienie lekarskie], to 
jest od razu, jeżeli tylko jest w ciąży, uciekają dziewczyny. Nie wracają z reguły.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„Jeśli chodzi na przykład o politykę w stosunku do kobiet w ciąży, moim zdaniem 
jest bardzo w porządku i bardzo poprawna. Nie zawsze tak było, bo kilka razy 
zdarzyły się sytuacje, że dziewczyny, które były na urlopach macierzyńskich, wracały 
z urlopów macierzyńskich i wychowawczych i dostawały urlopy z wypowiedzeniami. 
Z tego, co wiem, takie sytuacje skończyły się w sądzie na niekorzyść pracodawcy.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Niekorzystne obserwacje sytuacji kobiet w ciąży wiążą się także z poczuciem 
niepewności, braku zaufania do przełożonego, a w związku z tym również 
z obawami o swoją przyszłość w tak szczególnej sytuacji, jaką jest posiadanie 
nowo narodzonego dziecka.

„Bo jeśli pytasz się też á propos zatrudnienia, to koleżanka, rówieśnica powiedzmy, 
jest teraz w ciąży i w zasadzie nie wiem, ona też nie wie, jak to zostanie rozwiązane 
dalej (...). To jest takie niedopowiedziane. Czuje się bardzo źle na chwilę obecną, 
przychodzi do pracy, ale chyba nie dlatego, że tak chce (...). Znaczy, pracodawca 
wie, że jest w ciąży, wie, że się źle czuje, ale nie ma czegoś takiego, że powie: źle 
wyglądasz, idź sobie dzisiaj do domu, chociaż naprawdę nie jest taki gwałt w tej 
chwili z pracą, że trzeba zostać po godzinach itd.”

(budownictwo, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

W przypadku kobiet w ciąży zauważono także pewne praktyki przełożonych, 
które mogą nosić znamiona patologii organizacyjnych.

„Chociażby na swojej osobie mogę powiedzieć, że – tego nie ukrywam, aczkolwiek 
nie powinienem tego mówić – jeżeli miałbym do wyboru zatrudnienie osoby, młodą 
dziewczynę i starszą dziewczynę, która już ma dzieci, to nie zaryzykowałbym po 
raz kolejny zatrudnienia osoby, z którą miałbym podejrzenie albo niepewność, że 
w okresie najbliższym czasu będę miał problemy kadrowo-organizacyjne spowodo-
wane, że tą osobę zatrudniłem (...). No, fakt, że zatrudniłem osobę, która mi po 
miesiącu poszła na [zwolnienie i urlop wychowawczy], przez trzy lata jej potem nie 
widziałem. Powoduje to, że jestem bardzo ostrożny. I zablokowała mi etaty, etat 
na trzy lata. Powoduje to, że jestem potem bardzo ostrożny w decyzjach kadrowo-
-organizacyjnych.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Zdarzają się także przypadki rozmów na linii przełożony–pracownik o kwes-
tiach szczególnie wrażliwych (ciąża, dzieci), które stawiają pracownika w nie-
komfortowej, kłopotliwej sytuacji i mogą być odebrane jako działania noszące 
znamiona dyskryminacji. W obu zaobserwowanych przypadkach wypowiadały 
się kobiety.
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„Na tej kuchni zimnej mam dwie dziewczyny, z czego jedna ma właśnie takie, bardzo 
takie wychuchane dziecko, które łapie naprawdę wszystkie choroby świata, które 
przynosi z przedszkola, po czym przekazuje je mamusi, która siedzi z nim w domu 
i ona jest non stop, albo on jest chory, albo ona jest chora. Jak ona skończy choro-
wać, to dziecko zaczyna chorować. I ta historia jest, to jest niekończąca się historia. 
Aktualnie właśnie zaproponowałam jej, żeby przeszła na urlop wychowawczy, bo 
po prostu było to już nie do zniesienia. Musiała wypisywać urlop, po prostu urlop 
bezpłatny, więc to przestało się, jak gdyby w jakikolwiek sposób jej kalkulować.”

(restauracja, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Mamy takich pracowników, którzy mają dzieci; w momencie kiedy taka dana osoba 
przychodzi do pracy, zawsze jest rozmowa na ten temat w sensie takim, że jak naj-
bardziej to akceptujemy, bo to jest przecież normalna sprawa, z tym, że liczymy na 
to, że posiadanie rodziny, dzieci nie będzie wymówką na przykład do tego, bo takie 
sytuacje się zdarzały, że na przykład ja mam dzieci, ja chcę siedzieć tylko osiem 
godzin przy biurku, ja nie chcę nigdzie chodzić, załatwiać, z nikim więcej rozmawiać, 
nie chcę się denerwować. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, ale jeżeli ktoś ma 
dzieci, ale do pracy podchodzi normalnie, do swoich obowiązków odpowiedzialnie, to 
nie jest żadnym problemem, żadną przeszkodą. Aczkolwiek liczymy się, że ta osoba 
może na przykład, że może jej częściej nie być, bo wiadomo, bo dzieci zachorują 
i tak dalej, no i to są normalne sprawy.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lata, kierowniczka)

W analizowanych materiałach źródłowych zauważono, że w przypadku gdy 
w przedsiębiorstwie pracuje więcej osób mających dzieci, sytuacja jest unor-
mowana, a organizacje praktykują w swojej polityce zasady równości szans.

„Dużo osób posiada dzieci i nie ma tutaj żadnych, nie wiem, nie zauważyłem żad-
nych nieprawidłowości czy patologicznych zachowań.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Wszyscy mamy dzieci, tak że tu nie ma tam, żeby jakieś, powiedzmy, z którejś 
strony tam było, że jakieś docinki czy coś, to nie. Tutaj wszyscy mają, mamy dzieci.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

Analizując kwestie ułatwień i utrudnień kobiet w ciąży i matek w godzeniu 
pracy zawodowej i życia prywatnego zauważono także, że niekiedy występu-
ją pewne bariery na płaszczyźnie praca zawodowa – posiadanie dzieci. Zdarzają 
się przypadki, w których pojawienie się dziecka i związane z tym obowiązki 
wychowawcze, rodzicielskie zaburzają dotychczasowy rytm pracy i kariery zawodo-
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wej. Posiadanie dzieci może stwarzać trudne do pokonania bariery i powodować 
zmianę postrzegania niektórych dotychczasowych zwyczajów organizacyjnych. 
Relacja może też zachodzić w drugą stronę, czyli natura wykonywanej pracy 
może stanowić barierę dla posiadania dzieci. Zanotowane obserwacje tego typu 
dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

„Czasami jest to problem, szczególnie w przypadku kadry kierowniczej, gdzie są 
takie momenty jak święta, jak to, gdzie właściwie trzeba być na okrągło w pracy, 
a jest problem, bo nie mam z kim zostawić dziecka, no i zawsze, no niestety jakoś 
to sobie musieli załatwić, bo ja jak, gdy całą swoją pracę tak miałam ułożoną, no 
rzeczywiście dom się nie liczył. To nie jest tak, że dokładnie tego wymagałam od 
ludzi, ale specjalnie tolerancyjna nie byłam, bo jeżeli ktoś zachoruje czy coś, to 
jest ten, natomiast jeżeli chcesz być kierownikiem, chcesz tu pracować, to sobie 
musisz po prostu tak ułożyć życie rodzinne albo nie awansuj, no. Tak było, ale na 
początku było to powiedziane jasno, więc nie było tu zaskoku, że ja nagle gdzieś, 
tego, więc typu: że nie mogę przyjść do pracy, bo nie mam z kim zostawić dziecka, 
to dla mnie tłumaczenie, no wie pani, raz się może zdarzyć, ale już drugi to było.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Do dziecka było widać to w CV na przykład, czyli jak wpisywałem kolejną pracę, 
tam widać było, że zmienia się stanowisko na poważniejsze, zakres prac poważniej-
szy, a przede wszystkim portfolio jako twórcy rosło, nagrody jakieś w konkursach, 
a po dziecku to było odwrócenie świata do góry nogami, bo nie wiedzieliśmy, czy 
będziemy mieli kalekę do końca życia czy uda nam się ją wyciągnąć.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Wystąpiły jednak także sytuacje odwrotne, kiedy posiadanie i wychowywanie 
dziecka nie jest postrzegane jako bariera, przeszkoda w wykonywaniu obo-
wiązków zawodowych. Także i ta pozytywna relacja może zachodzić w drugą 
stroną, kiedy to praca zawodowa nie jest postrzegana jako bariera posiadania 
i wychowywania dzieci.

„Dziecko ci zachoruje, to na zasadzie, że zastępstwo, czyli albo ktoś ci przyjdzie: 
mama, babcia, ciocia, a nie to, żeby to przeszkadzało w wykonywaniu twoich obo-
wiązków. I nigdy u nas takich pytań, jak się słyszy, prawda, że to wypytują: a  czy 
pani będzie rodzić dzieci? czy ma pani dzieci?, na przyjęciach, nie chcą tych młodych 
ludzi przyjmować, bo to przyjmie i zaraz będzie w ciąży, i odejdzie. Nie, u mnie 
nigdy czegoś takiego nie było i do dzisiaj tego nie ma.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Obecnie w dziale, w którym ja pracuję, pracuje kilkanaście osób, z czego chyba 
czterech jest tylko mężczyzn, większość jest kobiet. Z pięciu kobiet nawet na sta-
nowiskach dyrektorskich albo menadżerskich, cztery były ostatnio na zwolnieniach 
macierzyńskich, po prostu jakoś wszystkie zaszły w ciążę i firma była bardzo pro. 
I nikt nie został zatrudniony na miejsce tych osób, nawet tymczasowo, firma pró-
bowała sobie radzić swoimi środkami, więc wpłynęło to na spadek sprzedaży zde-
cydowanie. Te osoby na przykład, jak dziecko jest chore, od razu jadą do domu, 
w ogóle nie zastanawiają się nad tym, nikt nie wymaga od nich poświadczeń od 
lekarza, wystarczy, że jeden telefon rano, że pracują dzisiaj z domu i nikt tego nie 
weryfikuje. Jest to pewna doza zaufania, myślę, że to wynika też z faktu, że dyrek-
tor zarządzająca też jest bardzo rodzinną osobą. Ma dwójkę małych dzieci i  też 
identyfikuje się z tymi potrzebami przebywania z tymi dziećmi, też na własnym, 
ma własne doświadczenie z łączeniem pracy i wychowania dzieci, więc też nie ma 
takiego problemu z tym.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

W świetle przeanalizowanych wcześniej sytuacji ułatwień i utrudnień w sferze 
rodzicielstwa nie dziwi, że różne są spostrzeżenia badanych pracowników na 
temat zachowania lub zaburzenia równowagi na płaszczyźnie praca zawodo-
wa – życie prywatne. Pojawiły się więc wypowiedzi o zaburzonej równowadze 
właśnie z powodu dzieci i obowiązków rodzicielskich.

„Tak że na początku było to rzeczywiście bardzo [trudne], mogę powiedzieć, że 
przez trzy lata, na początku bardzo trudny okres połączenia tego, tych wszystkich 
rzeczy związanych z życiem domowym, no bo wiadomo – małe dziecko, prawda, 
tutaj jakoś to trzeba było wszystko pogodzić, przedszkole, szkoła potem, prawda, 
a tym, żeby to wszystko zrobić zawodowo.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Czasami jest to też kosztem dzieci, bo mógłbym z nimi się pobawić jeszcze, a w zasa-
dzie jestem takim wieczornym tatusiem, że przyjdę na te dwie godziny i w  ciągu 
tych dwóch godzin dzieci jedzą przy mnie kolację i usypiam, ewentualnie im coś 
przeczytam i tyle mają ojca w ciągu dnia.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Analogicznie pojawiły się także wypowiedzi przeciwstawne, przemawiające 
za tym, że dzieci i obowiązki rodzicielskie jednak nie zaburzają równowagi 
między pracą a życiem prywatnym.
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„Tak że ta kwestia snu jest bardzo ważna, no i właściwie, poza tym układem jest 
praca blokowa, tak że bardzo często mam 4–5 dni z rzędu wolnego, no i to jest 
super, jeśli chodzi o rodzinę, czy nawet dziewczyny mają dwójkę, trójkę dzieci 
i radzą sobie bez najmniejszego problemu z połączeniem, z połączeniem tych zajęć.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Najważniejsze dla mnie jest to, że praca pomaga mi czy pozwala mi pogodzić bycie 
tatą, mężem, rehabilitantem czy opiekunem dziecka i jednocześnie pracownikiem 
cenionym, za co w sumie jestem chłopakom cały czas bardzo wdzięczny.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Ostatnią obserwacją, na którą warto zwrócić uwagę, są tzw. urlopy tacie-
rzyńskie, przewidziane przepisami prawa pracy i formalnie dostępne, jednak 
tylko incydentalnie zanotowano taki przypadek, który miał miejsce w firmie 
zajmującej się obsługą rynku nieruchomości.

„No jest to tacierzyńskie i różne takie, no są różne takie komentarze... Tak, nie są 
inaczej traktowani, aczkolwiek są różnego typu komentarze, takich panów jest mało, 
którzy z tego korzystają (...). To raczej wybór każdej osoby, to zależy bardziej od 
sytuacji indywidualnej każdego z pracowników. Są takie sytuacje, że to mąż powinien 
pójść, bo żona nie może czy ją wyręcza, czy jest wręcz potrzebny w domu w  tym 
czasie (...). Jest akceptowane, natomiast budzi zawsze takie zastanowienie, że to 
jednak kobieta jest stworzona do tej roli, że to jednak kobieta powinna się tym 
zajmować, aczkolwiek nie ma negatywnego nacisku, że tam mężczyzna.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

5.7. Nowoczesne technologie a WLB
5.7.1. Pozytywny wpływ nowoczesnych technologii na WLB

Jak prezentował się wpływ nowoczesnych technologii na osiąganie równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym i osobistym? Niezależnie od konieczności używa-
nia telefonu komórkowego czy komputera przenośnego, rozmówcy wskazywali 
zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Część osób – szczególnie z firm 
usługowych – wskazywała na wysoką użyteczność i brak negatywnego wpływu 
telefonów komórkowych na WLB.

„Ja się staram być cały czas pod telefonem, bo nie ukrywam, że zdarzają się sytuacje, 
kiedy potrzeba po prostu, żebym była pod tym telefonem.”

(restauracja, <250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)
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„Zdarzają się takie sytuacje, że mam przy sobie telefon służbowy cały czas i jeżeli 
jest jakaś inna sprawa to jestem o tym informowana. Wolę być o tym poinformowa-
na, że coś się wydarzyło niepokojącego. Niemniej jednak nie jest to nadużywane.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Odcinam się, może troszeczkę mniej odkąd mam jeszcze telefon służbowy, to jakby 
to trochę przeszkadza, ale powiedzmy, w takim stopniu, że często z wyłączonym 
głosem w tym telefonie nic nie zauważam przez cały wieczór, tak że nie przeszkadza 
mi to w życiu prywatnym.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

W wypowiedziach tych można dostrzec świadome posługiwanie się przez 
pracowników telefonem do wykonywania pracy i umiejętne rozgraniczanie pracy 
od życia prywatnego. Podobnie wyglądała sprawa z komputerami przenośnymi:

„Znaczy, mógłbym tak naprawdę wyciągnąć laptopa, pracować; potrzebuję mieć 
dostęp tylko do systemów operacyjnych i do telefonu, nic więcej nie potrzebuję. Nie 
potrzebuję się codziennie spotykać z ludźmi w sensie taki »face to face«, mogę te 
wszystkie rzeczy załatwiać przez telefon, e-mail i nie ma tutaj jakiejś takiej potrzeby, 
żebym znajdował się w jakimś konkretnym miejscu lub konkretnym czasie.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Jeżeli pracuję z domu, to jest to decyzja, która polega na tym… to znaczy, pracuję 
normalnie, loguję się do systemu o 8.30 – wtedy, kiedy powinnam być zalogowana – 
dlatego, że jest to mój standardowy czas pracy. Odpowiadam na maile w ciągu godziny, 
jeżeli przychodzą. Oczywiście, jeśli pracuję w domu, to telefon normalnie jest włączony.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Miałem sytuację taką ze swoim pracownikiem, który zerwał wiązadło w kolanie 
i tutaj praktycznie człowiek przez większą część czasu pracował z domu, czyli obsłu-
giwał swoich klientów z domu. Oczywiście efektywność jest wtedy zdecydowanie 
mniejsza, ale żeby utrzymać z nim jakieś relacje, starałem się z nim kontaktować 
telefonicznie czy mailowo, czy przez jakieś komunikatory.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Większość przytoczonych wypowiedzi pochodzi od pracowników firm usłu-
gowych, co może sugerować, że nowoczesne technologie oddziałują tu zwykle 
korzystnie na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym pracow-
ników.
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5.7.2. Negatywny wpływ nowoczesnych technologii na WLB

Część badanych – grupa rozmiarem podobna do poprzedniej – wskazywała 
negatywny wpływ nowoczesnych technologii na WLB. Następujące uwagi doty-
czyły telefonów komórkowych:

„Na pewno był taki moment, że moja szefowa chciała, żebym miała ten telefon 
służbowy. Bo ja mam swoją własną wizytówkę i na niej jest ten telefon. I wcze-
śniejsza osoba, do której należał ten telefon, nosiła go ze sobą, ale ja nie chcę. Bo 
wiem, że ten telefon by cały czas dzwonił. Jeżeli ma, to możemy do niej dzwonić.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Ale w sensie, że dzwoni w godzinach prywatnych, tak? No, myślę, że specyfika 
mojego stanowiska powoduje, że czasami dzwoni. Znaczy na zasadzie takiej, że ze 
względu na to, że pracownicy liniowi pracują 24 godziny na dobę i firma funkcjonuje 
24 godziny na dobę, na trzech zmianach, to zdarza się czasami tak, że w przypadku 
awarii... no jest potrzeba jak gdyby mojego udziału albo telefonicznego albo wręcz 
osobistego i dzieje się to w godzinach, że tak powiem, czasu wolnego od pracy.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„Ja mam taką zasadę, że odbieram każdy telefon, a jak nie zdążę odebrać, to 
oddzwaniam, bo mi się wydaje, że jak ludzie dzwonią właśnie w sobotę czy w pią-
tek wieczorem, chociaż ta zasada się nie potwierdza, to są to naprawdę poważne 
sprawy, więc staram się odbierać wszystkie telefony.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„A potem mam czasami dyżury telefoniczne, no to mam dyżury telefoniczne, no 
i  jak dzwoni, to muszę odebrać telefon.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Osoby te sugerowały istnienie zewnętrznego przymusu, który negatywnie 
oddziałuje na ich życie prywatne. Sygnalizowane problemy dotyczą również 
komputerów przenośnych:

„Ja zabieram laptopa do domu, przeważnie funkcjonuje w domu, cały czas mam 
laptopa, no w telefonie wyłączyłam sobie maile także, bez przesady, nie muszę 
widzieć co chwila, tak? co tam się dzieje.”

(zakład użyteczności publicznej, >250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Ja tak naprawdę nie mam laptopa, tylko mam 3 laptopy. Więc jeden mam w domu 
na stałe podłączone, drugi noszę ze sobą, a trzeci jeszcze mam mały, żeby sobie na 
wyjazdy brać. Więc jakby jestem opleciony… w każdym miejscu właściwie, gdzie 
jestem, jestem otoczony narzędziami pracy. Jest to pewien świadomy wybór i świa-
doma decyzja firmy i świadomy wybór, że ta łatwość dostępu do narzędzia pracy 
powoduje, że jestem cały czas uwiązany i pracuję, prawda? To, że posiadam komórkę 
dostarczoną przez firmę, na którą cały czas e-maile przychodzą, powoduje to, że 
ja właściwie cały czas pracuję, prawda? Bo każde kliknięcie, przyjście na komórkę 
informacji, odruchowo sięgam i patrzę, czy taki ważny e-mail.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Mamy dostęp do naszej poczty korporacyjnej w telefonach i czasami zdarza się, 
że czasami o dziesiątej w nocy, czasami o pierwszej w nocy zdarza się, że niektórzy 
odpisują na jakiegoś maila, czasami o szóstej rano. Ten kontakt my mamy cały czas 
i czasami może się zdarzyć tak, że jak jest jakieś gaszenie pożarów, to może się 
zdarzyć tak, że myślami jestem gdzie indziej, a fizycznie też jestem poza biurem, 
no, wiadomo, czasami trzeba gdzieś wyjechać. Ma to wpływ na życie prywatne.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„No teraz się staram nie, ale to jest od niedawna, bo kiedyś po prostu było tak, 
że jak brałam sobie na przykład jakiś tam dzień wolny, żeby coś w domu porobić, 
to tam sobie robiłam, no laptopa w kuchni rozłożyłam na stole, tu luknęłam [spoj-
rzałam], tam i to mi dawało takie poczucie, że jakbym przyszła tam następnego 
dnia, to miałabym tyle maili, a tak to sobie na bieżąco, ale to jest w sumie głupota. 
Więc stwierdziłam, że nie. Jak mam dzień wolny, to jak ktoś tam już zadzwoni, to, 
że w ogóle nie wiem, jaki numer, to nie odbieram, ale jak wiem, w sumie mogę 
odebrać, no.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Grupa rozmówców opisujących negatywny wpływ nowoczesnych technologii 
na osiąganie WLB była zróżnicowana i trudno jest wskazać w tym przypadku 
jakąś cechę wspólną, z jednym wyjątkiem – wszystkie wypowiedzi na temat nega-
tywnego wpływu komputerów przenośnych na osiąganie równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i prywatnym padały z ust zatrudnionych w dużych firmach.

5.7.3. Nowoczesne technologie a WLB – inne zagadnienia

Część badanych oceniała neutralnie lub po prostu w sposób pozbawiony 
zabarwienia emocjonalnego wpływ nowoczesnych technologii na WLB:
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„W naszej branży my dostajemy [telefony komórkowe], my bardzo często musimy 
reagować na to, co się dzieje, nawet w nocy. Więc musimy... ten telefon nie może 
być nigdy wyłączony.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Natomiast rzadko pracuję w czasie weekendu, bo wiadomo, że musiałbym wziąć 
wtedy wolny dzień w tygodniu. Jak biorę wolny dzień w tygodniu i tak mój telefon 
dzwoni, więc to nie jest tak naprawdę wolny dzień.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Telefon służbowy jest w godzinach pracy, po godzinach nie ma telefonu służbo-
wego.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Wypowiedzi te pochodzą od pracowników firm zarówno usługowych, jak i pro-
dukcyjnych. W przypadku komputerów analogiczne wypowiedzi przedstawiły 
tylko osoby zatrudnione w firmach usługowych.

„Dzisiaj nie mam komputera i to jest totalnie znak, że ja nie będę pracował, choć 
mogę pisać maile. Moi klienci o wpół do drugiej. A ja wolę im odpisać, żeby oni 
mieli na dziewiątą odpowiedź ode mnie, w momencie kiedy wsiadam do metra i jadę 
godzinę prawie do pracy, to oni są w stanie już mi odpowiedzieć. Czyli jesteśmy 
dwa kroki do przodu. Oni mi piszą, ja sprawdzam rano albo w noc, odpisuję im, 
oni przychodzą do pracy i zanim ja przyjdę, to już mam ich odpowiedź.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Jest dosyć dobry dostęp z domu. Ja z tego nie korzystam, ale wiem, że ludzie 
korzystają. Ja nie chcę korzystać, bo nie chcę się w domu, po prostu, tym zajmować. 
A nie muszę, więc, no, na razie nie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Cała grupa jest jednak na tyle zróżnicowana, że nie można jednoznacznie wskazać 
jakichś wspólnych charakterystyk. W połączeniu z informacją, że wypowiedzi ocenia-
jące negatywnie wpływ komputerów przenośnych na WLB padały z ust wyłącznie 
osób zatrudnionych w dużych firmach, można wysnuć przypuszczenie, że w większych 
istnieje silniejsza presja pracodawców na pracownika, zakłócająca osiąganie WLB, 
jednak ostateczna weryfikacja tego stwierdzenia wymaga dokładniejszych badań.
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5.8. Ogólna ocena work-life balance
Oprócz omówionych powyżej kwestii związanych z potencjalnym zaburze-

niem work-life balance, takich jak rodzicielstwo czy nowoczesne technologie, 
warto przeanalizować generalną ocenę równowagi między pracą zawodową 
a życiem prywatnym. Okazuje się, że częstsze są opinie wskazujące na zdolność 
zachowania odpowiedniego work-life balance.

„Natomiast nigdy nie przenosiłam z pracy jakiś takich, atmosfery jakiejś nerwowej, 
prawda? Tylko przychodzę do domu, odcinam się od pracy i zajmuję się domowymi 
obowiązkami (...). Nie, w żadnym wypadku. Praca to praca, w pracy się kończy 
i wracam do domu.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Znaczy, no jednym z celów firmy jest to, żeby można było pogodzić życie osobiste 
z pracą zawodową i żeby to nie kolidowało jedno z drugim. I to jest jak najbardziej 
przestrzegane. Jesteśmy cały czas informowani, że jeżeli, nie wiem, mamy ważne 
rzeczy osobiste, to żeby sprawy zawodowe nie przesłoniły tych spraw osobistych.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

Pojawiały się także opinie, że elastyczne formy organizacji czasu pracy poma-
gają w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem; wymieniano elastyczne 
godziny rozpoczęcia czy zakończenia pracy, zadaniowy czas pracy, pracę zdalną 
czy też możliwość przerw w pracy w celu załatwiania spraw prywatnych.

„Ja widziałem zawsze i widzę do tej pory duży plus tej pracy, bo ona jest dosyć 
elastyczna, to znaczy godziny, znaczy nie wiem, jak w innych firmach, ale więk-
szość firm, przedstawiciele medyczni mają czas zadaniowy pracy, to znaczy to jest 
40 godzin w tygodniu, ale to nie jest powiedziane ściśle od–do, czyli na przykład 
8.00–16.00 czy 9.00-17.00 (...). Też mi to pozwalało doskonale właśnie godzić to 
z życiem rodzinnym, bo chociażby rano mogłem spokojnie odwieźć córkę, wtedy do 
żłobka, później do przedszkola i później bardzo często udawało mi się ją odebrać. 
Nie musiałem angażować na przykład rodziców, więc rzadko się zdarzało, żebym 
się spóźnił (...). Jedyną taką wadą było to, że mniej więcej raz na 3 miesiące, no 
na tydzień, trzeba było wyjechać, czyli od poniedziałku do piątku.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„W tej chwili mniej więcej od trzech lat mam taką swobodę i możliwość decydo-
wania o sobie, czyli przez fakt bycia przede wszystkim w organizacji, w której w tej 
chwili jestem, w tej części organizacji liczy się wykonanie zadania. Czyli ważne jest 
nie bycie w pracy od godziny A do godziny B, tylko zrobienie zadań. I na przykład 
mam taki układ z szefem, że mogę pracować również w domu, mogę wyjść wcześniej, 
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przyjść później. Oczywiście ja sama reguluję ten stopień wysycenia moich zadań, żeby 
zawsze były na najwyższym poziomie i na czas, natomiast to mi pozwala zachować 
taką równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Nareszcie osiągnęłam 
taki etap, nazwałabym to, równowagi.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Sprawą, która wpływa na ocenę równowagi między pracą zawodową a życiem 
prywatnym, okazały się także urlopy. Zaobserwowano wypowiedzi, że to właśnie 
urlopy, które są nieprzerywane, odbywają się w ustalonych wcześniej, dogodnych 
dla pracownika terminach, decydują o poczuciu zachowania work-life balance.

„Tutaj mogę się odnieść do tego stanowiska mojego w tej chwili, tak (...). Dam 
przykład. Mam w tej chwili pewien projekt w Singapurze, który wiąże się tam z pew-
nymi datami, bo tam związany jest z przeprowadzką centrali i mam jakieś problemy 
prywatne, tak, chcę jechać na narty, mam jakiś termin. No i w pewnym momencie 
ludzie w Singapurze, ten biznes tak to zmienił, że ta przeprowadzka koliduje z moim 
urlopem. Tutaj nawet nie ma dyskusji na ten temat, żebym coś przekładał, czy żebym 
coś, z czegoś musiał rezygnować. Po prostu jest od razu, mój szef od razu mówi: »OK, 
to w takim wypadku przepiszemy ten projekt na kogoś innego«.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„W tej chwili, co pracuję w firmie, to jest wszystko w porządku. Tak że jak chce 
się iść na urlop, to urlop jest planowany i w danym okresie – wtedy, kiedy jest 
zaplanowany, to się normalnie idzie na urlop.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Pojawiała się także opinia, że pozytywny wpływ na zachowanie równowagi 
między pracą zawodową a życiem prywatnym wywiera obecność i działalność 
związków zawodowych w zakładzie pracy, których zadaniem jest troska o pra-
cownika w wielu wymiarach, także w wymiarze work-life balance.

„No myślę, że ta branża z racji dużego uzwiązkowienia [przynależności wielu pracowni-
ków do związków zawodowych] bardzo dba o równowagę, tak że właśnie jest, tak że ja 
byłam przyzwyczajona do… dużo bardziej, że tak powiem, dużo mniejszej równowagi”.

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54, kierowniczka)

Nieco rzadsze, choć nie o charakterze incydentalnym, były niekorzystne 
oceny równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. Najczęściej 
wymienianymi elementami pracy zaburzającymi sferę prywatną była praca 
w weekendy i praca w domu po regulaminowych godzinach pracy w przed-
siębiorstwie.



5. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 117

„Przynajmniej dwa weekendy, dwie niedziele mam z głowy w pracy, więc wtedy, 
kiedy rzeczywiście powinien być czas na poświęcenie dla męża, dla rodziny, kiedy 
jest wolny czas, tego czasu nie ma”.

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„Powiem szczerze, ciężko to pogodzić, bo się siedzi czasem wieczorami i myśli 
o działaniach na przyszły tydzień. (...) Staram się mieć taki czas dla siebie, żeby nie 
włączać komputera, kiedy to nie jest konieczne i staram się unikać uruchamiania 
komputera w weekend, staram się, żeby dla mnie, dla rodziny, żeby o tym nie 
myśleć. Nie zawsze się udaje, ale się udaje i dążę do tego.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Ujawniły się także przypadki, kiedy bariery w dostępie do urlopów lub ich 
niezaburzonego przebiegu wpływają negatywnie na równowagę między pracą 
zawodową a życiem prywatnym i powodują negatywne oceny.

„Oczywiście z tymi urlopami zwykłymi zawsze był problem, bo praca w biurze 
projektów była związana z kwartałami. I pod koniec kwartałów było bardzo dużo 
pracy, bo były terminy. Co trzy miesiące myśmy się rozliczali kwartalnie, terminy 
były kwartalne, no takie różne rzeczy i pod koniec kwartału nigdy nie można było 
iść na urlop, bo wtedy było wariactwo, oddawanie projektów i takie tam różne. 
Więc zawsze z tymi urlopami był problem.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Ciężko jest z jakimś tam wolnym dniem, czy coś takiego. Aczkolwiek nie jest 
to wykluczone, nieraz tam się zdarzy, a zwłaszcza jak jest ta cała obsada, że tam 
dostanie się ten dzień wolny, żeby coś tam załatwić. Sprawy nagłe to jak najbardziej, 
bo już tutaj kierownik nie ma wpływu, no musi dać, ale jak są takie sprawy, które 
uważa, że nie są za ważne, to niespecjalnie. Nawet sama doświadczyłam ostatnio: 
chciałam urlop, nie dostałam.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

Problematyczna jest też praca na zmiany, o której w negatywny sposób 
w kontekście work-life balance wypowiadali się pracownicy branż hotelarskiej 
i pocztowej.

„Czasem jest mi trudno, ponieważ jest to praca zmianowa. Więc często jest tak, że 
własnego męża widuję rzadko. Najczęściej jak odbiera mnie o 23.00 albo po, z pracy. 
I często jest to męczące, może nawet nie tyle dla mnie, ile właśnie dla mojego partnera 
(...). Mnie to nie przeszkadza, gorzej z moją rodziną. Oni znoszą to gorzej niż ja.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„Wiadomo, pracuję tam na zmiany i muszę dopasować swoje życie prywatne do 
tych zmian, tak. Nawet gdyby mi coś tam wypadło po drodze, prawda, że coś mi nie 
tak, to nie zawsze jest możliwość zamiany, to nie ma możliwości zmiany na zmianę, 
a wolne też nie zawsze można dostać. Tak że raczej się staram dopasowywać życie 
prywatne do służbowego.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

Zdarzały się też sytuacje, w których pracownicy są traktowani w sposób 
przedmiotowy i nie ma nawet szans na jakiekolwiek przychylne zachowania 
i działania pracodawcy w kierunku prób zrównoważenia na płaszczyźnie praca–
życie.

„Ich interesuje kasa. To jest ich cel. Pracownik jest na ostatnim szczeblu. Jesteśmy 
nieważni, jesteśmy nieistotne dla firmy. My jesteśmy złem koniecznym.”

(produkcja odzieży, >250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Zdarzyły się też przypadki ogromnego zatracenia się pracownika w pracy. 
Efektem tego było skumulowanie negatywnych aspektów związanych z pracą, 
takich jak zbyt wiele pracy, praca w weekendy w czasie prywatnym, problemy 
z życiem osobistym. Przedstawione poniżej wypowiedzi dotyczyły branży far-
maceutycznej.

„Ja pracuję dużo, to wynika i z ilości obowiązków i może z mojego podejścia też 
do pracy, ale myślę, że mniej więcej 2/3 dnia to zajmuje mi praca zawodowa i  to 
jest praca od poniedziałku do piątku, na ogół w sobotę robię sobie przerwę, ale 
bardzo często pół niedzieli też spędzam jeszcze na jakiejś pracy przy komputerze, 
jakiś raportach, analizach. Mam w pracy kolegów, koleżanki, którzy mają jakieś 
tam swoje zainteresowania, ale jednak takich osób jest mniejszość. Większość jed-
nak całkowicie się zatraca w tej pracy i nawet jakimś tam kosztem życia takiego 
osobistego. Jest dużo osób samotnych albo które na przykład nie mają dzieci, bo 
uważają, że nie ma na to czasu.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 25–44 lata, kierownik)

„Za dużo pracy. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Znaczy, ta praca jest taka, samoistnie 
się w nią jakoś człowiek wciąga, nie wiem, wkręca, tak że nawet jak jest weekend, 
to ja i tak myślę, bo kampania, bo to, bo, no, różne rzeczy... Poniedziałek, wtorek, 
zmiany, listy, ceny, tabelki, wykresy. (...) Od razu powiem, że to nie jest absolutnie 
na mnie wymuszane, coś takiego, przez pracodawcę, tak. Tylko tak, jak powiedzia-
łem, no nie wiem, czy inni umieją tak się odciąć. Mnie jest trudno tak się odciąć, 
że przychodzi piątek, jakoś tak odciąć się, bo gdzieś niestety ta głowa, no gdzieś 
tam pracuje. (...) W momencie kiedy ja mam możliwość, tak, z której korzystam, 
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pracy w domu, to dochodzi do momentów, gdzie no jest taka duża przesada, gdzie 
bliscy mi mówią, że coś tu jest nie tak, że non stop jestem jednak w tej pracy.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Inne niepokojące zjawisko, które zostało zaobserwowane, a które nega-
tywnie wpływa na równowagę między pracą zawodową a życie prywatnym, to 
nerwowość i stres, wywoływane przez pracę.

„Już powoli mnie zżera ta praca. (...) Wiesz co, ja już się tak nieraz zastanawiam, 
czy to jest tak, że ta praca to, że to jest, to jest… Jak mówię, mam telefon nagle 
i mam być w drugim końcu, że tak powiem, Łodzi za 5 minut. Bo się kończy praca, 
bo jakieś tam przejście maszyny drukującej, bo to jest drogie, bo przestój, bo tamto... 
Tak że ja nie wiem, czy to już mnie nie ukształtowało na takiego pracusia, którym 
już jestem cały czas, na takim, że tak powiem, nerwie i takim, że muszę coś robić. 
Ja nie potrafię na przykład odpoczywać w domu, to jest druga sprawa. Tylko nie 
pamiętam, nie pamiętam już, czy taki byłem, czy taki jestem przez tą pracę.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Ja nie miałam tej równowagi, to nie ma co się oszukiwać. Zresztą okupiłam to 
dosyć silnym, to znaczy chorobą, nerwicą, którą musiałam… Oczywiście, tam jest 
wiele czynników, bo nie umiałam odpoczywać, nie umiałam znaleźć tego balansu.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Pojawiły się także wypowiedzi bardzo optymistyczne, mówiące o poczuciu 
nie tyle równowagi między pracą zawodową i życiem prywatnym, co o poczuciu 
spełnienia i szczęścia w obu tych sferach, choć niestety były to wyjątki.

„W mojej rodzinie na to bardzo dużo poświęcamy czasu, żeby dać sobie też taką 
przestrzeń dla samych siebie. Ja ogólnie jestem osobą bardzo szczęśliwą i spełnioną, 
i w życiu zawodowym, i prywatnym.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba być szczęśliwym i praca powinna być środ-
kiem, a nie celem. W związku z czym, gdzieś tam to moje życie prywatne istnieje 
i ma się całkiem nieźle, mam wrażenie.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)
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5.9. Podsumowanie
Przy podsumowaniu analizy materiałów źródłowych z badań jakościowych 

należy zwrócić uwagę na kilka kwestii w zakresie równowagi między pracą 
zawodową a życiem prywatnym. Jeżeli chodzi o konflikt czasowy i wymiar czasu 
pracy, sytuacja nie jest jednoznaczna. Z jednej strony spora część badanych 
osób spędza w pracy regulaminowe osiem godzin dziennie. Należy jeszcze nad-
mienić, że zaobserwowano pewną grupę osób, które pracują krócej, choć jest 
to grupa nieliczna. Z drugiej strony dość powszechnie zdarzają się sytuacje, 
w których czas spędzony w pracy ulega wydłużeniu – niektóre z nich nie mają 
charakteru ciągłego, lecz czasowy, incydentalny związany z nagłymi sytuacja-
mi, awariami. Takie sytuacje nie mają znamion patologii organizacyjnej,  są 
raczej czymś wyjątkowym i w takiej kategorii należałoby je traktować. Nieste-
ty, zanotowano także sytuacje permanentnego wydłużenia czasu spędzanego 
w pracy, gdy praca w wymiarze wyższym niż regulaminowe osiem godzin staje 
się obowiązującą zasadą. W takich przypadkach patologia organizacyjna jest 
już wyraźna, jej nasilenie należałoby także uzależnić od nominalnego wymiaru 
wydłużenia czasu spędzonego w pracy. W materiałach źródłowych ujawniły się 
także mniej formalne rozwiązania wydłużające czas pracy, które nie zmusza-
ją pracowników do fizycznej obecności w miejscu pracy, lecz rozciągają czas 
pracy na sferę prywatną. O takich wypadkach jest mowa, gdy chodzi o pracę 
w domu, często w porach nocnych czy w dni wolne od pracy.

Jeżeli natomiast chodzi o konflikt czasowy i wymiar czasu prywatnego, oka-
zuje się, że z jednej strony występują sytuacje, w których praca zawłaszcza 
czas z założenia przeznaczony na sprawy prywatne, na przykład zaznaczony 
został absolutny brak czasu na prywatność. Wskazywano także na pracę, która 
pochłaniała zbyt dużo czasu, przez co odbierana była jako uciążliwa. Ujawniły 
się też przypadki wdzierania się pracy w sferę czasu prywatnego ze względu na 
niemożliwość jej ukończenia w czasie regulaminowego dnia pracy lub z uwagi 
na niewłaściwą organizację własnego czasu. Z drugiej strony uwidoczniły się 
sytuacje wykorzystywania czasu przeznaczonego na pracę na sprawy prywatne. 
Dotyczyło to głównie możliwości wykonywania prywatnych rozmów telefonicz-
nych podczas pracy czy też wysyłania i odczytywania prywatnych wiadomości 
mailowych, a nawet odbywania prywatnych spotkań. Wskazywano na sytuacje, 
w których praca pomaga w godzeniu różnych ról społecznych (zawodowych 
i prywatnych) czy zadań z różnych sfer (zawodowych i prywatnych) właśnie za 
sprawą tego typu możliwości.

W konsekwencji przenikania się tych dwóch sfer i dwóch perspektyw 
czasowych zaobserwowano w obu kierunkach próby pozytywnego rozwiązy-
wania konfliktu czasowego z perspektywy czasu prywatnego, które wpływają 
pozytywnie na równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym, są 
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krokiem do jej osiągnięcia i utrzymania. Konsekwencją pozytywnego rozwią-
zania konfliktu są wypowiedzi akcentujące poczucie szczęścia i niezależności. 
Udaje się znaleźć czas na takie sprawy prywatne jak działalność pozazawo-
dowa, rekreacja, życie towarzyskie czy kształcenie dodatkowe. W kontekście 
analizy konfliktu czasowego z perspektywy czasu prywatnego okazało się, że 
jego pozytywne rozwiązanie, a tym samym dążenie lub osiągnięcie równowagi 
między pracą zawodową a życiem prywatnym w kontekście czasu, różnie się 
rozkłada w zależności od wieku. Ludzie z młodszych grup wiekowych dążą 
raczej do zaspokojenia własnych potrzeb, koncentrują się w czasie prywatnym 
na życiu towarzyskim, rekreacji i bardziej aktywnym spędzaniu wolnego czasu. 
Reprezentanci starszych grup wiekowych komentują problem równowagi między 
pracą zawodową a życiem prywatnym raczej w kategoriach czasu dla rodziny, 
dzieci lub wnuków. Prywatny czas w większej mierze wykorzystują na obowiązki 
domowe, w mniejszym zaś na swoje własne potrzeby. Oczywiście nie jest to 
zasada bezwzględna, a przypadki odejścia od niej zostały przedstawione we 
wcześniejszych fragmentach tekstu.

Inne spostrzeżenie poczynione na podstawie analizy materiału źródłowego 
dotyczy natężenia konfliktu czasowego z perspektywy czasu prywatnego w zależ-
ności od wieku dzieci rozmówcy. Pracownicy, którzy mają dzieci w starszym 
wieku (pełnoletnie lub potomstwo, które nie zalicza się do kategorii tzw. małych 
dzieci), wypowiadają się pozytywnie, jeżeli chodzi o rozwiązanie omawianego 
konfliktu. Osoby takie mają więcej czasu na własne zainteresowania i obowiązki 
pozazawodowe, pojawiają się też opinie o braku problemów z pogodzeniem 
sfery zawodowej i prywatnej, jeżeli chodzi o czas. Natomiast pracownicy, którzy 
mają małe dzieci, dostrzegają konflikt w dość ostry sposób. Przede wszystkim 
zaznaczają brak czasu dla samych siebie, a czas wychowywania małych dzieci 
określają jako trudny. Natłok obowiązków domowych i rodzicielskich związa-
nych z małymi dziećmi skutkuje opiniami o ciężkim, trudnym czasie w życiu 
i  poczuciem, że nie da się osiągnąć równowagi, rozwiązać konflikt.

Jeżeli natomiast chodzi o konflikt energetyczny na płaszczyźnie praca zawo-
dowa – życie prywatne, także zarysowały się pewne niejednoznaczne sytuacje. 
Z  jednej strony bywa, że zdecydowanie więcej energii pochłania sfera zawo-
dowa niż prywatna. Występują tu takie związane z pracą zjawiska jak stres, 
poświęcenie się pracy czy zaabsorbowanie nią. Natomiast w sferze prywatnej, 
z uwagi na mniejszą konsumpcję energii, panuje większa swoboda (luz) – energia 
w  tej sferze przeznaczana jest dla rodziny, na odreagowanie stresów ze sfery 
zawodowej. Podkreśla się także, że w sferze prywatnej następuje nie tyle wyda-
tek energetyczny, co raczej akumulacja energii zużywanej w pracy zawodowej. 
Zaobserwowano także liczne przypadki, w których energia jest w równych czę-
ściach wykorzystywana w obu sferach. Typowa dla tego typu proporcjonalnych 
zasobów energetycznych, równoważnych z brakiem konfliktu energetycznego 
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jest pełnia energii zarówno w pracy, jak i w czasie prywatnym. Podkreślana 
jest pełna aktywność w obu sferach dzięki brakowi poczucia wyczerpania zaso-
bów energetycznych; raczej ich wzajemne uzupełnianie się. Nie zaobserwowano 
natomiast żadnego przypadku, w którym sfera prywatna pochłania i potrzebuje 
więcej zasobów energetycznych niż zawodowa.

W konsekwencji większego zapotrzebowania energetycznego na sferę zawo-
dową pojawił się problem energetycznego przeciążenia – wyczerpania spowo-
dowanego obowiązkami zawodowymi. Okazało się, że natura tego przeciążenia 
jest inna w przypadku pracowników mających dzieci i tych, którzy są bezdzietni. 
Osoby z pierwszej grupy bardziej odczuwają przeciążenie pracą w kategoriach 
opieki nad dziećmi i obowiązków domowych, rodzicielskich. Osoby niemające 
dzieci także odczuwają przeciążenie pracą, lecz ich brak energii wynika raczej 
z samej pracy zawodowej niż z dodatkowych obowiązków w domu. Źródłem ich 
wyczerpania energetycznego bywa nadmierne zaangażowanie w pracę powodu-
jące chęć odpoczynku w czasie prywatnym. W tym zakresie osoby mające dzieci 
mają ograniczone pole działania. Zarówno jednym, jak i drugim pracownikom 
w przeciążeniu energetycznym nie pomaga stres pracowniczy, który może powo-
dować niekiedy nerwice wymagające leczenia farmakologicznego, poczucie, że 
nikt się z pracownikami nie liczy. Zanotowano także przypadek przenoszenia 
stresów pracowniczych na sferę prywatną i odreagowania ich kosztem własnych 
dzieci. Odczuwanie silnych stresów zanotowano tylko wśród kobiet.

Analizując konflikt energetyczny zaobserwowano, że sytuacje, w których nie 
udaje się go rozwiązać, dotyczyły raczej osób z wyższych przedziałów wieko-
wych. Obserwowano przypadki zaniedbania sfery prywatnej – chodziło głównie 
o obowiązki domowe, rodzinne lub rekreację. Z drugiej strony ujawniły się przy-
padki pozytywnego rozwiązania konfliktu, choć towarzyszył temu zwykle duży 
trud i poczucie wyczerpania. Sytuacje te nie ujawniły żadnych tendencji, jeżeli 
chodzi o wiek. Natomiast jedynie do grup wiekowych z niższych przedziałów 
ograniczają się obserwacje braku występowania konfliktu energetycznego. Osoby 
młode oceniły swoje pokłady energii jako znaczne, a tym samym pozwalające bez 
problemów godzić sferę prywatną i zawodową. Towarzyszył im duży entuzjazm 
i brak zmęczenia, w wyniku których sfera prywatna nie jest zaniedbywana.

W drodze analizy ujawniły się też kwestie obowiązków rodzicielskich oraz 
nowoczesnych technologii w kontekście równowagi między pracą zawodową 
a  życiem prywatnym. Ze względu na ich specyfikę i natężenie występowania 
w materiale źródłowym postanowiono potraktować je jako osobne kategorie 
konfliktów. Jeżeli chodzi o konflikt obowiązków rodzicielskich zaobserwowa-
no, że nie brak wypowiedzi akcentujących pozytywne nastawienie przełożo-
nych przejawiające się na przykład w zainteresowaniu sytuacją rodziców czy 
też zrozumieniu ich problemów i wyzwań przed nimi stojących. Realizując to 
prorodzicielskie nastawienie umożliwia się rodzicom (w szczególności kobietom) 
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opuszczenie miejsca pracy w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji awaryj-
nej związanej z dziećmi – takie nieprzewidziane zwolnienia mogą się odbywać 
także z pominięciem drogi formalnej. Zdarzają się też przypadki głębokiego 
zaangażowania przełożonych, jeżeli sytuacja związana z dziećmi przybiera dra-
matyczny obrót (np. nieuleczalne choroby). W konsekwencji takiej postawy 
może zostać zaoferowana bezpośrednia pomoc zakładu pracy w postaci na 
przykład wsparcia finansowego lub zmiany warunków zatrudnienia na bardziej 
korzystne. Pracownicy zwracali uwagę na pozytywny wpływ elastycznych form 
organizacji czasu pracy na godzenie obowiązków rodzicielskich z pracą zawo-
dową – wymieniano głównie możliwość pracy zdalnej, ruchome godziny pracy 
i nienormowany czas pracy czy elastyczny czas pracy w okresie po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym. Innym ułatwieniem w zakresie konfliktu 
obowiązków rodzicielskich są dodatkowe świadczenia socjalne dla rodziców 
oraz zorganizowane formy spędzania czasu dla dzieci i rodziców. W tej kwestii 
na szczególną uwagę zasługuje organizowanie przedszkoli przyzakładowych lub 
specjalnych pokojów pobytu dla dzieci, jednak jest to domeną firm dużych. 
Ułatwieniem może być także specjalnie wydzielony pokój dla matek karmią-
cych i możliwość przebywania na stanowisku pracy z dzieckiem w pewnych 
uzasadnionych sytuacjach. Wystąpił także przypadek istnienia zakładowej rady 
kobiet dbającej o pozytywne rozwiązywanie konfliktu obowiązków rodziciel-
skich. Zdarzyła się również sytuacja, w której jako zadeklarowane ułatwienia 
dla rodziców (szczególnie kobiet) rozumiano przestrzeganie podstawowych 
uregulowań płynących z kodeksu pracy – takiej sytuacji jest jednak bliżej do 
patologii organizacyjnej niż do działań odpowiedzialnych społecznie.

Nie brak również było sytuacji, w których przełożony zaognia konflikt 
przez stosowanie pewnych utrudnień w pracy, związanych z wykonywaniem 
obowiązków rodzicielskich. Kobiety w ciąży i matki były niekiedy postrzegane 
jako źródła problemów kadrowo-organizacyjnych. Zaobserwowano sytuacje, 
w których narzekano na brak ułatwień systemowych i brak procedur organi-
zacyjnych w  tym zakresie. Niekiedy widoczny był wyraźny brak dobrej woli 
i  elastycznego podejścia do kobiet, przed którymi stoją dodatkowe wyzwania 
związane z rodzicielstwem. Wystąpił nawet przypadek jawnej krytyki ze strony 
przełożonych, skierowany w ich stronę. Nie dziwi więc fakt, że kobiety w ciąży 
i matki mogą odczuwać niepewność związaną z pracą i obawy o swoją przysz-
łość, spowodowane brakiem stabilności i zaufania. Zdarzały się także sytuacje 
braku chęci zatrudniania kobiet w ciąży lub potencjalnych przyszłych matek 
oraz utrudnienia w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, łącznie ze 
zwolnieniami takich pracownic. Zaobserwowano także patologie organizacyjne 
w postaci nakłaniania matek do bezpłatnych urlopów (np. wychowawczych) 
czy odbywania rozmów dyscyplinujących, które mogą zostać odebrane jako 
działania noszące znamiona dyskryminacji.
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W konsekwencji przeanalizowanych ułatwień i utrudnień w pracy dla rodzi-
ców (w szczególności kobiet) zaobserwowano przypadki, kiedy posiadanie 
i wychowywanie dzieci zaburza równowagę między pracą zawodową a życiem 
prywatnym. W takich sytuacjach rodzicom jest ciężko, towarzyszy im poczucie 
trudu i wypełniania obowiązków zawodowych kosztem obowiązków rodziciel-
skich. Z drugiej strony wystąpiły także sytuacje odwrotne, w których obowiąz-
ki rodzicielskie pozwalają na zachowanie równowagi między pracą zawodową 
a  życiem prywatnym. Rodzicom w takiej sytuacji udaje się pogodzić te dwie 
sfery życia, praca jest postrzegana jako pomocna w wypełnianiu obowiązków 
rodzicielskich i godzeniu różnych ról społecznych (rodzica, pracownika, osoby 
prywatnej).

Na zakończenie tego krótkiego podsumowania analizy problematyki rów-
nowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym warto pochylić się nad 
jej ogólną oceną. Z jednej strony pojawiły się sytuacje, w których pracowni-
cy czują, że zachowują równowagę. Przejawia się to głównie w możliwości 
i umiejętności nieprzenoszenia pracy do domu i odcięcia sfery zawodowej od 
prywatnej. Pomaga w tym także relacja o przeciwnym zwrocie, czyli nieprze-
noszenie problemów prywatnych (np. rodzinnych czy rodzicielskich) na sferę 
zawodową. Poczucie równowagi wzmacniają także wolne od obowiązków zawo-
dowych weekendy, elastyczna organizacja czasu pracy i wyprzedzające plano-
wanie, które nie powoduje zaburzeń w terminach i czasie urlopów oraz idzie 
w parze z poczuciem zachowanej równowagi. Zaobserwowano także incyden-
talne przypadki równowagi idealnej, gdzie praca i życie pozostają w harmonii, 
co skutkuje poczuciem szczęścia i spełnienia w sferze zarówno prywatnej, jak 
i zawodowej. Z drugiej strony pojawiły się jednak sytuacje, w których pracownicy 
odczuwają zaburzenia równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. 
Wskazywano na konieczność dopasowania życia prywatnego do obowiązków 
zawodowych, równowagę zaburzają także problemy z urlopami lub wręcz brak 
dostępu do nich, praca w weekendy, praca po godzinach zarówno w zakładzie 
pracy, jak i w domu. Uciążliwy jest też wymóg dostępności dla klientów 7 dni 
w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Równowagę zaburza też praca, której 
jest w opinii pracowników za dużo, przez co zaniedbywana jest sfera prywatna 
i obowiązki rodzinne. Pojawiły się też przypadki skrajnie patologicznej polityki 
organizacyjnej, kiedy pracowników traktuje się przedmiotowo, instrumentalnie, 
a jedyną wartością zdaje się być maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa za 
wszelką cenę. W skrajnych wypadkach praca powodowała przytłaczający stres, 
a niekiedy również nerwice wymagające farmakoterapii. Zaburzenie równowagi 
nie zawsze wynika ze specyfiki pracy czy działań przełożonych. Zaobserwowano, 
że zaburzać ją może nastawienie samych pracowników. Pojawiły się sytuacje 
zatracania się w pracy, czego efektem były: ograniczanie życia prywatnego 
i brak czasu dla rodziny.
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Na kanwie powyższego podsumowania można sformułować kilka rekomen-
dacji dla pracodawców w zakresie work-life balance, które pozwolą na bardziej 
społecznie odpowiedzialne działania na płaszczyźnie pracodawca–pracownik:
• W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu należałoby większy nacisk 

położyć na kwestie pracownicze, a w szczególności te związane z równowagą 
między sferą zawodową i prywatną, głównie ze względu na ich nieuniknione 
przenikanie się.

• Należałoby zwrócić uwagę na wymiar czasu spędzanego w pracy i na pracy 
w stosunku do wymiaru czasu wolnego, który pracownik mógłby wykorzystać 
na aktywności w sferze prywatnej.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużenia czasu pracy o charakterze 
ciągłym, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak również na 
rolę nowoczesnych technologii w zakresie WLB.

• Warto zaznaczyć, że praca może zarówno pomagać, jak i utrudniać spełnianie 
różnych ról społecznych w obu omawianych sferach – prywatnej i zawodowej.

• Problematykę WLB warto byłoby analizować także w zależności od czynni-
ków takich jak wiek pracownika czy posiadanie dzieci ze względu na różne 
rozłożenie akcentów w zakresie konfliktów między sferą zawodową a pry-
watną.

• Ze względu na to, że praca zawodowa raczej pochłania energię, w sferze 
prywatnej jest zaś ona akumulowana, warto uwzględnić to przy planowaniu 
obciążeń związanych z obowiązkami zawodowymi, aby zmaksymalizować 
uzupełnianie się obu tych sfer w perspektywie energetycznej.

• Patrząc na pracowników mających dzieci i obciążonych dodatkowo obowiąz-
kami rodzicielskimi, warto zastanowić się nad ułatwieniami poprawiającymi 
równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym.

• Bezwzględnie należy unikać sytuacji mogących nosić znamiona nierównego 
traktowania pracowników i celowego utrudniania osiągania WLB.
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Elastyczne formy zatrudnienia 

i elastyczne formy organizacji czasu pracy 

Agnieszka Kacprzak-Choińska

6.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki badań dotyczących elas-

tycznych form zatrudnienia oraz elastycznych form organizacji pracy. W pierw-
szej części omówiono podstawowe formy i rodzaje tych zjawisk oraz zawarto 
analizę literatury tematu. W drugiej i trzeciej części autorka skupia się na opisie 
i analizie wyników badania przeprowadzonego w ramach projektu. Rozmówca 
był proszony o opisanie doświadczeń własnych i swoich współpracowników 
z  takimi formami pracy. Pytania pomocnicze dotyczyły kwestii dostępności 
elastycznych form zatrudnienia w obecnym miejscu pracy, różnic w traktowaniu 
pracowników etatowych i kontraktowych oraz postaw i opinii pracownika wobec 
takiej formy zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na życie 
prywatne i rodzinne. Z kolei w celu zbadania kwestii związanych z elastyczną 
organizacją czasu pracy rozmówcy proszeni byli o opisanie swoich doświadczeń 
z tym związanych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności tego rozwiązania 
w obecnym miejscu pracy, swojej oceny i postawy wobec niego, jak również 
jego wpływu na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

6.2. Analiza literatury przedmiotu

6.2.1. Elastyczne formy zatrudnienia
Jakość życia we współczesnym świecie zależy w dużej mierze od utrzyma-

nia właściwych relacji między pracą a życiem pozazawodowym. Cechą obec-
nych czasów jest brak konieczności świadczenia pracy w jednym miejscu czy 
przedziale czasowym, co stało się kluczową cechą nowoczesnego rynku pracy 
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i  strategii zarządzania zespołami ludzkimi. Elastyczność to możliwości dosto-
sowania przez przedsiębiorstwo w zakresie realizowanej polityki personalnej 
wraz z jednoczes nym zaspokajaniem potrzeb pracowników i osób aktywnie 
poszukujących pracy. Przyczynia się do niej proces deregulacji rynku pracy, 
czyli ograniczania ingerencji państwa w jego funkcjonowanie oraz zwiększania 
swobody przedsiębiorstw w kształtowaniu warunków zatrudnienia i poziomu 
płac (Skarzyński 2007: 18).

Współcześnie w wielu przedsiębiorstwach podejmowane są inicjatywy 
w  zakresie work-life balance (WLB). Ważnym elementem tych programów są 
elastyczne rozwiązania w zakresie zatrudnienia i organizacji czasu pracy pozwa-
lające na to, by każdy pracownik – niezależnie od wieku czy płci – mógł jak 
najlepiej połączyć pracę ze swoimi obowiązkami i aspiracjami. Elastyczny czas 
pracy oznacza odejście od sztywnego systemu, w którym każdy pracował tyle 
samo godzin, zaczynając i kończąc pracę o tej samej godzinie, i przechodził 
na emeryturę w z góry określonym momencie (Machol-Zajda 2007: 21–22).

Do elastycznych form zatrudnienia zalicza się (Kalinowska-Nawrotek 2005: 
104; Machol-Zajda 2007: 22): 
 – kontraktowanie pracy (umowy na czas określony),
 – pracę tymczasową (dorywczą),
 – pracę na wezwanie,
 – samozatrudnienie,
 – wypożyczanie pracowników (tzw. leasing pracowniczy),
 – dzielenie się pracą (job-sharing) – dwie osoby rozdzielają między siebie 

obowiązki i czas pracy jednej osoby, dzieląc się też wynagrodzeniem,
 – umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

6.2.2. Elastyczne formy organizacji czasu pracy

Elastyczne formy organizacji czasu pracy to takie formy, które związane są 
ze zmiennym lub indywidualnym grafikiem pracy, ułatwiającym pracodawcy lub 
pracownikowi dostosowanie się do okoliczności zewnętrznych. Zaliczamy do 
nich (Skarzyński 2007: 22; Machol-Zajda 2007: 22):
 – zadaniowy czas pracy – jego istotą jest samodzielne ustalanie rozkładu 

czasu pracy przez pracownika; wprowadzany jest w sytuacjach, w któ-
rych pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli ani nadzoru nad 
świadczeniem pracy przez pracownika,

 – równoważny czas pracy,
 – przerywany czas pracy,
 – praca w ruchu ciągłym,
 – ruchomy czas pracy (flexi time), na przykład pracownicy zaczynają pracę 

między 7.00 a 10.00, kończą między 14.00 a 18.00,
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 – indywidualny czas pracy – praca może odbywać się o nietypowych porach, 
na przykład wieczorem lub w nocy czy też w niedziele, soboty i święta,

 – annualizacja godzin pracy (annualised hours) – rozliczanie przepracowa-
nych godzin w skali roku, a nie tygodnia czy miesiąca,

 – konta czasowe (time accounts) – system rejestracji i rozliczania pracy 
w różnych przekrojach czasowych; na kontach tych gromadzi się nadwyżki 
i niedobory czasu pracy poszczególnych pracowników,

 – skompresowany tydzień pracy (compressed working hours) – wydłużanie 
dziennego wymiaru czasu pracy, aby ograniczyć liczbę dni pracy w tygo-
dniu. Oznacza on skrócenie tygodnia pracy do mniej niż 5 dni przy jed-
noczesnym wydłużeniu godzin pracy w pozostałe dni, czyli na przykład 
pracownik ma pracować w sumie 4 dni po 10 godzin.

Innym przykładem rozwiązania zaliczanego do elastycznej organizacji czasu 
pracy jest telepraca w pełnym lub częściowym zakresie. Definiuje się ją jako 
każdą formę pracy, w której dochodzi do zastąpienia dojazdów związanych 
z pracą przez wykorzystanie technologii informatycznych (Nilles 2003). Wyróż-
nia się następujące rodzaje telepracy (Machol-Zajda 2007: 86):
 – telepraca w domu,
 – telepraca przemienna – część zadań wykonuje się w domu, a część w sie-

dzibie przedsiębiorstwa lub instytucji,
 – telepraca mobilna (nomadyczna) – pracownicy nie mają stałego miejsca 

pracy, lecz realizują swoje zadania u odbiorców lub klientów,
 – idea tzw. gorących biurek – dzielenie biurek z innymi współpracownikami, 

zazwyczaj na skutek telepracy przemiennej,
 – centra telepracy – wirtualne biura wyposażone w urządzenia umożliwia-

jące realizowanie zadań za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych.

6.2.3.  Zalety i wady elastycznych form zatrudnienia 
i elastycznych form organizacji czasu pracy

W literaturze przedmiotu za główną zaletę elastycznych form zatrudnienia 
i organizacji czasu pracy podaje się ich pozytywny wpływ na zapobieganie 
dyskryminacji ze względu na płeć i wiek pracownika. 

Praca wymaga od człowieka coraz więcej czasu i zaangażowania, na czym 
cierpi życie prywatne i rodzinne. Zwłaszcza kobiety wciąż dźwigają podwójny 
ciężar związany z pracą oraz prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi, ale 
coraz większego znaczenia nabiera też problem nieobecności ojca w domu 
(Skarzyński 2007: 28).

Elastyczne formy zatrudnienia pomagają aktywizować kobiety wychowujące 
małe dzieci, ponieważ pozwalają na lepsze łączenie życia pozazawodowego 
z zawodowym w postaci większej ilości czasu dla rodziny, ograniczenia kosztów 
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opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny oraz mniejszej ilości stresu 
w przypadku konfliktu między obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, typu 
choroba dziecka (Machol-Zajda 2007: 65, Kalinowska-Nawrotek 2005: 104).

Dzięki elastycznym formom pracy możliwe jest (Skarzyński 2007: 89):
 – rozwiązywanie konfliktu: praca czy rodzina, większa możliwość łączenia 

obowiązków rodzinnych i zawodowych,
 – więcej czasu dla rodziny u kobiet, przy jednoczesnym kontynuowaniu 

rozwoju zawodowego,
 – większy udział mężczyzn w życiu domowym, w wyniku tego docenienie 

roli kobiet w domu,
 – możliwości pracy kobiet w okresie wychowywania małych dzieci,
 – brak całkowitej zależności finansowej rodziny od pracy mężczyzny,
 – stały kontakt kobiety z zawodem – nie dezaktualizuje się wiedza ani 

umiejętności zawodowe,
 – łatwiejszy powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Według badań Muczyńskiego możliwość godzenia pracy z obowiązkami 
domowymi jest czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy (Muczyński 
2009: 195–214). Rozwiązaniem, które przyczynia się do ułatwienia tego, są 
– oprócz dobrego systemu żłobków i przedszkoli – właśnie elastyczne formy 
zatrudnienia. Prawie 30% ankietowanych przez Muczyńskiego pracowników 
będących rodzicami chciałoby mieć możliwość przesuwania godzin pracy; 13% 
wskazywało na możliwość wykonywania części pracy w domu oraz na zatrud-
nienie w niepełnym wymiarze godzin (Muczyński 2009).

Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają również ograniczać dyskryminację 
ze względu na wiek. Większość badanych chciałaby dłużej pracować i nie prze-
chodzić na emeryturę, jeśli spełnione byłby pewne warunki (zwłaszcza finan-
sowe); duży odsetek pracodawców chciałby też zatrudniać nadal osoby, które 
obecnie odchodzą na wcześniejsze emerytury. Według badań prowadzonych 
w województwie mazowieckim 40% badanych byłoby zainteresowanych pracą, 
gdyby pracodawca zaproponował im elastyczne formy zatrudnienia (a konkret-
nie: zadaniowy czas pracy oraz zatrudnienie na niepełny etat) (Kononowicz 
i in. 2010: 11). Co trzecia firma korzysta z elastycznych form zatrudnienia, 
jednak co czwarta ze stosujących nie robi tego w stosunku do osób starszych.

W krajach zachodnich jeszcze większy niż w Polsce odsetek osób starszych 
deklaruje, że chciałoby pracować w elastyczny sposób po przejściu na emery-
turę. Na przykład w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi aż 75% (Owen, 
Flynn 2004).

W Polsce najczęściej wykorzystuje się następujące elastyczne formy pracy 
wobec osób w wieku powyżej 45 lat (Frycy, Majecka 2010: 48; Kononowicz i in. 
2010: 59):
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 – zatrudnienie na niepełny etat,
 – zatrudnienie na umowę o dzieło,
 – przesuwanie pracowników na inne stanowiska,
 – elastyczny i zadaniowy czas pracy,
 – stosowanie przerw w pracy w przypadku braku zleceń,
 – podpisanie umowy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą,
 – dzielenie pracy w ramach jednego stanowiska,
 – telepraca, praca w domu.

Podstawowym czynnikiem zniechęcającym do elastycznych form pracy pozos-
taje czynnik psychologiczny w postaci braku poczucia bezpieczeństwa i  sta-
bilności. Unikanie ryzyka związanego nieuchronnie z elastycznością zdaje się 
przeważać nad wszystkimi zaletami pracy. W związku z tym dla dalszej promocji 
i rozwoju tego typu form zatrudnienia i takiej formy pracy ważne wydaje się 
być działanie Unii Europejskiej. W „Wytycznych w sprawie zatrudnienia na lata 
2002–2008” po raz pierwszy pojawił się postulat zapewnienia pracownikom tzw. 
flexicurity (termin powstały z połączenia wyrazów ‘flexibility’ – ‘elastyczność’ 
oraz ‘security’ – ‘bezpieczeństwo’). Aby elastyczne zatrudnienie gwarantowało 
bezpieczeństwo pracownicze, należy przyjrzeć się, jak stosowane rozwiązania 
wpływają na (Machol-Zajda 2007: 55):
 – możliwości i ograniczenia zmiany miejsca pracy,
 – możliwości awansu zawodowego (rodzaj umowy o pracę a równe trak-

towanie, status bezrobotnego i dostęp do aktywnych programów rynku 
pracy),

 – dostęp do szkoleń,
 – warunki wynagradzania za pracę (wysokość wynagrodzenia, jego składniki, 

możliwość otrzymania podwyżki).

6.3. Elastyczne formy zatrudnienia – wyniki badań
6.3.1. Dostępność elastycznych form zatrudnienia

W analizowanym badaniu najczęściej wymienianą formą elastycznego 
zatrudnienia było wykorzystywanie przez pracodawców umów cywilnoprawnych 
zamiast umowy o pracę. Umowy-zlecenia okazały się być w wielu branżach 
stosowane wobec nowych, niesprawdzonych pracowników, którym dopiero po 
takim swoistym okresie próbnym oferowane jest stałe zatrudnienie. Sytuacja 
taka opisywana była w branży górniczej, handlu detalicznego, telekomunikacji, 
hotelach, restauracjach, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz branży 
reklamowej. Osoby zatrudniane w ten sposób to często studenci.
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„Umowa na zlecenie i umowa na czas określony to jest dla nowo przyjętych ludzi, 
która jest na rok, później przedłużana jest na 2 lata. Jeżeli ten pracownik się dobrze 
spisuje, ma przedłużaną umowę na czas nieokreślony.”

(górnictwo, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata) 

„Teraz to jest niemożliwe, żeby pierwszego dnia przyjść do pracy i od razu dostać 
umowę na stałe. (...) Dzisiaj zakład musi się jakoś zabezpieczać. (...) Niestety, są 
takie przepisy, które pracodawcy wykorzystują.”

(produkcja odzieży, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Przez długi czas zatrudnialiśmy na umowy zlecenia studentów. (...) Że najmłodsi, 
to są właśnie ci zatrudniani na umowę-zlecenie. To są pracownicy, którzy pracują 
w dziale obsługi klienta na przykład – tam ich jest najwięcej.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Czasami stosowanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) wymuszone 
jest w pewien sposób specyfiką branży i realizowanych w niej zadań. Przykła-
dy na to pojawiły się w wypowiedziach rozmówców reprezentujących branżę 
budowlaną czy reklamową.

„U nas w ostatnim czasie dwóch lub trzech pracowało na umowę-zlecenie, dwóch 
lub trzech, tam na miesiąc lub dwa dostali do wykończenia, a tak to są wszyscy 
zatrudniani na stałe.”

(budownictwo,<250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Ludzie, którzy są związani z nami umowami o dzieło czy umowami-zleceniami, to są 
to raczej ludzie projektowi. W reklamie to jest bardzo powszechne stosowanie takich 
elastycznych form zatrudnienia. Dlatego że wiele rzeczy tworzonych przez twórców 
to są właśnie dzieła, więc w wielu miejscach pracy podpisuje się z takimi twórcami 
właśnie umowy o dzieło. Chodzi o przekazanie praw autorskich, o prawa ich jako 
twórców. Poza tym o koszty uzyskania, w związku z czym płacą mniejsze podatki.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik) 

Z kolei w handlu detalicznym często stosowane są umowy na czas określony 
w okresach zwiększonego zapotrzebowania na personel sprzedażowy, jak na 
przykład przed świętami. 

„Elastyczne formy zatrudnienia tylko w zakresie umów na czas określony. Wszystkie 
pozostałe nie, to znaczy owszem, zdarzały się, ale to były tylko okresowe, dotyczyły 
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kasjerów na okres świąt. Generalnie była to umowa o pracę często na czas określony 
w przypadku sprzedawców głównie.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierownik)

Kolejną formą elastycznego zatrudnienia, jaką udało się zaobserwować 
w  przeprowadzonym badaniu, jest zatrudnienie poprzez agencje pracy tym-
czasowej wymieniane przez pracowników z branży produkcji artykułów spożyw-
czych oraz produkcji metali, gdzie stosowane jest w odniesieniu do stażystów 
rozpoczynających dopiero pracę w danym przedsiębiorstwie.

„W tej chwili pojawiły się zatrudnienia przez firmę zewnętrzną (...). To jest agencja 
pracy tymczasowej.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Odbywają tak zwany staż, my to nazywamy, [że] to jest umowa na czas określony, 
w okresie jednego roku, [we] współpracującej z nami firmie [agencji pracy tymcza-
sowej – nazwa firmy]. I jeżeli wszystko jest OK, czyli stażysta, ten człowiek, który 
ma tą umowę w [nazwa firmy], nasze oczekiwania spełnia, jest przyjęty już na czas 
nieokreślony.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Outsourcing stosowany jest także przez przedsiębiorstwa z branży transportu 
lotniczego, gdzie uzasadniane jest to charakterem wykonywanych zadań.

„Coraz więcej oczywiście pewnych zadań realizowanych przez firmę jest wyprowa-
dzanych na zewnątrz, prawda? Klasyczny outsourcing. No i ostatnio zaczęły pojawiać 
się właśnie te bardziej elastyczne formy zatrudnienia. Z tym, że oczywiście nie 
w obszarach operacyjnych, ale w obszarach takich innych. Czyli na umowę-zlecenie, 
na wspomożenie, prawda… Ale to do prostszych takich zadań, administracyjnych.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

W wielu branżach można zaobserwować również tzw. samozatrudnienie, 
a więc wymaganie od pracowników, aby założyli własną działalność gospodar-
czą, co uzasadniane jest wysokimi kosztami zatrudnienia pracownika na umowę 
o pracę i względami podatkowymi. 

„U nas to jest często stosowane. Ja mam własną działalność gospodarczą. Tak 
naprawdę jestem kontraktorem, tak jak większość naszych dyrektorów i menedże-
rów jest na kontrakcie menedżerskim. A tak poza tym większość innych osób jest 



134 Agnieszka Kacprzak-Choińska

na umowach łączonych. To jest umowa o zlecenie z umową o pracę, więc względy 
podatkowe w to wchodzą.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Firma gromadzi osoby samozatrudnione, wręcz każdy jest tylko, powiedzmy, à la 
pracownikiem, bo musi uruchomić swoją działalności gospodarczą i na bazie współ-
pracy dwóch firm, wówczas na bazie umowy z, powiedzmy, tym takim, powiedzmy, 
»pracodawcą«, może pracować w tym zawodzie.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata) 

Zdarzały się wypowiedzi osób, które były w ten sposób zatrudnione w przesz-
łości, ale po jakimś czasie zaoferowano im umowy o pracę na czas nieokreślony.

„Jak ja przyszedłem do firmy, to zacząłem pracować na własnej działalności gospo-
darczej. Taki był pierwszy warunek. (...) I większość przedstawicieli była w ten 
sposób zatrudniona. I to trwało do 2007 roku, kiedy zmieniły się przepisy o tym 
samozatrudnieniu i z tego, co pamiętam, były one na tyle mało, może nie przejrzyste, 
ale trudne do spełnienia przez pracodawcę, że firma zdecydowała zatrudnić nas na 
umowy o pracę na czas nieokreślony.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Udało się również zaobserwować przypadek jednej branży (sektor użytecz-
ności publicznej), co do której wszyscy rozmówcy twierdzili, że elastyczne formy 
zatrudnienia są w niej praktycznie niespotykane.

„Elastyczne formy zatrudnienia chyba w tej branży rzadko są spotykane.”
(zakład użyteczności publicznej, 

<250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„U nas generalnie jest praca, nie ma na umowę-zlecenie, na ogół jest to praca 
na etat stały, nie ma możliwości, bo nie ma takiej potrzeby, żeby pracować na 
umowę-zlecenie.”

(zakład użyteczności publicznej,
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

W jednym przypadku udało się także znaleźć przykłady osób zatrudnionych 
w sposób maksymalnie „elastyczny”, a więc nielegalnie, bez żadnej umowy. 
Przykład ten dotyczy branży restauracji.

„Nie wiem, czy teraz ktokolwiek jest na umowie. Może jakaś jedna osoba, ale nie 
wiem, kto.”

(restauracja, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Podsumowując, należy zauważyć, że praktycznie wszystkie wypowiedzi 
traktowały elastyczne formy zatrudnienia nie jako element oferty pracodawcy 
zwiększający jego atrakcyjność w oczach pracownika, ale raczej coś, na co 
w  pewnych branżach czy etapach kariery trzeba się zgodzić, bo nie ma się 
innego wyjścia. Ani jedna z badanych osób nie narzekała, że musi pracować 
na umowę o pracę, a wolałaby w sposób elastyczny. 

6.3.2.  Różnice w traktowaniu pracowników etatowych 
i zatrudnionych w sposób elastyczny

W większości wypowiedzi podkreśla się brak różnic w traktowaniu pracow-
ników stałych i kontraktowych, jednak wydaje się to być zależne od sposobu 
poprowadzenia wywiadu. W przypadku gdy mimo początkowych zaprzeczeń 
rozmówcy i tak dopytywano się o szczegóły, zazwyczaj okazywało się, że jednak 
da się zaobserwować mniej lub bardziej istotne różnice. Osoby je dostrzegają-
ce zazwyczaj podkreślały gorszą pozycję w firmie pracowników nieetatowych, 
która przejawia się często w bardzo widoczny sposób poprzez brak dostępu 
do różnych świadczeń przysługujących tylko pracownikom zatrudnionym na 
umowę o pracę. Te świadczenia to między innymi darmowe obiady, prywat-
ne ubezpieczenia zdrowotne, dostęp do programów motywacyjnych, wyjazdów 
integracyjnych czy wręcz różnice w stroju noszonym w miejscu pracy.

„Zarząd firmy mniej zwraca uwagę na takich pracowników, nie liczy się z ich potrze-
bami (...). Na przykład u nas w firmie są tacy pracownicy zatrudniani w  sezonie 
letnim na płycie lotniska. Osoby zatrudnione na etat mają bony takie na obiady, 
posiłki rekreacyjne. Pracownicy na zlecenie tego nie mają, a pracują bardzo często 
dokładnie w takich samych godzinach pracy, tak że jedni sobie idą na obiad, a drudzy 
niestety nie mają tego obiadu. (...) Nawet umundurowanie dostają w takim okrojonym 
zestawie, dostają mniej tych rzeczy, no jest to widoczne, na pewno jest to widoczne.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„No i te obiady dowożone są codziennie o 13.00. (...) To jest ten komfort i osoby, 
które nie są zatrudnione na umowę o pracę, nie mają takiej możliwości. Osoby 
zatrudnione na umowę o pracę mają również kartę Multisport [kartę pozwalającą 
na korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych], mają ubezpieczenie zdro-
wotne, których nie mają osoby zatrudnione na umowę o dzieło czy też zlecenie. 
Dodatkowo, łączy się to też z dofinansowanymi wyjazdami integracyjnymi, jak na 
przykład na narty, albo wyjazdami integracyjnymi (...). W zeszłym roku organizo-
wany był wyjazd na Majorkę – tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Co ciekawe, udało się zaobserwować również pojedyncze wypowiedzi osób 
uważających, że pozycja pracowników kontraktowych jest lepsza niż tych 
zatrudnionych na umowę o pracę. Ich wyższość przejawia się przede wszystkim 
w większym szacunku, jakim są darzeni przez pracodawcę i współpracowników. 
Wynika to zapewne ze specyfiki niektórych branż, w których na umowy o dzieło 
lub zlecenie zatrudniani są specjaliści z zewnątrz do wykonania specyficznych 
i skomplikowanych zadań, do których kwalifikacje osób zatrudnionych w przed-
siębiorstwie w sposób stały są niewystarczające (np. branża produkcji odzieży).

„U nas rzadko zatrudniamy takich pracowników. Jeżeli oni są zatrudniani, to są to 
specjaliści i może wtedy są nawet tak bardziej doceniani, no po to, żeby na krótki okres 
czasu mają wykonać jakieś dzieło, na przykład projektowanie czy modelowanie. I to 
są fachowcy i wiadomo, że też może nie jako człowieka, ale jako pracownika, to się 
go bardziej tam docenia. Jak kilka razy się zdarzyło, no to wiadomo, oni przychodzą 
raz na jakiś czas i mają ważne zadania, więc się ich też tak traktuje trochę lepiej.”

(produkcja odzieży,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

6.3.3. Postawy pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia

Jeśli chodzi o postawy i ocenę pracowników wobec elastycznych form zatrud-
nienia, to zdecydowanie przeważały opinie negatywne. Nie została zrejestrowana 
ani jedna wypowiedź pracownika, który powiedziałby o sobie samym, że prefe-
ruje bycie zatrudnionym w elastyczny sposób nad posiadanie umowy o pracę. 
Jako główną wadę elastycznych form zatrudnienia wymieniano czynnik natury 
psychologicznej w postaci braku stabilności i bezpieczeństwa. Osoby zatrudnio-
ne w ten sposób nigdy nie mogą być pewne, czy po upływie terminu ich umowy 
zostanie ona przedłużona, co obniża ich komfort psychiczny w miejscu pracy.

„Cieszę się, że nie jestem zatrudniona przez agencję pracy. Bo czuję się bezpieczniej. 
Tak bardziej stabilnie. Wiem, że jutro też przyjdę do pracy i coś tam będę miała 
zawsze do zrobienia. Bo u mnie tak wygląda sytuacja z firmą zewnętrzną, że osoby 
do pracy są tak jakby zamawiane, dzień wcześniej. I oni nie mają ani ustalonego 
grafiku pracy ani zajęć, które będą wykonywać. Dzień wcześniej są informowani, 
że jutro muszą przyjść do pracy i nie wiedzą, co będą robić.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„I to jest takie niepewne jutro, czy ja dostanę znowu przedłużenie umowy czy nie. 
To jest okropne, podejrzewam, bo ja widzę, ile to kosztuje te osoby, jakie to są 
emocje. Dziś pracujesz, jutro ciebie nie ma.”

(produkcja odzieży, �250 
pracowników, kobieta, �34 lata)
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Kolejnym czynnikiem wpływającym negatywnie na atrakcyjność elastycznych form 
zatrudnienia z perspektywy pracowników jest brak zaufania ze strony kierownic-
twa, a co za tym idzie, powierzanie takim osobom mniej odpowiedzialnych zadań.

„Kierownicy mają pewien dystans do osób zatrudnianych na umowę-zlecenie, jeżeli 
chodzi o powierzanie im odpowiedzialności. Prosty przykład: mówi się, że nie powinno 
się na przykład zostawiać pracownika zatrudnionego na umowę-zlecenie samego na 
zmianie, czyli powierzać mu pełną odpowiedzialność za pracę działu, i jest pewna taka 
doza niepewności w kierunku każdego pracownika, na przykład może nie przyjść do 
pracy, bo jest zatrudniony tylko na umowę-zlecenie. Więc nie jest on tak poważnie 
i odpowiedzialnie traktowany jak osoba zatrudniona na umowę o pracę”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Wielu rozmówców podkreślało też aspekt finansowy elastycznych form 
zatrudnienia, które wiążą się często z trudnościami w uzyskaniu kredytów, 
jako że banki preferują osoby zatrudnione w formie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Sytuacja ta jest największą wadą z punktu widzenia osób młodych, 
zakładających dopiero rodziny i potrzebujących własnego mieszkania. 

„To jest krzywdzące, dlatego że ludzie pracują, a tu ani kredytów, ani nic, przy-
chodzi przykładowo ostatni i nie wie, czy będzie miał przedłużoną umowę czy nie. 
(...) Przychodzą różne osoby, ale zwłaszcza ci młodzi, znaczy do trzydziestki, ani 
kredytu, ani startu w życiu, przychodzi trzydziesty, wręcza mu, no… dziękuję, to 
wypowiedzenie, nie przedłużamy umowy. (...) Dla ludzi to jest porażka.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Innym aspektem finansowym, którego brakuje pracownikom zatrudnionym 
w elastyczny sposób, są świadczenia dodatkowe, które jak się okazuje, u wielu 
pracodawców przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na stałe. Do świad-
czeń takich zalicza się na przykład dostęp do dodatkowych prywatnych ubez-
pieczeń medycznych czy też programów socjalnych.

„Choćby na przykład opieka zdrowotna. Jest możliwość opieki zdrowotnej dla pra-
cowników, natomiast osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie mają dostępu do 
takiej opieki.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Ci, którzy mają te umowy nawet na czas określony, to już podchodzą pod ten 
program socjalny. Ci, którzy nie mają tych umów, to są właśnie jakieś takie umowy 
o dzieło, to oni w tym momencie nie łapią się na te rzeczy socjalne.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Kolejnym przywilejem dostępnym w wielu firmach jedynie dla pracowni-
ków zatrudnionych na umowę o pracę są szkolenia, awanse i inne możliwości 
rozwoju zawodowego.

„To widać, że tacy ludzie czują się takimi gorszymi, gorszym sortem pracowników, 
na pewno. I przeważnie nie mają żadnych szkoleń, tylko są zatrudniani na takich 
najbardziej podstawowych stanowiskach, więc doskonale wiedzą, że nie mogą liczyć 
na żaden rozwój tak naprawdę i wtedy moim zdaniem dużo mniej identyfikują się 
z firmą. To też widać w tym, jak oni pracują, jak oni podchodzą do tej pracy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Innym podkreślanym czynnikiem natury organizacyjnej zniechęcającym do 
elastycznych form zatrudnienia był brak poczucia przynależności do organizacji 
i bycia częścią zespołu. Pracowników zatrudnionych w ten sposób traktuje się 
często w sposób przedmiotowy, interesując się tylko efektem ich pracy.

„Przede wszystkich o tych, którzy mają umowę o pracę, o tych się dba najbardziej. 
Bo oni, tak naprawdę z nimi się tworzy zespół. Oni są, są w godzinach pracy. I też, 
jakby, widzę, że szefowie prowadzący firmę przejmują się tym, czy po pierwsze 
jaka jest atmosfera w zespole, czy ludzie się dobrze czują, czy oni się spełniają też. 
(...) Natomiast ludzie, którzy są związani z nami umowami o dzieło czy umowami-
-zleceniami, to są to raczej ludzie projektowi. To jest ważna jakość tego, co zostanie 
zrobione. A czasem właśnie kosztem jakości samego człowieka. No bo wiadomo, nie 
jest on stałą częścią zespołu, więc przymyka się oko na to, że jest kontrowersyjny 
albo trudny, ale to, co przynosi, jest najważniejsze.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Rzadko pojawiały się wypowiedzi osób, które dostrzegałyby pozytywne aspekty 
elastycznych form zatrudnienia. Z perspektywy pracowników na stanowiskach 
wykonawczych dotyczyły one dwóch kwestii. Po pierwsze była to możliwość uzys-
kania wyższych zarobków, zwłaszcza w przypadku osób studiujących, co pozwa-
la pracodawcy uniknąć płacenia niektórych podatków i w związku z tym daje 
możliwość zaoferowania wyższej płacy netto osobie zatrudnionej w ten sposób.

„Uważam, że to bardzo dobrze, że jest taka możliwość. Ja osobiście wolę mieć 
umowę o pracę ze wszystkimi świadczeniami, ale młodzi ludzie wolą mieć o dzieło, 
żeby mieć więcej pieniędzy. Nawet wczoraj była taka rozmowa. Mówię koledze, że 
nie myśli o emeryturze. Na co on stwierdza: »A co ja będę myślał o emeryturze za 
30 lat?!«. Ludzie żyją dniem dzisiejszym i wolą mieć pieniądze na dzisiaj.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata) 
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„Dla osób młodych jest to OK. (...) Dla takiej młodej osoby, jest to zatrudnienie 
i większa kasa, bo też nie musi płacić, bo ma ubezpieczenie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Po drugie była to możliwość bardziej elastycznego podejścia do organizacji 
czasu pracy, co często jest bardzo istotne dla młodych, studiujących osób, dla 
których praca jest tylko zajęciem dodatkowym. 

„Jak zdarza się tak, że nie ma gości w restauracji i puszczamy kogoś wcześniej 
do domu, no to pierwszą osobą, którą puszczę, to jest osoba na umowę-zlecenie, 
której płacę za konkretną godzinę, a nie osoba, która ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony, bo ona musi wyrobić swój etat.”

(restauracja, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„To [zatrudnienie na umowę-zlecenie] i tak było korzystne, bo to raczej dla mnie 
było dostosowanie tej formy zatrudnienia do umowy-zlecenia ze względu na moją 
sytuację, a nie, że to było wymuszone przez pracodawcę (...). Faktycznie, sam dopa-
sowywałem sobie grafik pracy, w zależności od warunków na uczelni i moich moż-
liwości czasowych. Mogłem przyjeżdżać do pracy na przykład na trzy godziny rano, 
następnie jechać na zajęcia i po południu na następne cztery godziny.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Inny rodzaj zauważanych korzyści dotyczy perspektywy pracodawcy – były 
one wymieniane przez rozmówców zatrudnionych na stanowiskach kierowni-
czych. Ich zdaniem elastyczne formy zatrudnienia dają możliwość sprawdzenia 
pracownika, zanim zaoferuje mu się umowę o pracę.

„– To jest dość specyficzna praca, więc nie wszystkie osoby zatrudniamy. Nawet 
oni sami nie wiedzą, czy się nadają, no i potrzeba czasu, żeby jakby zweryfikować 
to, czy, czy oni dadzą, mówiąc tak w cudzysłowie, radę w tej pracy, dlatego też, no 
nie można startować od razu z jakąś umową, trzeba to zrobić elastycznie przynaj-
mniej przez jakiś tydzień, dwa, żeby sprawdzić pracownika i zrobić taką, tak zwaną 
umowę-zlecenie. (...) Pracodawca może sprawdzić pracownika…
– A pracownik może sprawdzić sam siebie w tej pracy?
– Sam siebie. I to, czy mu tu odpowiada. Oczywiście, nie robiąc bałaganu w jakichś 
tam umowach, papierkach…”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)
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Zdarzały się jednak wypowiedzi osób zajmujących stanowiska kierownicze, 
przeciwnych elastycznym formom zatrudnienia i dostrzegających ich negatyw-
ne aspekty również z perspektywy pracodawcy. Po pierwsze był to brak ludzi 
dostępnych na miejscu i współpracujących z innymi w ściśle określonych godzi-
nach oraz wynikające z tego problemy z komunikacją i koordynacją działań. 
Drugim wymienianym czynnikiem był natomiast brak dostrzegania przez tzw. 
freelancerów całości zadania czy projektu, jaki jest realizowany, a zamiast tego 
zajmowanie się jedynie swoją wąską częścią.

„Tych freelancerów [„wolnych strzelców”, osób pracujących bez stałej umowy 
o  pracę] jest dużo; agencje reklamowe z nich powszechnie korzystają, w związku 
z czym ten elastyczny czas pracy jest powszechny. Ale powiem z doświadczenia, że 
przy tych najważniejszych projektach ludzie potrzebni są na miejscu. Naprawdę. 
Wtedy zbiera się team, który musi po prostu od pewnej godziny do pewnej godziny 
pracować razem, bo dzięki temu jest bardzo szybki, krótki obieg informacji. Nie da 
się całkowicie »wyoutsource’ować« [zlecić do wykonywania zewnętrznym podmiotom] 
projektu. To wpływa niekorzystnie zawsze na projekt.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Pojawiły się również przykłady ewidentnych nadużyć i dyskryminacji pracowni-
ków zatrudnionych w sposób elastyczny. Pierwszy zaobserwowany przykład dotyczył 
wykorzystywania trudnej sytuacji pracowników i zmuszenia ich do przejścia na 
pół etatu przy jednoczesnym braku zmniejszenia liczby i zakresu ich obowiązków.

„Moim zdaniem jest to troszeczkę nadużycie, bo pracują na pół etatu, natomiast 
wykonują tą samą robotę, którą kiedyś wykonywali na ośmiu godzinach. A ponieważ 
to są osoby ambitne, i w tej chwili każdy grosz jest potrzebny, więc się godzą na to.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Drugi przykład to zatrudnianie pracowników w elastyczny sposób tylko po 
to, aby mieć nad nimi większą władzę i kontrolę w postaci nieustannego zagro-
żenia możliwością braku przedłużenia z nimi umowy.

„Natomiast ze strony kierownictwa widać to w ten sposób, że jak się nie sprawdza, 
to go spławiamy. To jest podejście takie niezbyt ciekawe. No przynajmniej ja to 
odnoszę wrażanie, że tutaj kierownik nie dorósł do takiego stanowiska. Że on w ten 
sposób wyraża się o pracowniku, który chce pracować, ma wiedzę, ale jak się nie 
będzie (...) podobał, no to po prostu go zwolni. (...) I to jest nagminne.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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Trzeci przykład, jaki można przytoczyć z materiału badawczego, to sytu-
acja celowego opóźniania opłacania faktur pracownikom prowadzącym własną 
działalność gospodarczą, która miała miejsce po połączeniu dwóch firm usług 
profesjonalnych.

„Był pewien krótki okres, to była sytuacja po przejęciu, po mergu [połączeniu] 
dwóch firm, kiedy jakby nowy właściciel czy to z bałaganu, czy to z jakiegoś takie-
go podejścia przez krótki okres tych kontraktorów traktował tak jako faktycznych 
kontraktorów zewnętrznych, czyli na przykład starał się opóźniać wypłatę, tak to 
znaczy starał się opóźniać fakturę, zawsze się szuka jakiejś formy, żeby możliwie jak 
najpóźniej zapłacić… Ale po kilku interwencjach, wytłumaczeniu, że to normalni 
pracownicy, tylko forma jest taka zatrudnienia, to bardzo szybko się skończyło. 
Znaczy, te osoby również w tym aspekcie były traktowane normalnie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

6.4. Elastyczne formy organizacji czasu pracy – wyniki badań
6.4.1. Dostęp do elastycznych form organizacji czasu pracy

W wielu wywiadach pojawiła się kwestia zapewniania przez pracodaw-
cę dostępu do elastycznych form organizacji czasu. Jedną z nich, która była 
wymieniana przez rozmówców, jest możliwość zaczynania i kończenia pracy 
o dowolnie wybranych porach. Swoboda wyboru jest jednak zazwyczaj ograni-
czona pewnymi sztywnymi ramami godzin, w których wszyscy pracownicy mają 
być obecni w firmie.

„Dosyć elastyczna, to znaczy godziny. (...) Przedstawiciele medyczni mają czas zada-
niowy pracy, to znaczy to jest 40 godzin w tygodniu, ale to nie jest powiedziane 
ściśle od–do, czyli na przykład 8.00–16.00 czy 9.00–17.00.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Jeśli chodzi o elastyczny czas pracy, to między 7.00 a 8.00 można przyjść do pracy, 
czyli wyjść między 15.00 a 16.00, takie są jakby dozwolone godziny, podczas gdy 
uzgadnia się to z kierownikiem. Jeśli chce się przychodzić w innych godzinach, to 
trzeba napisać pismo do dyrektora spraw pracowniczych z uzasadnieniem, dlaczego 
się chce zmienić godzinę i albo zostanie pozytywnie rozpatrzony wniosek, albo nie.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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„Istnieje kwestia elastycznego czasu pracy, czyli tak naprawdę nasz pracodawca ma 
określone godziny. Możesz przyjść pomiędzy 7.30 a 8.30. Czy przyjdziesz na 7.30 czy 
na 8.00–8.30, to jest twoja decyzja. Natomiast te osoby później pracują albo do 16.30 
albo do 18.00–18.30. I takie są w tym momencie ramy czasowe, które są w firmie.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„W tej chwili jest podobnie: mamy możliwość przychodzenia od godzin porannych, 
mamy tylko taki limit, że musimy być przez osiem godzin i minimum w przedziale 
od dziesiątej do czternastej”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lata) 

Kolejną formą elastycznej organizacji czasu pracy, którą można było zaobser-
wować wśród badanych osób, była możliwość samodzielnego ustalania grafiku 
przez pracowników. Oznacza to najczęściej możliwość wyboru zmian i dni tygo-
dnia, w których dana osoba chce pracować. Możliwość ta jest jednak zazwyczaj 
ograniczona przez konieczność zachowania w skali miesiąca odpowiedniej liczby 
godzin, która musi zostać przepracowana, a także brania pod uwagę interesu 
przedsiębiorstwa w postaci zapewnienia ciągłości pracy czy obsługi klienta. 

„U nas ogólnie nie ma grafiku jako grafiku pracy, tyle że ustalamy między sobą 
tak my jako pracownicy krojowni, dostosowujemy sobie do siebie (...). Na przykład 
jedni przychodzą od rana, drudzy troszkę później i tak, żeby ciągłość tej pracy była.”

(produkcja odzieży, 
<250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

„Najczęściej moi pracownicy są dzieleni na zmiany dwunastogodzinne w nieregulo-
wanym, czyli w układzie czasu równoważnym. I właściwie mają grafiki pracy, które 
sami sobie ustawiają.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Objętym badaniem pracownikom w niektórych firmach oferowana jest również 
możliwość telepracy, czyli pracy z domu, najczęściej za pomocą internetu i urzą-
dzeń mobilnych. Zazwyczaj telepraca jest praktykowana tylko w części tygodnia 
pracy lub w specyficznych przypadkach losowych, typu choroba pracownika. Żadna 
z wypowiadających się osób nie wskazała, że w jej firmie jest to jedyna forma pracy. 

„Koleżanka u nas kiedyś była zatrudniona w tej formie, że w ogóle była z Krakowa, 
więc dwa dni pracowała w Warszawie, a resztę dni pracowała w Krakowie.”

(transport kolejowy, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„My wszyscy mamy wpisane, że mamy zadaniowy czas pracy. Są osoby, które lubią 
pracować w domu. Ja na przykład bardzo lubię pracować w domu.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

W niektórych branżach pojawiały się przykłady pracy na wezwanie w postaci 
dyżurów telefonicznych. Pracownik musi pozostawać w stanie gotowości do 
pracy, będąc w domu, na wypadek bycia wezwanym przez pracodawcę lub 
klienta.

„Oprócz tego są jeszcze takie dyżury telefoniczne, kiedy mamy być w gotowości do 
pracy, jeśli ktoś zachoruje, jakiś wypadek, no i to też je spędzamy w domu, tylko 
z wyprasowanym mundurem, żeby w razie czego wsiąść do auta i od razu jechać.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Mam czasami dyżury telefoniczne, no to mam dyżury telefoniczne, no i jak dzwo-
ni, to muszę odebrać telefon. (...) Z domu czy gdziekolwiek indziej, gdzie mam 
dostępny internet generalnie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Kolejną raportowaną przez rozmówców elastyczną formą jest zadaniowy czas 
pracy, który dotyczy zarówno pracowników fizycznych na najniższych szczeblach 
organizacji, jak i kadry zarządzającej dużymi przedsiębiorstwami.

„Natomiast jest grupa pracowników, takich można powiedzieć robotników terenowych. 
To tam znowu można powiedzieć, że wykonuje się takie jakby zadania. Zadanie jest 
zrobione – dziękujemy bardzo. Może pan sobie iść do domu, bo nie ma sensu, żeby 
się szwendał po terenie. I chodzi o to, że płaci się za pracę w tym momencie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Mam tak zwany nielimitowany czas pracy, to znaczy mam zgodę zarządu, że jestem 
sam dysponentem swojego czasu i właściwie odpowiadam sam przed sobą, jeżeli 
chodzi o układanie sobie czasu pracy. (...) Jako kadra kierownicza jestem rozliczany 
z zadań, a nie z przebywania od godziny do godziny.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Niestety, nie wszystkie zgłaszane przez rozmówców przypadki elastycznej 
organizacji czasu pracy mieszczą się w zasadniczej idei tego pojęcia. Część 
osób za taką formę rozumiała konieczność pozostawania w pracy po godzinach, 
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przychodzenia do pracy w sobotę czy też zabierania jej do domu, czego w żaden 
sposób nie można zaklasyfikować jako społecznie odpowiedzialnego działania 
pracodawcy wobec pracownika. Poniżej znajdują się cztery przykłady wypowiedzi 
opisujących takie pseudoelastyczne działania ze strony pracodawców z branż 
farmaceutycznej, restauracyjnej, nieruchomości i reklamy.

„Bardzo często pół niedzieli też spędzam jeszcze na jakiejś pracy przy komputerze, 
jakichś raportach, analizach. (...) Taki trochę nienormowany czas pracy.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Cały dzień jestem w pracy, tak. Oczywiście z przerwami, mogę… jeśli chodzi o mnie, 
to jest to dość elastyczne, bo mogę zaczynać pracę niekoniecznie o siódmej, ósmej 
rano, mogę ją zaczynać o godzinie dziesiątej, jeżeli moja żona chce wyjść do lekarza, 
na zakupy czy ewentualnie ma coś pilnego do załatwienia (...). Raz w tygodniu, dajmy 
na to, pracuję, również oczywiście w ciągu całego dnia i następnie w nocy też. (...) 
Bardzo dużo pracy też zabieram, bardziej takiej księgowej pracy przy komputerze, 
rozliczanie i właśnie dokumenty wielokrotnie zabieram do domu.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 25–34 lata, kierownik)

„Dość często do domu powracam i w granicach godziny dwudziestej, dwudziestej 
pierwszej, a nawet później i po prostu po spotkaniu z klientami.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„W agencji reklamowej jest tak, że jeśli mamy zlecenia od klientów, a niestety jest 
ich coraz więcej, w związku z tym najważniejsze jest, żeby wykonać zadaną pracę 
i jeśli uda się, nie wiem, skończyć ją wcześniej, to po prostu idziemy do domu. Teraz 
ostatnio się nie udaje, więc po prostu pracujemy w domu albo po godzinach. Więc 
ten czas jest elastyczny, jak to w reklamie.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

6.4.2.  Postawy pracowników wobec elastycznych form organizacji czasu

W odróżnieniu od elastycznych form zatrudnienia, w przypadku elastycznych 
form organizacji czasu pracy większość ocen wystawionych przez pracowników 
była zdecydowanie pozytywna – dotyczy to zarówno osób rzeczywiście z takim 
wymiarem czasu pracy, jak i pracujących w klasycznym, ośmiogodzinnym cyklu.

Podstawową zaletą zauważaną tu przez pracowników jest logika tego roz-
wiązania. Wielu rozmówców uważa, że siedzenie przez osiem godzin dziennie 
w miejscu pracy jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ swoje zadania i obo-
wiązki są często w stanie wykonać w znacznie krótszym czasie. 
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„Uważam, że elastyczny czas pracy powinien być. Nawet jak ja jestem księgową, 
to uważam, że ja powinnam przyjść do pracy i wtedy, gdy mam jakieś zajęcia, 
czyli muszę coś zrobić w domu, no załatwić, gdzieś wyjechać, to móc wyjść (...), bo 
uważam, że najważniejsze jest wykonywanie, znaczy zrobienie swojej działki, swoich 
obowiązków i nie powinno to być zależne od tego, czy ja przyjdę 7.00–15.00, bo 
u nas (...) klienci nie przychodzą fizycznie do naszego biura.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Ja zawsze byłem facetem, który wolał pracować zadaniowo niż godzinowo. Zresztą 
sam doświadczyłem empirycznie, że to wcale nie jest złe. To jakby zupełnie miałem 
inną efektywność u ludzi, inne efekty, byliśmy stawiani za wzór w firmie. W efekcie 
nawet parę osób, które pracowały godzinowo, zostało zwolnionych, bo po prostu 
widać było aż tak dużą różnicę w jakości ich pracy.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Drugą poruszaną w wywiadach kwestią jest wpływ elastycznej organiza-
cji czasu pracy na zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. 
Część osób podkreśla zalety pracy w systemie zmianowym, która pozwala pra-
cownikowi mieć czas wolny w niektóre dni również przed południem, co uła-
twia na przykład załatwienie różnych spraw urzędowych czy odbywanie wizyt 
u lekarza. 

„U mnie w firmie jest tak, że dziewczyny w sklepach pracują co drugi dzień, po 
12 godzin, więc one tego czasu mają sporo wolnego, tych wolnych dni w tygodniu. 
One są zadowolone, one wręcz współczują mi, że ja pracuję 5 dni w tygodniu. Dla 
nich to jest świetna sprawa, bo one w tygodniu (...) mogą coś zrobić. A ja nie (...), 
ja tutaj muszę być, muszę kombinować.”

(produkcja odzieży, 
<250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

Inni rozmówcy podkreślają pozytywny wpływ elastycznych godzin pracy na 
łączenie jej z wychowywaniem dzieci. Samodzielne ustalanie własnego grafiku 
zajęć pozwala uwzględnić w nim godziny otwarcia placówek przedszkolnych 
czy też wypadki losowe, typu choroba dziecka.

„Też mi to pozwalało doskonale właśnie godzić to z życiem rodzinnym, bo chociażby 
rano mogłem spokojnie odwieźć córkę, wtedy do żłobka, później do przedszkola, 
i później bardzo często udawało mi się ją odebrać. Nie musiałem angażować na 
przykład [swoich] rodziców.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Jednak nie wszyscy uczestnicy badania podzielają to przekonanie. Część 
uważa, że elastyczność wpływa negatywnie na ich życie prywatne i rodzinne, co 
widoczne jest zwłaszcza w przypadku telepracy. Osoby pracujące w ten sposób 
skarżą się na zanik granicy między pracą a domem, co sprawia, że często czują 
się tak, jak gdyby cały czas były w pracy.

„Jeżeli człowiek ma dane miejsce pracy, to jest w tej pracy, wychodzi, odcina się, 
koniec. W momencie kiedy ja mam możliwość, tak, z której korzystam, pracy 
w domu, to dochodzi do momentów, gdzie jest taka duża przesada, gdzie no bli-
scy mi mówią, że no coś tu jest nie tak, że non stop jestem jednak w tej pracy.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Inne osoby zatrudnione w elastyczny sposób uważają, że trudniej im przez 
to zaplanować swój plan dnia czy wyjazd, co zapewne jest efektem ustalania 
grafiku ich pracy na bieżąco przez pracodawcę w perspektywie krótkiego okresu 
i bez respektowania potrzeb pracowników.

„Ja, szczerze mówiąc, to bym wolała pracować poniedziałek–piątek, jak biali ludzie. 
No bo to też jest bardziej do zaplanowania czas na wyjazd, weekend dłuższy.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Co do godzin takich elastycznych, to nie jestem zwolennikiem takich. No bo czło-
wiek [ma] taki, mówię, nienormowany dzień pracy, nic nie może zaplanować, taki 
szarpany ten dzień jest, tak? No, jeżeli się pracuje od godziny powiedzmy tam, od 
którejś do którejś, to może jakoś poukładać ten dzionek sobie i to życie poukładać.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

Część uczestników badania zauważa również, że to, czy danej osobie będzie 
odpowiadać elastyczna organizacja czasu pracy, zależy także od jej cech psy-
chologicznych, takich jak wewnętrzna dyscyplina i motywacja do pracy, o którą 
znacznie trudniej jest, w sytuacji gdy nie przebywa się w miejscu pracy, tylko 
na przykład pracuje zdalnie z domu. Inną wadą telepracy, wymienianą przez 
rozmówców, jest także brak bezpośrednich kontaktów z innymi pracownika-
mi, co często utrudnia komunikację i sprawne wykonywanie powierzonych 
im zadań.

„Praca w domu nie zawsze jest efektywna, bo to jest kwestia motywacji. I to też jest 
kwestia jakiejś psychologicznej dźwigni, że co innego robię w pracy, a co innego 
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w domu. I w pracy nawet jak się rozpraszam, to w pewnym momencie siądę. [W domu] 
wszystko mnie rozprasza ciągle, ciągnie, i to nie jest najlepszy dla mnie pomysł.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 25–34 lata, kierownik)

„Nie miałem jakiejś takiej samodyscypliny, żeby jakoś efektywnie ten czas w domu 
wykorzystywać, bo były rzeczy, które mnie rozpraszały. Mimo że wykorzystywałem 
czas, który bym poświęcił na dojazd do pracy, czyli już jakieś 2 godziny, ale mimo 
wszystko czułem, że jakoś mi tego czasu nie starcza. A poza tym, jak przebywałem 
poza organizacją, to czułem się taki niedoinformowany, to znaczy nie wiedziałem, 
co się dzieje i to był mój wybór, żeby ten czas maksymalnie skrócić, takiej pracy 
poza biurem i sam zacząłem przyjeżdżać i zadeklarowałem: słuchajcie, od nowego 
roku tu ja codziennie będę, i tak rzeczywiście było.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Zaobserwowano także przykłady negatywnego nastawienia do elastycznej 
organizacji czasu ze strony pracodawcy. Osoby zajmujące stanowiska kierowni-
cze często uważają, że pracowników korzystających z takich rozwiązań trudniej 
kontrolować i przez to mogą łatwo wykorzystywać tę sytuację, poświęcając na 
pracę mniej czasu oraz pracując mniej wydajnie i mniej efektywnie, niż czyniliby 
to pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa.

„Jest możliwość pracy w domu, jest to tylko raz w tygodniu, no i to też czasami 
jest problematyczne, bo jest takie postrzeganie, że jak ktoś pracuje w domu, to nie 
pracuje. (...) To jest taka nazwa »teleleń« zamiast »telepraca«.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

W kilku przypadkach elastyczna organizacja czasu pracy była rozumiana w spo-
sób wypaczony, jak w podanym niżej przykładzie pracowniczki agencji nierucho-
mości. Rozmówczyni ta musi pracować znacznie dłużej niż ustawowe osiem godzin 
dziennie, przychodząc do pracy wcześniej i wychodząc z niej później, jak również 
pracując w soboty, co właśnie jest przez nią rozumiane jako elastyczny czas pracy.

„Na pewno pracujemy między 10.00 a 18.00 każdego dnia, przedłużając ten czas 
pracy o poranne godziny, tudzież wieczorne godziny, które nigdy nie są nam w żaden 
sposób zwracane, podobnie też jak soboty, gdzie pracujemy zawsze między 10.00 
a 14.00, również wydłużając ten czas w dowolną stronę, co odbywa się kosztem 
swojego czasu i swojego życia rodzinnego.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)
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6.5. Podsumowanie
Za jedną z głównych zalet elastycznych form zatrudnienia i elastycznych form 

organizacji czasu pracy uznawane jest zapobieganie dyskryminacji ze względu 
na płeć i wiek. Rzeczywiście, w przeprowadzonym przez nas badaniu udało 
się odnaleźć przykłady wypowiedzi osób, które jako korzyść płynącą z takich 
form zatrudnienia i organizacji czasu pracy wymieniały możliwość godzenia 
życia zawodowego z prywatnym. Uczestnikami badania, którzy to zauważali, 
nie były wyłącznie kobiety, ale również na przykład młodzi ojcowie. Co ciekawe 
jednak, równie często pojawiały się głosy przeciwne – niektóre osoby uważały, 
że elastyczne formy zatrudnienia zaburzają rozdzielenie sfery pracy od domu 
i przez to mają negatywny wpływ na ich życie rodzinne i prywatne.

Elastyczne formy pracy są też bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym 
ograniczyć dyskryminację ze względu na wiek (Kononowicz i in. 2010: 11; Owen, 
Flynn 2004). W naszych badaniach niestety nie udało się znaleźć przykładów 
na potwierdzenie tego. Praktycznie wszystkie wypowiedzi dotyczyły zatrudniania 
w ten sposób osób młodych, często studentów. 

Zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek to nie jedyne korzy-
ści elastycznej formy pracy. Na przykład Machol-Zajda do zalet elastycznego 
zatrudnienia zalicza: więcej czasu na rozwijanie przez pracownika własnych 
zainteresowań, więcej czasu na kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i rozwój 
zawodowy, większą satysfakcję z wykonywanej pracy, co przekłada się na wyż-
szą wydajność, większe zainteresowanie rozwojem zawodowym oraz głębsze 
utożsamianie z celami organizacji (Machol-Zajda 2007: 65).

Inne zalety wymieniane w literaturze to: mniejsze zagrożenie całkowitej 
utraty pracy w przypadku wykonywania jej u kilku pracodawców, alternatywa 
dla emigracji zarobkowej oraz większa liczba kontaktów zawodowych, skutkująca 
lepszą orientacją na rynku pracy (Skarzyński 2007: 89).

Przekonania te częściowo odnalazły potwierdzenie w naszych badaniach, 
w czasie których niektórzy rozmówcy podkreślali, że elastyczna forma zatrudnie-
nia ułatwiała im godzenie pracy zawodowej ze studiami. Nie udało się odnaleźć 
przykładów pracowników, którzy podawaliby jako zaletę elastycznego zatrud-
nienia posiadanie większej ilości czasu na rozwój własny czy też lepszą sytuację 
na rynku pracy. Przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że dla uczestników 
badania bezpieczeństwo i pewność zatrudnienia są czynnikami ważniejszymi od 
opisywanych w literaturze zalet elastycznych form zatrudnienia, które związane 
są jednak z większym ryzykiem dla pracownika.

Elastyczne formy zatrudnienia wiążą się niestety najczęściej z mniejszym bez-
pieczeństwem zatrudnienia, przejawiającym się w: mniejszej ochronie prawnej, 
krótszych okresach wypowiedzenia, mniejszych odprawach, niższym wynagro-
dzeniu, braku poczucia stabilizacji zawodowej oraz braku możliwości dokształ-
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cania i awansu (Kalinowska-Nawrotek 2005: 104). Potwierdzenia takich postaw 
pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia znalazły się w bardzo wielu 
cytowanych wyżej wypowiedziach naszych rozmówców. 

Machol-Zajda do listy tej dodaje także: osłabione więzi koleżeńskie, utratę kon-
taktu ze środowiskiem pracy, poczucie wyizolowania, utrudniony dostęp do informacji 
o tym, co się dzieje w firmie, trudności w wywiązywaniu się z obowiązków w przypadku 
nowych, nieznanych rozwiązań organizacyjnych, zacieranie granicy między czasem 
pracy a czasem poza nią oraz naruszenie prywatności życia rodzinnego i zasad jego 
dotychczasowej organizacji (Machol-Zajda 2007: 65). Brak stałości zatrudnienia oraz 
brak stałych świadczeń może spowodować brak stabilności w rodzinie, a niejednos-
tajne obciążenie pracą przyczynia się do zaistnienia problemów związanych z pla-
nowaniem przyszłości. Brak wsparcia emocjonalnego ze strony współpracowników 
powoduje z kolei, że pracownik częściej włącza rodzinę w swoje problemy zawodowe 
(Skarzyński 2007: 89). Również w naszych badaniach udało się znaleźć przykłady 
wypowiedzi odnoszące się w podobny sposób do elastycznych form zatrudnienia. 

Ciekawym, a mało do tej pory akcentowanym w literaturze przedmiotu wąt-
kiem, który ukazały nasze badania, są wady elastycznych form zatrudnienia ze strony 
organizacji, jej kierownictwa i realizowanych zadań. Zaliczane są tu takie czynniki 
zniechęcające do kontraktowych form zatrudnienia jak brak zaufania ze strony kie-
rownictwa, a co za tym idzie, powierzanie pracownikom nieetatowym mniej odpo-
wiedzialnych zadań czy też brak poczucia przynależności do organizacji i zespołu. 
Skutkuje to przedmiotowym traktowaniem takich pracowników przez kierownictwo, 
dla którego liczy się tylko efekt realizowanej przez nich pracy i koszt, jaki muszą 
w  związku z  tym ponieść. Z drugiej strony pracownicy kontraktowi rewanżują się 
tym samym, robiąc tylko to, co mają zapisane w umowie, nie interesując się całością 
projektu i nie angażując w jego wykonanie, tak jak robią to pracownicy zatrudnieni 
na umowę o pracę i obecni w siedzibie przedsiębiorstwa podczas jego realizacji.

Podsumowując wyniki badania przeprowadzonego w zakresie elas tycznych 
form zatrudnienia i organizacji czasu pracy należy zauważyć, że o ile elastyczne 
formy zatrudnienia przez zdecydowaną większość rozmówców były oceniane 
negatywnie, to elastyczna organizacja czasu pracy spotkała się z większym entu-
zjazmem jako umożliwiająca łączenie pracy z życiem prywatnym.

Negatywna ocena elastycznych form zatrudnienia wynikała głównie z czyn-
ników, które można podzielić na:
 – psychologiczne – brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa,
 – materialne – brak dodatkowych świadczeń i trudności w uzyskaniu kredytów,
 – organizacyjne – brak zaufania ze strony kierownictwa, powierzanie mniej 

odpowiedzialnych zadań, brak możliwości rozwoju, brak poczucia przy-
należności do organizacji i zespołu.

Pozytywny stosunek do elastycznych form zatrudnienia wyrażały głównie 
osoby patrzące na poruszane zagadnienia z punktu widzenia pracodawcy czy też 
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kadry kierowniczej, a nie szeregowego pracownika, jak również osoby młode, 
traktujące pracę jako zajęcie dodatkowe.

Pozytywny stosunek do elastycznej organizacji czasu pracy zależał głównie 
od osobowości pracownika i rodzaju wykonywanej pracy. Brak wewnętrznej 
motywacji do pracy i samodyscypliny dyskwalifikuje wiele osób w przypadku 
telepracy czy innych elastycznych rozwiązań, w których pracownik musi sam 
decydować o organizacji swojego czasu pracy. Z kolei specyfika pewnych branż 
i rodzajów wykonywanych zadań ogranicza ich elastyczność (np. konieczność 
obsługiwania klientów w określonych godzinach pracy firmy lub też zapewnienia 
ciągłości pracy urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym). Z drugiej stro-
ny w badaniu pojawiły się przykłady branż, których przedstawiciele uznawali 
w swym przypadku inny niż zadaniowy czas pracy za całkowicie nieracjonalny.

Pracodawca, który chce być postrzegany jako odpowiedzialny społecznie, 
powinien podczas wdrażania elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy 
trzymać się podstawowej zasady, jaką jest podporządkowanie ich interesom 
pracownika. Kierowanie się w omawianym zakresie wyłącznie dobrem przed-
siębiorstwa szukającego w ten sposób oszczędności przynosi efekt w postaci 
frustracji pracowników, obawiających się o swoją przyszłość i niezadowolonych 
z narzuconej odgórnie organizacji czasu pracy.

Wprowadzając elastyczne formy zatrudnienia, należy pamiętać o zapewnieniu 
pracownikom odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa i zrównania ich praw 
z  tymi zatrudnionymi na stałym etacie. Można to uczynić za pomocą dodat-
kowych zapisów w umowach cywilnoprawnych lub kontraktach zawieranych 
z osobami samozatrudnionymi. Chodzi tu głównie o prawo do korzystania ze 
zwolnienia z tytułu choroby, prawo do urlopów, korzystania ze świadczeń dodat-
kowych czy też urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Dzięki odpowiednim 
zapisom umowy wymienione uprawnienia mogą być zagwarantowane w sposób, 
który pozwoli na zachowanie formuły umowy cywilnoprawnej. Odpowiedzialność 
społeczna firmy przejawia się zwłaszcza w oferowaniu takich rozwiązań osobom 
mającym małe dzieci oraz będącym w wieku okołoemerytalnym – elastyczne 
rozwiązania pomagają tu zapobiegać dyskryminacji.

Ważną rekomendacją dla pracodawców, wynikającą z przeprowadzonych 
przez nas badań, jest również konieczność dbania, aby pracownicy zatrudnieni 
w sposób elastyczny lub mający elastyczną organizację czasu pracy (zwłaszcza 
pracujący w ramach telepracy) byli włączani w sprawy przedsiębiorstwa. Należy 
zapewnić im możliwie wiele okazji do integrowania się z innymi pracownikami 
oraz zapoznawania się ze strategią i celami całej organizacji. W rezultacie 
takich działań będą oni czuć się częścią zespołu i całej organizacji w stopniu 
podobnym do pracowników zatrudnionych na stałym etacie. Zaniedbanie tych 
kwestii skutkuje nie tylko dyskomfortem osób korzystających z tych rozwiązań, 
ale również gorszą jakością ich współpracy z przedsiębiorstwem.



7
Wynagrodzenia i awanse pracowników 

Magdalena Miedzianowska

7.1. Wprowadzenie 
W badaniach opisanych w rozdziale 4 dotyczącym podejmowania decyzji 

o wyborze pracy, wśród najważniejszych czynników rozmówcy wymienili kwestie 
finansowe. W dalszej części wywiadu pytano o to, na ile istotny jest wzrost 
wynagrodzenia dla kontynuujących zatrudnienie. Można było założyć, że dla 
wielu pracowników wyższa pensja i wyższa pozycja w strukturze zatrudnienia 
będą głównymi wskaźnikami zadowolenia z rozwoju kariery. Z przeprowadzo-
nych rozmów wyłoniły się jednak zróżnicowane opinie na ten temat, zarówno 
potwierdzające hipotezę, jak i będące wyrazem postawy, w której od pieniędzy 
i tytułu ważniejsze są inne aspekty związane z pracą, w tym przede wszystkim 
możliwości doskonalenia się i realizowania swoich ambicji.

Niniejszy rozdział rozpoczyna przedstawienie teorii związanych z rolą 
wynagradzania pracowników w strategii przedsiębiorstwa. Kolejne akapity 
poświęcono charakterystyce opinii naszych rozmówców, dotyczących sposo-
bów wynagradzania. Rozdział zakończony jest podsumowaniem zawierającym 
wskazówki dla pracodawców, dotyczące kształtowania polityki awansów i wyna-
grodzeń, które pozwolą na prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie 
w zakresie relacji z pracownikami.

7.2. Wynagrodzenie i awans w świetle literatury
Strategia wynagradzania powinna stanowić element strategii przedsiębior-

stwa i być dopasowana do realiów ekonomicznych, organizacyjnych i kultu-
rowych, w jakich ono funkcjonuje (Kozioł 2002). Trzeba przy tym pamiętać, 
że do jej stworzenia, prawdopodobnie w formie spisanego dokumentu wraz 
z opisanymi procedurami i procesami, potrzebna jest szeroka wiedza prezen-
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towana przez zarządzających lub pracowników odpowiedzialnych za tę sferę 
funkcjonowania firmy. Dodatkowo, potrzebne są dane zewnętrzne, których 
analiza pozwoliłaby na ustalenie poziomu płac gwarantujących przyciągnięcie 
i utrzymanie pracowników. Taki sposób ustrukturalizowanych działań w zakresie 
polityki wynagradzania jest charakterystyczny dla dużych podmiotów, które 
posiadają do tego wystarczające zasoby. Dotyczy to według niektórych badań 
ponad połowy polskich firm – w badaniach ankietowych deklarują one for-
malną politykę płacową (57%) oraz wdrożenie siatki płac zasadniczych (63%) 
(Jończyk, Woźniak 2011). Jednocześnie takie projekty są zdecydowanie rzadziej 
realizowane w przedsiębiorstwach małych, spośród których tylko 11% zatrud-
niających mniej niż 100 pracowników przeprowadziło wartościowanie stanowisk 
(Jończyk, Woźny 2011: 31). Pozwala ono na określenie relatywnej ich wartości 
dla pracodawcy, a na podstawie ułożonej hierarchicznie struktury stanowisk 
można zbudować siatkę wynagrodzeń oraz dostosować narzędzia motywacji 
bezpośredniej (Kopertyńska 2008: 132–133). Popularny jest natomiast premiowy 
sposób wynagradzania, obecny w większości polskich przedsiębiorstw, nieza-
leżnie od liczby pracowników (Jończak, Woźny 2011: 31–32).

Wynagrodzenie spełnia kilka funkcji:
 – dochodową – pensja umożliwia zakup dóbr koniecznych do zagwarantowa-

nia bytu; zgodnie z tą funkcją dążenie do maksymalizacji wynagrodzenia 
jest jak najbardziej naturalne i przekłada się na zaangażowanie w pracę,

 – kosztową – stanowi jeden z elementów kosztów pracodawcy, związa-
nych z zapewnieniem zasobów ludzkich – przedsiębiorca będzie chciał 
go minimalizować,

 – społeczną – kształtowanie polityki wynagrodzeń wpływa zarówno na rynek 
pracy, jak i na wybory edukacyjne,

 – motywacyjną – wynagrodzenie wpływa na motywację pracowników do 
podejmowania wysiłku, podnoszenia kwalifikacji, zgody na poszerzenie 
obowiązków; funkcja jest tym silniejsza, im bardziej pensja jest powiązana 
z wynikami pracy (Kozioł 2002: 89–91; Jacukiewicz 2004: 50, 55).

Kodeks pracy wskazuje, na jakim poziomie powinno być ustalone wynag-
rodzenie: powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i wymaganym 
kwalifikacjom, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy (Kodeks 
pracy art. 78). Pracodawca jest zobowiązany do terminowego wypłacania pensji, 
co stanowi jeden ze wskaźników wywiązywania się przez niego z obowiązków 
wobec pracowników.

Dbanie o właściwą politykę wynagradzania może być jednym z elementów 
wdrażania w przedsiębiorstwie działań odpowiedzialnych społecznie (Lam, 
Khare 2010: 5). Właściwe finansowe i pozafinansowe motywowanie pracow-
ników umożliwia realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa i powinno być 
powiązane z organizacyjnym systemem zarządzania przez cele (management by 
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objectives – MBO). Wynagradzanie oparte na realizacji mierzalnych i jedno-
znacznych celów oraz regularne ich monitorowanie pozwala na wpływanie na 
zachowania pracowników (w zgodzie z przyjętymi zasadami etycznymi) oraz 
promowanie zachowań odpowiedzialnych społecznie. Dzięki takiemu podejściu 
do zarządzania celami, działania przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpo-
wiedzialności stają się bardziej czytelne dla pracowników, a co za tym idzie 
– ich realizacja będzie bardziej prawdopodobna i wiąże się ze zwiększonym 
zaangażowaniem ze strony personelu (Lam, Khare 2010: 8–9). Odpowiedzial-
ność pracodawcy w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania efektywnością 
może zostać sprawdzona w ramach audytu odpowiedzialności społecznej, który 
powinien zawierać pytania dotyczące tych kwestii, na przykład: „jakie formy 
nagradzania są stosowane w celu docenienia pracowników charakteryzujących 
się wysokim poziomem zachowań zgodnych z przyjętymi celami społecznej 
odpowiedzialności biznesu?” (Lam, Khare 2010: 10).

Można spotkać się z opinią, że odpowiedni poziom wynagrodzenia, oprócz roli 
ekonomicznej, zaspokaja potrzebę osiągnięć i uznania pracowników. Organizacja 
może zrekompensować niski poziom płac i brak bodźca materialnego poprzez 
zadbanie o atmosferę pracy oraz perspektywy rozwoju. Najważniejsze jest, aby 
pracownicy mieli pełną świadomość co do polityki wynagradzania, premiowania, 
możliwości awansu i rozwoju (Jacukiewicz 2004: 55–59). Małe i średnie przedsię-
biorstwa powinny charakteryzować się w zakresie polityki wynagradzania większą 
elastycznością, indywidualizacją wynagrodzeń będącą odzwierciedleniem bardziej 
swobodnej organizacji pracy i podziału zadań. Pracownicy sektora MSP częściej 
pełnią szerokie funkcje, mają większą samodzielność (Juchnowicz 2004: 167–168), 
a ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa jest łatwiejszy do uchwycenia. 
Jednocześnie, jak pokazują badania, małe i średnie podmioty w Polsce rzadko 
stosują procedury regularnej oceny pracowników (Juchnowicz 2004: 172–173). 
W zakresie wynagrodzeń i budowania formalnych sposobów zarządzania karierą 
w sektorze MSP przydatne może być wprowadzenie wartościowania pracy i ocen 
okresowych pracowników.

Ważnym wskaźnikiem rozwoju pracowników, zgodnie z funkcją motywacyjną 
wynagrodzenia oraz w opinii rozmówców uczestniczących w badaniu, jest formalny 
awans – otrzymanie wyższego stanowiska, powiązane ze zwiększonym wynagro-
dzeniem. Gwarancją awansu może być posiadanie indywidualnej ścieżki kariery, 
a w Polsce rozwiązanie to jest wdrożone jedynie w co trzecim przedsiębiorstwie 
(Jończak, Woźny 2011), podobnie jak plany sukcesji, które pozwalają spodziewać 
się zmiany stanowiska na inne – wyższe w określonym czasie. Programom sukcesji 
oraz ścieżkom kariery podlegają głównie osoby na stanowiskach kierowniczych 
i dyrektorskich, częściej w podmiotach największych. Według wyników badania 
obejmującego dużą próbę organizacji w Polsce 31% przedsiębiorstw nie planuje 
wdrożenia indywidualnych ścieżek kariery, 26% – planu sukcesji, natomiast aż 
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52% – systemu rotacji na stanowiskach, czyli rozwiązania, które nie wymaga 
dużych nakładów finansowych w porównaniu z poprzednimi technikami (Joń-
czak, Woźny 2011: 24–28). Analiza opinii ich reprezentantów pozwala wyciągnąć 
wniosek, że stosowanie narzędzi i polityki, które określają wynagrodzenie oraz 
formalne możliwości kariery, wciąż dotyczy tylko części przedsiębiorstw, zazwy-
czaj tych największych, oraz tylko części stanowisk – zwykle najwyższych szczebli 
hierarchii organizacyjnej. Taki sposób zarządzania zasobami ludzkimi może być 
wiązany z przedstawionymi dalej wynikami wywiadów z pracownikami, zgodnie 
z którymi dla wielu z nich najważniejszym czynnikiem jest wynagrodzenie, będące 
najprostszym wskaźnikiem wartości ich pracy, a jego zwiększanie staje się jednym 
z głównych celów zawodowych. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że większość pra-
cujących Polaków nie jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia (71%), a tylko 
7% z nich jest zdecydowanie zadowolonych (Hantz 2012). Większość pracują-
cych nie liczy na wzrost pensji w najbliższych miesiącach, od kilku lat utrzymuje 
się trend, zgodnie z którym Polacy pesymistycznie podchodzą do możliwości 
uzyskania podwyżki. Jeśli porównać siłę nabywczą wynagrodzenia mieszkańców 
lepiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, wysokość polskich pensji pozostaje 
znacznie od nich niższa (Hantz 2012).

7.3. Najważniejsze jest wynagrodzenie
Dla części rozmówców odpowiedź na pytanie, na ile ważny jest dla nich 

wzrost pensji, była jednoznaczna – ich główną motywacją zawodową jest zara-
bianie pieniędzy. Taka postawa nie była związana z poziomem zajmowanego 
stanowiska, przy czym nieco częściej prezentowali ją mężczyźni. Można także 
zauważyć, że osoby w wieku 26–34 lat są bardziej przywiązane do wzrostu 
wynagrodzenia, co wynika zapewne z wczesnego etapu kariery zawodowej oraz 
potrzeb materialnych charakterystycznych na tym odcinku życia. Również osoby 
pomiędzy 45. a 54. rokiem życia stosunkowo częściej prezentowały takie poglą-
dy. Rozumienie rozwoju zawodowego przez awans, powiązany ze wzrostem 
zarobków, wydaje się pozostawać w związku z pozostawaniem w stałym związku 
i posiadaniem dzieci. Co charakterystyczne, rozmówcy stawiający znak równości 
pomiędzy rozwojem i większą pensją powoływali się w swoich wypowiedziach 
na rzekomą oczywistość tego stwierdzenia – ich zdaniem taka postawa jest 
powszechna i naturalna, szczególnie biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny.

„No w ówczesnych czasach to każdy by chciał jak najwięcej zarobić, prawda? Jeżeli 
jest możliwość, żeby była podwyżka, to wcale bym się z tego powodu nie martwiła.”

(górnictwo, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)
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„Pieniądze są też szalenie ważne i nikt mi nie powie, że tak nie jest. (...) Zarobki 
zależą od tego, na jaki pułap wchodzi. Poza tym, ja też mam system motywacyjny, 
który powoduje, że ludzie, którzy są wydajniejsi niż inni, zarabiają więcej.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„To jest główny taki czynnik, dla którego się pracuje: żeby się rozwijać przede 
wszystkim, żeby zarabiać, bo do pracy przychodzi się po to, żeby zarabiać pieniążki. 
Tutaj nie łączyłam z tym żadnych, przynajmniej ja, no bo, to nie jest mój dom, bo 
dom mam w domu.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Tutaj dostałem lepsze pieniądze. One są ważne, ja nie będę się krygował.”
(produkcja komputerów, �250 pracowników, 

mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Im więcej sprzedam, [tym] więcej zarobię. To jest dla mnie chyba najważniejsze 
w tym momencie niż jakiś rozwój zawodowy.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik) 

„Powiem tak, że pieniądze są jakby warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. 
Czyli też oczekuję za to, że się rozwijam, tych finansowych, (...) finansowego doce-
nienia. Ale też działa to w drugą stronę, czyli jeżeli zostanę finansowo doceniony, 
to też nakręca mnie do tego, żeby jeszcze bardziej jakby rozwijać się w tym, co 
robię, tak.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Ja nie łudzę się, że... znaczy, ciężko będzie mi znaleźć pracę, która będzie mi 
sprawiać przyjemność. A jeżeli nie będzie mi sprawiać przyjemności, to przynajmniej 
niech idą za tym pieniądze.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Dziwne by było dla mnie to, jakbym dostał awans, bez podwyżki tak napraw-
dę. Jeżeli ktoś pracuje dobrze, to powinien otrzymywać podwyżkę, która urealnia 
dochód, tak, nawet jeżeli pozostaje na tym samym stanowisku. Niestety, ceny cały 
czas rosną, więc dla mnie zrozumiałe jest, to zawsze wymagam od pracodawcy, 
nawet bez awansu, i o to się kłócę, żeby mieć podwyżkę na poziomie 10% rocznie, 
nawet przy pozostaniu na tym samym stanowisku. (...) Według mnie należy mi się 
ze względu na to, że wzrastają ceny, że to nie jest już ta sama pensja po prostu, 
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jeżeli ma to zostać na tym samym poziomie pensja prze dwa lata, no to ja po prostu 
czuję, jakbym stracił dwadzieścia procent, załóżmy, pensji.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Przy podsumowaniu wypowiedzi osób, dla których wynagrodzenie jest nie-
zwykle istotnym elementem, warto zwrócić uwagę na różny sposób uzasadniania 
tego poglądu – od powodów rodzinnych do poczucia sprawiedliwości.

7.4. Wynagrodzenie nie jest najważniejsze
Wśród rozmówców pojawiła się także odmienna postawa – część z nich zde-

cydowanie podkreślała, że rozwój zawodowy nie jest dla nich równoznaczny ze 
wzrostem wynagrodzenia. Wypowiedzi takie zdarzały się wśród osób na różnych 
poziomach stanowisk, łączył je jednak fakt bycia w stałym związku oraz wiek 
powyżej 34. roku życia. Możliwe, że taka sytuacja życiowa wiąże się z większym 
poczuciem stabilizacji i komfortu związanym również z możliwością posiadania 
wspólnego budżetu domowego oraz z zaspokojeniem potrzeb osiągnięć zawodo-
wych, rozumianych jako wzrost pensji – podczas gdy nastawienie na wzrost wyna-
grodzeń i awans okazało się charakterystyczne dla osób rozpoczynających karierę. 
Powodem koncentracji na innych aspektach rozwoju zawodowego niż wzrost pensji 
może być także zadowolenie z obecnego wynagrodzenia i sytuacji materialnej.

„Wynagrodzenie, no nie ukrywam, nie jest najgorsze, tak że też nie jest w tym 
momencie dla mnie najważniejsze. Gdybym miała dużo niższe wynagrodzenie, to 
może byłoby to dla mnie istotne, ale w tym momencie nie jest.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Wynagrodzenie zawsze ma znaczenie, ale w moim przypadku nie ma znaczenia 
kluczowego. Znaczy, po osiągnięciu pewnego pułapu wynagrodzenia, oczywiście 
można powiedzieć, że się chce więcej, bo to jest naturalne, ale to nie jest tak, że 
to jest decydujące.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Warunki finansowe nie są dla mnie jedynym wskaźnikiem. (...) Nigdy nie miałem 
aż tak źle, rodzice nie byli źle sytuowani, jak gdyby nie brakowało mi pieniędzy. 
Nie mam kredytu do spłacenia itd.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Wynagrodzenie nie jest najważniejsze. To są też ludzie, to są też znajomości, które 
są deklarowane.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„To znaczy to też ważne, ale jak gdyby nie jest... Akurat w moim przypadku, ja nie 
uważam, że to jest najważniejsze.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Niektórzy pracownicy o długim stażu zawodowym, zajmujący stanowiska 
kierownicze postrzegają ciągły wzrost wynagrodzeń i takie wymaganie wobec 
pracodawcy jako praktykę, z której wynikają negatywne konsekwencje.

„Tu był zachowany zawsze u pracodawcy umiar, skromność wynagrodzeń, niekiedy 
nawet i z uposażenia rzeczywiście podstawowego, ale liczył się fakt wzajemnego 
zrozumienia i długofalowość, czyli nie chaos finansowy na zasadzie: że jest pensja 
trzy, cztery tysiące czy pięć, a w efekcie późnej, po jakimś tam zakończeniu dzieła, 
tematu, dochodziło wtedy do jakiejś redukcji wynagrodzenia.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Zauważyłem, że w sytuacji, jeżeli jest szybki awans i szybki awans pieniężny, to 
ludzie na stanowiskach kierowniczych, niższego, średniego czy wyższego szczebla, 
od razu [zwracają się] do pracodawcy: a kiedy dasz mi podwyżkę? I to jest nieko-
rzystne zarówno dla jednej strony, jak i dla drugiej.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Jak pokazują wypowiedzi rozmówców, nie dla wszystkich osób kwestie finan-
sowe stanowią najwyższą wartość, a niektórzy dostrzegają nawet ujemne strony 
awansu i zwiększenia poziomu pensji.

7.5.  Awans i wzrost wynagrodzenia 
jako forma docenienia pracownika

Dla dużej grupy rozmówców wzrost wynagrodzenia i wyższe stanowisko są 
odzwierciedleniem wysiłku pracownika. Wraz ze wzrostem kompetencji i odpo-
wiedzialności pracownicy powinni otrzymać od pracodawcy wymierną nagrodę. 
Takie podejście prezentowały osoby w różnym wieku, jednak nieco częściej 
były one stosunkowo młode, oczekujące na szybki rozwój kariery. Są to osoby, 
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które weszły na rynek pracy w okresie gospodarki wolnorynkowej i prawdopo-
dobnie takiego typu relacji z pracodawcą oczekują. Są gotowe angażować się 
i zdobywać nowe umiejętności, ale w zamian chciałyby zarabiać więcej i piąć 
się po szczeblach hierarchii organizacyjnej. Dla nich naturalną konsekwencją 
i wskaźnikiem rozwoju jest awans powiązany ze wzrostem zarobków. W przy-
padku najmłodszych rozmówców możemy mówić o postawie charakterystycznej 
dla tzw. pokolenia Y – osób urodzonych w późnych latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, które potrzebują szybkiej informacji 
zwrotnej i są skłonne często zmieniać pracodawców, jeśli aktualni nie spełnią ich 
oczekiwań co do poziomu stanowiska oraz pensji. Pokolenie Y charakteryzuje 
się także niskim poziomem lojalności wobec pracodawców, jak również niechę-
cią do rezygnowania z równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

„W ramach rosnących umiejętności rośnie prestiż stanowiska i wynagrodzenie – tak 
powinno być, więc uważam, że jest to ważny element. No wiadomo, w momencie 
wyższego wynagrodzenia ja mogę więcej inwestować w siebie (...). Jest ta silna 
potrzeba wzrostu wynagrodzenia z czasem, więc jest ważne. (...) Jak człowiek się 
rozwija, to ma takie chwile słabości i jak nie ma odzwierciedlenia, to się zaczyna 
zastanawiać, czy warto, czy może zmienić branżę, tak, a jeśli się wtedy, jest ta 
równoległość, stanowiska idą do góry i wynagrodzenia też, to wtedy, jak się zatrzy-
mamy na chwilę i zobaczymy, że trzy lata temu byliśmy znacznie niżej, i jeśli chodzi 
o  finanse, i stanowisko – to jest nam trudniej zboczyć na inną ścieżkę. Myśli się: 
dobra, tyle przeszedłem, no to idę dalej. (...) A jak nie ma tego odzwierciedlenia, 
to nie mamy motywacji, żeby iść do góry.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Nie chciałbym też schodzić niżej w zarobkach, (...) bo tak naprawdę sam awans, 
no OK, jest to zmiana stanowiska, pracy, zawsze działa na plus, no jednak moim 
zdaniem przynajmniej z awansem powinna się wiązać jakaś zmiana finansowa, czyli 
wyższe wynagrodzenie jest. No na pewno jest to ważne w rozwoju zawodowym.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Tak naprawdę chodzimy do pracy po to, żeby zarabiać i po to, żeby właśnie dosko-
nalić siebie. Więc jeśli dostajemy awans, to znaczy, że nasze umiejętności poszły 
etap wyżej i że zasługujemy na to, żeby przenieść nas na inny szczebel. A wynag-
rodzenie to zawsze jest coś, co nas motywuje do dalszej pracy. (...) Tak jak się 
rozwija człowiek, tak się rozwija jego wynagrodzenie.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat)
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Dla osób, które mają za sobą co najmniej kilka lat kariery zawodowej, najważ-
niejsze wydaje się zachowanie relacji pomiędzy rozwojem kompetencji i doświad-
czeń a awansami. Dla zachowania tej równowagi są gotowi zmieniać pracę, tak 
by zaspokajała jednocześnie potrzeby oraz ambicje intelektualne i  finansowe.

„W poprzedniej firmie zarabiałem zdecydowanie mniej, dlatego zdecydowałem się, 
że spróbuję pracy w charakterze przedstawiciela medycznego w firmie farmaceutycz-
nej. (...) Wydaje się, że może istnieć rozwój zawodowy bez wzrostu wynagrodzenia, 
aczkolwiek chyba raczej rzadko tak się człowiek rozwija. Im bardziej się rozwija, 
tym jest bardziej kompetentny. Im jest bardziej kompetentny, tym więcej zarabia 
– przynajmniej tak powinno być.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Awans ściśle wiąże się z rozwojem zawodowym jak dla mnie, no a co za tym 
idzie, też i wynagrodzenie. Bo wiadomo, że skoro zdobywam, skoro mamy większą 
odpowiedzialność, czyli musimy się wykazywać większymi kompetencjami, to też 
jest, powinniśmy być bardziej za to wynagradzani.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Rozwój zawodowy związany z tą częścią finansową, tak więc również awanse z róż-
nych stanowisk i związane z nimi korzyści finansowe. (...) Fajnie jest się uczyć całe 
życie i czegoś nowego dowiadywać, ale niefajnie jest pracować całe życie na jednym 
stanowisku i nie dostawać w związku z tym podwyżek ani idących za tym korzyści 
finansowych, związanych z awansem zawodowym (...). Czuję wewnętrznie, że nicze-
go się nie uczę nowego i nawet jeżeli miałbym zaproponowany awans finansowy, 
a wiedziałbym, że niczego nowego się nie nauczę, że będę tkwił w takim marazmie 
intelektualnym, to zmieniłbym pracę nawet na mniej może płatną, ale [taką] która 
pozwoliłaby mi się dalej rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„To jest za bardzo schematycznie, to znaczy dopiero na przykład po roku można 
ileś zarobić, po dwóch latach załóżmy tyle, a nie jest jak gdyby brany też pod 
uwagę sam fakt, kto co robi i jak to robi (...). Jest po prostu pewien okres, który 
– wiadomo – trzeba spędzić na danym stanowisku, ale jeżeli po pewnym czasie, 
jak gdyby, stanę, załóżmy, no to oczywiście będę szukał dalszego rozwoju, czy to 
będzie finansowy, czy to, nie wiem, intelektualny, załóżmy, czy tam swojej wiedzy, 
to tak naprawdę jedno i drugie jest potrzebne, więc w przypadku jak któreś się 
zatrzyma, to pewnie zacznę szukać czegoś nowego.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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7.6. Funkcja socjalna wynagrodzenia
Kilku rozmówców – mężczyzn, w większości ojców, podkreślało w swoich 

odpowiedziach ważną rolę, jaką ich zdaniem pełni awans związany ze wzrostem 
wynagrodzenia. Dzięki pensji możliwe jest zapewnienie właściwego poziomu zaspo-
kojenia potrzeb materialnych rodziny. Nie uzyskano w badaniu informacji na temat 
aktywności zawodowej partnerek ani żon badanych, jednak niezależnie od ich 
ewentualnej pracy zarobkowej możliwość utrzymania gospodarstwa domowego oka-
zała się zdaniem części mężczyzn biorących udział w badaniu istotnym czynnikiem, 
Kluczową rolą wynagrodzenia jest w tych przypadkach stabilność i przewidywalność.

„Na dzień obecny kierownika, dobrego człowieka, został zwolniony, przyjęty kto inny 
i już nie ma atmosfery, bo na przykład robisz, pracujesz, wykonujesz pracę i nie wiesz, 
za ile, i nie wiesz, za ile. (...) Jest nerwówka, bo przykładowo mówimy sobie tak: no 
chłopaki, zarobiliśmy 2500, nie, a wypłata, a pasek przychodzi i gościu ci mówi, tak 
jak ty byś teraz do mnie powiedział, pytam się: ile zarobiłem w tym miesiącu? No i ty 
mi mówisz: 2400. Robi się źle, gdy otrzymuję pasek i jest 2000. Żonie dzień wcześniej 
mówię, że mam 2400, a ja mu wierzę na słowo, tak było, a  tu przychodzi pasek…”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„W sumie płaca była potrzebna do tego, żeby zapewnić minimum socjalne i pewne 
bezpieczeństwo. (...) Chłopcy zapewnili mi byt podstawowy i kiedy biznes zaczął się 
rozwijać i przynosić jakieś dochody, doszliśmy z poziomem wynagrodzenia do takiej 
kwoty, która pozwala mi funkcjonować jakoś bez pożyczek w miarę. (...) I to jest 
chyba taką najważniejszą rzeczą dla mnie, żebym, nie wiem, za to wynagrodzenie, 
które mam, mógł kupić taką samą ilość butów, co dwa lata temu, czy taką samą 
ilość pieluch czy różnych innych rzeczy. Czyli ta siła nabywcza pieniądza, żeby ona 
nie traciła.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„No to jest chyba istotna sprawa, dla rodziny zwłaszcza. (...) Jeżeli to się wiąże 
oczywiście z pieniędzmi, no to trzeba też, i od razu moja rodzina, no bo w jakiś 
sposób się też status mój społeczny podniesie i mojej rodziny.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Pogoń za pieniądzem nie jest dla mnie sprawą priorytetową. Mając te warunki, 
które mam w tej chwili, mógłbym pokusić się nawet o jakiś spadek dochodów, ale 
właśnie kosztem jakby pewnej stabilizacji, takiej rodzinnej.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Każdy chce zarabiać, żeby utrzymać rodzinę. Jesteśmy młodą organizacją, więc te 
rodziny się dopiero tworzą. Niektórzy mają dzieci, no wiadomo, kasa zawsze się 
przyda. Ale jest… Wydaje mi się, że aż tak dobrze nie płacimy, na tych stanowiskach 
na najniższych szczeblach, ale na tych wyższych – menedżerskich, dyrektorskich, 
jesteśmy w stanie walczyć o swoje i dodatkowo jesteśmy rozliczani za efekty.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Postawa zaprezentowana w powyższych wypowiedziach znajduje swoje źródła 
prawdopodobnie w wybranym modelu życia rodzinnego i systemie wartości. Nie 
były to elementy analizowane w ramach opisywanego badania, jednak mogłyby 
stanowić interesujący punkt wyjścia kolejnych analiz.

7.7. Praca na akord i w systemie premiowym
Oddzielną grupę rozmówców stanowiły osoby pracujące na akord lub w sys-

temie premiowym. Rozmówcy podkreślali, że poziom wynagrodzenia w dużym 
stopniu zależy od ich efektywności – jeśli będą pracować więcej i będą skuteczni, 
to zarobią więcej. Jednocześnie, ze względu na charakter ich pracy możliwość 
awansu pionowego jest często ograniczona. Takie przypadki dotyczyły głównie 
kobiet wykonujących prace związane z działalnością produkcyjną.

„Pracujemy na akord, więc ile pracujesz, tyle zarobisz. (...) Wyższe wynagrodzenie 
zazwyczaj wynika z tego, że więcej panie uszyją czy jakiś inny model, jakąś inną 
technikę, i więcej tego uszyją. Bo nie ma takich premii, tyle, co sobie pracow-
nik wypracuje, tyle dostaje pieniążków. (...) Lepiej szyje, wtedy więcej zarobi. Jak 
dokładnie zrobisz, nie masz poprawek, to więcej szyjesz. Jak zrobisz źle, no to panie 
sprawdzają, przyniosą ci dziesięć poprawek, to poprawiasz i szyjesz, adekwatnie. Jest 
tak, że dziewczyna zarobi na przykładowo 1500, a jest taka, która zarobi połowę 
tego. Bo ma poprawki na przykład, nie?”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„U nas jest wynagrodzenie prowizyjne, więc my awansujemy, jak więcej zarabiamy. 
(...) Po prostu im więcej zarobimy, tym więcej zarobimy.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Żebyśmy mieli większą produkcję, to i większe zarobki będziemy mieć. Kryzys się 
robi wszędzie, to i u nas też, w firmie naszej.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)
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„Sprawa akordowa w razie czego, to trzeba mieć wymagany ten akord wyrobiony. (...) 
Każda rzecz, która jest produkowana przez krawcową, jest wyceniona za sztukę, plus 
te dodatki, ta premia. (...) Niestety, to są podwyżki, ale to nie są wielkie podwyżki, 
bo jak już mówiłam, my jesteśmy spółdzielnią i musimy zrobić, żeby spółdzielnia 
funkcjonowała. (...) W naszym zakładzie nie ma możliwości, żeby zarobić więcej. 
To naprawdę jest niemożliwe, bo my jesteśmy rozliczani z tego, co mamy i koniec. 
I muszą wszystkie świadczenia być odprowadzone z tego, co jest z tego dochodu. 
(...) My mamy pracę w akordzie, każda godzina dla nas to są pieniądze.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

7.8. Podsumowanie
W wypowiedziach rozmówców można wyróżnić kilka charakterystycznych 

podejść do zagadnienia awansu i wzrostu wynagrodzenia. Wśród osób młod-
szych – do 35. roku życia, przeważa postawa, w której wzrost wynagrodzenia 
jest bardzo ważny, a awans staje się koniecznym wskaźnikiem rozwoju zawo-
dowego. W przypadku niespełnienia przez pracodawcę tych oczekiwań osoby 
te są gotowe szukać nowej, lepszej pracy. Taka postawa była częściej prezen-
towana przez osoby pracujące w największych przedsiębiorstwach. Może to 
wynikać z kilku przyczyn: takie podmioty oferują większe możliwości awansu 
w ramach rozbudowanych struktur organizacyjnych, a ich pracownicy są aktyw-
nymi uczestnikami rynku pracy, mieszkającymi zwykle w większych miastach, 
gdzie jest więcej ofert pracy. Poza tym przechodząc proces rekrutacji w korpo-
racji, musieli prawdopodobnie spełnić trudne warunki wstępne, co powoduje 
wzrost pewności siebie i przekonania o własnej wartości dla potencjalnych 
pracodawców. Osoby o nieco dłuższym stażu, pracujące w podobnych warun-
kach, czyli w największych przedsiębiorstwach, częściej prezentują podejście, 
w którym wzrost wynagrodzenia nie jest symbolem rozwoju zawodowego. Może 
to wynikać z różnic pokoleniowych, a także z doświadczenia, które pozwala 
zwracać uwagę na inne, istotne aspekty pracy.

Analiza źródeł teoretycznych i wypowiedzi pracowników biorących udział 
w badaniu pozwala na sformułowanie wskazówek dotyczących budowania poli-
tyki wynagrodzeń zgodnie z zasadami prowadzenia działalności odpowiedzialnej 
społecznie.

Polityka wynagrodzeń, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, powinna 
być oparta na jasnych i znanych pracownikom zasadach, które w przypad-
ku podmiotów zatrudniających ponad 30 pracowników określa kodeks pracy 
nakazujący tworzenie regulaminu wynagradzania. W przypadku przedsiębiorstw 
z  sektora MSP, na których nie ciąży wspomniany obowiązek prawny, spisanie 
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zasad wynagradzania może być dobrą praktyką, świadczącą o odpowiedzialności 
społecznej pracodawcy. Opierając się na zdaniu rozmówców, można powiedzieć, 
że taki regulamin powinien doceniać osiągnięcia oraz staż pracy.

Drugim ważnym elementem jest przewidywalność. Pracodawcy, deklarując 
istnienie możliwości otrzymania podwyżki i awansu jako wyniku spełnienia przez 
pracownika określonych wymogów, powinni dotrzymywać swoich zobowiązań. 
W  przypadku zmian w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, które unie-
możliwią przyznanie wcześniej zapowiedzianej podwyżki, zarządzający powinni 
informować swoich pracowników o zaistniałej sytuacji oraz włączać przedsta-
wicieli pracowników w proces decyzyjny. Partycypacja i partnerskie stosunki 
pomiędzy pracodawcą a pracownikami są podstawą do tworzenia odpowiedzial-
nego miejsca pracy, a konieczność takiego ukształtowania wzajemnych relacji 
dotyczy w szczególności polityki wynagrodzeń.

Istotny jest również sam poziom wynagrodzeń, które powinny spełniać funk-
cję socjalną i pozwalać na zapewnienie realizacji potrzeb życiowych pracowni-
ków. Wysokość pensji może być zależna od lokalizacji przedsiębiorstwa, a co 
za tym idzie – kosztów życia. Pracodawca, rozpoczynając działalność w danej 
miejscowości, powinien brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne. Zasadne 
jest dostosowanie poziomu wynagrodzeń do wysokości pensji w innych pod-
miotach branży i regionu.





8
Rozwój zawodowy – perspektywa pracownika 

Michał Mijal

8.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział dotyczy problematyki związanej z rozwojem zawodowym 

i jego postrzeganiem przez pracowników. Wśród omawianych zagadnień znalazły 
się: rozumienie pojęcia przez badanych, ich subiektywne odczucie na temat 
osobistego rozwoju zawodowego, pożądane kierunki, w których chcieliby się 
rozwijać, napotykane ograniczenia oraz związek między rozwojem zawodo-
wym a wiekiem pracowników. Struktura rozdziału wynika częściowo z analizy 
literatury, a częściowo jest konsekwencją zebranego materiału badawczego. 
W odpowiedzi na zadawane pytania rozmówcy mówili nie tylko o rozwoju 
zawodowym rozumianym wąsko (tj. jako szkolenia), ale także o swoich prefe-
rencjach. Jako że zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju zawodowego 
jest jednym z istotnych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu, odpo-
wiedzi udzielone w wywiadach pozwalają spojrzeć z szerszej perspektywy na te 
jej elementy, które nie wynikają bezpośrednio z obowiązków nałożonych przez 
ustawodawcę, ale z dobrej woli i właśnie poczucia społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa.

Czynniki decydujące o rozwoju zawodowym zależą jednak zarówno od pra-
codawcy, jak i od samego pracownika. Z jednej strony poczucie kompetencji 
zawodowej jest silnie pozytywnie związane z satysfakcją z pracy (Ko 2012), 
co z kolei wpływa na motywację do rozwoju (Chan, Auster 2003). Dodatnim 
sprzężeniem zwrotnym jest także różnorodność dotychczasowych doświadczeń 
zawodowych – im więcej różnych prac wykonywał dotychczas pracownik, tym 
większą ma potrzebę rozwoju zawodowego (van der Heeijden 2001). Z tego 
badania nie wynika, czy różnorodność prac w przeszłości jest przyczyną czy 
skutkiem pewnych predyspozycji osobistych, ale już sam statystycznie istotny 
związek skłania do uwzględnienia czynników osobowych jako ważnych w kształ-
towaniu rozwoju zawodowego.
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Przekonanie o pozytywnym skutku rozwoju zawodowego (Kao i in. 2010) oraz 
subiektywnie postrzegana rzetelność źródła informacji na temat rozwoju (Wermke 
2012) także silnie wpływają na motywację do takich działań. Dodatkowo, czyn-
niki demograficzne również oddziałują na taką motywację: wiek – negatywnie, 
a poziom wykształcenia – pozytywnie (Schambach 2001). Potwierdzają to inne 
badania – zachodzi istotny statystycznie negatywny związek z poczuciem bycia 
starym (Chan, Auster 2003). Z drugiej strony istnieją badania wskazujące, że 
osoby starsze inwestują podobną ilość czasu i wysiłku w rozwój zawodowy jak 
młodsi pracownicy (Greller 2006), co sugeruje ostrożność w tworzeniu sądów 
opartych na wiedzy potocznej i wskazuje na ciekawy temat do dalszych badań.

Negatywnie na rozwój zawodowy wpływa także subiektywnie postrzegana 
nieumiejętność sprostania obowiązkom wynikającym z przeniesienia na nowe 
stanowisko, a co za tym idzie, brak chęci rozwoju (Williams, Hunter 1992).

Wśród czynników organizacyjnych na pozytywny związek z poczuciem 
i  potrzebą rozwoju mają wpływ wspierający kierownik (Chan, Auster 2003) 
oraz wsparcie ze strony współpracowników i kolegów (Crawford i in. 2006), 
natomiast negatywny – praca na część etatu (Chan, Auster 2003), brak wsparcia 
ze strony organizacji (Williams, Hunter 1992) oraz brak informacji na temat 
oferowanych przez organizację możliwości rozwoju (Williams, Hunter 1992).

8.2. Rozwój zawodowy w świetle przeprowadzonych badań
Jak pokazują badania, percepcja rozwoju zawodowego przez pracowników 

zależy między innymi od wieku zatrudnionych, stażu pracy, płci i branży. W prze-
prowadzonych wywiadach udało się zaobserwować część spośród tych zależności.

8.2.1. Czym jest rozwój zawodowy

Rozmówcy, pytani o definicję rozwoju zawodowego, w większości przypad-
ków podawali trzy czynniki, które ich zdaniem składają się na to zjawisko: 
szeroko rozumianą naukę, wzrost zarobków oraz awanse. Nauka i szkolenia to 
temat, który przewijał się w największej liczbie wywiadów i w praktycznie każdej 
grupie rozmówców, niezależnie od płci, wieku, rozmiaru przedsiębiorstwa czy 
branży. Przykładowe wypowiedzi na pytanie o definicję rozwoju zawodowego 
dotyczyły na przykład nauki rozumianej dość ogólnie.

„Dokształcanie, czyli podwyższanie swoich kwalifikacji, jak i ewentualnie przeglą-
danie jakichś pism fachowych.”

(górnictwo, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)
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„Rozwój zawodowy jest jak się cały czas czegoś nowego uczysz, coś nowego poznajesz.”
(produkcja mebli, 

<250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Dla mnie rozwój zawodowy to jest przede wszystkim to, żeby stawać się lepszym 
merytorycznie pracownikiem i lepiej wykonywać swoje obowiązki. Czyli nabywanie 
wiedzy merytorycznej.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
 <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Były także wypowiedzi bardziej konkretne, odnoszące się bezpośrednio do 
szkoleń:

„Rozwój zawodowy na pewno pozyskiwanie jakichś nowych wiadomości, umiejęt-
ności, nabywanie doszkalania, dokształcania itd.”

(działalność pocztowa, 
�250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

„Szkolenia, zdobywanie wiedzy, poszerzanie horyzontów, nauka języków (...). Rów-
nież poznawanie ludzi, poznawanie otoczenia, poznawanie osób, z którymi no mógł-
bym ewentualnie kiedykolwiek się związać zawodowo i w dalszym ciągu rozwijać 
swoje horyzonty.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Możliwości szkolenia, i tylko w zasadzie możliwości szkolenia.”
(obsługa rynku nieruchomości, 

<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Jedna z wypowiedzi dotyczyła także bezpośredniego zastosowania nabywanej 
w dowolny sposób wiedzy:

„Rozwój zawodowy to myślę, że na pewno zdobywanie jakiejś wiedzy z zakresu 
technologii, w których pracuję, na pewno zdobywanie doświadczenia w tym, co 
robię, czyli w jakimś zarządzaniu, zarządzaniu ludźmi, tak samo w wykorzystaniu, 
wykorzystywaniu narzędzi, wykorzystywaniu technologii, doświadczenie w kolejnych 
jakby projektach, w problemach, które muszę jakoś tam rozwiązywać na co dzień.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Charakterystycznym zjawiskiem, które przewijało się przez większość roz-
mów, była swoista dychotomia – część pracowników rozumiała szkolenia jako 
obowiązek pracodawcy, natomiast część uważała, że sami powinni o to zadbać. 
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Można to odczytać ze słów używanych do opisu zjawiska: pierwsza grupa mówiła 
o „możliwościach” czy „oferowaniu”, natomiast druga używała czasowników: 
„poznaję”, „poszerzam” itp. Szkolenia były najczęściej podawanym elemen-
tem definiującym rozwój zawodowy, ale nie jedynym. Drugą grupą odpowiedzi 
były te akcentujące możliwość rozwoju poprzez zmianę stanowiska lub awans 
(poziomy lub pionowy).

„To jest jeden punkt, który zaowocował rozwojem przez zmianę stanowiska.”
(produkcja artykułów spożywczych, 

�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Bardzo dobrze rozwój zawodowy można opisać właśnie moją drogą, jaką przecho-
dziłam w firmie. Na początku byłam przedstawicielem medycznym, potem byłam 
przedstawicielem medycznym – wsparciem dla marketingu, czyli przedstawicielem 
medycznym marketing support i kontaktowałam się z product managerami w waż-
nych kwestiach – dodatkowe zlecenia, dodatkowe zajęcia. Następnie byłam trenerem, 
czyli wielu nowych przedstawicieli, którzy właśnie zaczynało pracę, pracowało razem 
ze mną i trenowałam ich, coachowałam, wprowadzałam w pracę przedstawiciela 
medycznego, a następnie zostałam regionalnym menadżerem, czyli kierownikiem, 
kierownikiem czterech linii na terenie no prawie trzech województw.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Rozwój zawodowy to jest głównie kwestia awansu. W przypadku [nazwa firmy] 
nie było możliwości awansu poziomego, była możliwość awansu pionowego i też 
w moim przypadku tak się stało: po sześciu latach pracy awansowałam na dyrektora 
regionu, czyli zmieniła się struktura.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Odpowiedzi tego typu były nieliczne, więc trudno jest jednoznacznie określić 
jakieś elementy wspólne lub charakterystyki łączące te wywiady. Na pewno 
jednak występowało w części wywiadów przekonanie, że same szkolenia to za 
mało, żeby mówić o właściwym rozwoju zawodowym. Trzecia kategoria odpo-
wiedzi opisująca rozwój zawodowy jako wzrost zarobków pojawiła się wyłącznie 
w wywiadach z kobietami. Niektóre osoby mówiły o tym wprost.

„W zeszłym roku zarabiałam, nie wiem, 8 tysięcy, a w tym roku, zarabiam 14 tysię-
cy, prawda?”

(produkcja artykułów spożywczych,
 <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Rozwój to są też pieniądze.”
(produkcja odzieży, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Pierwsza rzecz, która mi się ciśnie do głowy, to jest wielkość przelewów.”
(produkcja komputerów, �250 pracowników, 

mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Inne opisywały to zagadnienie w sposób nieco bardziej pośredni, ale też 
akcentowały znaczenie czynnika finansowego.

„Wynagrodzenie, myślę, po części też.”
(transport kolejowy, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata, kierownik)

„Wydaje się, że może istnieć rozwój zawodowy bez wzrostu wynagrodzenia, acz-
kolwiek chyba raczej rzadko tak się człowiek rozwija. Im bardziej się rozwija, tym 
jest bardziej kompetentny. Im jest bardziej kompetentny, tym więcej zarabia, przy-
najmniej tak powinno być.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Jedynie kobiety poruszały tę kwestię w wywiadach, przypuszczalnie dlatego 
że dla mężczyzn zarobki i ich wzrost są powiązane z innymi elementami pracy 
zawodowej niż sam rozwój – są raczej podstawowym warunkiem realizacji zadań 
w firmie. Jednak to przypuszczenie nie może być zweryfikowane na podstawie 
dostępnych danych. Co ciekawe jednak, dla niektórych rozmówców – właśnie 
mężczyzn – podwyżka nie była elementem rozwoju zawodowego.

„Rozwój zawodowy postrzegam… nie postrzegam przez upgrade [udoskonalenie, 
poprawę] warunków pracy, to nie jest dla mnie rozwój zawodowy, to jest raczej 
upgrade warunków pracy, jeśli dostaję podwyżkę, to nie jest to dla mnie, nie wiem, 
element rozwoju zawodowego, tak, to jest podwyżka.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

W niektórych przypadkach padały jeszcze inne wyjaśnienia, między innymi 
związane z poszerzaniem pracy i zakresu wykonywanych obowiązków.

„[Rozwój przejawia się] w powierzaniu większej ilości zadań, z których się wywią-
zujemy.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Nowe obowiązki na przykład.”
(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Ktoś powierza mi takie nowe obowiązki – to też znaczy, że no jest jakiś tam rozwój.”
(telekomunikacja, �250 pracowników, 

mężczyzna, �34 lat)

„Rozwój zawodowy w naszej firmie znaczy to, że dostaję nowe zadania, dzięki tym 
zadaniom uczę się nowych rzeczy.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Część osób wspominała o tym w nieco szerszym kontekście, ale również 
mówiąc o wykonywaniu nowych zadań jako o istotnym czynniku rozwoju.

„Tutaj mogłam się po prostu rozwijać, z szefem wspólnie decydowałam o różnych 
sprawach. No głównie on, wiadomo, że to jego biznes, ale liczył się z moim zdaniem.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„Rozwój zawodowy dla mnie oznacza zwiększenie swoich kompetencji, większy 
zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy i także w większym zakresie reali-
zowanie obowiązków, które się gdzieś tam dotychczas realizowało, czy też nowe, 
bardziej skomplikowane może jakieś projekty.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Takie wypowiedzi padały ze strony zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym 
kobiety częściej wspominały o zadaniach, a mężczyźni o obowiązkach. Nieliczni 
rozmówcy z branż zaawansowanych technologii postrzegali rozwój zawodowy 
bardziej wielopłaszczyznowo.

„Rozwój zawodowy postrzegam jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna 
to jest wiedza zdobywana podczas pracy, czyli nieustanny rozwój swoich możliwości, 
swojej wiedzy na temat tego, co się robi, doświadczanie coraz nowych problemów, 
coraz nowych rozwiązań, coraz nowych szkoleń. I to jest jakby jedna płaszczyzna 
rozwoju zawodowego. Druga płaszczyzna rozwoju zawodowego to jest jakby rozwój 
zawodowy, związany z tą częścią finansową, tak więc również awanse z różnych 
stanowisk i związane z nimi korzyści finansowe. Bo to też jest rozwój zawodowy. 
Fajnie jest się uczyć całe życie i czegoś nowego dowiadywać, ale niefajnie jest pra-
cować całe życie na jednym stanowisku i nie dostawać w związku z tym podwyżek 
ani idących za tym korzyści finansowych, związanych z awansem zawodowym.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Dla mnie to są, powiedzmy, dwa aspekty. Jeden to jest taki rozwój w boju, czyli 
w praktyce, czyli na bazie realnych projektów, takich rzeczywistych – czyli pozna-
wanie nowych sytuacji, odnajdywanie się w nowych sytuacjach, poza tym uczenie się 
pewnych wzorców, które mogą być potem wykorzystane przy kolejnych sytuacjach, 
czyli zdobywanie doświadczenia. A drugi – to jest taki [rozwój] formalny, czyli 
udział w jakichś szkoleniach czy różnych innych formach przekazywania wiedzy, 
dedykowanych do tego celu, czyli specjalnie organizowanych po to, żeby jakiś tam 
zasób wiedzy przekazać. To rozumiem przez rozwój zawodowy.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Z jednej strony rozwój zawodowy to rozwój jakby kompetencji na danym stano-
wisku. To też jest istotne, bo zawsze lepiej jest, jak człowiek czegoś się uczy, coś 
poznaje, wtedy się praca po pierwsze nie nudzi, po drugie też jakby jego umysł 
pracuje, więc ciągle coś tam. Ciągłe poznawanie czegoś nowego powoduje, że praca 
jest lepsza, bardziej ciekawa i człowiek ciągle myśli, tak jakby się umysł nie starzeje 
tak szybko. A z drugiej strony to może też być taki rozwój, jeśli chodzi o szczeble 
kolejne, i to też jest. Zawsze możliwość rozwoju, obojętnie, jakiegokolwiek, jest 
zawsze dużo bardziej ciekawa, niż jak nie ma żadnej możliwości.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Te trzy wypowiedzi są doskonałą ilustracją bogatego i szerokiego rozumienia 
rozwoju zawodowego. W pierwszym przypadku rozmówca przeciwstawił sobie 
zdobywanie wiedzy i otrzymywanie podwyżek, w drugim zaś wiedzę praktyczną 
i teoretyczną, a w trzecim – zdobywanie wiedzy i awansowanie. Jest to doskonałe 
podsumowanie różnych możliwych definicji rozwoju zawodowego i  odmiennych 
perspektyw pracowników. Tak bogate i przemyślane odpowiedzi na pytania sugerują, 
że cała trójka reprezentuje osoby o szerokim doświadczeniu i prawdopodobnie 
z dużą wiedzą także na tematy niezwiązane bezpośrednio ze sprawami zawodowymi.

Rozumienie pojęcia rozwoju zawodowego przez poszczególnych rozmówców 
było, jak widać, zróżnicowane, ale większość pozostałych odpowiedzi była dość 
intuicyjna i obejmowała zarobki, szkolenia i awanse. Charakterystyki łączące 
poszczególnych badanych były dość zróżnicowane, z jednym wyjątkiem – wyłącz-
nie wypowiedzi kobiet dotyczyły ważności wzrostu zarobków jako elementu 
rozwoju zawodowego.

8.2.2. Subiektywne odczucie rozwoju zawodowego

Rozmówcy pytani o subiektywną ocenę ich własnego rozwoju zawodowego 
wskazywali głównie na dwa czynniki: poczucie wzrostu kompetencji oraz pochwały 
od przełożonych. Pierwszy jako istotny czynnik rozwoju był charakterys tyczny 
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(z nielicznymi wyjątkami) dla pracowników dużych przedsiębiorstw oraz mężczyzn. 
Pojawiały się wypowiedzi oceniające rozwój przez pryzmat wzrostu umiejętności 
i kompetencji.

„Dla mnie osobiście rozwojem zawodowym jest odczucie wzrostu moich kompetencji, 
czyli to, że po prostu mam większe kompetencje, jestem bardziej kompetentny, mam 
większa wiedzę, potrafię bardziej dogłębnie analizować pewne projekty.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Inne wypowiedzi dotyczyły mniej umiejętności, a bardziej wiedzy.

„Jeżeli coś nowego się nauczę. Dzień uważam za stracony, jeżeli nie dowiedziałem 
się czegoś nowego.”

(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Ja odczuwam, że się uczę, może coraz [więcej] nowych rzeczy się dowiaduję, że mam 
styczność z nowymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami, jakie się na rynku poja-
wiają. Coś nowego zawsze się dowiaduję. To też jest poczucie tego, że się rozwijam.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Skąd wiem, że idę do przodu? Dobre pytanie... Na pewno to, że znam się już na 
dwóch systemach, nie na jednym, ale to znaczy na pewno jakieś doświadczenie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

Pojawiła się też wypowiedź określająca rozwój zawodowy jako funkcję szybkości 
wykonywania zadań.

„Powiedziałabym, że po szybkości wykonywania pewnych działań.”
(handel detaliczny, �250 pracowników, 

kobieta, �34 lat)

Subiektywna ocena poprawy jakości wykonywania własnej pracy jest silnie 
uwarunkowana osobowościowo i jedynie w niektórych przypadkach można przy-
pisywać takie wypowiedzi czynnikom zewnętrznym. Czynniki zewnętrzne, czyli 
na przykład pochwały przełożonych lub współpracowników, były wymieniane 
przez pracowników firm zarówno małych, jak i dużych. Element pochwał od 
przełożonych pojawiał się w różnych wywiadach.

„Jeśli daną pracę wykonuję dobrze, ja staram się to zrobić jak najlepiej i jeszcze 
jestem doceniana to, jako przez szefostwo.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)
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„Wracając do twojego pytania: skąd wiem, że się rozwijam? Jakby feedback, który 
dostaję od swoich przełożonych po projekcie czy właśnie przy okazji tego całego 
[nazwa programu szkoleń i oceny pracowników] rocznego i półrocznego, no to on 
pokazuje, że coś się zmieniło – że robię lepiej, że więcej rzeczy ogarniam samemu, 
że więcej na mnie scedowują obowiązków, i tak dalej, i tak dalej.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Natomiast wskazania na pochwały od kolegów i współpracowników występo-
wały dużo rzadziej.

„Mnie doceniali pracownicy, że jestem wartościowym pracownikiem, sądzę, że przez 
to te odznaczenia i awanse.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa, płci rozmówcy i innych 
analizowanych zmiennych pochwały przełożonych i współpracowników pojawiały 
się w różnych wywiadach. Ten czynnik jest istotniejszy z perspektywy społecznej 
odpowiedzialności biznesu, ponieważ organizacja ma na niego bezpośredni 
wpływ. Pojawiały się też nietypowe wypowiedzi oceniające subiektywne poczucie 
rozwoju. Dotyczyły one między innymi zmiany branży jako elementu rozwoju.

„Przejście do tej branży, no to przede wszystkim była dla mnie taka nobilitacja, bo 
już jakby byłem bliżej tej medycyny mojej upragnionej.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Innym nietypowym wątkiem pojawiającym się w wypowiedziach było podej-
ście rozmówcy do realizowanych zadań.

„Rozwiązanie jakiegoś problemu technicznego i uzyskanie jego celowości, to przynosi 
zadowolenie nie tylko mnie, ale i również tym pracownikom, z którymi dany, daną 
rzecz żeśmy robili. Coś, co się robi inaczej, coś, co wymaga innego podejścia, innej 
konstrukcji, innych użytych materiałów i okazało się, że to, co żeśmy wymyślili, 
czy to, co ja wymyśliłem w tej koncepcji, zostało wykonane i to się sprawdziło, no 
to jest to jakimś takim oczekiwaniem tego, że o, teraz robimy tak, a robiliśmy to 
inaczej. No ale to, co robimy teraz po nowemu, też dało rezultaty, no to jest OK.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Występował też czynnik związany z oceną własnego rozwoju przez pryzmat 
sytuacji innych pracowników.
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„To są dwie możliwości, tak? Znaczy albo poprzez zestawienie z otoczeniem, czyli 
jeżeli widzę, że na przykład koledzy, którzy zajmowali się mniej więcej tym samym, 
nagle poszli do przodu, w rozumieniu, że zajmują się nowszymi rzeczami albo więk-
szym zakresem odpowiedzialności albo awansowali nawet w tej płaskiej strukturze 
hierarchii, no to to jest taki sygnał, że stoję w miejscu albo posuwam się wolno. 
A drugi to jest też taka wewnętrzna ocena, czyli jeżeli po raz kolejny, kolejny raz 
robię to samo, nic nowego, wpada się w pewną rutynę, to też jest forma, sygnał, 
że się staje w miejscu.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Ostatnim nietypowym wątkiem, definiującym subiektywne poczucie rozwoju 
zawodowego, była odczuwana przez rozmówcę radość, czerpana z wykonywania 
pracy. Wynikała ona zarówno z wewnętrznego poczucia dobrze wykonywanej 
pracy, jak i z obserwacji otoczenia.

„Chociażby z tego powodu widzę, czy idę z radością do pracy rano czy wstaję, czy 
chce, czy mi się już nie chce.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Potem widzi takie swoje klony, które przychodzą do tej pracy i dlatego, że my je 
wyszkoliliśmy, wszystkiego wyuczyliście, one robią dokładnie te same nawet ruchy, 
dokładnie to, co my robią, tak więc to jest takie bardzo satysfakcjonujące, no i chyba 
to najbardziej…”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„– A po czym pani poznaje, że pani idzie do przodu i nie tkwi w miejscu w danym 
momencie?
– Po tym, że się nie nudzę.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Te nietypowe wypowiedzi wiązały się z czynnikami osobowościowymi i były 
względnie niezależne od działań samej organizacji. Z drugiej strony niektórzy 
badani wyrażali poczucie braku możliwości dalszego rozwoju – zwykle (choć 
nie zawsze) związane również z wielkością przedsiębiorstwa, w którym pracują.

„W tym momencie, na obecną chwilę mój rozwój jest zatrzymany. Osiągnąłem 
chyba wszystko, co mogłem osiągnąć w tej firmie.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Zostałem przyjęty na stanowisko specjalisty i bardzo szybko zostałem kierownikiem, 
co się wiązało z jakimś tam awansem. (...) Jeśli chodzi o rozwój zawodowy w tej 
firmie, to doszedłem już do ściany.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Jeżeli chodzi o mnie i o ten zawód, to jest to raczej związane z taką sprawą trochę 
losową, w tym sensie, że jeżeli są jakieś nowe wyzwania, a one się pojawiają wtedy, 
kiedy nasze budynki, nasze wspólnoty, właściciele nieruchomości, które obsługujemy, 
mają jakieś nowe potrzeby i coś się dzieje nowego, to mam wrażenie, że rzeczy-
wiście idę do przodu. A jeżeli ciągle siedzę i dłubię i klepię to samo, no to mam 
poczucie takiej stagnacji właśnie.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Wypowiedzi te padały zwykle (choć nie wyłącznie) z ust pracowników mniejszych 
przedsiębiorstw, co wydaje się być dość zrozumiałe, zważywszy na faktyczne możli-
wości awansowania w tego typu podmiotach. Co charakterystyczne, z jednym tylko 
wyjątkiem osoby skarżące się na brak możliwości rozwoju zawodowego to pracow-
nicy poniżej 35. roku życia. Może to wynikać z jednej strony z innych oczekiwań 
wynikających z procesu socjalizacji i wychowania w innym okresie, a z drugiej 
z braku takiej potrzeby wśród osób starszych. Jednoznaczne określenie przyczyny 
opisanego zjawiska nie jest jednak możliwe na podstawie zgromadzonych danych.

8.2.3. Kierunki rozwoju zawodowego

Wspólne dla wielu branż i grup wiekowych było poczucie przymusu (zarów-
no wewnętrznego, jak i zewnętrznego) rozwoju zawodowego. Część badanych 
odnosiła je do ogólnych uwarunkowań i swoich systemów wartości.

„Przeważnie, jak człowiek nic nie przegląda, ani czasopism fachowych, ani nie 
dokształca się, to wtedy cofa się.”

(górnictwo, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„Jeśli ktoś się zatrzymuje w miejscu, to znaczy, że się cofa.”
(produkcja metali, �250 pracowników, 

mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Jeżeli się nic nie robi, to się stoi w miejscu, a czasami się stoi, czasami się cofa. 
Tak że rozwój to przede wszystkim jakieś nowe obszary trzeba zagospodarowywać.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Część z kolei odczuwała presję ze strony otoczenia rynkowego organizacji.

„Nasz rozwój, rozwój pracowników tej firmy, jest absolutnie związany z tym, że my 
musimy jak gdyby rozwijać się cały czas, śledząc aktualne tendencje tego, co się 
dzieje na rynku i tego, co robi w tej sprawie nasza firma. Ponieważ jeżeli mamy 
poczucie, że jeżeli nie będziemy tego śledzić i nie będziemy w stanie przekazać 
tego naszym klientom, zostaniemy pokonani.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Bo tak narzuca rynek: nie rozwijasz się, no to stoisz.”
(farmacja, <250 pracowników, 

mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Poczucie imperatywu rozwoju zawodowego występowało u bardzo różnych 
rozmówców i niezależnie od rozmiaru firmy oraz branży, w której działa. Nie-
którzy rozmówcy wyrażali świadomą i bardzo sprecyzowaną potrzebę dalszego 
rozwoju i konkretne wyobrażenia na temat jego ewentualnego kierunku. Przyj-
mowały one bardzo różną formę. Jedną z potrzeb była chęć awansu i objęcia 
wyższego stanowiska kierowniczego.

„Ja myślę, że jedyna rzecz, której mi tutaj brakuje, to jest zespół. I jakbym dostał, 
powiedzmy, taki zakres odpowiedzialności, samodzielności i jeszcze bym dostał 
zespół, no i ta moja [praca] jest trochę związana z takimi rzeczami, z satysfakcją 
klienta, a trochę myślę, żeby poszło w stronę wyzwań związanych ze sprzedażą, 
z  takimi bardziej twardymi i mierzalnymi rzeczami. Przy czym, to musiałaby być 
funkcja jakoś wysoko osadzona w strukturze, która miałaby bardzo dużą samodziel-
ność, zespół – na to bym liczył.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Inną potrzebą rozwoju było po prostu zdobywanie nowej wiedzy i umie-
jętności:

„Zdobywanie wiedzy, kontakt. Wiele aspektów, nabywanie nowych umiejętność, 
tak. Chciałabym za dziesięć lat czuć, że umiem coś, czego nie umie pięćdziesiąt, 
sześćdziesiąt procent społeczeństwa, że coś, co wykonuję, jest wyjątkowe i czuć ten 
nakład pracy, który włożyłam. Na pewno też ważnym aspektem jest dla mnie kon-
takt z ludźmi z różnych kultur, dlatego też pewnie wybrałam korporację. Wiem, że 
to jest, wtedy jest możliwość styku bliższego z ludźmi żyjącymi w innych realiach.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)
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„Wręcz wołałbym jakieś poważniejsze wyzwania, w drugą stronę, żeby się wiązało 
z jakąś większą ilością pracy, ewentualnie z nowymi wyzwaniami. Nie chciałbym 
jakiejś takiej pracy, żeby mniej robić.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Pojawiła się także jedna wypowiedź bezpośrednio odnosząca się do kwestii 
wynagrodzenia.

„Zera by mogły rosnąć, nie znam kogoś, kto by powiedział, że ma za dużo pieniędzy.”
(transport lotniczy, �250 pracowników, 

mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Były to bez wyjątku osoby młode, co jest w zgodzie z wnioskami z przytoczonych 
badań, które sugerują, że starsi pracownicy mają niższą motywację do samokształ-
cenia i dalszego rozwoju zawodowego. Młodzi częściej myślą o  samorozwoju, 
traktując go jako swoistą inwestycję, która ma największą szansę zwrotu, jeśli 
zostanie poczyniona właśnie na wcześniejszym etapie życia.

W niektórych przypadkach rozmówcy podawali dość specyficzne kryteria 
określające rozwój zawodowy w ich organizacji i wykraczające poza tradycyjne 
ramy nakreślone przez literaturę przedmiotu. Rozwój zawodowy może być 
postrzegany jako zdobywanie nowych klientów.

„W przypadku naszej firmy i naszej branży, no to jak gdyby rozwój zawodowy polega 
głównie na jednej rzeczy. Mianowicie: na zdobywaniu jak największej ilości klientów.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Rozwój zawodowy można też rozumieć jako bezwzględne podporządkowanie 
się wymogom kontrahenta.

„Na temat rozwoju zawodowego to mogę powiedzieć niewiele, dlatego że my mamy 
odbiorcę, który nam przedstawia swoje wzory i my się ściśle do jego wzorów musimy 
zastosować i dla niego wykonujemy to, co on chce, jak wspomniałam, się zmienia, 
ale to wszystko jest do niego wysyłana próbka on wyraża zgodę no i wtedy akcep-
tuje to czy nie.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

I wreszcie pojawiła się jedna wypowiedź opisująca rozwój zawodowy jako 
obowiązkowe szkolenia komputerowe.
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„W tej chwili to rozwój to tylko jedynie, co na tych komputerach się uczą. I jak 
młodzi przychodzą do pracy, to musi przejść taki kurs komputerowy i dopiero 
przystępuje do pracy, bo inaczej, to nie zostaje przyjęty do pracy.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Trudno jest jednoznacznie określić, czy takie rozumienia pojęcia wynikają z błęd-
nego wyobrażenia na temat istoty rozwoju zawodowego czy też z faktycznych 
ograniczeń wewnątrzorganizacyjnych w konkretnej firmie. Na pewno jednak 
pokazują one, jak uboga bywa w pewnych sytuacjach wiedza pracowników na 
temat możliwości rozwoju zawodowego.

8.2.4. Ograniczenia rozwoju zawodowego

Z części ograniczeń badani sami zdawali sobie sprawę i potrafili je jedno-
znacznie zwerbalizować. Z jednej strony jest to przymus mechanicznej realizacji 
pewnych zadań.

„My jako farmaceuci mamy obowiązek ustawicznego kształcenia się. W ciągu pię-
ciu lat musimy zdobyć odpowiednią ilość punktów za pomocą rozwiązywania jakiś 
testów, albo przez internet, albo no popularna wersja: jeżdżenie z reguły do Trój-
miasta na szkolenie.”

(farmacja, �250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Z drugiej strony pojawia się też zagrożenie, że nie realizuje się dokładnie wizji 
rozwoju zawodowego według kierownictwa.

„Słuchaj stary, jak nie pójdziesz tą ścieżką, bo to jest przyszłość, to znaczy, że 
stoisz w miejscu. Jak stoisz w miejscu, to się cofasz. Jak się cofasz, to my tobie już 
dziękujemy – jest takie powiedzenie, prawda? Albo słuchaj, to my cię jako eksperta 
weźmiemy, ale tam, wiesz, eksperci to tam trochę tak daleko są zapchajdziury, ale 
jak przyjdzie jakiś program, to my cię zrestrukturyzujemy, i tak dalej…”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Przymus może też dotyczyć nadmiernego obciążenia pracą, które niektórzy 
utożsamiają z rozwojem zawodowym.

„Zdarzyło się, że wykonywałem czynności, które wybiegały poza umowę, no i wyko-
nywałem, czyli też rozwijałem się, jak gdyby mając doświadczenie, powiedzmy, 
z poprzednich lat pracy.”

(produkcja metali, 
<250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)
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W niektórych sytuacjach badani wprost przyznawali, że w ich firmach nie 
istnieje ścieżka rozwoju zawodowego.

„W firmie, w której ja pracuję, pojęcie świadomego czy przewidywalnego rozwoju 
zawodowego czy ścieżki kariery coś takiego nie funkcjonuje.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Generalnie zaczynam żałować, że w tym zawodzie pracuję, bo zawód jak zawód, 
prawda, praca jak praca, natomiast to praca bardzo, bardzo niewdzięczna, więc na 
pewno o rozwoju w tym wypadku [mowy] nie ma.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Ograniczeniem rozwoju zawodowego może też być brak chęci spowodowany 
niestabilną lub niepewną sytuacją w miejscu pracy.

„U nas chyba nie ma takich osób, które by szły do przodu. Tylko raczej wszyscy 
stoją w miejscu i cieszą się, że w ogóle mają pracę.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Większość odpowiedzi konkretyzujących zarzuty wobec pracodawców, doty-
czące braku możliwości rozwoju zawodowego pochodziła od osób starszych lub 
w średnim wieku. Prawdopodobnie wynika to z mniejszej wiedzy na temat rynku 
pracy i uwarunkowań rynkowych wśród osób młodszych. Z drugiej strony takie 
wypowiedzi mogą wynikać z frustracji lub poczucia niespełnienia zawodowego, 
a te częściej pojawiają się właśnie u osób starszych.

Związek pomiędzy wiekiem badanych a ich potrzebą i deklarowanym rozwo-
jem zawodowym nie jest jednak oczywisty. Z jednej strony pojawia się wyrażane 
w różny sposób przekonanie, że osoby młodsze się szkolą, a z wiekiem rozwój 
przestaje być istotny. Jest ono wyrażane przez osoby młodsze.

„Jestem teraz na takim etapie życia, że ja po prostu, żeby ktoś we mnie cały czas 
ładował, nie wiem, jakie szkolenia, ja potrzebuję, ja chłonę wiedzę teraz, naukę, 
więc to jest dla mnie najważniejsze.”

(produkcja odzieży, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Jednak takie uwagi padają również z ust osób starszych.

„Rozwój zawodowy, nie wiem, już i tak nie będę się rozwijać. Dobrze, że pracę mam.”
(produkcja artykułów spożywczych, 

<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Już jest kilka lat do emerytury, ale nie chcę stać w miejscu, chociaż mówię: taka 
stabilizacja jest ważna. W moim wieku to już jest ważne, ja już bym chciała, żeby 
to było tak poukładane, nie zawsze tak można.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„Jak się już ma pięćdziesiąt kilka lat, tak jak ja, to myślenie kategoriami pójścia 
piętro wyżej, żeby za dwa lata stracić pracę i żeby szukać od początku miejsca… 
Nawet nie miejsca pracy, bo to nie chodzi o miejsca pracy. Bo miejsce pracy praw-
dopodobnie bym znalazł, bo mam o dziwo dość dużo propozycji firm zewnętrznych. 
Ale od nowa sobie układać życie… Po prostu już nie ma sensu, prawda?”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Z drugiej strony występuje także przeciwieństwo takich postaw – głównie 
wśród osób w średnim wieku i starszych.

„Stwierdziłam: OK, jestem jeszcze na tyle młoda i na tyle mam pewnie siły w sobie, 
żeby to zrobić i spróbować.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„No wiem, że kariery już, prawda, nie zrobię, bo już jak gdyby mam mało lat 
pracy do emerytury, ale po prostu mam jeszcze ochotę, chętnie jeszcze mogłabym 
się czegoś nauczyć i dawniej było więcej takich szkoleń, właśnie taka komunikacja, 
motywacja, wyjeżdżałyśmy też, to były takie wyjazdowe też szkolenia.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

„Musi pan iść z postępem, musi pan się szkolić, jeżeli ktoś mi mówi: masz pięć-
dziesiąt pięć lat i nie musisz się szkolić albo: nie inwestujemy w ciebie.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Na powyższych przykładach widać, że wypowiedzi potwierdzające przywo-
łany w literaturze związek pomiędzy wiekiem pracownika a jego rozwojem 
zawodowym są równie liczne, jak te przeczące wynikom wspomnianych badań.

8.3. Podsumowanie
W większości przypadków wnioski płynące z analizy literatury przedmiotu 

znalazły potwierdzenie w uzyskanych wynikach badania. Rozwój zawodowy 
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jest zwykle rozumiany dość klasycznie – jako szkolenia, wzrost zarobków oraz 
awanse, chociaż da się także zauważyć sporą grupę osób deklarujących nieco 
inne spojrzenie na to zagadnienie – poprzez poszerzanie pracy i zakresu obo-
wiązków, a czasem jeszcze bardziej wieloaspektowo.

Indywidualne poczucie rozwijania się zależało zwykle od czynnika zarówno 
zewnętrznego – pochwał przełożonych, jak i wewnętrznego – poczucia zdoby-
wania nowej wiedzy czy umiejętności, chociaż i tutaj pojawiło się sporo wypo-
wiedzi prezentujących nieco odmienne spojrzenie. Czynnikiem warunkującym 
poczucie rozwoju było na przykład porównanie z innymi pracownikami czy też 
po prostu subiektywna radość odczuwana z wykonywania pracy.

W wielu wypowiedziach pojawił się także wątek imperatywu rozwoju wyni-
kającego z uwarunkowań zewnętrznych (rynek, szef itp.) lub wewnętrznych 
(przekonania, wyobrażenia itp.). Z kolei informacje o nieprawidłowościach 
w przedsiębiorstwach dotyczące rozwoju zawodowego pochodziły prawie bez 
wyjątku od pracowników starszych, co sugeruje, że takie opinie są formułowane 
przez osoby z większą wiedzą, doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Negatywna zależność pomiędzy wiekiem a chęcią rozwoju zawodowego 
znalazła potwierdzenie w wywiadach – osoby młodsze częściej wypowiadały 
się na temat chęci dalszego rozwoju, podczas gdy starsi pracownicy zwykle 
nie poruszali tego tematu lub wypowiadali się krytycznie, jako uzasadnienie 
podając swoje własne możliwości albo uwarunkowania organizacyjne.

W kontekście problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu można 
wymienić kilka wskazówek dla pracodawców, które mogłyby pomóc usprawnić 
funkcjonowanie organizacji oraz stymulować rozwój zawodowy zatrudnionych. 
Na podstawie przytoczonych danych najważniejsze to:
• Wdrożenie systemów rozwoju zawodowego obejmujących nie tylko szko-

lenia zawodowe, ale także działania zwiększające sprawność wykonywanej 
pracy, samodzielność pracowników oraz poszerzające ich wiedzę na tematy 
związane z pracą.

• Wzbogacanie pracy o nowe obowiązki i zakresy odpowiedzialności (oczywiś-
cie powiązane z nowymi uprawnieniami), tak aby zatrudnieni mogli rozwijać 
się zawodowo także w sytuacji braku możliwości awansu lub podwyżki.

• Szczególnie w małych przedsiębiorstwach świadome wspieranie rozwoju pra-
cowników jest zagadnieniem istotnym wobec częstego braku możliwości 
awansu powyżej pewnego poziomu w hierarchii organizacyjnej.

• Ułatwienie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 
w dotychczasowych zakresach działania pracowników oraz w sytuacjach dla 
nich nowych.

• Zwiększenie wśród pracowników świadomości, że to oni sami są częściowo 
odpowiedzialni za własny rozwój zawodowy, a co za tym idzie, mogą wystę-
pować do pracodawcy ze swoimi inicjatywami.
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• Szczególna koncentracja tych działań na osobach w wieku średnim i starszym, 
ponieważ to one najczęściej tracą wewnętrzną motywację do samodzielnego 
rozwoju zawodowego.

• Zwrócenie uwagi menedżerów na konieczność stosowania najprostszych 
narzędzi motywacyjnych, jakimi są pochwały. Z punktu widzenia organiza-
cji jest to narzędzie bezkosztowe i proste do zastosowania, a równocześnie 
efektywne i zwiększające poziom satysfakcji zatrudnionych z wykonywanej 
pracy.

• Indywidualizacja systemów rozwoju zawodowego w zależności od organi-
zacji i samego pracownika. Różnorodność możliwości przedsiębiorstw oraz 
potrzeb samych zatrudnionych powoduje, że nie ma jednej najlepszej metody 
stymulowania rozwoju zawodowego, a skuteczność metod zależy właśnie od 
poprawnego dostosowania do sytuacji.

• Głównymi hamulcami właściwego rozwoju zawodowego są: przeciążenie 
pracą i niestabilna sytuacja w samej organizacji. Na tych dwóch czynnikach 
powinny zostać skoncentrowane wysiłki pracodawców, mające na celu sty-
mulowanie rozwoju zatrudnionych.



9
Instrumenty wspierające 

rozwój zawodowy pracowników

Adrianna Jednoralska

9.1. Wprowadzenie
Zgodny z oczekiwaniami rozwój zawodowy pracownika powoduje wzrost 

motywacji i zaangażowania do pracy, a w szerszym ujęciu – sprzyja realizacji 
wizji i misji przedsiębiorstwa oraz pozwala mu osiągać w długim okresie zało-
żone cele. Dbałość organizacji o stały rozwój zawodowy pracowników sprzyja 
ponadto przyrostowi kluczowego współcześnie zasobu – wiedzy, który pozwa-
la organizacjom zdobyć i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Rozwijanie 
wiedzy organizacyjnej pozytywnie wpływa na osiągane przez przedsiębiorstwo 
wyniki finansowe i może zwiększać jej innowacyjność. Pozytywne przełożenie na 
wyniki ma również wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(Armstrong 2010: 155). 

Rozwój zawodowy jest ponadto istotnym czynnikiem motywującym ludzi 
do pracy. Stąd zapewnienie stałych możliwości rozwoju pracownikowi pozwala 
mu nie tylko spełniać się w pracy i czerpać z niej zadowolenie, ale również 
odgrywa ważną rolę w zakresie pozyskiwania i utrzymania w przedsiębiorstwie 
szczególnie utalentowanych pracowników wyróżniających się dużym doświad-
czeniem i wiedzą.

W niniejszym rozdziale omówione zostaną możliwości i proces rozwoju 
zawodowego pracowników. Dodatkowo, opisane zostaną poszczególne instru-
menty rozwoju zawodowego, ich rola, znaczenie i dostępność z perspektywy 
pracowników.
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9.2.  Rozwój zawodowy w koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu

Rozwój zawodowy pracownika jest zagadnieniem, które jest szczególnie istot-
ne w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Według Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu zachowaniem odpowiedzialnym społecznie pracodawcy 
wobec pracownika jest stworzenie modelu kompetencji, który określałby wzory 
zachowań, postaw i kompetencji pracowników, pozwalających im na osiąganie 
pożądanych efektów na stanowisku pracy (Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
2010: 37). W obrębie stanowisk należy wyznaczać pracownikom cele, które 
byłyby zbieżne z ich celami osobistymi i których realizacja byłaby oceniana za 
pomocą systemu ocen w organizacji. Ocena okresowa może się stać również 
źródłem wielu cennych wskazówek dla pracownika, które będą szczególnie 
ważne w dalszym procesie jego rozwoju (Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
2010: 41). Proces planowania rozwoju powinien być spójny z planami rozwoju 
organizacji i jej poszczególnych działów. Z reguły obejmuje on następujące 
etapy (Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2010: 43):
 – określenie kompetencji oczekiwanych na danym stanowisku od pracownika,
 – ocena poziomu kompetencji i określenie potencjału pracowników,
 – porównanie kompetencji i potencjału z osiąganymi wynikami,
 – analiza potrzeb rozwojowych (w tym szkoleniowych),
 – ustalenie strategii rozwoju (wraz z konkretnymi planami dla poszczegól-

nych pracowników).
Rozwój zawodowy często utożsamiany jest z awansem pionowym pracow-

nika, czyli z pracą na coraz wyższych stanowiskach w hierarchii organizacji. 
Może on mieć miejsce również dzięki zmianie stanowiska pracy na inne na 
tym samym poziomie hierarchii organizacyjnej w swojej komórce organizacyj-
nej lub w innym dziale czy też poprzez pracę na tym samym stanowisku, ale 
w innym oddziale, na przykład za granicą (Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su 2010: 43). W celu jak najlepszego wspierania rozwoju pracownika należy 
zapewniać mu możliwie najbardziej zróżnicowane doświadczenia rozwojowe. 
W ten sposób rozumiane doświadczenia mogą być opisane za pomocą modelu 
70–20–10 (Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2010: 51), zgodnie z którym 70% 
wiedzy pracownika pochodzi z wykonywanych w ramach pracy zadań (on the 
job) oraz wyzwań, jakie stawia przed nim praca (self-directed experiences), 20% 
wiedzy pracownika powstaje w wyniku wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów 
z innymi pracownikami oraz zostaje nabyte dzięki współpracy z ekspertami, na 
przykład dzięki współpracy z trenerem (coach) lub mentorem, a jedynie 10% 
wiedzy pracownika powstaje w wyniku edukacji formalnej, takiej jak uczest-
nictwo w wykładach, seminariach czy szkoleniach.
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9.3. Instrumenty rozwoju stosowane w przedsiębiorstwach
Istotnymi i popularnymi narzędziami rozwoju zawodowego są między inny-

mi ścieżki kariery, szkolenia, dofinansowanie studiów oraz programy rozwoju 
talentów. Instrumenty te w sposób świadomy są stosowane przez pracodaw-
ców w celu podnoszenia kompetencji pracowników i niejednokrotnie stanowią 
podstawową możliwość rozwoju zawodowego pracownika w przedsiębiorstwie.
Ścieżka kariery to przyjęty przez pracownika kierunek rozwoju w trakcie 

życia zawodowego. Istotne w koncepcji ścieżki kariery jest to, że pracownik 
samodzielnie stara się urzeczywistnić swój plan kariery zawodowej, ale określona 
organizacja i jej środowisko mogą istotnie wpływać na tempo jego realizacji 
(Miś 1996: 97). Innymi słowy, organizacje tworzą ramy dla rozwoju zawodo-
wego pracowników.

Karierę zawodową pracownika można rozumieć w dwóch wymiarach: indywi-
dualnym jako całą drogę rozwoju zawodowego pracownika – od momentu jego 
wejścia na rynek pracy do momentu całkowitej rezygnacji z pracy zawodowej, 
oraz organizacyjnym oznaczającym ciąg obejmowanych przez pracownika stano-
wisk, wykonywanych prac i funkcji pełnionych w organizacji (Kalinowski 2004: 
373–374). Z tej perspektywy uwidacznia się konieczność dopasowania indywidu-
alnych celów i aspiracji pracownika z możliwościami zmiany stanowiska pracy 
i rozwojem przedsiębiorstwa. Choć w dużej mierze ścieżka kariery zależy od 
pracownika, to organizacje odpowiedzialne są za przedstawienie jej możliwości, 
awansu oraz ustalenie wspólnie z pracownikiem, jaką wiedzę i  umiejętności 
powinien zdobyć i doskonalić, by móc rozwijać się zgodnie ze swoimi oczeki-
waniami. Inaczej mówiąc, opracowanie ścieżki kariery dla pracownika dokonuje 
się poprzez zestawienie jego indywidualnych potrzeb i dążeń odniesionych do 
możliwości i warunków stwarzanych przez organizację (Miś 1996: 97).

Jednym z najpopularniejszych instrumentów stymulujących rozwój zawodowy 
pracownika są szkolenia. Definiuje się je jako systematyczne i celowe działania, 
których wynikiem jest doskonalenie, czyli pogłębianie posiadanych już przez 
pracownika wiedzy i umiejętności, lub rozszerzanie, a więc nabywanie nowej 
wiedzy i umiejętności (Andrzejczak 2004: 174). Szkolenia i programy szkole-
niowe powinny być wpisane w ścieżkę kariery pracownika. Dzięki szkoleniom 
organizacja stara się między innymi dostosować kwalifikacje pracowników do 
aktualnych wymogów stanowiska pracy i rozszerzyć kwalifikacje pracowników 
w kontekście przewidywanych zmian technicznych i organizacyjnych (Litwin 
2004: 345).

Diagnoza potrzeb doskonalenia i rozwoju pracownika należy do organizacji 
w związku z wymogami na danym stanowisku pracy, jednak kierunek karie-
ry w warunkach pracodawcy wyznacza sam pracownik, opierając się na ocenie 
swoich możliwości i aspiracjach zawodowych (Miś 1996: 110). Znając obrany 
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przez siebie i organizację kierunek rozwoju zawodowego, powinien samodziel-
nie móc decydować o koniecznych dla siebie szkoleniach uzupełniających jego 
wiedzę i umiejętności.

Szkolenie pracownika może zachodzić nie tylko za pomocą tradycyjnie rozu-
mianych szkoleń – treningów indywidualnych bądź zespołowych. Do innych 
form o charakterze ustrukturalizowanym, formalnym można zaliczyć: seminaria, 
wykłady, studia uzupełniające i podyplomowe, kursy e-learningowe, konferencje, 
targi oraz programy rozwoju talentów. Dodatkowo, rozwijaniu wiedzy i umie-
jętności pracowników służą techniki projektowania pracy.

Ciekawymi, aktywnymi formami szkolenia pracowników jest mentoring 
i  coaching. Mentoring, zwany też patronatem, jest szkoleniem prowadzonym 
dla pracownika młodszego stażem. Mentor z reguły jest osobą, która stoi wyżej 
w hierarchii organizacji i w związku z tym ma wiedzę i doświadczenie oraz cieszy 
się odpowiednim autorytetem (Król 2006b: 467–468). Mentor i szkolący blisko 
ze sobą współpracują w celu doskonalenia umiejętności i rozwijania wiedzy 
pracownika. Coaching to z kolei technika szkoleniowa, która koncentruje się na 
rozwoju pracownika dzięki jego obserwacji czynionych w trakcie wykonywania 
pracy, dzięki analizie i dyskusji. Kluczowym elementem jest tu zaangażowanie 
trenera – coacha, który pomaga danej osobie we wzmacnianiu i doskonaleniu 
działań dzięki refleksji nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę 
(Thorpe, Clifford 2011: 17).

Inną propozycją rozwoju zawodowego pracowników są programy rozwoju 
talentów. Polegają one na procesach identyfikacji, rozwoju, rekrutacji, zacho-
wania i rozlokowania utalentowanych pracowników w organizacji (Armstrong 
2011: 503). Ze względu na procesy demograficzne (niski przyrost naturalny) 
szacuje się, że wkrótce przedsiębiorstwa będą miały do czynienia z deficytem 
talentów (Manpower Polska 2008: 4). Możliwością radzenia sobie z taką sytu-
acją będzie nawiązanie kontaktów ze szkołami wyższymi w celu przyjęcia na 
praktyki, staże i do pracy wyróżniających się studentów, lepsze wykorzystanie 
pracowników w czasie ich kariery zawodowej oraz przeciwdziałanie odchodze-
niu na emeryturę kluczowych pracowników (Manpower Polska 2008). Osoba 
zidentyfikowana jako talent nie musi koniecznie być młoda, natomiast musi 
mieć specjalne predyspozycje, umiejętności i zdolności umożliwiające skutecz-
nie działanie (Armstrong 2011: 509). Dzięki takiemu podejściu, wykorzystując 
utalentowanych i doświadczonych pracowników oraz przyciągając najlepszych 
absolwentów, organizacja wciąż może dysponować odpowiednią pulą talentów.

Techniki projektowania pracy służące rozwojowi pracownika polegają na 
restrukturyzacji jego pracy i zadań. Zalicza się do nich:
 – rozszerzanie zakresu pracy,
 – wzbogacanie treści pracy,
 – tworzenie autonomicznych grup pracowniczych (Król 2006a: 443).
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Za rozszerzanie zakresu pracy należy rozumieć łączenie zadań, które wyko-
nywali pracownicy na różnych stanowiskach, i dedykowanie ich jednemu sta-
nowisku pracy, czyli jednemu pracownikowi. Z reguły łączone zadania mają 
podobną naturę, ale mimo to zwiększają różnorodność pracy. Jej wzbogaca-
nie polega na uzupełnieniu zadań wykonywanych przez pracownika również 
o sprawowanie części funkcji kierowniczych, takich jak planowanie, podejmo-
wanie decyzji czy kontrola. W ten sposób zwiększa się zakres samodzielno-
ści i odpowiedzialności pracownika. Przeprojektowanie pracy w celu wsparcia 
rozwoju pracownika może przybrać również formę tworzenia autonomicznych 
grup pracowniczych, czyli małych, samoregulujących się grup pracowników, 
które pracują bez bezpośredniego nadzoru (Król 2006a: 443). Grupy zyskują 
w ten sposób autonomię i decyzyjność w zakresie realizacji zleconych im zadań, 
a  liderzy, którzy kierują grupami, wybierani są oddolnie.

9.3.1.  Powiązanie rozwoju zawodowego pracownika 
z koncepcją organizacji uczącej się 

Rozwój zawodowy pracowników odgrywa istotną rolę w koncepcji organizacji 
uczącej się, gdzie przyrost wiedzy i umiejętności pracowników jest równoznaczny 
z większymi możliwościami uczenia się pracowników na poziomie zespołowym 
i organizacyjnym. Dzięki rozwijaniu wiedzy pracowników, zespołów i organizacji 
przedsiębiorstwa mogą osiągać lepsze niż dotychczas wyniki zarówno w zakresie 
finansów, jak i innowacyjności. Strategia uczenia się i rozwoju pracowników 
powinna być podporządkowana, tak by wspierała osiąganie przez przedsiębior-
stwa celów biznesowych, ale powinna również uwzględniać potrzeby i aspiracje 
pracowników (Armstrong 2011: 571). Koncepcja organizacji uczącej się zakłada 
ograniczone możliwości rozwoju dzięki sformalizowanemu procesowi uczenia 
się. Stąd najważniejsze staje się stwarzanie pracownikom stałych możliwości 
uczenia się i rozwoju przede wszystkim w trakcie wykonywania przez nich pracy. 
W organizacjach uczących się rozwój pracownika wpisany jest w wykonywanie 
przez niego codziennych zadań. Podstawą budowy organizacji uczącej się stają 
się nieformalne procesy uczenia się pracowników.

Uczenie sformalizowane jest procesem zaplanowanym i systematycznie reali-
zowanym, odbywającym się w ramach ustrukturyzowanych programów szkole-
niowych, na przykład w trakcie wykładów czy szkoleń w pracy lub poza nią 
(Armstrong 2011: 578). Uczenie nieformalne oparte jest z kolei na doświadczeniu 
i ma miejsce wówczas, gdy pracownik uczy się czegoś w trakcie wykonywania 
swojej pracy, i jest rezultatem wyzwań, jakie stawia się pracownikowi. Proces 
nieformalnego uczenia się może być wsparty między innymi coachingiem i men-
toringiem, a także rotacją na stanowiskach pracy oraz współpracą w realizowaniu 
wspólnych przedsięwzięć przez różne działy w organizacji (Armstrong 2011: 577).
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9.3.2. Ścieżki kariery

Pracodawcy mają do dyspozycji wiele instrumentów rozwoju zawodowego 
i stąd zróżnicowany jest ich stopień wykorzystania. Czynnikami, które odgrywają 
w tym zakresie determinującą rolę, są między innymi wielkość organizacji, jej 
struktura organizacyjna oraz potrzeby w zakresie rozwoju zarówno po stronie 
przedsiębiorstwa, jak i pracowników, wynikające z bieżącej działalności organizacji.

Pod pojęciem ścieżki kariery rozmówcy rozumieli najczęściej ustalenie wyma-
gań przez pracodawcę, których spełnienie umożliwiłoby im awans w hierarchii 
organizacji. Taki sposób myślenia był szczególnie powszechny wśród pracowni-
ków dużych przedsiębiorstw, w których istnieją określone ogólne zasady i reguły 
związane z rozwojem pracowników globalnie w przedsiębiorstwie lub dziale.

„Ścieżki kariery wyglądają u nas w tej sposób, że każdy z działów tworzy własny. 
Jest taka ścieżka kariery, są zdefiniowane parametry, co mamy zrobić, żeby osiągnąć 
tytuł specjalisty, głównego specjalisty.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Są ścieżki awansu. Jeżeli chodzi o ścieżkę kariery, to zarysowany jest jakiś tam 
model, na zasadzie, że trzy lata na tym stanowisku, trzy lata na tym, trzy lata na 
tym, dyrektor, partner potem.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„No powiedzmy, jest w miarę jasny system właśnie tego, tej, tych szczebli kariery, 
jakby widzę przed sobą postawiony cel, do którego mogę dążyć, co mogę jakby 
zrobić w następnym etapie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Czasem jednak takie ustalenia mają charakter wyłącznie formalny, a ścieżki 
kariery modyfikowane są w trakcie pracy zawodowej pracownika.

„Są jakieś [ścieżki kariery]. Teoretycznie, bo ja już z tej ścieżki dwa czy trzy razy 
zdążyłem zejść, niby z obranej drogi zszedłem na inne tory.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik) 

Podążanie daną ścieżką kariery jest decyzją indywidualną pracownika i zależy 
od tego, w jaki sposób postrzega on siebie w organizacji, i co chciałby osią-
gnąć, w jakim miejscu się znaleźć. Krótko mówiąc, ścieżka kariery pracownika, 
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w szczególności na wyższych szczeblach, zależy od jego indywidualnych aspiracji 
i predyspozycji.

„Mamy ścieżki karier [formalnie ustalone], ale są tylko na poziomie najniższym. 
No tak, no bo na wyższym… bo to już jest, znowu, decyzja indywidualna. Karie-
ra od pewnego momentu jest w rękach człowieka, gdzie on sam się widzi, gdzie 
sam widzi rozwój swoich kompetencji i w którym kierunku chce poszerzać swoje 
odpowiedzialności.”

(reklama, <250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka) 

Jeśli chodzi o planowanie kariery i ustalanie jej ścieżki, to często pozosta-
wia się to samemu pracownikowi, a od jego determinacji i chęci zależy jego 
kariera zawodowa.

„Tak na dobrą sprawę, jak pracownik sam sobie nie wymyśli jakiejś ścieżki i nie 
przedstawi [z] argumentami przełożonemu, to nie ma mowy o żadnym, o jakimś 
tam szkoleniu.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik) 

Istotną rolę w ustalaniu ścieżek kariery pracowników w danym przedsiębior-
stwie mogą czasem odgrywać działy personalne i polityka personalna nakazująca 
pracownikom rozwój i dokształcanie się w dziedzinach, które nie są zgodne 
z ich zainteresowaniami. Dział personalny może również wymuszać na pracow-
niku planowanie swojej przyszłości i ustalanie przez niego celów w  zakresie 
swojego rozwoju zawodowego.

„Jesteśmy zmuszani do tego, żeby sobie planować naszą przyszłość. To znaczy dział 
personalny się tym zajmuje, jest to odgórne... nawet nie zalecenie, to jest wymóg! 
(...) To jest nawet męczące dla nas, bo musimy cały czas wymyślać nowe rzeczy, 
które chcielibyśmy robić. Musi to też być zgodne z pewnymi standardami, z pewnymi 
zasadami wyznaczonymi przez firmę, więc musimy się rozwijać w takich kierunkach, 
które nas czasami nie interesują, ale jesteśmy też zmuszani do tego.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

„Żeby każdy wiedział, jaką ma ścieżkę kariery, to na pewno tak nie jest… (...) 
Żebym dostawał jakieś wsparcie, żeby ktoś się ze mną spotkał i porozmawiał, gdzieś 
mi wskazał drogę, no to tego nie czuję…”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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Zdarza się, że ścieżka kariery pracownika opracowywana jest przy wyko-
rzystaniu systemu ocen pracowników w średnich i dużych przedsiębiorstwach. 
Przy wykorzystaniu oceny okresowej pracownika, w zależności od jego wyników 
pracy i uzyskanych ocen, ustala się indywidualną ścieżkę kariery.

„Podejście firmy jest w porządku, to znaczy, że ja mam… poprzez system ocen 
rocznych, ocen okresowych, w szczególności ocen rocznych, ustalana jest ścieżka 
mojego rozwoju.”

(działalność pocztowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

„Jeżeli chodzi o (...) ścieżkę kariery, to raz na rok odbywa się ocena roczna pra-
cownika i wówczas określa się plan na najbliższy rok.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Niejednokrotnie, czasem ze względu na specyfikę pracy w danym zakresie 
lub ze względu na pracę w stosunkowo niedużej firmie o prostej, płaskiej 
strukturze organizacyjnej, rozmówcy podkreślali, że u ich pracodawców nie ma 
formalnych ani ustrukturyzowanych ścieżek kariery. Istnienie ich można zatem 
zdecydowanie powiązać z wielkością przedsiębiorstwa i ze stopniem sformali-
zowania procesów związanych z rozwojem pracowników.

„Nie ma żadnych [ścieżek kariery]… Jest trochę zbyt mała firma i przez to zbyt 
płaska struktura.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Jest to mała firma, w związku z tym nie ma określonych, jakiś sztywnych takich 
ścieżek [kariery] czy dróg.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik) 

W nielicznych przedsiębiorstwach ze względu na płaską strukturę organiza-
cyjną oferuje się jednak pracownikom możliwości awansu poziomego lub prze-
projektowania pracy w sposób, który pozwoli pracownikom dalej się rozwijać.

„– Rozwój pionowy jest u nas bardzo ciężki do zrealizowania, z tego względu, że 
u nas jest bardzo płaska struktura.
– Ale odpowiedzialność wzrasta?
– Tak, tak. Zespoły są rozbudowywane, ale to na pewno zależy od osoby. Inaczej, 
jeżeli osoba czuje się na tyle, że ma potencjał menedżerski, chce się rozwijać, to jak 
najbardziej. Jeżeli ktoś chce być bardziej specjalistą, to się go trzyma. Choć u nas 
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się ciągnie, jeżeli ktoś jest dobry, to stara się go na siłę trochę zrobić menedżerem, 
ale to nie zawsze wychodzi. To jest ciężkie.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Warto zauważyć, że w niektórych organizacjach, pomimo istnienia formalnych 
ścieżek kariery pracowników, nie są one możliwe do realizowania przez nich.

„To są tylko hasła. Oczywiście, każdy nowy dyrektor czy wiceprezes do spraw pra-
cowniczych ma ambicje, żeby firma była firmą nowoczesną, która wprowadza tego 
typu modele rozwoju, modele zatrudnienia. Oczywiście, to fajnie brzmi na papie-
rze, prawda? (...) Oczywiście, co innego papier, co innego założenia, co innego 
prezentacje, a co innego – szara rzeczywistość. Szara rzeczywistość jest taka, że 
właściwie w firmie mojej pojęcie kariery zawodowej, zaplanowanej, przewidywalnej 
nie istnieje.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

9.3.3. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

Najbardziej popularnym narzędziem wspierania rozwoju pracowników jest 
organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz zlecanie ich podmiotom zewnętrz-
nym. Szkolenia z reguły nie wpisują się jednak w uporządkowane plany rozwoju 
pracownika i mają raczej charakter spontaniczny i nieustrukturyzowany.

„Jeśli chodzi o szkolenia, no, one są takie właśnie niepowiązane ze ścieżką rozwoju, 
bo są to szkolenia takie życzeniowe (...), czyli to nie jest coś takiego, że przełożony 
planuje pracownikowi karierę i planuje mu szkolenia.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

W badanych podmiotach pracownicy szkoleni są głównie przy wykorzystaniu 
zasobów własnych firmy. W szczególności istotną rolę odgrywają tutaj działy 
personalne, które opracowują i realizują szkolenia dla pracowników.

„Firma na ogół nie stosuje raczej outsourcingu, czyli jak szkoli – to szkoli wewnątrz, 
swoimi pracownikami swoich pracowników.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Jest tak, że są szkolenia, które robi nasz HR, bo mamy dość rozbudowany dział 
HR. Jeżeli chodzi o szkolenia, dziewczyny szkolą z takich soft skills-owych rzeczy. 
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Natomiast jest też dużo szkoleń zewnętrznych, są też firmy wynajmowane do tego, 
żeby nas szkolić.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Duża część szkoleń przygotowywana jest ponadto przez ośrodki centralne 
przedsiębiorstw i następnie prowadzona dla poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które 
działają na skalę międzynarodową. Jako pracodawcy starają się rozwijać wiedzę 
i umiejętności pracowników również za pomocą pracowników z innych krajów, 
promując w ten sposób najlepsze praktyki (best practices) czy międzynarodowe 
standardy działania przedsiębiorstw.

„Jest cały program, znaczy my mamy centralny – nie dla nas, na Polskę, ale ogólnie, 
dla całej firmy – ośrodek szkoleniowy, gdzie są tworzone pewne szkolenia i część 
z tego, chociażby z zarządzania projektami, mamy wypracowane gdzieś tam swoje 
własne, na podstawie PMI, ale swoje własne. Więc na pewno jest duża część szkoleń 
właśnie taka… (…) Czasami są też zewnętrzne, bo my też od wszystkiego nie mamy.”

(handel detaliczny, >250 pracowników, kobieta, 26–34 lata)

„Mieliśmy takie szkolenie, na które przyjechał jakiś koleś z Holandii i dziewczyna 
z Bułgarii, i nas szkolili, z naszej organizacji.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
>250 pracowników, mężczyzna, 26–34 lata)

Najczęściej pracownicy dzięki szkoleniom rozwijają umiejętności mięk-
kie, na przykład uczestniczą w szkoleniach z pracy zespołowej, przywództwa, 
zarządzania sobą w czasie, przygotowania prezentacji. Popularne są również 
szkolenia o  charakterze technicznym – z obsługi programów komputerowych 
(np. Microsoft Excel, AutoCAD) i systemów stosowanych w przedsiębiorstwie.

Niekiedy jednak pracodawcy prowadzą mniej szkoleń, niż chcieliby tego 
pracownicy. Kiedy w przedsiębiorstwie nie realizuje się szkoleń przy wykorzys-
taniu podmiotów zewnętrznych, zdarza się, że te odbywają się z inicjatywy 
pracownika, który samodzielnie się czegoś nauczył lub uczestniczył w szko-
leniu i zdobytą wiedzę starał się przekazać swoim współpracownikom. Warto 
zauważyć, że pracodawcy starają się kierować pracowników na szkolenia, które 
finansowane są z funduszy europejskich.

„Jeżeli chodzi o szkolenia, no to tutaj raczej słabo, bo przez długi, długi czas nie 
było praktycznie żadnych szkoleń dla pracowników, oprócz takich wewnętrznych, 
czyli, powiedzmy, jakaś osoba albo na własną rękę się czegoś nauczyła, albo ona 
uczestniczyła w szkoleniu, to później prowadziła szkolenia wewnętrzne i można było 



9. Instrumenty wspierające rozwój zawodowy pracowników 193

czegoś takiego spróbować. To, powiedzmy, były jakby jedyne szkolenia przez długi 
okres, ostatnimi czasy zaczęło się jakieś, jakieś nowe szkolenia, też z dofinanso-
waniem Unii, być może idzie w dobrym kierunku, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi 
o  szkolenia, to mało jest.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Były też szkolenia refundowane z Unii Europejskiej, ale te szkolenia były bardzo 
ciekawe i takie kreatywne dla mnie.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Dodatkową możliwością dostrzeganą przez pracowników jest wymiana barte-
rowa usług świadczonych przez przedsiębiorstwo za usługi szkoleniowe. Rozwój 
zawodowy pracowników uzależniony jest wtedy od relacji łączących pracodawcę 
z firmami szkoleniowymi.

„Może uda się zrobić tutaj parę szkoleń, bo nawiązaliśmy kontakt taki barterowy 
z dziewczynami, które się zajmują rozwojem osobistym, szkoleniami, robią to dobrze, 
one otwierają własny biznes, my może im w barterze pomożemy reklamowo, a one 
nam. Rozmowy są już jakby przeprowadzone, teraz my musimy im zrobić reklamę, 
a one jakieś wewnętrzne szkolenia. I cieszę się, że chłopcy się zgodzili na to. I to 
byłaby chyba pierwsza taka historyczna, taki historyczny moment w tej firmie, że 
te szkolenia są.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

9.3.4. Wyjazdy o charakterze szkoleniowym

Rozwój zawodowy następować może również dzięki wyjazdom szkoleniowym. 
Szkolenia pewnych grup pracowników z danego przedsiębiorstwa realizowane 
bywają przez spółki-matki lub większe jednostki organizacyjne.

„Sami jesteśmy szkoleni przez naszą firmę-matkę. I nasi technolodzy, i my, jak 
zachodzi potrzeba, jeździmy tam po prostu i oni udzielają nam, no tego, informują 
nas o tym, co jest nowego, co trzeba robić i tak dalej.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Programy szkoleniowe są na takiej zasadzie, że jak [nazwa spółki-matki] wymyśli 
jakieś szkolenia, no to wtedy wszyscy na nie jadą.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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Dodatkowo, pracownicy mogą zdobywać nową wiedzę i umiejętności poprzez 
benchmarking – porównywanie sposobów pracy w różnych organizacjach lub 
częściach organizacji. Podobnie, wzrostowi wiedzy i doskonaleniu umiejętności 
służą wyjazdy pracowników do pracy do innych krajów, gdzie mogą oni podpat-
rzeć dobre praktyki i wdrażać je w swoich macierzystych oddziałach, doskonaląc 
sposoby funkcjonowania organizacji w wielu jej sferach. Dodatkowym atutem 
tego typu wyjazdów jest tworzenie platformy wymiany wiedzy i umiejętności 
pracowników w skali całego przedsiębiorstwa.

„Szkolenia są takim podstawowym wyznacznikiem [rozwoju zawodowego], jak i też 
i wyjazdy do innych zaprzyjaźnionych firm, które mają podobne problemy, z którymi 
się tam borykają tak jak my i możemy się dzielić swoimi wiadomościami.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Są też wysyłane osoby do centrali albo do innych krajów, żeby pracować. Czyli do 
tych, którzy pracują jak najlepiej, aby zobaczyć, jak oni to robią.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Byłam na szkoleniach, jeździłam na szkolenia, nawet składałam resocjal – wnios ki 
racjonalizatorskie, za które byłam nie raz na wycieczce, za te wnioski. To już składałam 
do biura w [nazwa miejscowości] i [nazwa miejscowości] mi proponował i w nagrodę 
dostawałam te wycieczki. Byłam na Węgrzech, byłam w Niemczech i właśnie tam mia-
łam możliwość sprawdzenia, obejrzenia produkcji, zakładów, jak tam się produkuje, 
mogłam przywieźć jakieś nowe wiadomości, wykorzystać to.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

9.3.5. Dofinansowanie studiów

Kolejną możliwością w zakresie rozwoju pracowników, choć bardzo rzadko 
oferowaną przez pracodawców, jest dofinansowanie studiów podyplomowych. 
Pracodawca decyduje się na to wyłącznie wówczas, gdy pomogą one w lepszej 
realizacji zadań i obowiązków pracownika.

„Starałam się o dofinansowanie do studiów podyplomowych, ponieważ są one bez-
pośrednio związane ze stanowiskiem, które zajmuję i udało mi się uzyskać 50% 
dofinansowania.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)
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Zasady współfinansowania studiów podyplomowych mogą być określone 
w wewnętrznych regulacjach organizacji.

„Każdy zgłasza jakby swoją propozycję własnego rozwoju, na przykład poprzez 
uczestniczenie w studiach podyplomowych. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię zarządu, 
mamy taki zapis w układzie zbiorowym, że 50% pracodawca jest zobowiązany, może 
dofinansować studia w wysokości 50%.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

9.3.6. E-learning

Kolejnym sposobem dbania o rozwój pracowników jest e-learning i tworzone 
w tym celu platformy zawierające materiały szkoleniowe. Dodatkowo, na platfor-
mach umieszczane są często testy kompetencji wypełniane przez pracowników, 
które mogą być podstawą do tworzenia indywidualnej ścieżki kariery dla pra-
cownika. Dostęp do informacji na platformie bywa nieograniczony i zapewniany 
jest każdemu pracownikowi za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła (kodu 
dostępu). E-learning jest nadal rzadko stosowanym narzędziem wspierającym 
rozwój pracowników, na razie występującym głównie w dużych organizacjach.

„Mamy specjalną platformę, mamy swoje kody, mamy dostęp do tej platformy. Mamy 
tam mnóstwo szkoleń. Można je robić online. Nie ma z tym problemu. Mamy też 
teraz takie testy kompetencji. Dostajemy ankiety, dostajemy testy mailowo, każdy 
je wypełnia, w ten sposób oznaczają nam ścieżki kariery.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„W tej chwili wchodzą platformy e-learningowe dla wszystkich pracowników, jest, 
ma być ponad 200 szkoleń.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

9.3.7. Publikacje, prasa specjalistyczna

Kolejną możliwością rozwijania wiedzy oferowaną przez pracodawcę jest 
prenumerata specjalistycznej prasy oraz udostępnianie publikacji. Ta możliwość 
nie jest jednak powszechnie wykorzystywana.

„W tej mojej pracy księgowej, gdzie zmieniają się non stop przepisy, prawda? 
I nie wszystko zdążę dziś przeczytać. I nie żałuje nam szef na różne pomoce 



196 Adrianna Jednoralska

naukowe, czyli różne biuletyny przysyłają nam. (...) No internet jest teraz bardzo 
dobrym źródłem.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Wiedzę z tej dziedziny, którą się zajmuję, mogę czerpać nie tylko ze szkoleń, bo 
również i z innych źródeł, na przykład prasy, publikacji.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

9.3.8. Programy rozwoju talentów

Niewielu pracodawców oferuje pracownikom programy rozwoju talentów. 
Z  reguły funkcjonowanie takich programów powiązane jest w firmie z pro-
wadzoną oceną okresową, która umożliwia identyfikację pracowników, którzy 
uzyskują ponadprzeciętne wyniki. Programy rozwoju talentów występują głównie 
w dużych podmiotach.

„Pracuję w dosyć małej spółce, ale należymy do dużego koncernu, który ma takie 
programy, chociażby takie programy wychwytywania, wyłapywania talentów, czyli 
zwykle odbywa się to w procesie ocen rocznych czy półrocznych. Osoby wyróżniające 
się są w jakiś sposób tam przez dział HR wyłapywane i są jakimiś kandydatami do 
potencjalnych awansów, gdy są jakieś wyższe stanowiska do obsadzenia.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Przedsiębiorstwa również starają się przyciągać młode talenty, na przykład 
oferując wyróżniającym się studentom i absolwentom praktyki, staże czy zatrud-
nienie. W ramach tego programu młodzi absolwenci mogą zdobywać doświad-
czenie i rozwijać się pod opieką mentora.

„My od paru lat prowadzimy taki program [nazwa], zaczęliśmy od kadry inżynieryjno-
-technicznej. Czyli uderzyliśmy w dwa takie ośrodki akademickie [nazwy] i tam 
promujemy naszą firmę, że warto w niej pracować.”

(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Co ciekawe, programy rozwoju talentów nie są przewidziane wyłącznie dla 
osób, które dopiero co rozpoczynają pracę. Na podstawie oceny okresowej 
można zidentyfikować również talenty-osoby, które pracują w organizacji od 
dłuższego czasu, ale właśnie zmieniły stanowisko, na którym osiągają ponad-
przeciętne wyniki. Pracodawca zapewnia pracownikowi określonemu jako talent 
dodatkowe możliwości rozwoju. W dużej mierze od samego pracownika zależy 
to, jak pokieruje swoją karierą. Samo uczestnictwo w programie nie determinuje 
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przyszłości pracownika w tej organizacji, a jego rozwój zależy od zaangażowania 
i osiąganych dalej wyników w pracy.

„Mamy taki system ocen GDP. (...) W wyniku oceny GDP, [gdy pracownik] oceniany 
jest wyżej, ponad przeciętną, to jest wyławiany jako talent. Ten talent nie musi być 
młodym człowiekiem, bo przyszedł, awansował i już do programu talent. To może być 
talent, który ma powiedzmy trzydzieści lat, czterdzieści, no pięćdziesiąt lat talent to już 
trochę, tak, można powiedzieć, że jest trochę za stary, ale nigdy nie ma takiego wieku, 
że należy mówić: jesteś za stary, bo ktoś się przekwalifikuje i akurat został talentem. 
Generalnie, jest taki program [nazwa] i jest również opieka pracodawcy nad tymi 
ludźmi, celem rozwoju tego talentu. Oczywiście, jak z talentami, bywa różnie. Jedni, 
jak to się mówi, siadają na laurach, bo jestem w programie, i siedzą, jak to się mówi, 
nic nie robiąc. Natomiast niektórzy po prostu rozwijają się poprzez ten program.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

9.3.9. Inne formy wspierania rozwoju pracowników

Pracodawcy mają możliwość wspierania rozwoju swoich pracowników, nie 
tylko stwarzając im możliwości uczestniczenia w szkoleniach czy dofinansowując 
studia, ale również oferując wolne dni, kiedy pracownik uczestniczy w zajęciach.

„[Studia] finansowane były też z puli [nazwa pracodawcy]. [Pracodawca] dawał też 
urlopy dla tych uczących się. Był urlop szkolny w ciągu roku, no nie wiem, czternaście 
dni bodajże tego było, później na pisanie pracy dyplomowej były dodatkowe dni.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Pracodawca, jeśli nie współfinansuje studiów pracownika, może docenić jego 
wolę uczenia się, a nawet wesprzeć pracownika w zakresie wolnych dni, by pra-
cownik mógł wziąć udział w zajęciach czy przyjść na zaliczenie egzaminu. Takie 
działanie wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Mimo że pracowni-
ków samodzielnie podejmujących inicjatywy szkoleniowe było wielu, tylko nieliczni 
wypowiadali się pozytywnie o stosunku pracodawcy do ich studiów. Ci rzadko 
postrzegają studia pracownika za coś, co w przyszłości może okazać się korzystne 
dla jego przedsiębiorstwa. Sytuacja przedstawiona poniżej należy więc do rzadkości.

„[Pracodawca] bardzo wspiera, jeśli chodzi o jakieś studia podyplomowe, nie finan-
sowo, tylko właśnie raczej tymi wolnymi dniami, nierobieniem problemu z tego, 
że jeśli ktoś studiuje, to może to sobie robić, bo może to się też całej korporacji 
kiedyś przydać.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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9.3.10. Rozwój zawodowy w ramach wykonywanej pracy

Istotnym narzędziem rozwoju zawodowego jest możliwość uczenia się 
poprzez własne doświadczenie i otrzymywanie od pracodawcy do realizacji 
zadań, które stanowią dla pracownika wyzwanie. Z perspektywy badania jedynie 
kilku rozmówców deklaruje, że dzięki powierzonym im obowiązkom i codziennej 
pracy nad poszczególnymi zdaniami, mogą się rozwijać.

„Przedstawiciele [handlowi] mają różne zadania, coraz to, coraz to nowe. Współ-
pracujemy z kolejnymi firmami, z nowymi produktami, z każdym się troszeczkę 
inaczej pracuje. Wydaje mi się, że praca z każdym nowym produktem czy w nowym 
projekcie dla innej firmy rozwija bardzo.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Znaczy, ja osobiście bym powiedział, że tu się mogę rozwijać, mogę różne rzeczy 
robić. (...) To, co ja robię, to mnie rozwija.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Dla mnie największym i najbardziej skutecznym narzędziem rozwoju po tych trzech 
latach pracy z chłopakami był projekt, który dostałem i mogłem zrobić sam. Mogłem 
znowu jakby odświeżyć całą masę umiejętności, które posiadałem kiedyś, które 
trochę zaniedbałem, i rzeczywiście ten wielki projekt zrealizować. I jednocześnie 
się sprawdziłem jako projektant, designer, copywriter, organizator produkcji, koor-
dynator… Nauczyłem się wielu rzeczy od drukarni, z którymi pracowałem, o któ-
rych nie miałem zielonego pojęcia i zacząłem używać pojęć drukarskich. I teraz, 
jak chodzę do klienta, to klient po 15 minutach się wyłącza, bo zupełnie nie wie, 
o czym mówię, natomiast drukarnia rozmawia jak równy z równym. Zajęło to kilka 
wielogodzinnych spotkań z nimi, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale zrozumiałem, bo 
musiałem zrobić projekt. I to chyba było najciekawsze.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Poznając tą firmę wiedziałam, że będę musiała się sama bardzo dużo nauczyć, bo 
było tam wiele rzeczy, z którymi nie miałam do czynienia.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Rozwój zawodowy pracownika może zależeć nie tylko od tego, jakie zada-
nia i obowiązki powierzane są poszczególnym pracownikom, ale również od 
samego człowieka i jego wnikliwości, chęci poszukiwania wiedzy, nastawienia 
do realizowania zupełnie nowych zadań, uczenia się i refleksji nad pracą.
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„Ja mam koleżankę, co pracuje 19 lat. Ona właściwie tak się zajmuje tylko rachubą 
płac i jej nie zależy na tym, żeby wiedzieć coś więcej. To [rozwój zawodowy] też 
zależy od człowieka. Ona robi swoje, robi to na zasadzie: ciągle to samo, czyli robi 
w masarni tych samych ludzi, tak samo ich rozlicza, robi te zwolnienia i jak gdyby 
widzę, że ona nie szuka: a może byłby taki przypadek i ja bym czegoś nie wiedziała. 
Bo ja to od razu myślę: a jak by było coś tam, leasing, nie wiem, nie miałam do 
czynienia z leasingiem, oj, to ja bym chciała wiedzieć właściwie jak… (...) Pewnie, 
jakby przyszła taka potrzeba, że szef by chciał zakupić czy samochody w leasingu, 
czy coś, to bym to ogarnęła.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Czynnikiem, który również sprzyja rozwojowi zawodowemu, jest wymiana 
doświadczeń w zespole, w którym funkcjonuje pracownik.

„Siedzimy, załóżmy, w takim open spacie i jak się ktoś zapyta: jak to pisać, to jak 
się dowiesz, to się naucz i przekaż innym. No i ta zasada działa, właśnie, jak coś 
nowego tam, zbieramy się i to jest praca, raczej taka, znaczy, indywidualna, ale 
pomagamy sobie w zespole. Jak coś ciekawego ktoś widzi, że robi, nie może sobie 
poradzić albo chce się pochwalić, że tak to zrobił, no to idą pozostali i się dzielimy 
wiedzą, tak że nie ma czegoś takiego, że każdy trzyma dla siebie.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Pracodawca ponadto może wspierać rozwój zawodowy pracowników dzięki 
oferowanie im czasu na zdobywanie doświadczeń związanych z powierzonymi 
pracownikowi obowiązkami oraz przydzielaniu mu do pomocy pracownika o więk-
szym doświadczeniu, który będzie instruował w zakresie realizowanych zadań.

„Przychodzi pani, która szyła na overlocku [maszyna krawiecka], maszyna proste ściegi, 
i na przykład szef mówi: jest tutaj maszyna, niech siada, niech się uczy. I nie pogania 
jej, nie mówi: ty za mało uszyłaś, ty jesteś za mało wydajna! Po prostu tydzień, dwa, 
miesiąc dojdzie do wprawy i będzie wtedy zarabiała tyle, ile inni i będzie wyrabiała 
normę. Liczy się z pracownikiem, że może być niewykwalifikowany. Szyjąc na maszynie 
stopniowo, moim zadaniem jest też pokazanie, jak to się robi, zresztą tu dziewczyny 
też, jak jest dobry zespół i jedna mówi: trzymaj tak, a tu przytrzymaj tak… Każda 
szwaczka inaczej tam sobie podkłada tkaninę. I ona tak miesiąc, aż dojdzie do wprawy 
czy nawet drugi czasami, bo ktoś taki jest mniej bystry. A słyszałam, że w zakładach są 
zwalniani, bo się nie nadają i nie wykonują. Tutaj szef raczej pod tym względem… Jest 
możliwość czegoś nauczenia się, nie pogania się pracowników, nie wymaga się, że: nie 
zrobiłaś jakiejś normy w ciągu miesiąca, to proszę za drzwi, bo i tak jest w krawiectwie.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)



200 Adrianna Jednoralska

Niestety, opisane powyżej sytuacje należą do rzadkości, a większość roz-
mówców nie deklarowała, że postrzega swoją codzienną pracę jako okazję do 
uczenia się i rozwijania.

9.4.  Czynniki determinujące rozwój zawodowy 
w przedsiębiorstwie

Rozwój zawodowy pracownika uzależniony jest od inicjatyw, które wychodzą 
i od niego, i od pracodawcy. Rozwój ten może wynikać z potrzeb pracownika 
– osobistych i zawodowych aspiracji, a także z potrzeb organizacji, związanych 
z jej bieżącą działalnością i planami rozwoju. Zdarza się też konieczność stałego 
rozwoju pracownika ze względu na aktualizację lub utrzymanie przez niego 
certyfikatów, licencji czy pozwoleń na wykonywanie pracy w danym zawodzie.

9.4.1. Inicjatywa pracownika
Ze względu na to, że rozwój zawodowy pracowników jest słabo ustruktu-

ralizowany, w dużej mierze zależy on od inicjatywy samego zainteresowanego 
– pracownika oraz od jego woli rozwijania się. Pracodawcy, jeśli posiadają 
budżet szkoleniowy, dają pracownikom swobodę wyboru kierunku czy tematyki, 
w  której chcieliby się szkolić. Pracownikom pozostaje wtedy uzasadnić swój 
wybór ze względu na wykonywaną pracę. Potrzeby szkoleniowe pracowników 
zgłaszane są przełożonym, którzy ostatecznie decydują o wysłaniu ich na szko-
lenie lub o  organizacji szkolenia w przedsiębiorstwie. Zdarza się, że prośby 
o szkolenie są pozytywnie rozpatrywane przez pracodawców. Z perspektywy 
badania wydaje się, że w dużych podmiotach zapewnia się pracownikom większe 
możliwości uczestniczenia w szkoleniach.

„Sam sobie wybieram szkolenia, w których chciałbym uczestniczyć, i zwykle udaje 
mi się na te szkolenia wybrać.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

„Każdy może sobie poprosić swojego przełożonego, jeżeli wynajdzie jakieś szko-
lenie, takie specjalistyczne, o to, żeby tam pójść. Jeżeli nie ma jakiś wyjątkowych 
przeciwwskazań, typu: że jest to ewidentnie niepotrzebne danemu pracownikowi, 
no to nie ma żadnych problemów z tym (...), ja się nigdy nie spotkałem z tym, żeby 
ktoś komuś odmówił. Nie słyszałem czegoś takiego.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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Często pracownicy mają poczucie, że to, w jaki sposób będą rozwijać się 
zawodowo, zależy wyłącznie od nich – od tego, czy znajdą dla siebie intere-
sujące szkolenie i czy będą potrafili uzasadnić swoją chęć uczestnictwa w nim 
poprzez stosowne argumenty.

„U nas to nie jest to bardzo ustrukturyzowana rzecz, dostęp do szkoleń, więc dużo 
zależy od pomysłowości i, że tak powiem, determinacji pracownika.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Jeżeli czegoś naprawdę potrzebuję i jest na to business justification, business case, 
to nie ma problemu, żeby to zrobić – czy szkolenia, czy trenera poszukać.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Szkolenia z perspektywy dużych organizacji widziane są czasem jako inwes-
tycja w przyszłość, w coś, co ma umożliwić jej dalszy rozwój i doskonalenie. 
Określa się tam również budżet szkoleniowy dla pracowników, a czasami okazuje 
się, że najlepszym sposobem wydatkowania środków na ten cel jest organizacja 
szkolenia dla większej grupy pracowników.

„Firma ma budżet i jeśli ktoś jest zainteresowany swoim rozwojem w tej firmie, 
to praktycznie ma bardzo duże możliwości szkoleń w Polsce i za granicą także…”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Jeżeli firma nie inwestuje w ludzi, nie inwestuje w szkolenia, to jest firma bez 
przyszłości (...), bo tak, jak powiedziałem, szkolenia, wydatki na szkolenie, koszty 
na szkolenie, jeżeli tak można powiedzieć, to są inwestycje w przyszłość. I to ta 
firma robi i ja się cieszę.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Jeżeli chcemy się czegoś dodatkowo poduczyć, to na przykład sama wymyślam, 
że mam potrzebę douczenia się w Excelu i potrzebny mi jest taki a taki poziom 
wiedzy. Zgłaszam to szefowi. Mój szef ma na tyle zaufanie do mnie, że jeżeli mu 
mówię, że potrzebuję, to dostaję na to pieniądze. Lub organizuję szkolenie dla 
większej grupy u siebie – wtedy wychodzi taniej.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

W małych przedsiębiorstwach proces zgłaszania potrzeb szkoleniowych 
wygląda podobnie – pracownicy zgłaszają się do swoich przełożonych z proś-
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bą o uczestnictwo w szkoleniu. Wydaje się jednak, że ze względu na mniejszą 
liczbę pracowników pewne potrzeby szkoleniowe są bardziej ewidentne i pra-
codawca potrafi je samodzielnie dostrzec i odpowiednio na nie odpowiedzieć.

„Formalnie, doszkalają mnie w taki sposób, że jak ja sobie przyjdę i powiem, że coś 
jest i chciałbym pójść, to ja mogę zrobić. To jest formalnie. Formalnie, jak ja chcę, 
żeby firma prenumerowała coś, to ja idę i mówię, trzy czwarte rzeczy akceptują. 
Nieformalnie wygląda to jednak tak, że to jest na tyle też mała firma, że jakby 
widać potrzeby nawzajem. A jak nie widać, to jakoś mamy dosyć dużą wolność 
w chodzeniu i pytaniu.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

9.4.2. Inicjatywa pracodawcy

W organizacjach, które pozytywnie postrzegają inicjatywę pracowników 
w zakresie szkoleń, pozostawia się pracownikom dużą dowolność wyboru kie-
runków kształcenia, jednak zdarzają się również przypadki, w których wybór 
szkoleń wynika z inicjatywy pracodawcy. Jest ona związana na ogół z bieżącymi 
potrzebami przedsiębiorstwa lub pojawiającymi się problemami.

„Jeżeli jest dany problem, to oczywiście są przypadki, kiedy wysyłają po prostu na 
szkolenie danego [pracownika], z danej wiedzy, z danego tematu.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie realizowany jest nowy projekt, praco-
dawcom zdarza się zadbać o odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności pra-
cowników, by dany projekt mógł być dobrze zrealizowany.

„Jeżeli pojawiła się konieczność jakiegoś szkolenia czy dodatkowego douczenia, to 
wydaje mi się, że nie powinno być problemu z dostępem do czegoś takiego. (...) Ale 
to wynika bardziej z potrzeb samego pracodawcy. Jeżeli jest potrzeba w firmie wyko-
nania jakiegoś tam obszaru działania czy zrobienia jakiegoś projektu i osoby, które 
są zaangażowane w tym projekcie bądź są kierownikami tego projektu i potrzebują 
dodatkowej wiedzy, to wtedy mają możliwość skorzystania ze szkoleń w tym zakresie.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Jak wchodzimy w nowy projekt, to jesteśmy zgłaszani na jakieś tam dodatkowe 
szkolenia.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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Szkolenia są czasami koniecznością ze względu na postęp technologiczny 
i wykorzystanie nowych maszyn.

„To ten okres po prostu jest taki, że bez szkoleń człowiek tak jakby nie wiedział, 
jak podejść do tego urządzenia. Tak że te szkolenia po prostu muszą być. (...) 
Kopalnia to już nie jest zabytek, tylko naprawdę, to już trzeba i… nawet dyrekcja 
stara się, po prostu… wysyła na różne kursy… no bo wiadomo, z dnia na dzień są 
te maszyny inne, lepsze i takie, można powiedzieć, człowiek światlejszy musi być.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

Choć przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują maszyny i oprogramowa-
nie, które wymagają od pracowników nabycia nowych umiejętności, to zdarza 
się, że występują problemy z tym, by przeszkolić pracowników w zakresie obsługi 
nowych maszyn czy oprogramowania. 

„W styczniu mieliśmy wdrożenie nowego systemu i to nie przeszło tak bezboleśnie, ponie-
waż nie mieliśmy praktycznie żadnych szkoleń, wszystkiego uczyliśmy się na własnych 
błędach i szło nam to bardzo ciężko. Z dużym mozołem i z dużym trudem. Z całego 
naszego zakładu, w którym pracuje prawie 300 osób, na szkoleniu z tego nowego pro-
gramu była jedna osoba, która miała obowiązek przeszkolić wszystkich pracowników. 
I takie szkolenia dla nas, dla działu jakości, trwały raz jeden dzień, osiem godzin, gdzie 
to był zupełnie obcy program, z którym nikt nie miał żadnego kontaktu wcześniej.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

W przypadku zmian oferty przedsiębiorstwa w zakresie produktów i usług 
organizowane bywają szkolenia produktowe dla pracowników firmy.

„Jeśli są wdrażane jakieś nowinki, że tak powiem, to zazwyczaj jesteśmy w ten 
sposób właśnie przygotowywani. Żeby mieć jakiekolwiek pojęcie na ten temat, to 
są właśnie szkolenia.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Choć najczęściej w analizowanych danych pojawiają się dosyć pozytywne opinie 
o oferowanych możliwościach rozwoju w firmie, wynikających z inicjatywy pra-
cownika i pracodawcy, niektórzy pracownicy negatywnie oceniają jednak nasta-
wienie przełożonych do szkoleń i wskazują na brak faktyczny możliwości rozwoju 
za pośrednictwem szkoleń.

„Ja nie wiem, czy jak ja bym, trudno nazwać to: zmusiła go, to czy on by mnie 
wysyłał na przykład na takie szkolenia, bo nigdy nie próbowałam go, bo jak przyjdą 
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szkolenia, to widzę jego reakcję i już się nawet go nie pytam, czy by kogoś tam na 
przykład z nas wysłał.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Zmiana stanowiska dla pracownika wiąże się czasem z odbyciem szkolenia, 
które przygotować ma go do wypełniania nowych obowiązków zawodowych.

„Pół roku temu rozpoczęłam pracę na stanowisku specjalisty do spraw systemów 
jakości. Muszę odbyć szereg szkoleń związanych ze zintegrowanymi systemami 
zarządzania, ponieważ na stanowisku, na którym obecnie pracuję, jest obowiązek 
posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego z norm jakości (...) i to się będzie 
odbywało przez szkolenia, na które będę kierowana przez firmę.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Byłem na jednym szkoleniu. Pracuję w tej chwili w kontroli jakości, więc pod tym 
kątem na szkoleniu.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Zdarza się również, że pracodawca oferuje też pracownikom kursy doszka-
lające, by mogli pracować w tym samym przedsiębiorstwie na innych stanowi-
skach, które wymagają nowych umiejętności.

„Ci [pracownicy], którzy na przykład nie mieli… znaczy, nie to, że wykształcenia, 
ale kursów, które umożliwiają pracownikom prace na odpowiednich stanowiskach, 
mieli tą możliwość i byli brani na kursy. Po otrzymaniu tych kursów, wiadomą 
rzeczą jest to, że mogli pracować na tych stanowiskach, które im pozwalają...nie 
pozwalały wcześniej.”

(górnictwo, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Pracodawcy starają się niekiedy zredukować stres towarzyszący pracownikom 
przy zmianie stanowiska udzielając im wsparcia poprzez szkolenia i dostęp do 
wiedzy, która pozwoli im lepiej wykonywać nowe obowiązki.

„Te osoby u nas w firmie, które były wśród pracowników biurowych, które rzeczy-
wiście były stawiane na zupełnie nowym gruncie i w zupełnie nowej sytuacji, to te 
osoby miały wsparcie i miały dostęp do szkoleń, miały dostęp do jak gdyby takiej 
wiedzy, która pomagała im się odnaleźć w nowych obowiązkach.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Różny jest stosunek pracodawców do szkoleń dla pracowników, którzy 
uzyskują awans na stanowiska kierownicze. W niektórych firmach praca na 
stanowisku kierowniczym nie wiąże się z obowiązkiem odbycia szkoleń, które 
wyznaczane byłyby na przykład przez dział personalny. W innych zaś awans 
na stanowisko kierownicze oznacza konieczność uczestnictwa w szkoleniach 
dedykowanych kadrze zarządczej.

„Głównie szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej, dla menedżerów. Są świa-
domie przeprowadzane całe cykle szkoleń w zakresie szkoleń miękkich, szkoleń spec-
jalistycznych dla kadry kierowniczej. Właściwie każdy z nas i każdy z kierowników 
musi przejść cały cykl szkoleń, świadomie przygotowywanych przez odpowiednie 
piony w firmie, które się rozwojem zawodowym zajmują.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

9.4.3.  Inicjatywy pracowników i pracodawców w zakresie szkoleń 
w zawodach o ograniczonym dostępie

Jeśli chodzi o szkolenia, to szczególną sytuacją jest konieczność ich regu-
larnego odbywania w celu utrzymania zezwoleń na wykonywanie zawodu czy 
utrzymanie licencji. Przypadki takie występują w szczególności w branżach: 
finansowej i ubezpieczeniowej, farmacji, usług użyteczności publicznej czy 
obsługi rynku nieruchomości.

„Wykonywanie tego zawodu jest zdeterminowane szkoleniami i po prostu nie odby-
wając szkoleń, nie kształcąc się systematycznie, nie odbywając szkoleń, które bardzo 
często są obowiązkowe, po prostu nie mogłabym tej pracy wykonywać. Jest to po 
prostu, wychodziło jedno z drugiego, musiałam się szkolić, żeby móc taki zawód 
wykonywać.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Jako farmaceuci mamy obowiązek ustawicznego kształcenia się. Tam w ciągu pię-
ciu lat musimy zdobyć odpowiednią ilość punktów za pomocą rozwiązywania jakiś 
testów, albo przez internet, albo, no popularna wersja, jeżdżenie z reguły do [nazwa 
miasta] na szkolenie. (...) Każdy farmaceuta jak gdyby jest zobligowany w okresie 
pięcioletnim do zrobienia określonej liczby kursów i zdobycia określonej liczby 
punktów. Prawda, te kursy są tam potwierdzane certyfikatami i tak dalej, to wszystko 
jest odnotowywane w izbie aptekarskiej, to nie jest tak, że gdzieś to tam wirtualnie 
jest, ale rzeczywiście, jest skrupulatnie odnotowywane.”

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)
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Pracodawcy zatrudniający pracowników mających odpowiednie licencje, cer-
tyfikaty, zezwolenia i inne dokumenty zaświadczające o możliwości wykonywania 
przez nich konkretnego zawodu mają zróżnicowany stosunek do obowiązkowego 
dokształcania się swoich pracowników. Czasem jest to stosunek zdecydowanie 
pozytywny, co objawia się tym, że pracownicy zachęcani są do uczestniczenia 
w szkoleniach, których celem jest zdobycie odpowiedniej licencji czy certyfikatu.

„U mnie podstawowym narzędziem jest licencja maklera, więc na przykład w momen-
cie gdy giełda przygotowuje takie kursy przygotowawcze, to dostałam wiadomość od 
swojego menedżera, że jest taki [kurs] i to będzie miesiąc przed moim egzaminem 
[na maklera], więc może warto, żebym została wysłana.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Czasem również przełożeni naciskają na pracowników, by ci nie utracili 
posiadanych licencji, certyfikatów ani zezwoleń i mogli dalej wykonywać swoją 
pracę. Pracodawcy w takich sytuacjach wspierają swoich pracowników, delegując 
i kierując ich na szkolenia.

„To jest taka branża, że ona po prostu wymaga, że my musimy się szkolić. Nie 
możemy się nie szkolić, bo po prostu to jest, to jest branża, gdzie się działa na 
podstawie zezwolenia. Zezwolenie mają tylko te osoby, które jakoś wspierają swój 
rozwój i cały czas się doszkalają. (...) Mało tego, ja na te wszystkie szkolenia muszę 
mieć potwierdzenia w formie certyfikatów. Jeśli tych certyfikatów odpowiednim 
organom w odpowiednim czasie nie przedstawię, to zostanie mi cofnięta licen-
cja. W  związku z tym nie mogę pracować, dlatego też szef naciska na to, żeby 
się szkolić, kieruje pracowników na szkolenia, nie wiem, płaci delegacje, wysyła 
wtedy delegacje.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Zdarzają się jednak również przypadki, w których pracodawca nie pozwala 
pracownikowi zrealizować obowiązkowych szkoleń, niezbędnych do utrzyma-
nia licencji zawodowej, a pracownik jest zmuszony szkolić się na swój koszt 
i w  ramach swojego czasu wolnego. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna 
dla pracownika, gdy ten zobowiązany jest dzielić się swoją wiedzą zdobytą na 
szkoleniu ze współpracownikami, którzy nie mają licencji.

„Jako pośrednik mam obowiązek odbycia 24 godzin szkoleń obowiązkowych w ciągu 
roku kalendarzowego. (...) Szkolenia, które muszę odbyć i które chcę odbyć, odby-
wają się kosztem mojego czasu wolnego, czyli na odbycie takiego szkolenia muszę 
wziąć dzień wolny z własnego urlopu. Firma mi tego nie funduje, muszę za to 
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samodzielnie zapłacić. Natomiast wiedza, którą tam zdobywam, jest wykorzystywana 
przez wszystkich, mimo że nikt mi za to dodatkowo nie płaci.”

(obsługa rynku nieruchomości, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Szkolenia mają z perspektywy badanych osób raczej cel aktualizowania niż 
zdobywania nowej wiedzy, charakter reaktywny, przygotowując pracowników 
do lepszej realizacji bieżących zadań, zamiast budowy nowych kompetencji 
pracowników w celu wspierania przyszłego rozwoju organizacji. Gdy inicjaty-
wa szkolenia leży po strony pracodawcy, związane jest ono przede wszystkim 
z dostosowaniem wiedzy i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb 
pracodawcy, by mogli oni realizować swoje bieżące zadania.

9.4.4. Rozwój zawodowy a czas wolny

Rozwój zawodowy dla niektórych pracowników wiąże się z mniejszą ilością 
czasu wolnego. Oznacza to, że ze względu na nadmiar obowiązków pracownik 
nie może rozwijać się w swojej pracy, będąc zmuszonym do wykorzystywania 
swojego czasu wolnego. Dylemat wyboru pomiędzy rozwojem zawodowym i cza-
sem wolnym jest w szczególności dostrzegalny u pracowników, którzy mają 
dzieci.

„Jakiś budżet na te szkolenia jest i czasami staram się z niego korzystać, ale tak, 
ale to też tak jest, że na przykład jeśli chciałbym doskonalić angielski, to oczywiście 
mogę, znaczy pewne kryteria trzeba spełnić, żeby sobie z takiej nauki angielskiego 
korzystać, ale to też się wiąże, to też by było kosztem prywatnego czasu. Na ten 
angielski mógłbym pewnie przychodzić sobie w firmie gdzieś około 18.00, po pracy, 
ale wtedy byłbym około 21.00 w domu.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 
45–54 lat, kierownik, dwoje dzieci)

„Mniej więcej raz na trzy miesiące, no na tydzień trzeba było wyjechać, czyli od 
poniedziałku do piątku Teraz troszeczkę te szkolenia są krótsze. Zwykle co 3–4 
miesiące, one trwają trzy dni, rzadko kiedy cztery, chyba że jest to jakiś wyjazd 
zagraniczny, to wtedy on trwa koło tygodnia i to jest chyba główna uciążliwość dla 
kobiet, które mają małe dzieci.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik, jedno dziecko)

Kolejnym ograniczeniem rozwoju zawodowego związanym z czasem pracy 
jest praca w systemie zmianowym. Niekiedy pracownicy ze względu na pracę 
zmianową, w której w zależności od tygodnia muszą być do dyspozycji praco-



208 Adrianna Jednoralska

dawcy w różne dni, włącznie z sobotami i niedzielami, napotykają na trudności 
związane z uczestnictwem w szkoleniach.

„Niestety, przy naszym systemie pracy, jechać do [nazwa miasta] na szkolenie, które 
z reguły są popołudniami albo w weekendy, kiedy my pracujemy, no odpada. (...) 
Przy takim siedmiodniowym systemie pracy ciężko gdzieś wyjechać, zaplanować 
jakieś szkolenie.”

(farmacja, �250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Niektórzy pracodawcy nie wspierają pracowników w określonym wieku, nie 
zapewniając im możliwości uczestniczenia w szkoleniach ani nawet czasu na 
realizację tych szkoleń.

„Pracodawca nie inwestuje w kadrę wieku średniego czy młodszego, dlatego, że… 
może dlatego że w zarządzie są osoby starsze. Broń Boże, żeby ktoś nie wiedział 
czegoś więcej czy nie potrafił więcej. I jeżeli coś jest, jakieś szkolenie, to jest tak, 
że nawet nie jesteśmy o tym my, kadra techniczna, informowani o tym. Jedynie, 
co tam sobie sami znajdziemy, ale to [szkolenie] jest finansowane przez nas, jest 
to kosztem urlopu albo weekendu i raczej jest przyjęte, że pracodawca o takich 
rzeczach nie wie.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

9.4.5. System oceny pracownika a rozwój zawodowy

W przedsiębiorstwach, w których funkcjonują systemy ocen pracowników, 
wykorzystuje się je również do planowania rozwoju zawodowego pracowników. 
System ocen pracowniczych może być cennym źródłem wskazówek w zakresie 
możliwości rozwoju. Ocena okresowa pozwala ustalić strategiczne sfery rozwoju 
pracownika i dobrać dla niego odpowiednie kierunki rozwoju zawodowego, 
zaplanować ścieżkę kariery i zapewnić dostęp do niezbędnych szkoleń, w zależ-
ności od osiąganych wyników.

W trakcie oceny rocznej pracownicy mogą sprawdzić, które z ustanowio-
nych kryteriów, celów na kolejny okres będą najtrudniejsze do zrealizowania 
i pod tym kątem wyszukać szkolenie dostarczające nowej wiedzy i umiejętności, 
przydatnych do realizacji tych celów.

„Na początku każdego roku jest jakaś informacja, że jest informacja ze strony 
osób nad nami, że jest budżet na szkolenia i że każdy powinien się zdeklarować 
które. Mamy kryteria ustawiane do oceny semestralnej, które kryteria są dla nas 
najtrudniejsze do zrealizowania i powinniśmy pod tym kątem wybrać szkolenia.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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W ramach oceny okresowej można również kształtować ścieżkę kariery pra-
cownika i w zależności od osiąganych przez niego wyników określać kierunek 
jego rozwoju.

„Poprzez system ocen rocznych, ocen okresowych, w szczególności ocen rocznych, 
ustalana jest ścieżka mojego rozwoju i ustalane są również wszystkie kwestie zwią-
zane z zapotrzebowaniem na szkolenia.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Niekiedy również sama możliwość uczestniczenia i bycia wysyłanym na 
szkolenia ściśle uzależniona jest od wyników osiąganych w pracy. W tym sen-
sie możliwość uczestnictwa w szkoleniach jest pewnego rodzaju nagrodą dla 
pracowników, którzy dobrze wypełniają swoje obowiązki.

„To jest to, żebyś miał wyniki. Jeżeli masz, to cię wysyłają na szkolenia.”
(produkcja mebli, �250 pracowników, 

kobieta, �34 lat)

Pracownicy z reguły pozytywnie oceniają funkcjonujące w ich organizacjach 
systemy ocen i programy, które ukierunkowane są na planowanie rozwoju 
zawodowego. Niektórzy skarżą się jednak na ich czasochłonność i nadmierną 
częstotliwość dokonywania ocen. Pracownicy w tego typu systemach oceniają 
się wzajemnie i przekazują sobie informacje zwrotne w zakresie posiadanych 
wzajemnie kompetencji, wiedzy i umiejętności. Z reguły dokonanie takiej oceny 
odbywa się na podstawie wcześniej ustalonych kryteriach.

„Mamy program [nazwa programu]. U nas jest struktura coachingowa. Jest coach, 
który nad tobą czuwa. Ustalasz sobie plan na cały rok. Piszesz w punktach, co chcesz 
osiągnąć, jak chcesz to zrobić. Po pół roku jesteś rozliczany, po roku jesteś rozliczany 
raz jeszcze i to jest podstawą do twojego awansu, nawet w ramach gradu. Bo to jest 
tak, że jest awans z konsultanta na senior konsultanta, ale też może być awans z kon-
sultanta na konsultanta II. I to jakoś tam determinuje pieniądze, które dostajesz – nie 
zawsze, niestety. To [nazwa programu] jest super, tylko dlaczego to zabiera tyle czasu?! 
My to musimy pisać to wszystko. (...) Gdyby to się dało zmodyfikować... Bo to jest 
użyteczne i rzeczywiście ludziom to pomaga, ale można to na pewno w jakiejś zupełnie 
inne formie… Zrobić to prościej po prostu. Już na przykład to, że trzeba zbierać... Bo 
oprócz tego, że ocenia mnie coach, ja muszę tą... ten samogwałt dokonać, to jeszcze 
jest tak, że ja muszę zebrać cztery feedbacki na pół roku w tej bazie, którą mamy od 
innych osób, nie tylko od... Coach jest jakby inną sprawą... Więc ja muszę od czterech 
innych osób. Więc ja muszę po czterech projektach te pierdoły wszystkie popisać.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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„Mamy co trzy miesiące rozmowę oceniającą, w której każda osoba z zespołu ocenia 
każdą inną osobę na skali jeden do pięciu, też oceniając plusy i minusy danej osoby. 
[To jest] 25 punktów, które oceniane są w skali jeden od sześciu i pokazywany jest 
rozwój. Na początku, nie wiem, rzetelność, każda osoba zaczyna z czwórką i w zależ-
ności od tego, czy ta osoba widać, że jest po prostu rzetelna, że ta ocena idzie 
w górę albo w dół, w momencie kiedy jest już trzy, to trzeba to poprawić, dwójka 
to już ta osoba jest niestety na wylocie tak naprawdę i odpowiednio jest dwadzieścia 
pięć takich wskaźników. (...) Uważam, że jest trafiony, ale jest zdecydowanie za 
często, raz na kwartał, zanim tak naprawdę zacznę działać nad ostatnią oceną, już 
mam następną. Uważam, że raz na pół roku czy nawet raz do roku wystarczyłoby 
zrobić taką analizę, tym bardziej że zajmuje strasznie dużo czasu.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownicy postrzegają stosowane w fir-
mach systemy ocen jako całkowicie nieużyteczne i wskazują na ich brak przydatności 
w zakresie planowania rozwoju zawodowego pracowników. Dzieje się tak wówczas, 
kiedy ocena pracownika nie jest uzależniona od osiąganych przez niego wyników, 
a zależy od wysokości wynegocjowanego wynagrodzenia. W takich sytuacjach, nie 
ocenia się kompetencji pracownika, a sama ocena i poziom kompetencji pracownika 
muszą odzwierciedlać przedział wynagrodzenia, pod jaki podchodzi dany pracownik 
zgodnie z organizacyjnymi regulacjami.

„[W mojej firmie] jest prowadzony, funkcjonuje od dłuższego czasu system, jakby 
taki... podziału kompetencji. Znaczy, on jest sformalizowany w sensie takim, że 
ktoś się namęczył i bardzo rozpisał różne tam poziomy kompetencyjne. Każdy jest 
przydzielony do jakiejś tam tak zwanej ścieżki, czyli jest albo osobą techniczną, albo 
jest na ścieżce zarządczej i dla każdej ścieżki są określone 5 czy 6 poziomów kom-
petencyjnych, od stażysty po najwyższy poziom, czyli osobę, która już, powiedzmy, 
ma z punktu widzenia firmy najwyższe kompetencje. I teraz tak: mówię, że jest 
to opracowane, teoretycznie obowiązuje, wisi na stronach portalowych, natomiast 
w praktyce, znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie jest używane, bo jest używane, tak, 
natomiast nie jest używane ściśle, czy też nie ma tak wielkiego znaczenia z prostego 
powodu. Mianowicie, system kompetencyjny jest powiązany z systemem płacowym, 
to znaczy – w zależności od poziomu kompetencji i właśnie tego, na której jest 
się ścieżce kompetencyjnej, z tym powiązane są jakieś tam przyjęte przez firmę 
widełki płacowe. Ale w praktyce jest tak, że płace się negocjuje, to znaczy ktoś, 
kogo się zatrudnia, jedna osoba jest wyceniona wyżej, druga niżej i w zależności od 
potrzeb, jakby to może determinować, w którą klasę kompetencyjną się wpadnie. 
Czyli system odwrotny niż na przykład w administracji czy w urzędach publicz-
nych czy w jednostkach naukowych, gdzie jest zwykle najpierw właśnie podział 
kompetencji i jest się zaszeregowanym do jakiegoś tam poziomu i to determinuje 
wynagrodzenie. A tu jest troszkę odwrotnie, znaczy negocjuje się wynagrodzenie 
i  potem się dopasowuje: a to pasuje do poziomu 3 albo 4, albo 5 kompetencji, 
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no to cię tu wpiszemy. Tak że to nie ma, to bardziej jest taka forma uporządkowa-
nia, to kiedyś miało służyć bardziej. (...) To jakby nadal funkcjonuje, ale odnoszę 
wrażenie, że jakby siłą rozpędu albo z tego, żeby dział HR miał się czym zająć, bo 
to już naprawdę nie ma większego przełożenia i zarówno proces ocen jest trakto-
wany tak po macoszemu, znaczy jest robiony, bo musi być, ale nikt się specjalnie 
nie przejmuje, ta klasyfikacja kompetencyjna też nie jest jakoś tak, nikt tym nie 
żyje, to nie jest temat, że ludzie żyją i patrzą, gdzie ja już jestem, na poziomie tym 
czy nie. To nie ma wielkiego znaczenia.”
(działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, 

>250, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

To może doprowadzić również do sytuacji, w której system ocen okazuje 
się nieużyteczny, a pracownicy nie dostrzegają relacji pomiędzy ocenami osią-
ganymi w systemie, wynagrodzeniem czy możliwościami rozwoju i awansami.

„No i jest ten system ocen rocznych, tak? No i co? I nic. I są te oceny roczne, od 
których niby coś tam zależy, a potem się okazuje, jak się, niby zależy od nich premia od 
ocen, a to się okazuje, że jak się człowiek skonsultuje z kolegami, chociaż nie można 
mówić o swoim wynagrodzeniu, to się okazuje, że każdy dostał taką samą premię, 
mimo że są różne oceny roczne, tak? A więc jakby nie wpływa, tak? Nie mówiąc, 
że oceny roczne miały wpływać na jakieś awanse. Trzy lata z rzędu mam jakby tą 
prawie najlepszą ocenę, no i co? I jakby niewiele z tego mam, suma sumarum, tak?”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

9.5.  Ocena stosowanych instrumentów rozwoju 
w przedsiębiorstwach i ich dostępności

Zaobserwowano duże zróżnicowanie w zakresie stosowanych w przedsiębior-
stwach instrumentów rozwoju zawodowego pracowników. Analogiczne zróżni-
cowanie pojawia się również w ocenie dostępności najbardziej popularnego, 
najczęściej stosowanego instrumentu – szkoleń. Czynnikami, które odgrywają 
tu istotną rolę, wydaje się być wiek pracownika oraz koniunktura gospodarcza.

9.5.1. Ocena dostępności szkoleń

Pierwszym elementem, który pozwala oszacować dostępność szkoleń, jest 
sposób przekazywania informacji o nich – mogą być one jawne i powszechnie 
dostępne lub udostępniane tylko ograniczonemu gronu osób. W wielu przed-
siębiorstwach informacje o szkoleniach pojawiają się na ich forum, a chętni 
mają możliwość zapisów.
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„Jak organizowane jest, to pracodawca daje ofertę, że jest takie szkolenie i po 
prostu chętni pracownicy mogą się zgłaszać.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

Niektórzy pracodawcy opracowali ponadto specjalne systemy zapisywania się 
na szkolenia, które pozwalają ująć zawsze maksymalną możliwą liczbę pracowni-
ków. Jednym z takich sposobów jest możliwość zapisania się w ostatniej chwili, 
gdy ktoś z pełnej grupy szkoleniowej nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu.

„Wiadomo, jak jest szkolenie, to można się zapisywać. Zawsze przed samym szkoleniem 
jest wysyłana oferta last minute, bo nie ma tak, żeby nikt nie zrezygnował przed.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Konflikty w zakresie możliwości szkolenia w przypadku ograniczenia miejsc 
rozwiązywane są z reguły między pracownikami.

„Jeśli chodzi o ograniczenia, to powiedzmy, że rzucana jest na forum informacja, 
że jest szkolenie – czy ktoś jest zainteresowany? (...) Jeśli ktoś jest zainteresowany 
i wie, że jest za dużo osób, to rozwiązujemy to na zasadzie polubownej, rozmawiamy 
ze sobą. Kto tego bardziej potrzebuje, to idzie.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Dobrą praktyką jest zagwarantowanie, że szkolenia są dostępne dla wszyst-
kich pracowników, niezależnie od tego, jakie jest ich stanowisko w hierarchii 
organizacji.

„Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozwojem, to niezależnie od miejsca, które zajmuje 
w strukturze, no może bez przesady, no nie jest tak, że jakiś tam stażysta przyjdzie 
i od razu go wyślą do Stanów, no ale jeśli ktoś pracuje, wykonuje dobrze swoją 
pracę, jest potrzebny, no to naprawdę ma duże możliwości szkolenia.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Niektóre ze szkoleń są dedykowane konkretnym pracownikom, na przyk-
ład osobom na stanowiskach kierowniczych lub w ramach jednego ze szczebli 
zarządzania.

„Są organizowane szkolenia, są to głównie firmy zewnętrzne i są to głównie szkolenia 
dla osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, menedżerów i kadry zarządzają-
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cej. Wiadomo, że szkolenia są przewidziane. To mniej lub bardziej regularnie jest, 
przeważnie jest kilka spotkań w roku.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Wszyscy mają [dostęp do szkoleń]. Znaczy, to jest tak, że to jest pewna siatka. 
Mamy grade i jest siatka szkoleń, które musisz na tym gradzie zrobić. No i gene-
ralnie, to co roku wybierasz sobie jedno z nich, które jest ci najbardziej potrzebne.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Pracodawca określa czasem, ile szkoleń przysługuje w konkretnym okresie 
danemu pracownikowi. Natomiast w przypadku, gdy widzi konieczność doszko-
lenia pracownika, oferuje mu dodatkowe możliwości szkoleniowe.

„Założenie, z tego, co pamiętam, jest takie, że każdemu przysługują dwa szkolenia 
w roku, tak po prostu, no a jeżeli, to tak ogólnie, no a jeżeli jest potrzeba takich 
indywidualnych, to też nie było problemu do tej pory. Są szkolenia, które są otwarte 
dla wszystkich i – nie wiem, z Excela, powiedzmy, jest kupa zbierana i tak dalej. 
I tego typu szkolenia z założenia można wziąć w dwóch tego typu szkoleniach 
udział, w założeniu. Natomiast jeżeli pracodawca, przełożony uzna, że jakiemuś 
pracownikowi przyda się specjalne szkolenie, dedykowane dla niego, to idzie na 
to excelowskie [szkolenie z obsługi programu Microsoft Excel], ale nie z tej puli 
dwóch, że tak powiem.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Opinie o braku dostępu do szkoleń lub ograniczonych możliwościach szko-
lenia zdarzają się równie często jak te o dużej dostępności szkoleń.

„W swojej tej karierze 15-letniej raz poszłam, chyba to było nawet jakieś bezpłatne 
szkolenie, to był bilans 2007 czy 2008 roku.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Niestety, u nas te szkolenia funkcjonują bardzo słabo po prostu. Jeden z najmłod-
szych pracowników czy też nawet najmłodszy, najbardziej o nie walczę, przynajmniej 
mam takie wrażenie, bo też mam przed sobą, nie wiem, ile jeszcze zmian branż 
i tak dalej. I bardzo zależy mi na tym, aby posiąść jak największą wiedzę, którą 
później też, która też może być potrzebna przy rekrutacji czy dalszych awansach.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Jeżeli chodzi o szkolenia, no to tutaj raczej słabo, bo przez długi, długi okres nie 
było praktycznie żadnych szkoleń dla pracowników. (...) Tak naprawdę, jeżeli chodzi 
o szkolenia, to mało jest.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Wśród przeprowadzonych wywiadów z rozmówcami znalazł się jeden skraj-
nie negatywny komentarz odnośnie do oferowanych możliwości szkoleniowych 
przez pracodawcę i jego stosunku do rozwoju pracowników.

„To jest pracodawca prywatny, więc on na takie fundusze oszczędza pieniędzy i po 
prostu nie inwestuje, raczej rozwój, to we własnym zakresie. To, co ja sama mogę 
osiągnąć, i sama, co mogę sobie pozwolić. Natomiast mój pracodawca jest wybitnie 
anty- na temat szkoleń pracowników. Nie tylko mówię w biurze – w ogóle, czy szef 
produkcji, czy w ogóle jacyś pracownicy, tak że to jest taki przypadek typowego 
prywatnego przedsiębiorcy.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

9.5.2. Czynniki kształtujące dostępność szkoleń

Wiek oraz staż pracy mogą odgrywać istotną rolę, jeśli chodzi o możliwość 
udziału w szkoleniach. W celu szybkiego wdrożenia do pracy młodzi pracownicy 
otrzymują cykl szkoleń, by jak najszybciej sprostać wymaganiom pracodawcy 
odnośnie do konkretnego stanowiska.

„Osoby młode, które przychodzą do pracy, oczywiście takich szkoleń mają więcej, 
bo chodzi o to, żeby one jak najszybciej, jak najwięcej się nauczyły i stawały się 
takimi w pełni samodzielnymi pracownikami.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Jeśli chodzi o możliwości rozwoju, niektóre z nich zostały ograniczone ze 
względu na kryzys i słabą koniunkturę. 

„Cięcia budżetowe: mieliśmy mieć jakieś międzynarodowe spotkania, no ale gdzieś 
tam były budżetowe cięcia. Takich rzeczy rzeczywiście mniej się zadziało. Przy czym, 
powiedzmy, że jeżeli czegoś naprawdę potrzebuję, (...) nie ma problemu, żeby to 
zrobić. (...) Jest trochę mniej, powiedzmy: mamy szkolenia przez internet i przez 
telefon, a nie face-to-face.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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„Tutaj o szkoleniach ciężko mi się wypowiedzieć, bo teraz jest – jak to wszędzie – 
kryzys, więc jak gdyby szkolenia są ucięte, więc może inaczej by to było, gdyby to 
było, załóżmy, dwa lata temu, że bym był też na innych, dodatkowych szkoleniach.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

9.5.3. Ocena stosowanych narzędzi wsparcia rozwoju

Pracodawcy w kilku przypadkach oferują pracownikom szkolenia nie tylko 
w zakresie rozwoju zawodowego, ale również wspierające ich rozwój osobisty.

„Są też szkolenia á propos jakichś tam ogólnych metod pracy, no nie wiem, podziału 
jakichś tam obowiązków, asertywności i no nie wiem, bardzo dużo, naprawdę bardzo 
dużo jest tych szkoleń, no i nie tylko z tego właśnie mojego obszaru zawodowego, 
tylko no tak ogólnie jest ich dużo.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Są różne szkolenia, bo nie tylko szkolenia na temat, prawda, charakteru naszej 
pracy i tego, czym się zajmujemy, ale to były też szkolenia takie, które mogą się 
też przydać poza pracą, na przykład antystresowe szkolenie, zarządzanie czasem. 
Bardzo fajne właśnie.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

Szkolenia wydają się być zdecydowanie najbardziej popularną formą rozwoju 
pracownika. Jest ona pozytywnie oceniana przez pracowników i w ich odczuciu 
jest również efektywna w stosunku do celu, w którym została zaproponowana.

„W mojej firmie to głównie właśnie szkolenia [są narzędziem rozwoju]. Tak że, 
no to jest chyba w przypadku tej mojej firmy trafne rozwiązanie – prowadzenie 
szkoleń, które kończą się tam jakimiś egzaminami i to też może wtedy gwaranto-
wać, że można zmienić na przykład też i w obrębie firmy swoje stanowisko, można 
właśnie awansować.”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

„Trafiają się [szkolenia], jakiś czas się odbywały. Też miałem możliwość kiedyś być 
na takich różnych szkoleniach. No jest to bardzo, bardzo pomocne.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Szkolenia często oceniane są przez pracowników jako forma rozwoju zawo-
dowego, która odpowiada im bardziej niż inne, na przykład czytanie specjalis-
tycznych publikacji.



216 Adrianna Jednoralska

„Poszłam raz na takie szkolenie, jednodniowe, w Warszawie zresztą to było i dużo 
więcej z tego 8-godzinnego szkolenia zyskałam, niż [gdy]bym sama w tych książkach 
czytała i ślęczała. Dlatego że tam ludzie zadają pytania, wykładowca odpowiada, 
przykłady ludzie dają, są to z różnych dziedzin, z różnych zakładów i to siedem razy 
lepiej w ucho wpadnie. I ja już jestem dużo mądrzejsza, niż z tej książki przeczytam.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Opinie o szkoleniach są też zróżnicowane względem tego, czego dane szko-
lenie ma dotyczyć oraz przez kogo ma być prowadzone.

„Mamy szkolenia w ciągu roku prowadzone przez naszych training managerów. 
Niektóre są ciekawe, niektóre są totalnie załamujące, takie brandowe pranie mózgu. 
No ale niestety jest potrzebne. Tak że, jeżeli chodzi o szkolenia, to mamy ich sporo. 
Część z nich jest naprawdę dobra.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Jeżeli chodzi o szkolenia, to jest różnie z tym, niestety. To zależy od poziomu, od 
wykładowcy. To wszystko zależy zwykle od ludzi.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Zdarzają się jednak również negatywne opinie o systemie szkoleniowym 
w organizacji, w której pracownicy są wybiórczo szkoleni przez pracodawcę. 
Sytuacja taka jest w szczególności prawdopodobna, kiedy nie prowadzi się 
rejestru wiedzy ani umiejętności pracownika, a o uczestnictwie w szkoleniu 
decyduje wyłącznie wola pracownika, zamiast ściśle określone przez pracodawcę 
wymagania powiązane z przyszłymi potrzebami przedsiębiorstwa.

„Takie chaotyczne z tego względu, że tak: pracodawca nie typuje osoby i tam jakimś 
tokiem szkoli pracownika pod jakimś kątem, tylko jak jest organizowane szkolenie, 
to zbiera chętnych i niekoniecznie tam ten sam pracownik na przykład się szkoli. 
Fajnie, że każdy może na przykład się podszkolić i skorzystać z jakiegoś szkolenia, 
ale wiadomo, jak tak wyrywkowo z jednego szkolenia jeden tam skorzysta, z inne-
go inny, to może jest mniejszy efekt niż na przykład [gdy]by zorganizowali jakiś 
tam cykl szkoleń, gdzie by jakąś tam grupę ludzi szkolili. Wtedy myślę, że bardziej 
wykwalifikowani ci pracownicy by byli.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Kolejnym mankamentem związanym z oferowanymi przez pracodawcę szkole-
niami jest ich kiepska organizacja, która powoduje, że pracownicy nie są w stanie 
skorzystać z organizowanego przez pracodawcę szkolenia z powodów technicznych.
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„W styczniu mieliśmy wdrożenie nowego systemu. (...) Z całego naszego zakładu, 
w którym pracuje prawie 300 osób, na szkoleniu z tego nowego programu była jedna 
osoba, która miała obowiązek przeszkolić wszystkich pracowników i takie szkolenia 
dla nas, dla działu jakości, trwały raz jeden dzień, osiem godzin. (...) Pracowaliśmy 
na takim sprzęcie, który ciągle się wyłączał. Były wyłączenia prądu, bo to był aku-
rat czas, kiedy zakład stał, że były różne naprawy, sprawdzanie instalacji i to było 
tak trochę niedopracowane, może nie w tym czasie, nie w tym miejscu i większość 
czasu, który był poświęcony na szkolenie, spędziliśmy nad tym, żeby się logować 
do systemu, bo za chwilę się i tak wylogował.”

(produkcja artykułów spożywczych, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

9.6. Podsumowanie
Wśród oferowanych przez pracodawców możliwości rozwoju pracowników 

wymienia się przede wszystkim ścieżki kariery, szkolenia wewnętrzne i zewnętrz-
ne, wyjazdy szkoleniowe, prenumeratę prasy specjalistycznej i zakup publikacji 
oraz programy rozwoju talentów. Szersze wykorzystanie i zróżnicowanie stoso-
wanych instrumentów rozwoju zawodowego zaobserwowano w dużych przed-
siębiorstwach, w których rozwój pracownika dodatkowo może być wspierany 
przez dobrze funkcjonujący system ocen okresowych. Ta sytuacja jednak nie 
należy do częstych, ponieważ w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i śred-
nich nie stosuje się zwykle sformalizowanych ocen okresowych pracowników, 
a w dużych ocena okresowa pracownika niekiedy nie ma rzeczywistego wpływu 
na możliwości dalszego rozwoju pracownika ani wysokość jego wynagrodzenia.

Odpowiednio wdrożony system ocen okresowych dałby pracownikom moż-
liwość uzgadniania z przełożonymi celów do realizacji oraz określania indy-
widualnych potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Takie 
rozwiązanie pozwoliłoby pracownikom ustalać z przełożonymi indywidualne 
ścieżki kariery, określać wiedzę i umiejętności, jakie powinni zdobyć w kolej-
nych okresach pracy. Dodatkową zaletą byłaby możliwość zidentyfikowania 
kluczowych pracowników osiągających ponadprzeciętne wyniki, które nagro-
dzone mogą być odpowiednio awansem, premią lub możliwością dalszego roz-
woju zawodowego, w tym poprzez odpowiednio skonstruowaną dla nich ofertę 
szkoleń czy uczestnictwo w programie rozwoju talentów.

Szczególne miejsce w rozwoju zawodowym zajmują szkolenia, które są przez 
pracodawców najczęściej stosowanym instrumentem. Pracownicy różnie oceniają 
ich dostępność i przydatność. Wydaje się, że w dużych podmiotach pracownicy 
mają większe możliwości rozwoju, natomiast w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich nie zaobserwowano wielu z instrumentów rozwoju pra-
cownika, takich jak e-learning, programy rozwoju talentów czy ścieżki karier.
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Rzadko stosowaną przez pracodawców możliwością wspierania rozwo-
ju zawodowego pracowników jest kształtowanie odpowiedniego środowiska 
i warunków pracy, między innymi poprzez projektowanie, restrukturyzację pracy 
czy wyznaczanie pracownikom do realizacji zadań, które stanowią dla nich 
wyzwanie, przydzielanie czasu na uczenie się poprzez doświadczenie i refleksję.

W zakresie działań pracodawców nastawionych na rozwój zawodowy pracow-
ników pojawia się zatem wiele istotnych wyzwań. Konieczna jest systematyzacja 
i ustrukturalizowanie podejścia do rozwoju pracownika, w szczególności wska-
zane wydaje się opracowywanie planów i programów szkoleń pracowniczych. To 
działanie wspierać może tworzenie w przedsiębiorstwach odpowiednich modeli 
kompetencji, które pozwoliłyby oceniać aktualną wiedzę i umiejętności pracow-
nika oraz określać ramy czasowe, w których pracownik powinien je poszerzyć. 
Dodatkowo, przy planowaniu rozwoju pracownika należałoby uwzględnić fazy 
rozwoju zawodowego i osobistego. Młodzi pracownicy zwykle mają większe 
oczekiwania co do szans rozwoju w miejscu pracy, należałoby więc rozważyć 
możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Doskonaleniu może podlegać też sto-
pień dostosowania stosowanych instrumentów rozwoju pracowników do ich 
specyficznej sytuacji i oczekiwań. Niektórzy z pracowników bardzo pozytywnie 
wypowiadali się na temat wybranych form wspierania rozwoju zawodowego, 
a  inne uznawali za nieistotne.

Pracodawcy częściej powinni podejmować inicjatywy wspierające rozwój pra-
cowników w wyniku procesów odpowiedniego projektowania pracy, uzupełniając 
w ten sposób sformalizowane procesy uczenia się i rozwoju o nieformalne 
uczenie się, wpisane w codzienne realizowanie przez pracownika zadań na 
stanowisku pracy. Inicjatywy w tym zakresie lepiej przygotowywałyby pracow-
ników do awansu pionowego, a poprzez intensyfikację kontaktów pomiędzy 
pracownikami poprawiałyby relacje interpersonalne i wzbudzały okazje do 
realizowania zadań zespołowych; pracownicy mogliby wymieniać się wiedzą 
i doświadczeniami, na czym zyskiwałaby cała organizacja.
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Technologie w miejscu pracy

Krzysztof Klincewicz
Marcin Żemigała1

10.1. Wprowadzenie
Technologie są integralnym elementem środowiska pracy, stanowiąc narzę-

dzia wspierające wykonywanie zadań w organizacji, ale również ograniczając 
pracowników, wymuszając nabywanie przez nich nowych umiejętności i zmianę 
dotychczasowych nawyków. Tradycyjne podejścia w teorii organizacji i zarządza-
nia traktowały technologie jako elementy determinujące sposób funkcjonowania 
organizacji, wymuszający dostosowania struktur i procesów organizacyjnych, 
w tym również sposób wykonywania pracy. Współcześnie relacje pomiędzy orga-
nizacją a wykorzystywanymi w niej technologiami są bardziej elastyczne. Wdra-
żane technologie są często dostosowywane do specyfiki organizacji (zjawisko 
kastomizacji – customization), co pozwala na wsparcie dla dotychczasowych pro-
cesów pracy. Potencjał nowych technologii pozwala też na odkrywanie nowych 
możliwości, podnoszenie wydajności, zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu 
pracy. Zależności pomiędzy organizacją a stosowanymi technologiami mają 
więc charakter wielowymiarowy, co zachęca do pogłębiania wiedzy na temat 
tego, jak dokładnie technologie wpływają na pracę w organizacjach różnych 
branż i o różnej wielkości.

Problematyka wykorzystania technologii w miejscu pracy ma bezpośredni 
związek ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa w relacjach z pra-
cownikami, choć nie jest tematem bezpośrednio analizowanym w literaturze 
przedmiotu. Z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu istotne są 
między innymi sposoby udostępniania pracownikom technologii, oferowane 
szkolenia i wsparcie merytoryczne, sposoby i szybkość rozwiązywania proble-

1 Współautor podrozdziału 10.2.
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mów, z jakimi borykają się użytkownicy technologii oraz wpływ nowych tech-
nologii na work-life balance pracowników.

Kolejne podrozdziały będą prezentować przegląd wcześniejszych badań 
dotyczących technologii w miejscu pracy oraz wyniki badań jakościowych – 
wywiadów z pracownikami działających w Polsce przedsiębiorstw prywatnych. 
Na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego kolejno omó-
wione zostaną: postrzeganie technologii jako wsparcia oraz jako możliwej 
przeszkody w pracy; występowanie i uwarunkowania wykluczenia technolo-
gicznego; inne problemy dotyczące technologii, które postrzegają pracownicy; 
wyzwania związane z koniecznością uczenia się nowych rozwiązań technicznych; 
związki pomiędzy wykorzystaniem technologii w pracy zawodowej a życiem 
prywatnym.

10.2.  Technologie w miejscu pracy 
w świetle wcześniejszych badań

Problematyka technologiczna jest szczególnie ważna ze względu na dynamicz-
ny rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information 
and Communication Technologies – ICT) oraz ich upowszechnianie w organi-
zacjach. Wraz z dyfuzją tych nowych rozwiązań zaczynają pojawiać się grupy 
osób nieprzystosowanych technologicznie do ich wykorzystywania, co coraz 
częściej uniemożliwia im wykonywanie zadań w pracy, a nawet może eliminować 
z  rynku pracy. Umiejętność korzystania z komputerów osobistych i internetu 
nadal nie jest w naszym kraju powszechna, szczególnie wśród osób starszych, 
gorzej wykształconych i mieszkających poza dużymi miastami.

Problematyka wykluczenia technologicznego na rynku pracy jest poważnym 
problemem, który może obejmować (Pindlowa 2006: 8–9):
 – wykluczenie z powodów fizyczno-sensorycznych – w tym: niepełnospraw-

ności i podeszłego wieku,
 – wykluczenie z powodów społeczno-finansowych – w tym: niskiego wykształ-

cenia, wykonywania nisko opłacanej pracy, braku możliwości kontaktu 
z  technologią lub utraty tego kontaktu w wyniku degradacji zawodowej,

 – wykluczenie z powodów organizacyjno-ekonomicznych – w przypadku 
pracy dla organizacji, które nie posiadają wystarczających zasobów kapi-
tałowych lub intelektualnych bądź nie są chcą korzystać z nowoczesnych 
technologii.

Przykładem szczególnie ważnej technologii, która różnicuje polskie społe-
czeństwo na użytkowników i osoby wykluczone technologicznie, jest internet. 
Wspomniany podział jest powiązany z innymi zmiennymi demograficznymi 
i  społecznymi (Zakrzewski 2011: 9):
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 – ponad 47% osób, które nie korzystają z internetu, to mieszkańcy wsi,
 – 68% osób niekorzystających z internetu posiada jedynie wykształcenie 

podstawowe lub zawodowe,
 – 49% osób niekorzystających z internetu stanowią emeryci lub renciści,
 – 73% osób niekorzystających z internetu to osoby po 45. roku życia.

W 2009 roku 33,7% pracowników sektora prywatnego nie korzystało z inter-
netu (Batorski 2011). Batorski proponuje typologię barier wykluczenia tech-
nologicznego obejmującą bariery twarde: sprzętowe, finansowe, zasięgu sieci 
oraz miękkie: psychologiczne, wiedzy, potrzeby, umiejętności, autowykluczenia 
(Batorski 2011). Badania międzynarodowe identyfikują analogiczne bariery 
dotyczące niskich dochodów, niskiego poziomu wykształcenia, kultury grupy 
odniesienia i wieku (Huang, Chen 2010).

Interesującym wnioskiem z wcześniejszych badań sondażowych jest to, że 
sam fakt wykonywania pracy (aktywność zawodowa) okazuje się być sposobem 
na ograniczanie wykluczenia technologicznego. W grupie osób po 55. roku życia 
poziom wykluczenia technologicznego jest wysoki, jednak dotyczy ono głównie 
osób, które nie pracują zawodowo – aż 89,9% z nich nie korzysta z komputera, 
a 92,6% z internetu. Tymczasem osób z tej samej grupy wiekowej, które pracują 
zawodowo, syndrom wykluczenia technologicznego dotyka w mniejszym stopniu: 
44,8% z nich nie korzysta z komputera, a 54,4% z internetu (Batorski 2009: 25).

Diagnozę występowania wykluczenia technologicznego w odniesieniu do 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych można oprzeć na miarach zapro-
ponowanych przez Kowalika (2010), który wskazał:
 – stopień umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej,
 – stopień umiejętności korzystania z poczty elektronicznej,
 – stopień umiejętności korzystania z komunikatora.
Przydatna może być także weryfikacja następujących czynników:
 – obecności sprzętu komputerowego w organizacji i dostępu do internetu,
 – stopnia umiejętności korzystania z programów biurowych (np. pakiet MS 

Office) i aplikacji technicznych właściwych dla danej branży lub stanowi-
ska (np. programy typu CAD, programy finansowo-księgowe, programy 
graficzne),

 – umiejętności aktualizacji oprogramowania i instalacji nowego oprogra-
mowania,

 – umiejętności obsługi urządzeń peryferyjnych,
 – umiejętności konserwacji sprzętu komputerowego,
 – umiejętności tworzenia dokumentacji elektronicznej zamiast tradycyjnej 

(papierowej),
 – możliwości i umiejętności świadczenia telepracy.

W 2011 roku aż 95,7% polskich przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej 
działalności sprzęt komputerowy (Berezowska i in. 2012: 40), przy czym w pracy 
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co najmniej raz w tygodniu z komputera korzystało tylko 42,3% pracowników 
(Berezowska i in. 2012: 55). Dostęp do internetu miało 93,9% przedsiębiorstw 
(Berezowska i in. 2012: 42), a w pracy przynajmniej raz w tygodniu wykorzysty-
wało go 35,2% pracowników (Berezowska i in. 2012: 55). Najmniejszy odsetek 
pracowników korzystających z komputerów oraz dostępu do sieci odnotowano 
w 2011 roku w następujących sektorach działalności (Berezowska i in. 2012: 57):
 – przetwórstwo przemysłowe,
 – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja,
 – budownictwo,
 – zakwaterowanie i gastronomia,
 – administrowanie i działalność wspierająca.

Duże zróżnicowanie widać także w układzie regionalnym. Liderami pod 
względem wykorzystania komputerów przez pracowników są województwa: 
mazowieckie (57,8%), pomorskie (43,0%), małopolskie (39,8%), dolnośląskie 
(39,5%) i łódzkie (38,4%), podczas gdy na końcu rankingu znajdują się woje-
wództwa warmińsko-mazurskie (23,7%), lubuskie (28,8%) i opolskie (29,9%) 
(Berezowska i in. 2012: 60).

W niniejszym rozdziale omówione zostaną również inne rozwiązania technolo-
giczne wykorzystywane w poszczególnych branżach, wspierające określone procesy 
przemysłowe lub świadczenia usług. Dla pracowników umiejętność korzystania 
z tych rozwiązań jest często nawet ważniejsza niż zdolność obsługi komputera, bo 
jest bezpośrednio związana z możliwością wykonywania pracy zawodowej. Z tego 
powodu dalsza dyskusja o technologii w miejscu pracy nie będzie ograniczać się 
wyłącznie do komputerów osobistych, oprogramowania oraz internetu.

W rozdziale zostanie omówione postrzeganie technologii przez pracowników 
jako wsparcia lub przeszkody w pracy. Zaprezentowane będą również opinie 
pracowników dotyczące wykluczenia technologicznego w miejscu pracy. Dalsze 
części rozdziału omawiają problemy pracowników związane z technologiami 
w miejscu pracy, uwarunkowania uczenia się nowych technologii oraz związki 
pomiędzy technologiami wykorzystywanymi w organizacjach a życiem prywat-
nym ich użytkowników.

10.3. Technologia jako wsparcie w pracy
W wywiadach dominowało pozytywne postrzeganie technologii w środowi-

sku pracy. Rozmówcy traktowali rozwiązania technologiczne jako podstawowe 
narzędzia wspierające ich pracę, w większości przypadków wypowiadając się 
na ich temat z dużym entuzjazmem.
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„Dzisiaj bez overlocka [specjalistycznej maszyny dla przemysłu tekstylnego] to by 
nie było firmy! (...) Maszyny przede wszystkim specjalistyczne, bo u nas kiedyś to 
nie było tak, jak teraz. Mamy teraz, mamy maszyny bardzo dobre! (...) Teraz mamy 
wszystko. Maszyny są, panie, do tego zatrudnione, do tego są maszyny, które, panie, 
robi dziurki, przyszywa guziki. Myśmy same prasowały ubiory, które były uszyte, 
sprasowane, się wynosiło na sprawdzenie. A teraz nas nie obchodzi – zabierają, są 
prasowaczki, są specjalistyczne prasowalnice.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Nalewaki i chłodziarki do piwa to są jakby podstawowym sprzętem, bez którego 
nie bylibyśmy w stanie funkcjonować.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Komputer w pracy też jest w tej chwili niezbędny, w każdej chwili, bo chodzi tu 
o komunikację mailową z ewentualnymi kontrahentami czy zapytanie ofertowe, które 
przychodzi do nas, bo to wszystko odbywa się przeważnie drogą elektroniczną. Czyli 
jest to obeznanie z tym sprzętem i jest to wykorzystywane w firmie, no po prostu...”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Najważniejsze, odbierzesz maila – odbierzesz, napiszesz mila – napiszesz, podej-
miesz decyzję – podejmiesz. U nas wszystko w zasadzie, wszystko [odbywać się może 
drogą mailową]. Ubolewam tylko, że jeszcze pracownicy tego nie robią, chociaż jest 
taka możliwość. Wszystko odbywa się poprzez maile, wszystko. Cała korespondencja, 
oczywiście do sądów, do innych, powiedzmy, instytucji, oczywiście musi być papier. 
Natomiast generalnie jest to wymiana mailowa. Do wojewody wymiana mailowa, 
do urzędu wymiana mailowa. Potrzeba jest potwierdzenia, czy coś, oczywiście pisze 
się papier. Pracownik, chcąc się zwolnić, może napisać poprzez maila.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Bez tego się już nie da żyć praktycznie, bo w każdym już domu jest komputer, 
komórka, urządzenia elektroniczne.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„[Komputer] oczywiście bardzo wpływa na moją pracę, bo inaczej po prostu bym 
zginęła. (...) internet jest jako taki najszybszy pomocnik.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierownik)
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W trakcie niektórych wywiadów okazywało się, że rozmówcy nie traktowali 
komputera ani telefonu jako rozwiązań technologicznych, zapominając o nich 
i wyrażając zaskoczenie tym, że ktoś może postrzegać tak oczywiste narzędzia 
pracy jako przejawy stosowania technologii.

„Tutaj wielkiej trudności nie ma, bo ja obsługuję faks, drukarkę i laptopa. To jest 
standardowa umiejętność człowieka, w tym momencie.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Na poczcie akurat w mojej pracy to nie ma takich nie wiadomo jakich techno-
logii, tych urządzeń i programów. Jest tylko obsługa komputera, to w domu jak 
najbardziej mi się to przyda.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

Oprócz komputera z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, telefonu oraz 
internetu niektórzy rozmówcy wymieniali również samochody służbowe, ważne 
szczególnie w pracy związanej z logistyką i sprzedażą.

Pracownicy wymieniali przykłady korzyści wynikających ze stosowania spec-
jalistycznych systemów komputerowych, między innymi oprogramowania do 
kosztorysowania w budownictwie, systemów zarządzania relacjami z klientami 
(CRM) w firmach usługowych czy dedykowanego oprogramowania pozwalają-
cego na odpowiednie wyważenie samolotu w branży lotniczej. Pracę mogą też 
ułatwić portale wewnętrzne i oprogramowanie do pracy grupowej.

„Korzystamy z programu Lotus Notes. On organizuje naszą pracę: skrzynkę mailo-
wą, różnego rodzaju bazy, począwszy od Staff Guide’a, gdzie mamy wszystkich 
pracowników, przez bazy merytoryczne, nie wiem, jest baza Express Yourself na 
zasadzie: szukam dobrego krawca czy mam bilet na koncert, czy ktoś mi znowu 
ukradł jedzenie z lodówki. U nas nieustannie, nie wiem w ogóle, o co chodzi.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Interesujące są wspomnienia osoby, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się 
projektowaniem rozwiązań architektonicznych, a której praca w ciągu upły-
wających lat stawała się coraz łatwiejsza, bardziej wydajna i oferująca dzięki 
dobrodziejstwom postępu technicznego nowe, nieznane wcześniej możliwości.

„Jak zaczynałam pracę w biurze, to mój kierownik liczył na suwaku logarytmicznym 
i był jeszcze tzw. kręciołek, czyli arytmometr, na którym się dodawało i odejmowało 
taką maszynką. Tak w prawo dodajesz, w lewo kręcisz korbą i odejmujesz. Do nie-
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dawna był taki jeden, potem się śmieliśmy, że do muzeum techniki trzeba by oddać. 
(...) To jest takie moje wspomnienie, ale pracowałam najpierw trzy lata w [nazwa 
firmy], to tam już używaliśmy kalkulatorów, ale tych pierwszych, polskich, na kablu. 
To znaczy takich wielkości A5, włączanych na kablu do prądu. I tam te wszystkie 
podstawowe działania matematyczne się na tym wykonywało, a jak przyszłam do 
biura, to jeszcze nie było takich mądrych kalkulatorów, tylko właśnie kręciołek 
i  ten suwak. No bo na suwaku się mnoży. Nie dodaje się, ale mnoży i dzieli. Ja 
nie umiałam specjalnie, to znaczy uczyłam się na suwaku, ale to na Politechnice, 
i to mi nie leżało, i bardzo walczyłam o to, żeby były kalkulatory. No i najpierw 
kalkulator dostała pani, która się nazywała ekonomistką. Tam była w pracowni taka 
pani, która liczyła nam premie, pieniądze, różne takie rzeczy i ona dostała pierwszy 
kalkulator, co myśmy nie mogły przeżyć, że ona ma, a my dalej ten arytmometr. 
A my za troszkę też dostaliśmy kalkulator i dostaliśmy też pierwsze kalkulatory 
takie bateryjne, no i stopniowo się człowiek do tego przyzwyczajał. Bardzo dużo 
liczyłam, ponieważ straty ciepła dla pomieszczeń to jest bardzo żmudne obliczanie 
i regulacja centralnego ogrzewania również. Były specjalne druczki, wypełniało się 
mnóstwo papierków, mnożyło, dzieliło, dodawało, mnóstwo tego było. I potem, 
potem zaczęły być komputery, to były pierwsze programy, uczyłam się przed ciążą. 
No, ze 32 lata temu, mniej więcej. I jak zaczęliśmy tu mówić o programie kompu-
terowym, to było tak, że kolega nas nauczył kodowania. (...)
Jak czasem wspominamy, ile rodzajów urządzeń stosowaliśmy do pracy... No, ja 
zaczynałam od rysowania na... no właśnie, od kręciołka, rysowania tuszem za pomocą 
grafionu. To takie bardzo dziwne urządzenie, które rysowało, a jeszcze najpierw 
piórkiem, a potem dopiero takim... no teraz mi wyszło z głowy, ale takim czymś jak 
grafem, który pisał, tak jak wieczne pióro, i to wszystko był tusz. Gdyby architek-
tom, którzy teraz projektują, kazać rysować na kalce awidografem, to by zupełnie 
inaczej projektowali, niż projektują w tej chwili. Bo w tej chwili, jak narysują sobie 
rzut mieszkania, to potem jak im się nie podoba, że WC jest w tym miejscu, to 
go biorą i przenoszą. A kiedyś trzeba było wyskrobać żyletką z kalki, można było 
najwyżej ze dwa razy, bo inaczej za trzecim robiła się dziura. To by trzeba było 
wszystko od nowa kreślić. Taka jest różnica. W związku z tym teraz się robi pięćset 
razy [łatwiej]. (...) 
Są dwa programy. Jeden do centralnego, drugi do wody i to liczą same, a ja tylko 
wpisuję im dane. I to jest bardzo mądre, a one do tego rysują. (...) 20 lat temu 
byłam w Austrii i tam u przyjaciół kolega, doktor informatyki, no nie projektował, 
on nie zajmował się architekturą, ale coś tam rozmawialiśmy i on mówi: »Jak to 
kreślisz?«, a ja mówię: »No tak normalnie! Rysuję.« — »Sama?« — »No tak, sama!« 
— »A nie komputer?«. A ja mówię: »No, jak może komputer dla mnie rysować? 
To niemożliwe«. No i po kilku latach robi to za mnie komputer... (...) 
A potem powstał następny program (...) i ten program rysował rozwinięcie instalacji 
CO, co było dla mnie objawieniem. Bo nie musiałam… bo to było na początku 
tak, że to byłoby już pracochłonne, że ja rysowałam na brudno piony i grzejniki, 
pisałam tam ilości ciepła i potem program liczył i potem ja te wyniki, czyli grubość 
gałązek i wielkość grzejników, spisywałam na brudno, dawałam kreślarce, która 
rysowała to ta czysto. I potem jeszcze trzeba było to sprawdzić, czy to było dobrze. 
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Dla mnie – głupiego robota. W związku z czym, jak program zaczął mi rysować te 
moje, ja wpisywałam tam w program, a wynik obliczeń był narysowany, to byłam 
bardzo szczęśliwa. To była rewolucja dla mnie. (...)
Bardzo się zmieniła po pierwsze technologia pracy. To znaczy te komputery. To 
znaczy, ja się naprawdę nauczyłam ileś programów komputerowych obsługiwać, 
rysować na komputerze, liczyć na komputerze. To było to, co się nauczyłam przez 
te wszystkie lata. Oprócz tego zmienia się bardzo w Polsce przez te wszystkie lata 
technologia wykonania robót, materiały...”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Nowe technologie pozwalają świadomym użytkownikom na oszczędność 
czasu pracy.

„[Microsoft] Excel jest fenomenalnym narzędziem. Ma gigantyczne możliwości. (...) 
Ile Excel jest w stanie zrobić i ile czasu jest mi to w stanie oszczędzić. (...) Wpro-
wadzając odpowiednie dane po każdym rejsie, Excel od razu mi tworzył fakturę, 
którą powinnam dostać od poszczególnych wykonawców. Dawniej sprawdzenie fak-
tur zajmowało mi 40 minut, faktur za miesiąc. Mając takie narzędzie w Excelu, ja 
praktycznie w każdej chwili wiedziałem, na ile ta faktura powinna być i zajmowało 
mi to minutę.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Dostałem nowy komputer, który miał dużą możliwość poprawienia jakości mojej 
pracy. I to, co było fajne, jeden z dyrektorów przygotował takie subnarzędzia do 
tego, żeby mój owoc pracy był jeszcze lepszy. Rzeczywiście, dla nich to też jest 
ważne, bo to jest jakby i pewna wizja firmy, i postrzeganie jej, i upraszcza potem 
robienie rzeczy.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Postęp technologiczny umożliwia również nowe sposoby wykonywania pracy, 
wspierając między innymi elastyczne formy pracy.

„Został zmieniony program tak, że absolutnie działanie z domu wystarcza dla tych 
przedstawicieli zatrudnionych na samozatrudnieniu, prawda. Tutaj, w Warszawie, 
to w ogóle nie ma, nie ma takiej potrzeby [pracy w biurze].”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Niektórzy rozmówcy wskazywali na wszechobecny postęp technologiczny 
i konieczność nabywania nowych umiejętności w celu nadążania za zmianami 
technologii.
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„Obecnie ciągle występują jakieś zmiany i trzeba się do nich przystosować, prawda? 
No cały czas... To nie są może duże zmiany, ale drobne i w pierwszej chwili zwykła 
zmiana aparatu komórkowego powoduje pewne zamieszanie, ale to jest moment 
i człowiek się już przestawi i przystosuje, i już daje radę. I w pracy tutaj tak samo 
jest, no bo mamy internet, mamy różne rzeczy, więc jak gdyby na bieżąco, do któ-
rych trzeba się, jakby przystosować. Jeżeli człowiek ma z tym do czynienia, to nie 
ma problemu z oswojeniem się z tą nowością.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Jak już wspomniałam, w [nazwa firmy] już tyle razy się oprogramowania różnego 
typu zmieniały i programy, że ja już po prostu każdy nowy program nawet nie 
przyjmuję już jako wyzwanie, tylko jak coś, z czym się trzeba zapoznać. No nie 
wiem, zapoznać jak z instrukcją obsługi nowego telewizora, powiedzmy. Coś tego 
typu, to jest po prostu kolejna rzecz, którą trzeba poznać, no i tyle.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

10.4. Technologia jako przeszkoda w pracy
Przeprowadzone wywiady nie wskazywały na to, by pracownicy postrze-

gali rozwiązania technologiczne jako istotne przeszkody w efektywnej pracy. 
Dotyczyło to oczywiście technologii wdrożonych w odpowiedni sposób, dosto-
sowanych do specyfiki danego miejsca pracy i sprawnie funkcjonujących. Roz-
wiązania, takie jak komputer, telefon czy specjalistyczne urządzenia techniczne 
wykorzystywane w poszczególnych branżach, były prezentowane jako naturalny 
element procesu wytwarzania lub świadczenia usług, którego przydatności nie 
podważał żaden z rozmówców.

Poznawanie i rozpoczęcie korzystania z nowej technologii bywa oczywiście 
źródłem dyskomfortu.

„Na pewno początki, zawsze to są nerwy, to są stresy. Czy to wyjdzie, czy to zagra, 
jeszcze: czy człowiek szybko załapie, bo czym mądrzejsze programy, tym więcej jest 
tych operacji... I czy dobrze się to wszystko ułoży, gra czy dobrze człowiek kliknął, 
żeby to było czytelne i dobrze zrobione. No na pewno tak, początki, jak jest coś 
nowego, to człowiek zawsze się stresuje, żeby to dobrze wyszło, żeby zapamiętał 
te wszystkie nowe rzeczy.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Chociaż korzystanie z technologii w miejscu pracy traktowano jako pomoc 
przy codziennych obowiązkach, to dodatkową uciążliwością mogła już być 
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konieczność zabierania przez pracownika do domu przenośnego komputera, 
choćby ze względu na jego wagę. Jedna z rozmówczyń narzekała na:

„komputer, który w pewnym momencie pracy musiałam wozić ze sobą, ale w tej 
chwili już nie muszę, bo zmieniliśmy to, więc nasi przedstawiciele nie muszą mieć 
komputera przy sobie.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Telefon komórkowy bywa również postrzegany jako źródło możliwych prob-
lemów – taka percepcja pojawia się w wypowiedziach tych rozmówców, któ-
rzy nie zdecydowali się na korzystanie ze służbowego telefonu, obawiając się 
negatywnych konsekwencji takiej decyzji.

„Moja szefowa chciała, żebym miała ten telefon służbowy. Bo ja mam swoją własną 
wizytówkę i na niej jest ten telefon. I wcześniejsza osoba, do której należał ten 
telefon, nosiła go ze sobą, ale ja nie chce. Bo wiem, że ten telefon by cały czas 
dzwonił. Jeżeli ma, to możemy do niej dzwonić.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Inna rozmówczyni używa takiej metafory do opisania konsekwencji korzys-
tania z telefonu służbowego.

„To znaczy to jest taki łańcuch trochę, to jest taki łańcuszek, sznureczek, że na 
nim jest się cały czas uwiązanym. Całe szczęście, my tutaj nie mamy go na tych 
stanowiskach, bardziej kierownicze, wyższe stanowiska, no to muszą mieć kontakt, 
ale my tutaj to nie, całe szczęście...”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Dla wielu rozmówców telefon komórkowy jest jednak podstawowym narzę-
dziem pracy. Zgodnie z ich deklaracjami mieli wybór, czy po godzinach pracy 
chcą odbierać rozmowy telefoniczne. Konieczność korzystania z telefonu komór-
kowego wiąże się bezpośrednio ze specyfiką stanowiska pracy – korzystają z nich 
między innymi osoby na stanowiskach kierowniczych i przedstawiciele handlowi. 
Niektórym rozmówcom telefon kojarzył się właśnie z obsługą klienta i związaną 
z nią dyspozycyjnością czy gotowością reagowania na oczekiwania nabywców.

„Gdybym był jakimś przedstawicielem handlowym, wtedy powiedzmy ten telefon 
byłby niezbędny, musiałbym z niego korzystać.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)
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Telefon może być również dodatkowym zabezpieczeniem i sposobem na 
łączność awaryjną dla osób pracujących poza siedzibą pracodawcy.

„Górnik musi po prostu ten telefon mieć, musi mieć, po prostu. To kiedyś były 
[tylko] tak zwane asy.”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

Dla żadnego rozmówcy otrzymanie służbowego telefonu komórkowego nie 
stanowiło aktu swoistej nobilitacji. Wobec powszechnego wykorzystywania tej 
technologii w życiu prywatnym oraz relatywnie niskich kosztów połączeń posia-
danie firmowej komórki nie jest w 2012 roku traktowane jako istotna korzyść 
pozapłacowa; z wypowiedzi wielu rozmówców można wywnioskować, że telefon 
traktują jako niezbędne narzędzie pracy.

Na podstawie badań można powiedzieć, że jeszcze bardziej upowszechnio-
ną technologią w miejscu pracy wydają się być komputery osobiste, z których 
korzys tają nawet osoby wzbraniające się przed otrzymaniem telefonu służbo-
wego. Otrzymanie służbowego laptopa bywa postrzegane przez młodszych pra-
cowników jako dodatkowa korzyść pozapłacowa.

„Ja mam dosyć dużą sympatię do tego sprzętu, bo ja każdą rzecz, którą dostaję, 
mogę wykorzystywać do celów prywatnych i to też jest dobre oswojenie. (...) Per-
sonalnie, emocjonalnie to jest bardzo miła rzecz. Ja mam tak na poziomie tych 
device’ów [urządzeń peryferyjnych do komputera], że no tak, jak są fajne, ładne, 
użytkowe, to też mi się przydają po prostu poza pracą.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

Opisanym wcześniej pozytywnym aspektom dostępności komputerów towa-
rzyszą niestety również wady.

„– A czy to [korzystanie z komputera w pracy] wpłynęło jakoś na twoje życie 
prywatne?
– No na pewno, bo cały czas siedzę 9 godzin z laptopem w oczach.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

10.5. Wykluczenie technologiczne
Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom wśród rozmówców biorących udział 

w wywiadzie nie znalazł się ani jeden, który jednoznacznie wskazywałby na 
wykluczenie technologiczne – nieumiejętność sprawnego wykorzystywania tech-
nologii – jako źródło rzeczywistych problemów w miejscu pracy. W wywiadach 



230 Krzysztof Klincewicz, Marcin Żemigała

pojawiały się nieliczne przykłady osób, dla których barierą w pracy była obsługa 
komputerów.

„Program jest prosty do opanowania, to znaczy przez te cztery lata spotkałam 
się z jedną osobą, która miała problem – ale generalnie miała problem z obsługą 
komputera. I to była osoba starsza, po czterdziestym roku życia. Już ciężko jej 
było zaskoczyć obsługę komputera, ale powoli, powoli, jakoś stopniowo tam została 
wprowadzona.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Udało mi się ten komputer dostać, pracować na komputerze, a poza tym mnie to 
interesowało i bawiło. Natomiast były panie, zazwyczaj starsze ode mnie, dla których 
to była bariera nie do pokonania. I one odchodziły, znaczy szybko odchodziły na 
emeryturę. Jak tylko mogły, to odchodziły na emeryturę. Najczęściej w wieku 55 lat, 
bo taka była możliwość. Tak. Bo było to dla nich bardzo trudne. Spotkałam się też 
z architektami, nawet facetami, którzy nie... do tej pory nie dotykają komputera...”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Warto zauważyć, że tak niewielka skala zaobserwowanego wykluczenia tech-
nologicznego pracowników może być wynikiem sposobu doboru rozmówców 
do przeprowadzonych badań. Osoby wykluczone technologicznie mogą nie 
być (już) pracownikami, podczas gdy jednym z kryteriów doboru rozmówców 
było wykonywanie pracy etatowej w sektorze prywatnym. Takie osoby mogły 
również obawiać się udziału w badaniu, sądząc, że ujawnią się ich braki kom-
petencyjne. Dodatkowo, objęci badaniem pracownicy pochodzili z większych 
ośrodków miejskich, podczas gdy cytowane wcześniej badania ogólnopolskie 
dotyczące wykorzystania komputerów oraz internetu wskazują na znaczenie 
różnic pomiędzy dużymi a mniejszymi miejscowościami.

Zacytowane wypowiedzi utrwalają dodatkowo stereotypowe postrzeganie 
wykluczenia technologicznego jako związanego z płcią – dwie cytowane roz-
mówczynie pytane o przykłady osób, które doświadczały problemów z obsługą 
komputerów, wskazywały na kobiety. Druga wspomniała o tym, że spotkała się 
„nawet” z przypadkami mężczyzn w podobnej sytuacji – określenie „nawet” 
dodatkowo ujawnia jej przekonanie o zróżnicowaniu płci pod względem umie-
jętności korzystania z nowych technologii.

Poznawanie technologii wykorzystywanych w miejscu pracy jest zapewne 
warunkiem kontynuacji zatrudnienia. Pracodawcy nie potrzebują po prostu pra-
cowników, którzy nie będą w stanie obsługiwać maszyn, urządzeń ani stosować 
rozwiązań technicznych stanowiących podstawowe narzędzia pracy. Taki brak 
wyrozumiałości pracodawcy prezentuje przykład rygorów w jednej z organizacji.
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„W przypadku moich pracowników w ogóle nie było takiego tematu. Jest nowy – to: 
»Ja nie umiem«. »No to co? Po to jesteś kierownikiem, po to jesteś managerem, 
że się po prostu naucz i tyle!«. I oni już potem nawet nie mówili tego, no bo to 
już od razu było wiadomo, że to skazane będzie na klęskę, tego typu odzewy. No 
po co taka gadka? »Nie umiem, no nie umiem«. »No co ty, dziecko jesteś?«.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Z drugiej strony wywiady pokazały, że w żadnej z kilkudziesięciu istotnie 
zróżnicowanych organizacji technologie nie stanowiły przeszkody, której nie 
dałoby się pokonać.

„Nowe technologie to, powiedzmy, nie dla wszystkich jest to przyswajalne. Głównie 
chodzi o oprogramowanie, no sprawia to problem, z tym, że to takie początkowe, 
bo później, jak się człowiek wdroży w to, no to już to przychodzi z łatwością, nie?”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

Udane wykorzystywanie technologii zależy od sposobu ich wdrożenia, 
nauczenia obsługi oraz dobrego przykładu płynącego od innych pracowników-
-liderów opinii.

„Największy problem był z korzystaniem z tych maszyn wielofunkcyjnych [w prze-
myśle tekstylnym]. Ja pamiętam, pierwsze maszyny cztery przywieźli i ja byłam w tej 
czwórce. Dostałam tą maszynę i usiadłam, a tamte trzy osoby: »Nie, my tam nie 
siadamy, bo tam trzeba nacisnąć, gdzieś nici się ucinają, nie, my chcemy zwykłą 
maszynę!«. Strasznie ciężko im się było przestawić, a ja: »Co wy gadacie, toż to 
jest takie super! Siadajcie i szyjecie!«.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

10.6. Problemy z technologiami
Głównym źródłem problemów z technologiami wydaje się w świetle przepro-

wadzonych badań wykorzystywanie w pracy przestarzałego, powolnego, trudnego 
w obsłudze i awaryjnego sprzętu. Pracownikom szczególnie przeszkadza wiek 
wykorzystywanych urządzeń, z którym bezpośrednio wiążą się ich awaryjność 
oraz ograniczona szybkość działania.

„Sprzęt mamy bardzo stary, który niestety ulega wszelkiego rodzaju uszkodzeniom. 
Wiadomo, że jeżeli sprzęt jest tak eksploatowany, jak klienci przychodzą i z tego 
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korzystają, to wiadomo, że my też cały czas na tym sprzęcie pracujemy, więc mamy 
kłopoty niestety z naprawami tego sprzętu.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Ograniczona przyjazność technologii dla użytkowników również bywa źród-
łem problemów w pracy.

„Program jest bardzo nieprzyjazny w użytku, dużo w nim błędów, trzeba w nim 
robić według określonej systematyki. Osoby nowe naprawdę długo się wdrażają. 
Nawet ci, którzy są kilka lat w firmie, mają z nim duże problemy. Jest to po pro-
stu program, który dla mnie jest tak naprawdę nieefektywny. Myślę, że takie same 
odczucia mają inni pracownicy.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Problematyczne mogą być parametry rozwiązań technicznych – wykorzys-
tywane standardy i ewentualny brak zgodności (kompatybilności) pomiędzy 
różnymi jednocześnie wykorzystywanymi rozwiązaniami, co może spowalniać 
pracę.

„Sprzęt nie jest kompatybilny ze wszystkim w firmie albo jest kompatybilny, tylko 
to trzeba dłuższą drogą czasami zrobić.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Zwłaszcza awarie sprzętu i oprogramowania wywołują negatywne emocje pra-
cowników oraz uniemożliwiają lub spowalniają ich pracę.

„Czasami poziom frustracji u mnie, też u innych, jest gigantyczny. Bo coś się zepsu-
ło. Coś nie działa, coś się zacięło. (...) Czasami to jest taka złośliwość rzeczy. Nie 
masz wpływu na to, że coś się zacięło, albo – nie wiem – komputer przestał działać, 
spalił ci się dysk. Musisz coś zrobić teraz, już, a nie działa.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Czasem system nam się wiesza. Mieliśmy zmianę systemu, to było dosyć ciężkie, 
bo w tym momencie trzeba było przejść na wersję papierową i było to trudne. To 
przejście z komputerów na wersję papierową, jeżeli ma się 350 pokoi w hotelu... 
I obłożenie 100%. Było to naprawdę ciężkie, a tak poza tym to standardowo: kom-
putery się zawieszają od czasu do czasu, drukarki się psują bardzo często.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Awarie specjalistycznych urządzeń mogą mieć również bezpośrednie kon-
sekwencje dla zdrowia pracowników.
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„Jak ten sprzęt zaczyna się psuć, wtedy są problemy. Jak w tym momencie ekspres 
do kawy, który w nieumiejętny sposób może obryzgać człowieka wrzątkiem.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Jak sugerują ze stoickim spokojem niektórzy rozmówcy, do wszystkiego 
można się jednak przyzwyczaić.

„Teraz już nie sprawia mi trudności, bo jak poznałam zasady, to już wiem, jak co 
zrobić. Ale na początku sprawiał duże trudności, bo nie jest intuicyjny i jest stary, 
z 1999 roku. No i wiesz, nawet teraz, jak robię jakieś indeksy, jak coś wprowadzam 
– starego laptopa mam, który wolno działa i zwalnia moją pracę.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Niektórzy pracownicy wydają się przygotowani na potencjalne problemy 
wynikające z awarii sprzętu i patrzą na rzeczywistość w dość sceptyczny sposób.

„Jak się coś zepsuje, to trzeba sobie radzić samemu.”
(restauracja, <250 pracowników, 

kobieta, �34 lat)

„Nie raz się zgłasza tam, czy coś się popsuje, to tak od razu nikt nie przyjeżdża, żeby 
zreperować, a samemu się nie jest w stanie wszystkiego zrobić. W tej chwili to mamy 
problem z terminarzem do przeciągania kart. I to się dzwoni do danego pana, on 
mówi, że na tamten telefon zadzwonić. Na tamten telefon zadzwonić, to trzeba wziąć 
komórkę, żeby przy tym stać, żeby to zreperować, a w zasadzie powinien taki kon-
serwator przyjechać i zobaczyć, co się dzieje. Bo jaka to jest reperacja albo zrobienie 
tego, żeby to działało, przez telefon. Dla mnie to jest bezsensowne całkowicie, ja to 
już powiedziałam takiemu jednemu panu: »Proszę pana, przez komórkę to danego 
urządzenia się nie zreperuje. Nie zawsze się zreperuje, bo to już przez tyle razy było 
dzwonione i tego terminatora, panu mówię, przez komórkę na pewno nie zreperuję«.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Świadomość problemów może motywować do poszukiwania kreatywnych 
rozwiązań.

„Czasami dostajemy urządzenia zastępcze, ale czasami wiadomo, że musimy sobie 
poradzić w kryzysie, że czasami nawet sięgamy do tego, żeby pożyczyć od jednej 
osoby do drugiej, dosłownie, sprzęt.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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Są też pracownicy, którzy wydają się bezsilni wobec opisywanych problemów.

„Bateria pada mi w laptopie już po trzech minutach i mimo tego, że od sześciu 
miesięcy próbuje uzyskać nową baterię, mam nadzieję, że w tym miesiącu ją dosta-
nę. Coś musi się popsuć, żeby dostać nowy sprzęt, nie ma na bieżąco wymiany 
sprzętu na bardziej aktualny, tak samo telefon, który próbowałem wymienić od 
kilku miesięcy. Dopiero udało mi się wymienić, kiedy nie słyszałem już zupełnie 
rozmów przychodzących.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Opisane powyżej sytuacje są przejawem oszczędności ze strony pracodaw-
ców, czego świadomi byli rozmówcy-pracownicy, krytycznie oceniający pod tym 
względem swoje organizacje.

„To są koszty z tym związane, na pewno programy, na jakich w tej chwili firma pra-
cuje, to nie są najnowsze, nie są najnowsze, bo po prostu od kolegów informatyków 
wiemy, na jakich programach pracują nasi na przykład pracodawcy [kontrahenci] 
w Augsburgu czy w Kopenhadze, czy w Szwajcarii, czy gdzieś tam w świecie, w Azji, 
to są na pewno bardziej rozwinięte programy. (...) W tej chwili, co wiem, to nasze 
programy w tej naszej firmie to są z dolnego poziomu [cenowego].”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Raczej po minimum idziemy. Nawet jeżeli chodzi o oprogramowania księgowe, to 
są tylko na niektórych stanowiskach.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Niektórzy wypominają własnym pracodawcom próby poszukiwania oszczęd-
ności przez zakup tańszych rozwiązań technicznych, które niestety utrudniają 
pracę i zamiast oszczędności przynoszą firmie dodatkowe koszty.

„Było to oprogramowanie dla księgowości i ono było – i nadal jest – w fazie, że 
tak powiem, doskonalenia. Myślę, że było ono kupione dlatego, że była atrakcyjna 
cena, a nie był to przemyślany zakup. To mi nastręczało wielu trudności. (...) Właś-
nie z tego względu ten program jest mało dostępny, że nie ma do niego instrukcji 
żadnej i nie można nigdzie jej znaleźć, tylko jedyna jest możliwość, on niby jest 
atrakcyjny cenowo, ale tak naprawdę jedyną możliwością szkolenia jest korzystanie 
z konsultacji osób, które ten program pisały. Te konsultacje są oczywiście płatne, 
więc oczywiście takie konsultacje były tutaj też realizowane. Przy wdrażaniu tego 
programu. Ale w związku z tym wcale ta cena nie okazała się taka atrakcyjna.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)
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Pracę może spowalniać lub uniemożliwiać brak materiałów eksploatacyjnych, 
wynikający z mało efektywnych procedur zakupowych przedsiębiorstwa.

„Są problemy typu szybko kończących się materiałów biurowych. Zdarza się, tak 
że musimy czekać z pracą, ponieważ ich brakuje. Musimy składać zamówienie, szef 
musi to zatwierdzać, musi mieć dobry humor, żeby to zatwierdził, no i czasami to 
tak trochę trwa.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Analogicznym problemem jest niemożliwość wykorzystania narzędzi tech-
nicznych, które pracownikowi wydają się optymalne pod kątem wykonywanego 
zadania. Powodem takich ograniczeń są organizacyjne standardy i procedury 
oraz związany z nimi brak elastyczności w sposobach wykonywania pracy.

„Czasami przydałoby się do konkretnego projektu jakieś oprogramowanie i przez 
to, że jest to duża firma, proces zakupowy jest na tyle rozciągnięty w czasie, że to 
jest pewną barierą. Że chociażby się coś przydało, byłoby pomocne, a nie można 
tego załatwić, nie ma zgody. (...) To jest jeden z głównych, powiedzmy, elementów 
do narzekania, który do mnie dociera ze strony programistów, że jest jakiś tam 
standardowy zestaw programów, który jest kupowany w firmie i generalnie z tego 
trzeba korzystać, natomiast programiści mają to, że oni lubią nowinki, tak? Czyli 
cały czas śledzą i chcieliby pracować z czymś, co im ułatwia, natomiast jakby nie ma 
zrozumienia, czy też z jakichś innych powodów jest ciężko wprowadzać coś nowego. 
Tu nie chodzi o pieniądze, jeżeli jest to oprogramowanie jakieś tanie, stanowiskowe, 
to da się załatwić, ale są takie rozwiązania, które kosztują kilka, kilkanaście tysięcy 
dolarów, one by bardzo usprawniły, ale to już jest suma, którą trzeba bardzo mocno 
uzasadnić i ponieważ tu mówimy o jakichś potrzebach programisty, a tam na górze 
są decydenci, którzy być może wyrośli z programowania, być może nie, ale jeśli 
wyrośli, to już dawno, dawno temu i u nich nie ma takiego jakby zrozumienia, albo 
są też bariery finansowe, po prostu, tak że nie stać na takie rozwiązania.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Tylko w niektórych przypadkach pracownicy dostrzegali rzeczywiste zaintere-
sowanie własnego pracodawcy tym, by udostępniane im urządzenia techniczne 
były sprawne i pozwalały na w pełni efektywną pracę. W tych przypadkach 
można zauważyć wyraźne zadowolenie pracowników i uznanie dla zatrudnia-
jących ich organizacji.

„Codziennie rano zastępca prezesa przychodzi i chodzi po szwalniach, takie obejście 
robi i co, kto ma jakiś problem... Taki prosty przykład. Miałam mieć maszynę napra-
wioną, nienaprawiona jest maszyna. Mechanik nie zrobił albo źle zrobił, dalej nie 
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pracuje. To się zgłasza tej osobie i się mówi jej, kiedy. Ona od razu, błyskawicznie 
i to jest wszystko zaraz u niej, to wszystko można załatwić.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Wszystko, co jest tutaj niezbędne, jest tutaj kupowane. Zawsze oczywiście jest 
zadawane pytanie, czy to jest niezbędne, żeby to kupić, czy nie wziąć na przykład 
jakiejś wersji trial [próbnej] na 14 dni do testów i zrobisz swój projekt i tyle, nie 
musimy tego kupować.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Formalnie, jak ja chcę, żeby firma prenumerowała [zakupiła] coś, to ja idę i mówię. 
Trzy czwarte rzeczy akceptują. Nieformalnie wygląda to jednak tak, że to jest na 
tyle mała firma, że jakby widać potrzeby nawzajem. A jak nie widać, to jakoś mam 
dosyć dużą wolność w chodzeniu i pytaniu.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Jak nie [ma], to ja to zgłaszam i to jest kwestia tego, żeby kupili ten program czy 
licencję, tak że nie, praktycznie nie ma tu takich barier technicznych, że coś, co jest 
mi potrzebne do wykonywania pracy... No można kupić kamerę i aparat i programy 
różne tam graficzne, które są potrzebne, tak że nie pod tym względem...”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Jeżeli są jakieś nowości i ułatwienie w pracy, nigdy nie było problemów z tym. 
(...) On [przełożony] jest po prostu człowiek normalny. Co nie powiem, że też 
nie wymaga, no wymaga, potrafi się też zdenerwować, ja nie mówię, że nie, ale 
pewne rzeczy się da z nim ustalić, da się wytłumaczyć. Za bardzo, za długo też 
nie lubi dyskutować, bo lubi konkrety, no ale jak mam argumenty i przekonuję 
go, to albo powie: »Nie zawracaj mi głowy, bo bez tego można się obyć, znowu 
coś wymyśliłaś, żeby coś tam...«. Ale po jakimś czasie, jeżeli jeszcze raz podejdę 
i mówię: »Słuchaj, ale to coś na pewno by nam się przydało«, to w końcu: »No, 
jak tak uważasz, no to za jakiś czas, może jak funduszy więcej...«. Patrzę za jakiś 
czas, jest to kupione czy zrobione. I na pewno jakby to pomogło w rozwoju 
zakładu czy ułatwiało pracę, to też nie szczędziłby pieniędzy czy funduszy, czy 
nawet jakiejś tam pracy swojej.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

Skuteczność w egzekwowaniu dostępu do technologii może zależeć od pew-
ności siebie i siły argumentów pracownika.

„Co jest potrzebne, ja to muszę mieć, nie, ma kaprys, żeby mi nie dać, nie, nie. Jest 
w magazynie, potrzebuję na pół godziny, godzinę czy nawet na cały dzień, bo będę 
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wycinał druty ze zbrojenia, bo za dużo nakręcili – biorę na cały dzień, wypisuje mi 
w zeszyt, idę i robię.” (budownictwo, <250 pracowników, 

mężczyzna, �55 lat)

Relatywnie najmniej problemów wskazują pracownicy przedsiębiorstw, 
w  których funkcjonują dedykowane działy wsparcia techniczno-informatycz-
nego lub mechanicznego.

„Jeżeli coś się zepsuje, to jest od razu monitorowane to, żeby jednak działało.”
(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 

<250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Nie mam żadnych problemów, tylko jest tak, że na przykład nieraz maszyna się 
zepsuje czy coś tam coś pęknie, coś przestawi, no mówiąc krótko: ludzie się psują, 
to dlaczego maszyna ma się nie zepsuć, nie? No to mamy mechanika, który to 
błyskawicznie naprawia, a jak się nie da naprawić tego zaraz, to przechodzi się na 
inną maszynę i chwilowo się szyje na innej maszynie, żeby to zostało naprawione.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Jeżeli na przykład ze sprzętem coś się dzieje, to też jest to dobrze zorganizowa-
ne, no bo jest dział, który zajmuje się tym, dział informatyczny, więc jeżeli coś się 
dzieje, to oni natychmiast, można powiedzieć, reagują, no i jest to naprawiane.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Rewelacyjną rzeczą jest to, że na piętrze mamy dział IT i jak się tylko coś psuje, 
to można podejść do chłopaków i oni to od ręki naprawiają, a nie gdzieś tam do 
Indii składać i czekać miesiąc...”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Szybka eliminacja awarii urządzeń jest oczywiście w interesie pracodawcy, 
ponieważ zapobiega przestojom i pozwala na efektywne wykorzystanie czasu 
pracy.

„Jeżeli jest potrzebna wymiana, nie ma czasu na obijanie się, jest to szybko wymie-
niane. Pracownik taki nie może nic robić. To jest akurat udogodnienie, powiedzmy. 
Nie musisz czekać, tak jak mój brat w [nazwa firmy] czasami, jak się zepsuje coś, to 
trzy dni potrafi nic nie robić, bo komputer nie został naprawiony, a nic nie może 
z tym zrobić, bo dziesięć osób musi wydać zgodę na coś tam. U mnie raczej nie 
ma takiego problemu.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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Nie zawsze wsparcie jest jednak tak sprawne, jak oczekiwaliby tego pra-
cownicy.

„Systemy informatyczne nie zawsze dobrze działają czy jakieś aplikacje stworzone 
przez nas, więc czasami samemu trzeba sobie radzić, jak to naprawić i IT czasami 
powinno pomagać, ale nie zawsze się tak dzieje.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Niektóre osoby na stanowiskach kierowniczych wydają się wyczulone na 
potrzebę zapewnienia odpowiednich środków pracy.

„To jest rola akurat już pracodawcy czy kierownika robót, takiego jak ja, któremu 
powierzono taką odpowiedzialność prowadzenia zadań. To moim obowiązkiem jest 
tak to zabezpieczyć, ten zakres robót, żeby w zanadrzu drugie urządzenie było przy-
gotowane. Ale nieraz są sytuacje, że tego drugiego się albo nie przewidziało, albo jest 
akurat zajęte na drugim odcinku pracy, nie? No, trzeba sobie wtedy poradzić. Móc 
ewentualnie mieć też w zanadrzu przejście na inny rodzaj wykonywanej czynności.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i niezbędnego 
oprzyrządowania jest nie tylko sposobem na podniesienie komfortu i satysfakcji 
z pracy. Pracodawcy powinni traktować takie wydatki w kategoriach inwestycji, 
które przekładają się na wzrost wydajności, mniejszą liczbę błędów czy spadek 
zachorowalności pracowników. W przejrzysty sposób opisaną zależność zapre-
zentowała osoba pracująca w fabryce odzieży.

„Jeżeli jest to potrzebne tutaj do produkcji, to szef nam nigdy nie odmawiał, zawsze 
był... no żeby produkcja dobrze funkcjonowała, no to muszą być pewne maszyny 
i  urządzenia. (...) Szwaczka zwraca uwagę, że jest za ciemno przy maszynie, no 
więc opuściliśmy. To też były koszta, ale opuściliśmy bardziej lampy, bo stwierdzi-
łam, że może [są] za wysoko. Rzeczywiście stwierdziłam, że ja już też w pewnym 
wieku jestem i nie widzę tak dokładnie, okularów muszę używać, tu panie różnie 
pracują. No ale jak jeszcze coś ciemnego było, o to rzeczywiście przy maszynie, 
fakt, że przy oknach też siedzą, ale lampki by się przydały, no i napomknęłam raz 
czy tam drugi – »Dobrze, jak będę...« – i naprawdę, miesiąc i każda miała przy-
mocowane przy maszynie. Kiedyś nie zwracały mi na to uwagi, ale mówię, też już 
pewny wiek mają, no to te lampki zostały zakupione, to niektórzy nam się dziwią: 
»O, to wydatek«. No, wydatek, ale pracownik lepiej, bardziej jest wydajny i to jest 
z korzyścią dla pracownika.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)
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Odrębny typ problemów związanych ze stosowaniem technologii w miej-
scu pracy wynika ze sposobów ich wykorzystywania przez inne osoby w danej 
organizacji, niedoskonałego przepływu informacji lub niemożliwości zastąpienia 
osoby nieobecnej.

„Ktoś coś zmienił, ale nie powiedział o tym, że coś zmienił. I to jest najczęstszy 
problem, że ja podchodzę do czegoś, bo nie było mnie, na przykład cztery dni 
i  okazuje się, że to jest pozmieniane, inaczej podłączone i ja muszę poświęcić 
na to czas, żeby tam zajrzeć i zobaczyć, co się tam dzieje w ogóle, kto tam coś 
pozmieniał, w jaki sposób.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna, 
�34 lat, stanowisko kierownicze)

„Jednocześnie, jeżeli ja bym powiedział, że chcę mieć Photoshopa [profesjonalny 
program komputerowy do edycji grafiki] u siebie, bo czasami coś robię graficznie, 
firma [by] się na to nie zgodziła, bo taka licencja za dużo kosztuje tak jednostkowo 
i jest kilka osób w firmie, które takie licencje ma. Jest to pewna bariera, bo jak tej 
osoby nie ma to ja jestem uziemiony, (...) kiedy taka osoba wyjeżdża na tygodniowy 
urlop i nikt nie ma uprawnień, żeby zmienić te rzeczy, które zmienia ta osoba.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Jeszcze innym źródłem poważnych, choć tylko przejściowych problemów są 
projekty wdrażania nowych technologii i wprowadzania powiązanych z nimi 
zmian organizacyjnych.

„Po prostu było tego za dużo, w pewnym momencie rzeczywiście było za dużo, 
jedno na drugie, bo żeśmy wprowadzali i magazyn centralny, i sklep internetowy, 
i nowy system księgowy, i nowy system sprzedażowo-magazynowy plus punkty info, 
nie no, po prostu jakbym zaczęła to wyliczać, to po prostu naprawdę tego było tyle 
i był taki moment, że się jedno na drugie zaczęło nakładać. Co więcej, te systemy 
nie do końca były kompatybilne ze sobą i to był problem.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Na początku mieliśmy ogromne problemy w korzystaniu z tych programów, głównie 
jeszcze w poprzednich latach. Zwykłe sprawy – wystawianie faktur... Na początku były 
naprawdę ogromne problemy. To były sprawy, które nastręczały dużo problemów, mie-
liśmy z tym kłopoty. To było niezunifikowane, w każdym oddziale to wyglądało inaczej. 
Natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, że w związku z rozwojem tych wszystkich metod, 
to naprawdę się zrobiło bardzo proste i w tej chwili nie nastręcza to żadnych problemów.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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Nie wszystkie z wdrażanych rozwiązań są przez pracowników akceptowane, 
co może doprowadzić do ich wycofania.

„Raz szef wprowadził, bodajże rok temu, jak była nowa drukarka, miała taką moż-
liwość, żeby rejestrować, kto ile drukuje. Trzeba było wpisać swój indywidualny 
kod. Każdy z nas dostał indywidualny kod, natomiast po miesiącu przestało to 
funkcjonować. (...) Utrudniało to ogólnie działanie wszystkim, bo za każdym razem 
trzeba było ten kod wpisać i przestało się to chyba opłacać.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Ostatnim źródłem postrzeganych problemów jest kontrola technologii lub 
wykorzystywanie technologii do kontroli pracownika. Oprócz systemów do 
ewidencjonowania czasu pracy i kamer przemysłowych rozmówcy wspominali 
o  inwazyjnych rozwiązaniach kontrolnych (takich jak na przykład śledzenie 
lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych, analiza bilingów czy zawar-
tości skrzynki pocztowej). Pracownicy wiedzą też o tym, że niektóre organizacje 
systematycznie kontrolują legalność oprogramowania zainstalowanego na ich 
komputerach, praktykowane bywa również blokowanie dostępu do określonych 
stron internetowych.

„Jeżeli uważasz, że niesłusznie, to możesz zadzwonić do help desku i prosić o odblo-
kowanie. To są często takie strony na zasadzie jakiejś zbitki słów. Widocznie wycho-
dzi im, że to jest jakieś zabronione słowo. No ale to, tak jak mówię, jeśli jest to 
niesłusznie... Nie wiem, ja nie wchodzę na jakieś tam strony, które mogłyby być 
zakazywane. Jeżeli coś takiego mam, że wyszukuję jakiś informacji i pokazuje mi się, 
że to jest zablokowane, no to dzwonię tam, do informatyków, żeby odblokowali i już.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Jeden z rozmówców pozwolił sobie na pesymistyczną interpretację przypusz-
czalnych celów wykorzystywania technologii w miejscu pracy.

„Jedyne, co mi się nie podoba, to jest to, że możliwości technologiczne są często 
w  Polsce w niewystarczającym stopniu wykorzystywane w sensie uelastycznienia 
pracy. W dalszym ciągu, tak jak mówię, większą uwagę zwraca się na jakieś takie 
twarde rzeczy, jak rejestracja czasu pracy, nie na wyniki.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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10.7. Uczenie się technologii
Korzystanie w pracy z nowych rozwiązań technicznych bywa trudne, a w wielu 

przypadkach wymaga odpowiednich demonstracji, szkoleń oraz możliwości 
próbnej eksploatacji nowej technologii, w ramach której dopuszczalne byłoby 
początkowe popełnianie przez użytkownika błędów. Doświadczenia rozmówców 
były jednak w wielu przypadkach odmienne od tego idealnego scenariusza – 
zatrudniające ich organizacje nie zawsze dbały o przeszkolenie użytkowników, 
którzy mieli wykorzystywać w miejscu pracy nowe rozwiązania techniczne.

Wyjątkiem były sytuacje, w których pracodawcy przekazywali pracownikom 
do użytku kosztowny sprzęt specjalistyczny lub oprogramowanie, które miały 
istotne znaczenie dla pracy na danym stanowisku, a ich wykorzystanie stanowiło 
podstawę do wykonywania zadań pracownika. W tych przypadkach organizacje 
poświęcały dużo uwagi demonstracjom i szkoleniom, zapewne ze względu na 
to, że bez dobrego zapoznania się z określoną technologią, pracownik nie byłby 
w stanie wykonywać zadań, które do niego należą.

„Musiałam mieć szkolenie, bo nic bym nie zrobiła.”
(produkcja mebli, �250 pracowników, 

kobieta, �34 lat)

„Wymieniano nam kasy fiskalne, całkiem niedawno, te, które mamy na pokładzie 
i wtedy każdy obowiązkowo przechodził szkolenie, żeby nie przyjść i nie być zie-
lonym i nie zobaczyć od razu: »kasa fiskalna, oj, trzeba na niej pracować«, tylko 
stricte dzień po dniu każda załoga przechodziła takie szkolenie.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Jeżeli chodzi o programy specjalistyczne, branżowe, tutaj oczywiście mamy pełne 
wsparcie, pełną wiedzę i tymi programami posługujemy się, to jest nasze standar-
dowe narzędzie pracy. To są systemy, które służą do najróżniejszych [rzeczy]. To 
są systemy do wyważania samolotów, do odprawy pasażerów, do naliczania punk-
tów bonusowych, do archiwizacji biletów, do rejestrowania reklamacji. Te systemy 
są tak poustawiane, żeby spełniały przepisy. My mamy standardy na przykład, że 
reklamacje muszę być rozpatrywane w tydzień, więc systemy są tak skonstruowa-
ne, że jak się reklamację zarejestruje, to system przypomina, jeśli się jeszcze nie 
dało odpowiedzi. Systemy wyważania samolotów to są systemy, które dodatkowe 
muszą być zatwierdzone przez władze lotnicze. Do używania tych systemów mamy 
specjalne systemy szkoleń. I są to szkolenia wprowadzające, później odświeżające, 
co pewien interwał.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Są prowadzone różnego rodzaju szkolenia i zanim ktoś wejdzie za bar, musi wie-
dzieć wszystko na temat wszystkich tych urządzeń. One są proste w obsłudze dla 
mnie, mnie nie przysparzają żadnych, żadnych problemów.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna, 
�34 lat, stanowisko kierownicze)

„W wypadku jakichś wysoce specjalistycznych, wyspecjalizowanych bardzo narzę-
dzi, jeśli ono na przykład zostanie zakupione i jeśli zachodzi taka potrzeba, to 
są szkolenia. Tak samo, jak są szkolenia z własnego oprogramowania. Oferujemy 
rozwiązania firm zachodnich, producentów zewnętrznych, no i wtedy oczywiście 
trzeba przeszkolić z umiejętności korzystania.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Są szkolenia, są szkolenia. Przechodzi je nowy pracownik, nowe przyrządy. Mamy 
świetnego kierownika bezpośredniego, który naprawdę bardzo się angażuje, żeby ten 
pracownik widział wszystko, co jest mu potrzebne i umiał obsługiwać te maszyny, te 
nowe, najnowsze czy nowe programy. Potem są szkolenia za każdym razem, ciągle 
wchodzimy w jakieś etapy szkoleń odnośnie [do] programów, ciągle je unowocześnia-
my, żeby łatwiej było wyższym kierownikom znać, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, 
co zostało wybudowane, co zostało zbudowane, jakie inwestycje zostały rozliczone.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

Warto zauważyć, że zaprezentowane przykłady dotyczyły szkolenia z kosztow-
nych, skomplikowanych technologii, których wykorzystanie przez pracowników 
przynosiło bezpośrednie, wymierne korzyści dla pracodawcy. Zapoznanie się 
z  technologią oznaczało możliwość wykonywania pracy zgodnie z oczekiwa-
niami, wymogami prawa i procedurami organizacyjnymi, a także pozwalało 
na kontrolę tej pracy.

„To wynika bardziej z potrzeb samego pracodawcy. Jeżeli jest potrzeba w firmie 
wykonania jakiegoś tam obszaru działania czy zrobienia jakiegoś projektu i osoby, 
które są zaangażowane w tym projekcie bądź są kierownikami tego projektu, potrze-
bują dodatkowej wiedzy, to wtedy mają możliwość skorzystania ze szkoleń w tym 
zakresie.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Inwestycje w szkolenia dotyczące technologii wydają się więc powiązane 
z oczekiwanymi, wymiernymi korzyściami dla organizacji. Inaczej wygląda sytu-
acja w odniesieniu do technologii, które mogą podnosić efektywność proce-
sów pracy, ale nie stanowią podstawowego oprzyrządowania stanowiska pracy. 
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Rozwój wiedzy i umiejętności ustępuje w tych przypadkach miejsca realizacji 
pilnych zadań – nawet wtedy, gdy brak szkolenia oznaczać będzie niższy poziom 
wykonania lub niedociągnięcia w pracy.

„Pracowałam na Project’cie [programie komputerowym Microsoft Project] i mia-
łam trudności, znaczy jak akurat miałam projekt taki dosyć skomplikowany, wtedy 
używałam Projecta i miałam trudności, żeby sobie tam to wszystko dobrze wycho-
dziło. To znaczy nie byłam wtedy przeszkolona z tego, w związku z tym sama się 
uczyłam, a poza tym realizowałam projekt, więc czasem szkoda było mi czasu, żeby 
to wprowadzać do Projecta, a nie po prostu działać.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Pracodawcy nie pomagają też zwykle w przezwyciężaniu podstawowych barier 
w kontakcie z technologiami, zapewne zakładając, że określone rozwiązania 
są na tyle rozpowszechnione, że każdy pracownik powinien samodzielnie opa-
nować ich obsługę.

„Szkolenia, jeżeli już, to dotyczą raczej kształcenia umiejętności, w rozumieniu 
nie korzystania z jakichś urządzeń czy narzędzi, tylko bardziej z wiedzy, nowinek 
w dziedzinie programowania czy tego typu rzeczy. (...) Nikt nie szkoli, jak korzys-
tać ze skanera, z drukarki. Zakłada się, że w firmie pracują ludzie, którzy to już 
potrafią, wynoszą z mlekiem matki.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Jeżeli chodzi o oprogramowania specjalistyczne typu projektowanie układów elek-
trycznych czy kwestie księgowe, to są szkolenia robione. Natomiast kwestie podsta-
wowe, to trzeba było się samemu spróbować nauczyć.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Są przyjmowane osoby, które już z tym miały do czynienia i po prostu szkolenie 
żadne nie jest potrzebne.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

„Szkolenia z Lotus Notes nigdy nie miałam. To, czego się nauczyłam, nauczyłam 
się sama. Jeśli chodzi o faks, drukarkę, skaner – nauczyłam się sama.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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„Szczerze, raczej samemu. Kursów obsługi komputera żeśmy żadnych nie mieli, 
oprogramowanie to żeśmy tak między sobą, [szkoleń] nie było.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Niektórzy pracownicy sceptycznie podchodzą do samych szkoleń dotyczących 
technologii.

„My wiemy, że szkolenia niewiele nam dają, bo na szkoleniach, na ćwiczeniach 
wszystko się zgadza. Natomiast my pracujemy z żywym towarem (...). Największe 
doświadczenie zdobywa się po kolejnych wdrożeniach.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Przeprowadzone dla organizacji szkolenie techniczne nie jest wystarczające, 
bo realne problemy pojawiają się w trakcie eksploatacji technologii i często 
nie są związane z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu.

„Tak to jest ze szkoleniami dotyczącymi oprogramowania: idziesz na takie szkole-
nie, fajnie, że ci się tego, ale potem, póki samemu nie usiądziesz i po kolei tam 
poszczególnych tego, no to nie będziesz wiedzieć, oczywiście. I były szkolenia, i były 
do tego instrukcje, jak najbardziej, tak, to jest fajne, no bo na takie wprowadzenie... 
ale to trzeba samemu po prostu dojść.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Te problemy można jednak rozwiązać dzięki wsparciu powdrożeniowemu, 
asyście technicznej czy przejściowej obecności instruktora-doradcy w miejscu 
użytkowania technologii.

„To po prostu były szkolenia już w z zakładzie, no w sklepie, tam gdzie już były 
te kasy komputerowe, był komputer. Po prostu się szło, był Pan, no jak on się 
nazywał... ojej, no wszystko jedno... co uczył, pokazywał, jak to trzeba obsługiwać, 
uczył, a później, to już jak już weszły do nas, no to jeszcze ten instruktor cały był 
u nas w pracy i pokazywał jeszcze. Tak że dzień, dwa i już wszystko było tak, jak 
potrzeba. Już się wszystko weszło w głowę.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Oczywiście, że szkolenia są, natomiast, jeżeli jest pan zapuszczony technologicznie 
albo nie czuje pan tej nowej technologii, nowych rozwiązań, to oczywiście, że są 
ludzie do pomocy, są to asystenci, inni współpracownicy.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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„Każdy specyficzny program, jeśli jest wprowadzany, to oczywiście przechodzimy 
odpowiednie szkolenie, dostajemy całą instrukcję. (...) Są osoby, które cały czas służą 
wsparciem. Oczywiście, no jest pewien etap, kiedy trzeba posiąść pewną wiedzę, 
ale tu nie ma problemu, jeśli potrzebne jest jakieś doradztwo.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik)

„Szef nam pokazuje wszystko, tłumaczy pokazuje, jeśli trzeba to przyjeżdża i o pół-
nocy jak się coś zepsuje.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

„Jeśli zaobserwuję, że [pracownik] rzeczywiście nie wie, jak się [obejść] z danym 
elementem, czy przecinarką elektryczną, czy piłą spalinową, łańcuchową, nie umie 
do tego podejść i nie wie, no to na pewno ma wsparcie we mnie. Dostaje pełną 
informację, jak z tym postępować i nie tylko, że ma tą informację, to jest wtedy 
moja obserwacja, powiedzmy, próba wykonania danej czynności.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Jeżeli jakąś maszynę mamy, to jest instrukcja obsługi, no i jeżeli jakaś nowa maszy-
na, to zawsze nam szef przeprowadza instruktaż, no po prostu zapoznaje nas z tą 
maszyną, jak to się obsługuje, jak to się robi. No i pod tym względem także przy 
każdej maszynie jakiś załącznik jest, jakaś broszurka, jak to się obsługuje, jak, no 
i mamy tu brygadzistę, który za to odpowiada i jeżeli coś, nie wiem, jakoś tam 
podpowie, jakaś tam drobna usterka, to naprawia.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

„Zawsze była osoba, która pokazywała mi, jak funkcjonują, poczynając od prostszych 
urządzeń, po systemy komputerowe. Jeżeli chodzi właśnie o systemy komputerowe, 
to wymagało to rzeczywiście więcej czasu i ćwiczeń na początku, no ale to przy-
chodziło z czasem.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 
�34 lat, kierowniczka)

Czasami wprowadzające szkolenia i wsparcie powdrożeniowe okazują się 
niewystarczające ze względu na nieśmiałość i obawy pracowników.

„Firma, która przywoziła te maszyny i je ustawiała i przygotowała do produkcji, 
to pytała się, »która pani chce tu usiąść i pokażemy, jak«. Ja byłam zawsze chętna 
i zawsze szłam, jak to się mówi, »na czoło«, bo mnie to interesowało. Nigdy nie 
chciałam się cofać, zawsze chciałam do przodu. (...) Ale jak ten pan był, to nie 
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wszystkie chciały siadać, nie, ale było tak, no jest taka współpraca między nami, że 
się pomagało pod tym względem.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Sposób przeprowadzenia szkoleń dotyczących technologii bywa podporząd-
kowany dążeniu do ograniczenia kosztów, co może negatywnie wpłynąć na 
wiedzę i umiejętności pracowników.

„Z całego naszego zakładu, w którym pracuje prawie trzysta osób, na szkoleniu 
z tego nowego programu była jedna osoba, która miała obowiązek przeszkolić 
wszystkich pracowników. I takie szkolenia dla nas, dla działu jakości, trwały jeden 
dzień, osiem godzin, gdzie to był zupełnie obcy program, z którym nikt nie miał 
żadnego kontaktu wcześniej. Jeszcze pracowaliśmy na takim sprzęcie, który ciągle 
się wyłączał. Były wyłączenia prądu, bo to był akurat czas, kiedy zakład stał, były 
różne naprawy, sprawdzanie instalacji i to było tak trochę niedopracowane. Może 
nie w tym czasie, nie w tym miejscu i większość czasu, który był poświęcony na 
szkolenie spędziliśmy nad tym, żeby się logować do systemu, bo za chwilę się i tak 
wylogowywał. Tak że to był taki trochę stracony czas i tak naprawdę uczyliśmy się 
wszystkiego na bieżąco na swoich własnych błędach.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Wielu pracownikom nie odpowiada konieczność samodzielnego zapozna-
nia się z instrukcjami obsługi urządzeń technicznych, która miałaby zastąpić 
inwestycje szkoleniowe.

„Kiedyś były kursy, ale potem z tego firma starała się osobiście wyjść, żeby nie 
płacić za nas, za kursy. Mimo że sama organizuje te kursy, no to jednak na kursy 
organizowane przez siebie nie chce swoich pracowników za chętnie wysyłać, woli 
klientów wysyłać. Więc są lekcje metodą: »No, to poczytaj sobie w dokumentacji 
może?« albo po prostu rozpoznanie w boju, w sensie: w trakcie instalacji trzeba 
się nauczyć. (...) Zawsze prościej, gdy ktoś, kto zna produkt czy tam coś opowie, 
pokaże, niż jak wszystko musi człowiek czytać.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Podstawowym dostrzeganym problemem jest to, że samodzielna nauka może 
być czasochłonna.

„Tak po prostu usiąść sobie, no i póki nie ma się tego komfortu pracy, że się wie, 
że się umie, no to trzeba próbować. Zresztą najczęściej to było samemu, a jeśli 
nie zawsze był telefon gdzieś i jeśli była taka bariera nie do przejścia, to dzwoni-
łam i póki tak naprawdę nowego programu nie poznałam, to go nie odpuściłam. 



10. Technologie w miejscu pracy 247

Potrafiłam siedzieć dwa–trzy dni pod rząd, żebym po prostu powiedziała: »teraz to 
jest już tak, że ja się mogę swobodnie w tym poruszać«.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Z nauką technologii mogą kolidować codzienne obowiązki pracownika.

„To znaczy dostajemy instrukcję, z którą się trzeba zapoznać i – wiadomo – z tego 
korzystać. (...) Trzeba niestety [zapoznawać się] nie tylko w pracy. Bo wiadomo, 
że czasami jest tylko obsługa klienta i tego czasu na zapoznanie się z instrukcjami 
jest niewiele, więc niestety, a składy osobowe też mamy małe. Nie możemy sobie 
posadzić jednej osoby, która będzie, prawda, siedziała całe osiem godzin, będzie 
czytała tą instrukcję.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Dodatkowo, zgłębianie tajników technologii może wymagać od pracownika 
wygospodarowania dodatkowego czasu kosztem życia prywatnego, co z kolei 
nie motywuje do poznawania nowego narzędzia.

„Mam (...) dostęp do maszyn, nie wszystkich, nazwijmy to, może, takich starszej 
generacji, gdzie niewymagane jest szkolenie z obsługi tego urządzenia. Musiał-
bym poświęcić na to prywatny czas, żeby się na tych urządzeniach nauczyć robić 
i oczywiście robić, bo jak się tylko [uczy]... sama wiedza nie wystarczy do niczego, 
teoretyczna.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

Rozmówcy często wskazywali na współpracę koleżeńską jako szczególnie 
efektywny sposób przekazywania wiedzy o technologiach. Jest to łatwe, gdy 
inni pracownicy wykonują podobną pracę i mają już niezbędne doświadczenia 
w obsłudze stwarzającego problemy rozwiązania technicznego.

„Generalnie większość rzeczy, które potrzeba do obsługi jakiegokolwiek sprzętu, 
jest spisana w instrukcjach, w jakiejś przestrzeni. Wiadomo, łatwiej zapytać kolegi, 
który siedzi obok, a który już albo przeczytał instrukcję, albo zapytał się jeszcze 
kogoś innego i wie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Są szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jeśli jest potrzeba. Aczkolwiek wydaje mi 
się, że głównie wiedza jest przekazywana od jednego pracownika do drugiego pra-
cownika, a nie z jakichś oficjalnych szkoleń.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Można powiedzieć, że nie wszystko wiedziałam, ale koleżanka od razu mi poka-
zywała.”

(budownictwo, <250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Ogólnie, jeśli jakieś by były trudności, no to nie jest to jakieś tam szkolenie, tylko 
po prostu, no osoby z jakimś tam dłuższym stażem robią taki instruktaż, że tak 
powiem.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Program, który w firmie wprowadzony, to raczej nauka jeden od drugiego, bo nie 
wszyscy na tych szkoleniach byli, a potem, jak się coś potrzeba dowiedzieć, to są 
tacy, którzy wiedzą.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Ten sprzęt jest cały czas upgrade’owany, pojawiają się nowinki techniczne, więc 
w praktyce wygląda tak, że zawsze w zespole jest ktoś, kto jest bardziej na bieżąco, 
ktoś, kto bardziej umie. I kiedy, nie wiem, ludzie siedzą w jednym jakimś tam open 
space’u czy jednym pokoju, jak go tam zwał, no to zadają sobie pytanie nawzajem: 
»Jak to się robi? Ty, pokaż mi!«.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik)

„Mogłam i mogę liczyć na koleżeńską przysługę. Ktoś, kto już to umie, to wytłu-
maczy. Teraz przyszła młodsza koleżanka i też służę jej pomocą. (...) To raczej jest 
wymiana wiedzy koleżeńskiej, ale też są informatycy, którzy obsługują firmę i mogą 
przyjść i wytłumaczyć. Ale nie było jakiś specjalnych szkoleń, ja musiałam wyciągać 
informacje, jak się z czego korzysta.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Takich szkoleń, że gdzieś wszyscy jedziemy, to nie [ma], raczej [jest] przekazywanie 
wiedzy od starszych, mądrzejszych, bardziej doświadczonych pracowników. Uczymy 
się od siebie nawzajem albo sami wypracowujemy rozwiązania. Bo często bywa 
też tak, że mamy styczność z urządzeniami, których nigdy wcześniej na oczy nie 
widzieliśmy. (...) W związku z tym sami musimy dochodzić do określonych rozwiązań 
i wiedzę zdobywać po prostu na zasadzie odkrywania jej samemu.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

W zespołach, których sprawne funkcjonowanie jest uzależnione od umie-
jętnego wykorzystania skomplikowanych narzędzi, dzielenie się wiedzą z mniej 
doświadczonymi pracownikami staje się rzeczą naturalną.

„Gdy przychodzi ten nowy pracownik, wszyscy mu przekazują tą wiedzę, nie... No 
bo on musi zrobić, nie... No jeżeli stary pracownik będzie ukrywał jakąś wiedzę, 
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powiedzmy tutaj, na jakiejś numerycznie sterowanej obrabiarce, a zmiennik jego 
przyjdzie, który mniej umie, tutaj to wyjdzie, że ten pracownik zrobi dziesięć detali, 
a ten drugi zrobi jeden czy dwa, no to coś będzie nie tak, nie? I powiedzmy, ten 
pracownik pierwszy też jest zainteresowany, że ten, który go zastępuje, żeby też 
zrobił tyle samo... Tak przystawia maszyny i przekazuje tą wiedzę, nie...”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

10.8. Technologia w pracy a życie prywatne
W jednym z wcześniejszych rozdziałów opisane zostały związki pomiędzy 

technologiami a równowagą między życiem zawodowym i prywatnym. Niektórzy 
pracownicy dokonują świadomego wyboru i ograniczają swoją dostępność czy 
korzystanie z rozwiązań komunikacyjnych po godzinach pracy.

„Nie otrzymuję telefonów po godzinie 17.00, bo tak z moim regionem ustaliłem, 
potem już tylko są maile. (...)…Dostajemy [maile] na telefony, bo mamy połącze-
nie, bo to jest BlackBerry i dostajemy pocztę służbową na ten [telefon], ale to nie 
przeszkadza kompletnie, nie ma nawet sygnału żadnego. Chcę – sprawdzam, nie 
chcę – nie sprawdzam.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Jak się nie dodzwonią, to też się nic złego nie stanie. Po prostu dowiem się o tym 
o siódmej rano i będę się musiał bardziej sprężyć, żeby się do tego przygotować.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Telefon służbowy jest w godzinach pracy. Po godzinach nie ma telefonu służbowego.”
(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 

<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

„Jeżeli to jest tak, że tam był telefon o 23:00, to absolutnie nikt nie będzie miał 
do mnie żadnych pretensji o to, jeżeli ja tego telefonu nie odebrałam.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Przeważa jednak przekonanie, że posiadanie telefonu komórkowego wiąże 
się ze zwiększoną dostępnością i może odbierać pracownikowi czas wolny. 
Mimo tego tylko jeden z rozmówców zaprezentował to zjawisko jako zdecy-
dowanie negatywne.
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„Komórka oczywiście wkracza [w życie prywatne], bo w momencie pracy w [nazwa 
firmy] ona cały czas dzwoniła!”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Z innych wypowiedzi wynika zrozumienie dla korzyści związanych z odbiera-
niem telefonu po godzinach pracy i gotowość do poświęcania czasu prywatnego 
na sprawy zawodowe. Ta gotowość jest widoczna zwłaszcza w przypadku osób 
zajmujących stanowiska kierownicze, pracujących jako reprezentanci handlowi 
lub specjaliści, których wiedza jest unikatowa dla organizacji.

„Ja się staram być cały czas pod telefonem, bo nie ukrywam, że zdarzają się sytu-
acje, kiedy potrzeba po prostu, żebym była pod tym telefonem. Bo z dnia na dzień, 
my pracujemy z dnia na dzień po dwanaście godzin, więc jeżeli ja coś, czegoś 
nie dokończyłam, a moja zmienniczka to dokańcza jak gdyby, często czegoś musi 
się dowiedzieć telefonicznie. Wręcz czasami piszemy karteczkę, zaczynamy zdanie 
i piszemy: zadzwoń do mnie, tak? Ale też czasami zdarzają się awaryjne sytuacje, 
kiedy trzeba przyjechać, bo nie wiem, wydarzy się duży ruch, bo coś się wydarzyło 
i ja się staram być pod tym telefonem. Ale oczywiście, ceniąc mój czas prywatny, 
jeżeli jadę na urlop, to mój telefon praktycznie po prostu nie istnieje.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Zdarzają się takie sytuacje, że mam przy sobie telefon służbowy cały czas i jeżeli 
jest jakaś pilna sprawa, to jestem o tym informowana. Wolę być o tym poinformo-
wana, że coś się wydarzyło niepokojącego. Niemniej jednak nie jest to nadużywane. 
Naprawdę, nie wiem, musi się stać coś naprawdę poważnego, żebym była niepoko-
jona czy informowana w dzień wolny.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Mam taki telefon nieraz późno, to po prostu oczekuję na niego, bo jakieś decyzje, 
które były ustalane późno i dostaję taką decyzję. No, nie o jedenastej w nocy, ale 
o dziewiątej albo SMS-em. Oczywiście [przełożony] przeprasza za to, że dzwoni. 
Jest tak, że nieraz mi się coś przypomni i ja do niego dzwonię. Są to takie relacje 
troszeczkę inne. Nie przeszkadza mi to.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„Są pewne tematy, które niekiedy albo użytkownik danego obiektu, albo inwestor, 
albo inspektor nadzoru, albo jakiś kierownik zakresu robót, który jest akurat na 
innym zadaniu, ale razem współpracujemy podczas prac budowlanych, no niekiedy 
to są rzeczy, gdzie przekazuje się te informacje już grubo po godzinie, na przykład 
osiemnastej też. Jest telefon i trzeba go odebrać. A jak się go odbierze, no to wtedy 
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się zajmuje też i trochę czasu i absorbuje też to, no bo się żyje znowu w dalszym 
ciągu tematem związanym z zawodem.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Ale w sensie, że... że dzwoni w godzinach prywatnych, tak? No myślę, że specyfika 
mojego stanowiska powoduje, że czasami dzwoni. Znaczy na zasadzie takiej, że ze 
względu na to, że pracownicy liniowi pracują 24 godziny na dobę i firma funkcjonuje 
24 godziny na dobę, na trzech zmianach, to zdarza się czasami tak, że w przypadku 
awarii... no jest potrzeba jak gdyby mojego udziału, albo telefonicznego, albo wręcz 
osobistego i dzieje się to w godzinach, że tak powiem, czasu wolnego od pracy.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Świadomość, że w każdym momencie pracownik może otrzymać informacje 
o sytuacjach awaryjnych i poważnych problemach w organizacji paradoksalnie 
była postrzegana przez rozmówców jako wygoda i sposób na zapewnienie pra-
cownikowi spokojnego sumienia, bo nie musi zamartwiać się sytuacją w pracy, 
a gdyby pojawił się jakikolwiek problem, będzie mógł szybko zareagować. Wielu 
rozmówców nie dostrzegało w takiej dostępności niczego niewłaściwego, doce-
niając jej znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym 
są zatrudnieni. Warto jednak pamiętać, że zaburza to równowagę pomiędzy 
życiem prywatnym i zawodowym, a co gorsza, sami pracownicy nie mają nic 
przeciwko takim rozwiązaniom. W wywiadach ujawniły się też przypadki skraj-
nego poświęcania czasu prywatnego dla dobra pracodawcy.

„Ja tak naprawdę nie mam laptopa, tylko mam trzy laptopy. Więc jeden mam 
w domu na stałe podłączony, drugi noszę ze sobą, a trzeci jeszcze mam mały, żeby 
sobie na wyjazdy brać. Więc jakby jestem opleciony. W każdym miejscu właściwie, 
gdzie jestem, jestem otoczony narzędziami pracy. Jest to pewien świadomy wybór 
i  świadoma decyzja firmy i świadomy wybór, że ta łatwość dostępu do narzędzia 
pracy powoduje, że jestem cały czas uwiązany i pracuję, prawda? To, że posiadam 
komórkę dostarczoną przez firmę, na którą cały czas e-maile przychodzą, powoduje 
to, że ja właściwie cały czas pracuję, prawda? Bo każde kliknięcie, przyjście na 
komórkę informacji, odruchowo sięgam i patrzę, czy taki ważny e-mail. Jeśli ważny 
e-mail, idę do laptopa i odpowiadam. I nieważne, czy to jest godzina dwudziesta 
druga, czy dziewiąta wieczorem, czy rano. Bardzo często o piątej–szóstej rano odpi-
suję na e-maile, zanim jeszcze wyjdę do pracy, bo laptop jest włączony cały czas. 
E-maile na laptopie w dużym pokoju przychodzą, więc nawet, jak wstaję rano, idąc 
do łazienki, patrzę, czy jakieś e-maile są. Jak widzę jakieś nazwisko ważne, albo 
ważną sprawę, zanim pójdę, wymyję zęby, siadam i odpisuję.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)
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„To jest oczywiście też związane z tym, że jak gdyby, no współmałżonek podobnie 
funkcjonuje, prawda, i jak gdyby my żyjemy na tych telefonach.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Oba przedstawione przypadki można jednak potraktować jako wynik świado-
mego wyboru pracowników, od których pracodawcy nie oczekują odpowiadania 
na e-maile w godzinach nocnych, „życia na telefonie” albo ciągłego sprawdzania 
nowych wiadomości. Istotną wadą nowych technologii komunikacyjnych jest 
to, że umożliwiają takie zachowania, co sprawia, że niektórzy pracownicy są 
gotowi je podejmować.

Powszechna dostępność i standaryzacja rozwiązań informatycznych może 
być również źródłem zaburzeń życia prywatnego.

„Większość ma już komputery w swoich domach i to, co może zrobić, to robi 
w domu, na laptopie na przykład.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Urządzenie i oprogramowanie, które mam w pracy, są też w domu, na prywatnych 
komputerach. A część rzeczy po prostu robię w domu, przynoszę sobie zawartość 
na dyskach, więc zżera nam to czas rodzinny.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik)

Dla niektórych pracowników cenna okazuje się możliwość stosowania tech-
nologii służbowych oraz umiejętności ich obsługi do celów prywatnych.

„Nauczyłam się tego, tak że mogę i w domu korzystać. Już nie muszę się sama 
szkolić, już mogę w domu korzystać z komputera, żeby sobie coś tam załatwić 
przez internet.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Rozmówcy przypomnieli też, że zdalny dostęp do skrzynek pocztowych oraz 
korzystanie z telefonu komórkowego wspierają elastyczną organizację czasu 
pracy, umożliwiając wykonywanie zadań służbowych z domu zamiast przyjeż-
dżania do zakładu pracy, co może pozytywnie wpływać na życie rodzinne.
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10.9. Podsumowanie
Wywiady przeprowadzone z pracownikami zatrudnionymi przez przedsię-

biorstwa różnych branż i rozmiarów potwierdziły ich pozytywny stosunek do 
technologii oraz postrzeganie rozwiązań technicznych jako przydatnych w pracy. 
Rozmówcy byli świadomi wymiernych korzyści wynikających z wykorzystywania 
technologii, w tym ułatwień w wykonywaniu zadań oraz wynikającej z tego 
oszczędności czasu pracy. W wielu przypadkach niektóre rozwiązania techniczne 
(telefony komórkowe i komputery) wydawały się rozmówcom tak podstawowe, 
że nie traktowali ich jako technologie.

Nie udało się zaobserwować zdecydowanie negatywnego stosunku badanych 
do technologii, choć w rozmowach pojawiały się przykłady sytuacji, w których 
technologie bywają przeszkodą w pracy – gdy ich użytkownicy odczuwają dys-
komfort, rozpoczynając korzystanie z nowych rozwiązań, jak również w związku 
z obawami o nadużywanie przez klientów i współpracowników telefonu komór-
kowego w czasie prywatnym pracownika.

Badania nie wykazały również przypadków wykluczenia technologicznego – 
problemów z korzystaniem z technologii, które ograniczałyby możliwość wyko-
nywania obowiązków pracowniczych. Nieliczne zebrane w wywiadach historie 
osób, które miały problemy z obsługą rozwiązań technicznych (komputerów), 
miały zawsze pozytywne rozstrzygnięcie – odniesienie przez pracownika sukcesu 
dzięki opanowaniu umiejętności obsługi rozwiązania technicznego. Nie daje 
to jednak podstaw do wyciągania wniosków o tym, że zjawisko wykluczenia 
technologicznego nie występuje na polskim rynku pracy. Brak jego przykładów 
może być konsekwencją sposobu doboru próby badawczej, jak również scena-
riusza badań – możliwe, że osoby doświadczające wykluczenia technologicznego 
nie będą się do tego przyznawać. Wiele z nich może również nie pracować 
w wyniku nieumiejętności korzystania z określonych technologii, podczas gdy 
osoby objęte badaniem były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sek-
torze prywatnym.

Badania ujawniły jednocześnie inne związane z technologiami problemy, 
które dokuczają pracownikom. Odnotowano krytyczne opinie o oszczędnoś-
ciach podejmowanych przez pracodawców, którzy udostępniają pracownikom 
sprzęt stary, powolny i ulegający awariom. Oprócz oczywistej niedogodności 
obsługi przestarzałego sprzętu, jego awarie są źródłem opóźnień i innych kom-
plikacji przy realizacji obowiązków pracowniczych, co prowadzi do frustracji, 
a pracodawcę dodatkowo obciąża finansowo. Nieprzewidziane koszty mogą 
być wynikiem poszukiwania przez pracodawców oszczędności, podobnie jak 
dzieje się to w przypadkach inwestycji w niedoskonałe (ale tańsze) rozwiązania 
techniczne, czy wstrzymywania się z dokupieniem niezbędnych materiałów eks-
ploatacyjnych. W niektórych organizacjach pracownicy czują się bezsilni wobec 
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problemów technicznych z wykorzystywanym sprzętem lub oprogramowaniem 
i zakładają, że zwykle nie mogą liczyć na kompetentną pomoc, są zdani tylko 
na siebie. Wśród rozmówców znalazły się też osoby wyrażające niezadowolenie 
z narzucanych przez ich organizacje standardów technicznych oraz niemożliwo-
ści wykorzystywania w pracy narzędzi, które im samym wydają się optymalne. 
Ten pesymistyczny obraz pracodawców ulega nieznacznej poprawie dzięki kilku 
organizacjom, których kierownictwo w opinii pracowników autentycznie inte-
resuje się doskonaleniem infrastruktury technicznej i oferowaniem podwład-
nym jak najlepszych narzędzi, przy uwzględnieniu rekomendacji zakupowych 
pochodzących od przyszłych użytkowników.

Odpowiedzialne działania pracodawcy wobec pracownika powinny obej-
mować udostępnienie mu niezbędnych narzędzi pozwalających na poprawne 
wykonanie zadań, jak również zagwarantowanie sprawnego ich działania. Warto 
przypomnieć, że zapewnienie pracownikowi odpowiednich technologii oznacza 
wymierne korzyści dla pracodawcy, wynikające ze wzrostu wydajności pracy, 
zmniejszenia liczby błędów i opóźnień, czyli realizacja przedstawionego postu-
latu jest łatwa do przyjęcie przez racjonalnie działające osoby zarządzające 
organizacjami.

Dodatkowe problemy opisywane przez pracowników dotyczyły komplikacji 
na etapie wdrażania nowych technologii, ograniczeń w możliwościach wykorzys-
tania określonych technologii narzucanych przez pracodawcę oraz przesadnej 
koncentracji pracodawców na rozwiązaniach technicznych zaprezentowanych 
jako „twarde”, dotyczące na przykład rejestracji czasu pracy i służących kon-
troli, wsparciu standardowych procedur i rozwiązań strukturalnych, przy ogra-
niczonym zainteresowaniu inwestycjami w technologie wspierające kreatywność 
i  lepsze wyniki w pracy.

Istotnym zagadnieniem poruszanym w badaniu była też nauka nowych 
technologii przez pracowników. Zgodnie z opiniami rozmówców, pracodawcy 
traktują to zagadnienie poważnie wówczas, gdy dana technologia jest podstawą 
pracy na stanowisku, zapewniając w tych przypadkach odpowiednie szkolenia 
i wsparcie. Na mniej można liczyć, gdy technologia „jedynie” pomaga i uspraw-
nia pracę – w takich sytuacjach raczej oszczędza się na szkoleniach, pozosta-
wiając samym pracownikom zadanie zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności. 
Odbywa się ono w drodze samodzielnych prób opanowania nowej technologii 
(dzięki lekturze dokumentacji technicznej oraz metodą prób i błędów), jak 
również dzięki dzieleniu się wiedzą przez pracowników, czyli współpracy kole-
żeńskiej w ramach organizacji.

Wskazówki dla pracodawców, uwzględniające wyzwania związane ze społecz-
ną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, odnoszą się do celowości zapewnienia 
pracownikom odpowiedniego wprowadzenia merytorycznego, pozwalającego na 
efektywne korzystanie z wdrażanych przez organizację technologii. W zależności 
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od specyfiki technologii i organizacji wprowadzenie to może mieć charakter 
szkolenia, instruktażu, współpracy z dedykowanym mentorem lub może wyma-
gać wygospodarowania czasu na samodzielną naukę i poznawanie technologii. 
W każdym przypadku ważne jest jednak przywiązywanie przez pracodawcę 
stosownej wagi do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracownika – 
uwzględnienie tej nauki wśród zadań przekazanych pracownikowi, przeznaczenie 
na nią części czasu pracy, jak również poniesienie innych niezbędnych inwesty-
cji na szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych lub zatrudnienie instruktora 
specjalisty (a jeśli jest on już pracownikiem organizacji – uwzględnienie w jego 
zadaniach okresowych działań związanych z przekazywaniem innym pracowni-
kom wiedzy na temat technologii).

Ostatnim z analizowanych zagadnień były związki pomiędzy technologiami 
a życiem prywatnym pracowników. Ta problematyka została już szczegółowo 
opisana w rozdziale dotyczącym równowagi pomiędzy pracą zawodową a cza-
sem wolnym. Źródłem potencjalnych problemów i nadużyć mogą być przede 
wszystkim służbowe telefony komórkowe (odbierane po godzinach pracy, także 
w godzinach wieczornych) oraz poczta elektroniczna (sprawdzana przez pra-
cowników z domu, a czasami także za pośrednictwem regularnie łączącego się 
z  internetem telefonu komórkowego, powiadamiającego o nadejściu nowych 
wiadomości). Badanie nie ujawniło szczególnych nadużyć w omawianym zakre-
sie, wskazując raczej na korzystanie przez pracowników ze swobody wyboru 
i nieodczuwanie przez nich presji stałego wykorzystywania omawianych techno-
logii po godzinach pracy. Niektórzy rozmówcy traktowali możliwość sprawdzenia 
poczty elektronicznej poza zakładem pracy oraz otrzymania pilnego telefonu 
jako źródło ulgi czy sposób na zapewnienie spokoju ducha, ograniczającego 
martwienie się sprawami zawodowymi po wyjściu z pracy (gdyby rzeczywiście 
działo się coś poważnego, pracownik się o tym dowie). Zaobserwowano też 
pojedyncze przypadki ekstremalnego poświęcenia pracowników – „życia na 
telefonie” lub ciągłego reagowania na nadchodzące wiadomości mailowe poza 
godzinami pracy – ale te przypadki były wynikiem indywidualnej inicjatywy 
pracowników, a nie oczekiwań pracodawców. W tym zakresie można jedynie 
zarzucić pracodawcom, że aktywnie nie próbują przeszkodzić tego typu działa-
niom, skłaniając osoby przejawiające syndromy pracoholizmu do ograniczania 
wykorzystania telefonów i poczty elektronicznej po godzinach pracy.





11
Dyskryminacja ze względu na płeć

Agnieszka Kacprzak-Choińska

11.1. Wprowadzenie
Rozdział dotyczy kwestii dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć. 

Pierwsza część poświęcona została analizie literatury przedmiotu. Wyjaśnione 
zostały w niej podstawowe pojęcia oraz przedstawione wyniki dotychczasowych 
badań związanych z segregacją poziomą, pionową, dyskryminacją zatrudnie-
niową oraz innymi formami dyskryminacji ze względu na płeć. Osobną uwagę 
poświęcono również roli polityki pracodawcy w zapobieganiu takim zjawiskom. 

W drugiej części rozdziału zostały omówione i poddane analizie wyniki 
badania jakościowego, przeprowadzonego w ramach projektu. Podczas pogłę-
bionego wywiadu indywidualnego rozmówca był proszony o opisanie swoich 
obserwacji i doświadczeń dotyczących traktowania mężczyzn i kobiet w jego 
organizacji. Pytania pomocnicze dotyczyły kwestii dostępu do branży i zawodu 
dla osób różnych płci, segregacji poziomej i pionowej, jak również sytuacji 
osób wychowujących dzieci. 

11.2. Dyskryminacja ze względu na płeć w świetle literatury
Dyskryminacja ze względu na cechy demograficzne pracowników jest przeja-

wem nieetycznego działania przedsiębiorstwa. Pojęcie to pochodzi z łacińskiego 
‘discriminatio’ (‘rozróżnienie’) i oznacza nierówne traktowanie osób, grup lub 
państw, najczęściej o podłożu rasowym, etnicznym, religijnym lub społecznym 
(Smolski i in. 1999). Jedną z form dyskryminacji jest lepsze lub gorsze ocenianie 
określonych grup pracowników wyłącznie ze względu na takie cechy jak płeć, 
rasa czy wiek (Mass, Torres-Gonzalez 2011).

W miejscu pracy najczęściej mamy do czynienia z tzw. dyskryminacją eko-
nomiczną, która przejawia się w nierównym traktowaniu pracowników różnej 
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płci o porównywalnej wydajności pracy, poziomie wykształcenia, stażu pracy, 
doświadczeniu zawodowym i zdolnościach (Kalinowska-Nawrotek 2005: 9).

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu zawarty został w artykule 113 kodeksu 
pracy, który mówi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awan-
sowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, w szczególności bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależności związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie 
na czas określony lub nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy (Machol-Zajda 2007: 145).

Jeśli chodzi o będącą przedmiotem tego rozdziału dyskryminację ze względu 
na płeć, to jak pokazują badania, mężczyźni bardziej pozytywnie niż kobie-
ty postrzegają etyczność zachowań swego pracodawcy (McDaniel i in. 2001). 
Kobiety mają tu zazwyczaj znacznie więcej zastrzeżeń. Takie wnioski są pośred-
nim dowodem na to, że w wielu przedsiębiorstwach dyskryminacja pracowników 
ze względu na płeć jest na porządku dziennym.

W podstawowej klasyfikacji dyskryminacji ze względu na płeć dzielimy ją 
na bezpośrednią i pośrednią (Wilkowska-Lewandowska 2002: 31). Pierwsza 
ma miejsce wówczas, gdy kobiety i mężczyźni traktowani są w inny sposób 
w odniesieniu do warunków płacy tylko ze względu na płeć. Forma ta obejmuje 
też dyskryminację wynikającą z bycia w ciąży lub macierzyństwa, a więc sytu-
ację gdy odmawia się kobiecie zatrudnienia, odbycia szkolenia czy uzyskania 
awansu wyłącznie z tych powodów. 

Z kolei dyskryminacja pośrednia występuje, gdy kobiety i mężczyźni trak-
towani są w odmienny sposób, ponieważ przepisy lub praktyka dotycząca 
zatrudnienia, wynagradzania czy warunków pracy stawia członków jednej płci 
w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z reprezentantami drugiej. Z pozoru 
może nie chodzić o płeć, jak na przykład w przypadku dyskryminacji osób 
pracujących w niepełnym wymiarze godzin, z których większość stanowią 
kobiety.

Rezultatem tytułowego zjawiska jest to, że zarobki, władza i prestiż są 
nierówno rozłożone między kobietami i mężczyznami w organizacjach. Warto 
zauważyć, że gdy pracownicy są przekonani o dyskryminacji ze względu na 
płeć, wpływa to negatywnie na fluktuację kadr, morale pracowników i jakość 
wykonywanej przez nich pracy. Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn jest 
również postrzegane jako nieetyczne, ponieważ narusza godność i autonomię 
człowieka, często prowadząc do odebrania praw, które powinny być w równym 
stopniu dostępne dla wszystkich członków społeczeństwa (Ngo i in. 2003).

Najczęstsze formy, które przybiera dyskryminacja ze względu na płeć, są 
następujące (Kalinowska-Nawrotek 2005: 11; Ngo i in. 2003):
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 – segregacja pozioma (dyskryminacja kwalifikacyjna i zawodowa) – gdy 
występują arbitralne ograniczenia dostępu do pewnych zawodów ze 
względu na płeć,

 – segregacja pionowa (dyskryminacja w zakresie awansu i kariery) – gdy 
kobiety zajmują częściej stanowiska bez możliwości dalszego awansu i rza-
dziej są promowane, rzadziej zajmują stanowiska związane z władzą, nawet 
w sfeminizowanych zawodach, oraz stanowią mniejszość w  zarządach 
przedsiębiorstw i na stanowiskach ich prezesów,

 – dyskryminacja zatrudnieniowa – gdy przy porównywalnych cechach kwa-
lifikacyjno-zawodowych większość bezrobotnych stanowią kobiety,

 – dyskryminacja typu human capital – gdy pewne osoby mają ograniczony 
dostęp do czynników zwiększających wydajność, typu nauka, szkolenia, 
praktyki,

 – samodyskryminacja – gdy kobiety, zamiast się nawzajem wspierać i sobie 
pomagać, zwalczają się i dyskryminują,

 – dyskryminacja płacowa – gdy występują różnice w poziomie wynagro-
dzenia i pozapłacowych korzyściach między kobietami i mężczyznami 
pracującymi w tym samym zawodzie i w tych samych warunkach,

 – większe zagrożenie molestowaniem seksualnym.

11.2.1. Segregacja pozioma

Segregacja pozioma to określenie sytuacji, w której określone branże gospo-
darki lub zawody zdominowane są przez osoby jednej płci. Branże zdominowane 
przez kobiety, a więc oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna, to również 
te, w których zarobki są relatywnie niskie. Przewaga kobiet w tych zawodach 
wynika ze stereotypowo przypisywanych im cech, takich jak opiekuńczość, 
cierpliwość, empatia czy większe predyspozycje do pracy z dziećmi. Z kolei 
najbardziej zmaskulinizowaną branżą w Polsce jest budownictwo (Duch-Krzy-
stoszek, Sarata 2007: 39).

Tego typu segregacja występuje nawet w uważanych za bastion równości 
krajach nordyckich. Na przykład w Finlandii kobiety mają głównie zawody 
związane z opiekuńczością – w sektorze edukacji, jako pielęgniarki, w sektorze 
opieki nad starszymi oraz przy pracy biurowej. Natomiast mężczyźni wykonują 
najczęściej prace związane z techniką, transportem, inżynierią. Z jednej strony 
może to wynikać z czynników biologicznych, ale z drugiej z faktu występowania 
silnych regulacji rządowych i ustawowych w dziedzinie równouprawnienia, które 
w większym stopniu wpływają na sektor publiczny niż prywatny. Większość 
wymienionych prac usytuowana jest właśnie w tym pierwszym sektorze (Martin 
2011: 216). Konsekwencją segregacji poziomej są również różnice w zarobkach, 
ponieważ zawody postrzegane jako męskie wiążą się z dużo wyższymi płacami 
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niż te postrzegane jako żeńskie. Zdaniem Cleveland, Vescio i Barnes-Farrell 
wynika to z rozpowszechnionego w kulturze Zachodu przekonania, że nadzo-
rowanie pracy dziesięciu podwładnych jest warte znacznie więcej niż uczenie 
dziesięciorga dzieci (Cleveland, Vescio, Barnes-Farrell 2005).

Jedną z przyczyn segregacji poziomej może być to, że praca kobiet jest często 
oceniana gorzej niż mężczyzn z powodu pomniejszania ich wkładu w organizację 
oraz niedoceniania kobiecych cech i predyspozycji (Cohen, Huffman 2003). 
W związku z tym okazuje się, że kobiety częściej wybierają pracę, w której 
występują obiektywne kryteria oceny pracowników, ponieważ jest to dla nich 
sposób na uniknięcie dyskryminacji ze względu na płeć. Jak pokazują badania, 
im bardziej subiektywne metody oceny pracowników stosuje organizacja, tym 
bardziej kobiety chcą być oceniane przez kobietę, a nie mężczyznę (Jirjahn, 
Stephan 2004; Mass, Torres-Gonzalez 2011).

Acker skupiła się na analizowaniu tego, jakie procesy organizacyjne powo-
dują segregację poziomą (Acker 2011: 71–72). Jej zdaniem po pierwsze jest 
to koncepcja dnia pracy jako konkretnej, przepracowanej w ciągu dnia liczby 
godzin oraz wizja idealnego pracownika jako niczym nieograniczonego i zawsze 
dyspozycyjnego. W sposób oczywisty model ten w wielu branżach, które wyma-
gają dyspozycyjności, promuje mężczyzn postrzeganych jako żywicieli rodziny. 
Po drugie kobiety mają problemy z własną tożsamością: jeśli przejawiają one 
w miejscu pracy takie same zachowania jak ich męscy współpracownicy, są 
uznawane za zbyt agresywne, a jeśli ich nie przejawiają – za zbyt słabe. Jest 
to źródłem stereotypów mówiących, że kobiety pracujące w zawodach postrze-
ganych jako męskie mają jakiś problem ze swoją kobiecością.

Proporcje płci wśród pracowników zatrudnionych w danej organizacji mają 
istotne przełożenie na poziom dyskryminacji ze względu na płeć i powiązane 
z  tym praktyki występujące w tym podmiocie. Według badań Martin w orga-
nizacjach z przewagą mężczyzn oczekuje się od pracowników promocji własnej 
osoby, silnie obecne są stereotypy płciowe, wkład kobiet jest często ignorowa-
ny albo dewaluowany, lojalność ceniona jest wyżej niż kompetencje, kobiety 
mają słabszą sieć kontaktów, rzadziej są promowane, mniej zarabiają, często 
występuje też klimat rywalizacji (Martin 2011: 219). Z kolei w organizacjach 
z przewagą kobiet duży nacisk kładzie się na utrzymanie więzi osobistych 
w miejscu pracy i zazwyczaj występują mniejsze problemy z godzeniem życia 
prywatnego i zawodowego (np. większe zrozumienie dla matek). W tego typu 
organizacjach pojawia się też dużo praktyk promujących egalitaryzm, takich 
jak rotacja na stanowiskach pracy, rotacja na pozycji lidera, podejmowanie 
decyzji poprzez konsensus. Jeśli zaś chodzi o organizacje zatrudniające równą 
liczbę kobiet i mężczyzn, obserwuje się występowanie poziomej segregacji 
płciowej, przejawiającej się w tym, że kobiety zatrudniane są głównie na sta-
nowiskach administracyjnych lub w dziale zasobów ludzkich, mają mniejsze 
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możliwości awansu oraz występuje segregacja pionowa ze względu na płeć 
w obrębie organizacji.

11.2.2. Segregacja pionowa

Segregacja pionowa jest widoczna w tym, że kobiety znacznie rzadziej niż 
mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze w organizacjach. Udział kobiet wśród 
przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej w większości krajów wynosi 
zaledwie kilka procent (Manpower 2008). Segregacja pionowa jest często rezul-
tatem uprzedzeń pracowników i klientów, którzy niechętnie patrzą na kobiety 
na wyższych stanowiskach.

Polskie badania dotyczące tych zagadnień pokazują, że kobiety zajmują tylko 
40% wyższych stanowisk kierowniczych i zaledwie 2% najwyższych. W przypad-
ku niższych w sektorze publicznym kobiety stanowią 33% personelu, a w sekto-
rze prywatnym – 55%. Pracownicy płci żeńskiej potrzebują też średnio prawie 
o cztery lata dłuższego czasu pracy, aby awansować (Duch-Krzystoszek, Sarata 
2007: 39).

Okazuje się także, że mężczyźni znacznie częściej niż kobiety mają subiek-
tywne poczucie osiągnięcia sukcesu zawodowego (Rybol-Stalewska, Stalewski 
1998). Autorzy cytowanego badania jako próbę badawczą obrali absolwentów 
dwóch uczelni. Podzielili ich na dwie grupy – osób, które osiągnęły sukces, i tych, 
które spotkało niepowodzenie. Okazało się, że w grupie z niepowodzeniem 
jest trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Najlepiej wiodło się osobom, które 
w pierwszym okresie zatrudnienia dostały odpowiedzialne zadania, a najgorzej 
tym, które długi czas dostawały proste prace, poniżej swoich kwalifikacji. Oka-
zało się, że pracodawcy bardziej ufają mężczyznom i oni najczęściej dostawali 
od razu odpowiedzialne zadania. Mężczyźni dostawali od pracodawców większe 
szanse na rozwój zawodowy.

Często zauważa się, że nawet kobiety, które przebiły się przez tzw. szklany 
sufit (glass ceiling)1 i osiągnęły stanowiska kierownicze, spotykają się z prze-
jawami dyskryminacji, wśród których wymienia się problemy, takie jak (Ryan, 
Haslam 2007):
 – kobiety są bardziej krytykowane niż menedżerowie-mężczyźni,
 – kobiety są mniej pozytywnie oceniane za taki sam poziom pracy kierow-

niczej,
 – pracownicy wolą mieć zwierzchnika mężczyznę niż kobietę,
 – wielu menedżerów-mężczyzn nie jest przekonanych o efektywności kobiet 

na tym stanowisku.

1 To metaforyczne określenie odnosi się do zjawiska występowania niewidzialnej bariery 
separującej kobiety od zajmowania najwyższych stanowisk kierowniczych. Bariera ta nie 
wynika z ograniczeń formalnoprawnych, ale ze zjawisk społeczno-kulturowych.
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Autorzy nazwali to zjawisko szklanym klifem (glass cliff), a więc sytuacją, 
w której pozycja kobiety jako szefa postrzegana jest jako obarczona większym 
ryzykiem porażki.
Źródłem segregacji pionowej w organizacjach są najczęściej kulturowe ste-

reotypy zakładające, że kobiety nie mają cech potrzebnych do pełnienia funkcji 
kierowniczych. Wczesne badania na temat takich stereotypów zostały przeprowa-
dzone przez Schein (Schein 1973; 1975). Uczestnicy tych badań otrzymali listę 
92 cech i poproszono ich o wskazanie, które z nich charakterystyczne są dla: 
kobiet w ogóle, mężczyzn w ogóle oraz odnoszącego sukcesy menedżera średniego 
szczebla. Wyniki wykazały, że większość zarówno mężczyzn, jak i kobiet mene-
dżerów uważała, że mężczyźni częściej niż kobiety mają cechy związane z osiąg-
nięciem sukcesu na stanowisku kierowniczym. Spośród badanych deskryptorów 
aż 60 uznano za charakterystyczne zarówno dla menedżerów, jak i mężczyzn, 
w tym: emocjonalną stabilność, skłonność do rywalizacji, zdolności przywódcze, 
samodzielność, pewność siebie, obiektywizm, ambicję, odwagę czy stanowczość. 
Kobiety natomiast uważane są za bardziej wrażliwe, delikatne, miłe, wspierające, 
ekspresyjne, uczuciowe i taktowne. W związku z tym uważa się, że mężczyźni 
lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi analizowania i szukania przyczyn, 
a kobiety – z pracą w grupie. Konsekwencją tego jest też to, że kobiety rzadziej 
niż mężczyźni zostają liderami w grupie, ponieważ męskie ukierunkowanie na 
realizację zadania jest postrzegane jako ważniejsze dla bycia liderem niż kobiece 
zdolności interpersonalne (Carli, Eagly 1999: 209).

Barierę dla karier kobiet stanowi również stereotyp mówiący, że żeński 
styl zarządzania jest gorszy i mniej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa. 
Dzieje się tak, pomimo tego że badacze podkreślają, iż nie ma jednego stylu 
zarządzania, który byłby najlepszy w każdej sytuacji. Zauważa się również, że 
rozróżnienie na męski i żeński styl zarządzania jest raczej kwestią postrzegania 
przez otoczenie niż rzeczywistych różnic (Nothcraft, Gutek 1993: 220).

Co ciekawe, kobiety są negatywnie oceniane zarówno wówczas, gdy zacho-
wują się zgodnie ze stereotypem kobiety – bo wtedy uważa się, że nie mają 
cech lidera, jak i wówczas, gdy zachowują się zgodnie z męskim stereotypem 
– wtedy uznawane są za mało kobiece. Dla przykładu asertywny mężczyzny jest 
postrzegany pozytywnie, a kobieta zachowująca się tak samo jest odbierana 
jako natarczywa (Ryan, Haslam 2007). O podobnym efekcie informują także 
inni autorzy literatury fachowej (Glick i in. 1997), według których uprzedzenia 
wobec kobiet można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to ten, w którym kobiety 
postrzegane są ciepło i pozytywnie, ale jako osoby niekompetentne i niegodne 
szacunku równego mężczyznom. Konsekwencją tego stereotypu jest paterna-
listyczne traktowanie kobiet w organizacji. Drugi rodzaj uprzedzeń zakłada 
postrzeganie kobiet jako kompetentnych i godnych szacunku (np. tych, które 
zajmują wysokie stanowiska kierownicze), ale jednocześnie zimnych i wręcz 
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nieludzkich. Ten typ uprzedzeń wiąże się z kolei z wrogimi zachowaniami wobec 
kobiet postrzeganych w ten sposób. 

Według badań Acker mężczyźni częściej zajmują pozycje kierownicze, ponie-
waż stereotypowo uznawani są za naturalnych liderów szybciej podejmujących 
decyzje, za bardziej energicznych i bardziej odpowiedzialnych od kobiet (Acker 
2011: 71–72). Poza tym o awansach często decydują sieci kontaktów osobi-
stych, które łatwiej jest budować mężczyznom, zwłaszcza jeśli kobiety stano-
wią mniejszość w danej branży czy konkretnym miejscu pracy. Bird i Rhoton 
do tej listy barier organizacyjnych dodają jeszcze: konstrukcję sieci przepływu 
informacji wewnątrz organizacji, która często marginalizuje grupy historycznie 
słabiej reprezentowane, takie jak kobiety; proces podejmowania decyzji; struk-
tury promocji nakierowane na mężczyzn (Bird, Rhoton 2011: 246).

Inne przyczyny tego, że mniej kobiet pracuje na wyższych stanowiskach, to 
także przekonanie pracodawców, że tylko mężczyźni mają ambicje robienia 
kariery i zajmowania wysokich stanowisk, oraz że rodzina stanowi dla mężczyz-
ny wsparcie przy budowaniu kariery zawodowej, a dla kobiety – przeszkodę 
(Jacukowicz 2004: 88).

11.2.3. Dyskryminacja zatrudnieniowa

Kobiety dyskryminowane są już w momencie poszukiwania zatrudnienia. Jak 
pokazały badania, te nieatrakcyjne, otyłe lub ubierające się w kobiecy sposób 
były oceniane niekorzystnie podczas rekrutacji do pracy w większym stopniu 
niż otyli czy nieatrakcyjni mężczyźni. Szczególnie widoczne jest kierowanie się 
uprzedzeniami w przypadku kobiet aplikujących na stanowiska postrzegane jako 
męskie bądź do organizacji z przewagą mężczyzn (Graves 1999: 154; Davison, 
Burke 2000).

Z uwagi na to, że w większości krajów (za wyjątkiem Skandynawii) właśnie 
na paniach spoczywa ciężar opieki nad dziećmi, młode kobiety często stają 
przed dylematem, jak pogodzić znalezienie i utrzymanie pracy z posiadaniem 
dzieci. Na przykład polskie badania pokazują, że wśród przyczyn, dla których 
boją się one zajść z ciążę, na pierwszym miejscu wymieniany jest lęk przed 
utratą pracy. Dalej wymienione są: zatrzymanie kariery zawodowej (biologicznie 
najlepszy wiek na ciążę to około 26. rok życia, kiedy człowiek dąży do okreś-
lenia się na rynku pracy) oraz względy finansowe związane z tym, że wiele 
kobiet zatrudnionych jest na umowy nieuprawniające do urlopu macierzyńskiego 
(Skarzyński 2007: 64).

Podkreślana jest również kwestia całkowitej odpowiedzialności kobiet za 
obowiązki pielęgnacyjne i opiekuńcze związane z dzieckiem, ponieważ migracje 
powodują trudności w skorzystaniu z pomocy dziadków, a ojcowie w niedo-
statecznym stopniu się tu angażują (Skarzyński 2007: 64). Jak pokazują bada-
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nia, aż 87% Polaków uważa, co jest jednym z najwyższych wyników w Unii 
Europejskiej, że kobiety powinny poważniej traktować swoją rolę matki i żony 
(Zick i in. 2011: 63). Normą w kulturze polskiej i kulturach większości państw 
zachodnich jest przekonanie, że to kobieta powinna poświęcić się wychowa-
niu dziecka i zajmować się nim przez pierwsze trzy lata życia. Według badań 
Muczyńskiego 57% kobiet i 50% mężczyzn stwierdziło, że opieka nad małym 
dzieckiem jest przeszkodą w podjęciu pracy (Muczyński 2009: 199). Jednak już 
znacznie większy odsetek mężczyzn niż kobiet może sobie pozwolić na zosta-
wanie w pracy po godzinach częściej niż raz w tygodniu (38% mężczyzn wobec 
13% kobiet). Wiele pracujących kobiet (29%) poświęca dzieciom 2–3 godziny 
dziennie, gdy tymczasem najliczniejsza grupa pracujących mężczyzn – zaledwie 
1–2 godziny (35%). Brak równouprawnienia widoczny jest również w kwestii 
innych obowiązków domowych – najliczniejsza grupa ankietowanych kobiet 
(34%) deklarowała poświęcanie na nie 2–3 godzin dziennie, gdy tymczasem 
panowie zaledwie do 1 godziny (32,3%) (Muczyński 2009).

Ze względu na duże wymagania pracodawców, jeśli chodzi o chociażby liczbę 
przepracowanych w tygodniu godzin, osoby, które muszą zajmować się opieką 
nad dziećmi lub innymi osobami bliskimi, są często na rynku pracy dyskry-
minowane. Czasowa rezygnacja z pracy z powodu realizowania roli opiekuń-
czej powoduje często dezaktualizację kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 
a sytuacja ekonomiczna rodzin zazwyczaj nie pozwala na dokształcanie się czy 
angażowanie odpłatnej opieki innych (Skarzyński 2007: 64).

11.2.4. Inne formy dyskryminacji ze względu na płeć

Do innych form dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć zaliczamy 
między innymi dyskryminację płacową, pierwszeństwo kobiet przy redukcjach 
etatów oraz molestowanie seksualne.

Dyskryminację płacową obrazuje najlepiej porównanie wskaźnika płacy 
kobiet i mężczyzn, który latach 1991–2002 wahał się w Polsce między 76% 
a 83%. Działo się tak, pomimo tego że w naszym kraju kobiety średnio mają 
wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni (Kalinowska-Nawrotek 2005: 
74). Co ciekawe, największa dyskryminacja płacowa dotyka kobiet z wyższym 
wykształceniem, które zarabiają średnio 67% tego, co mężczyźni z wyższym 
wykształceniem. Na przykład w grupie parlamentarzystów, wyższych urzędni-
ków i kierowników kobiety zarabiają aż o 29% mniej niż mężczyźni, w grupie 
specjalistów – o 24% mniej, a wśród pracowników wykonujących proste prace 
fizyczne – tylko o 14% mniej (GUS 2007: 196). Wskaźniki te uwzględniają 
segregację poziomą, pionową i mniejszą liczbę godzin spędzanych w pracy 
przez kobiety z uwagi na ich obowiązki rodzinne. Statystycznie rzecz biorąc, 
kobiety pracują krócej niż mężczyźni i rzadziej biorą nadgodziny (w latach 
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1994–2002 kobiety pracowały średnio 36–38 godzin tygodniowo, a mężczyźni 
42–44 godziny tygodniowo).

Jeśli jednak przyjrzymy się danym na temat bezpośredniej różnicy w średnich 
stawkach godzinowych oferowanych w Polsce kobietom i mężczyznom na tym 
samym stanowisku, to okazuje się, że w 2010 roku wyniosła ona tylko 5,5%, 
co jest jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej (Eurostat 2010). 
Różnica ta może wynikać stąd, że kobiety mają często mniejsze wymagania 
i przejawiają większą skłonność do przyjmowania gorszych warunków płacowych 
(Kalinowska-Nawrotek 2005: 74).

Z badań wynika, że obiektywne systemy wynagrodzeń, takie jak prowizja 
czy posiadanie udziałów w organizacji, powodują mniejsze różnice w zarobkach 
kobiet i mężczyzn w danym podmiocie (Jirjahn, Stephan 2004; Gunderson 1975). 
Mniejszy poziom dyskryminacji płacowej jest widoczny również w systemie 
biurokratycznym, zwłaszcza jeśli w proces ustalania wynagrodzeń zaangażowane 
są związki zawodowe (Acker 2011: 72).

Oprócz dyskryminacji płacowej kobiety są też w pierwszej kolejności zwal-
niane w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. Powszechne jest przekonanie, 
że w takich okolicznościach praca należy się bardziej mężczyźnie, który ma za 
zadanie utrzymać rodzinę, niż kobiecie, której środki na życie może przecież 
zapewnić mąż. Jak pokazują badania (Zicka i in. 2011: 63), 29% Polaków 
uważa, że w sytuacji trudnego dostępu do pracy, większe prawo do jej otrzy-
mania powinni mieć mężczyźni niż kobiety. Należy zauważyć, że jest to jeden 
z najwyższych wyników wśród europejskich państw objętych tym badaniem.

Kolejnym przejawem dyskryminacji kobiet w miejscu pracy jest molestowanie 
seksualne. Najszerzej zjawisko to można określić jako każdą formę zachowania 
o naturze seksualnej, którą dana osoba postrzega subiektywnie jako natarczywą 
i niechcianą (Bowes-Sperry, Tata 1999: 265). Węższa definicja traktuje molesto-
wanie seksualne jako specyficzną sytuację, w której osoba będąca w  zależno-
ści służbowej czy zawodowej jest narażona na seksualne propozycje ze strony 
zwierzchnika lub osoby, od której jest w jakiś sposób zależna. Wyróżnia się 
pięć form tego zjawiska (Wilkowska-Lewandowska 2002: 21):
 – molestowanie ze względu na tożsamość społeczno-kulturową płci (sek-

sistowskie uwagi),
 – zachowania o charakterze uwodzicielskim,
 – przekupstwo seksualne (seks za nagrodę),
 – zmuszanie do aktu seksualnego (seks pod groźbą),
 – narzucanie się z zachowaniami o charakterze seksualnym lub napaść 

seksualna (dotykanie, pieszczenie, chwytanie za części intymne itp.).
Ryzyko molestowania seksualnego jest niższe, w sytuacji gdy w danej organi-

zacji kobiet jest więcej niż mężczyzn, szef jest tej samej płci, podmiot znajduje 
się w sektorze publicznym oraz prowadzi politykę wspierającą godzenie życia 
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rodzinnego z pracą. Jeśli chodzi o rozmiar przedsiębiorstwa, to większe zapew-
niają wyższy poziom anonimowości swoim uczestnikom, ale z drugiej strony 
częściej wprowadzają procedury i specjalne komórki zajmujące się zwalczaniem 
dyskryminacji (Stainback i in. 2011).

11.2.5. Dyskryminacja ze względu na płeć w polityce firmy

W ostatnim czasie wiele organizacji z sektora prywatnego zaczęło podejmo-
wać różne inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn 
w  robieniu karier menedżerskich. Ich motywacją było lepsze wykorzystanie 
potencjału kobiet jako pracowników, poprawa wizerunku organizacji oraz 
naciski wewnętrzne i zewnętrzne. Większość tych programów ma na celu 
umożliwienie łączenia życia prywatnego i zawodowego dzięki na przykład 
pracy na część etatu, udostępnieniu zwolnień z przyczyn rodzinnych, wsparciu 
w zajmowaniu się dziećmi w postaci organizowania placówek w miejscu pracy 
lub dopłat do placówek zewnętrznych czy stosowaniu elastycznego czasu pracy. 
Innymi inicjatywami są: szkolenia dla personelu z zakresu wyrównywania szans, 
monitorowanie pozycji kobiet w przedsiębiorstwie, wspieranie rozwoju kobiet 
w kierunku stanowisk menedżerskich, tworzenie programów ułatwiających 
powrót do pracy po urlopach macierzyńskich oraz programów przeciwdzia-
łających segregacji zawodowej ze względu na płeć. Niektóre przedsiębiorstwa 
opracowują też programy dla kobiet planujących przerwę w karierze na czas 
wychowania dziecka, które umożliwiają im zachowanie kontaktu z pracodawcą 
w postaci uczestniczenia w szkoleniach czy wykonywania części pracy w domu 
(Berthoin-Antal, Izraeli, 1993: 79–81; Dores-Guerreiro, Pereira 2007: 197). 
Lobel do inicjatyw możliwych do podjęcia przez organizację zalicza dodat-
kowo (Lobel 1999: 455):
 – formalny i nieformalny mentoring dla kobiet,
 – proces identyfikowania pracowników o wysokim potencjale,
 – rekrutację konkretnych grup docelowych,
 – wewnętrzne procedury w sprawie zażaleń na nierówne traktowanie,
 – monitorowanie częstotliwości skarg pracowniczych,
 – prowadzenie akcji afirmatywnych,
 – wewnętrzne badania diagnostyczne,
 – audyt w zakresie występowania tzw. szklanego sufitu,
 – badania na temat równości,
 – benchmarking z innymi podmiotami,
 – specjalny newsletter na temat równości w organizacji,
 – uwzględnienie filozofii różnorodności w misji organizacji,
 – działania public relations podkreślające różnorodność,
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 – trening świadomości problemu dyskryminacji dla menedżerów oraz osób 
rekrutujących,

 – stworzenie stanowiska koordynatora do spraw różnorodności w formie.
Benshop i Verloo przedstawiają także najpopularniejsze strategie przedsię-

biorstw wobec problemu dyskryminacji kobiet (Benshop, Verloo 2011: 279–284). 
Zaliczają do nich: 
• Strategię równości liberalnej – kładzie się w niej nacisk na dawanie rów-

nych możliwości wszystkim pracownikom oraz na równe traktowanie, nie-
zależne od takich kategorii społecznych jak płeć, przynależność etniczna, 
klasa społeczna czy wiek. Rozwiązaniem problemu dyskryminacji ma być 
poprawa pozycji kobiet w organizacjach. To, co głównie powinno być cenione 
w pracy, to zasługi pracownika, a nie jakiekolwiek inne czynniki. Przykładem 
zastosowania tej strategii jest oferowanie kobietom szkoleń, aby były lepiej 
przygotowane do rywalizacji z mężczyznami. Mają one na celu nauczyć ich 
umiejętności i zasad gry organizacyjnej, które – jak zakłada kierownictwo 
przedsiębiorstwa – mężczyźni już znają.

• Strategię doceniania różnorodności – podkreśla się w niej, że kobiecy i męski 
styl pracy i zarządzania różni się, ale nie oznacza to, że styl kobiecy jest 
mniej wartościowy. W tej strategii stawia się nacisk na docenianie kobiecych 
cech, takich jak umiejętność słuchania, współpracy i komunikacji. Różno-
rodność płci w ramach organizacji jest postrzegana jako coś pozytywnego, 
co może pomóc organizacji osiągnąć sukces. Podejście to często umacnia 
stereotypy i rzadko kiedy faktycznie poprawia pozycję kobiet w organizacji.

• Strategię radykalnej równości – zajmuje się systemem dyskryminacji pew-
nych grup społecznych w ramach organizacji, jak także na walce ze stereo-
typami i przesądami, które utrudniają docenianie zasług tych grup. Środki 
stosowane w ramach tej strategii to tzw. dyskryminacja pozytywna, czyli na 
przykład parytety lub preferencyjne traktowanie w celu osiągnięcia celu 
równości. Strategia ta jest często postrzegana jako niesprawiedliwa wobec 
mężczyzn. Również wiele kobiet sprzeciwia się jej, bo nie jest jasne, czy dana 
osoba została zatrudniana/awansowana tylko dlatego, że jest kobietą, czy też 
z uwagi na to, że rzeczywiście była najlepszym kandydatem. Pomimo tych 
zastrzeżeń strategia ta okazuje się być bardzo skuteczna i jest stosowana 
w ponad 100 krajach w odniesieniu do organizacji politycznych, a w krajach 
skandynawskich w odniesieniu do zarządów przedsiębiorstw.

• Strategię strukturalnego kreowania równych szans – skupia się ona na 
barierach strukturalnych w organizacji jako głównym problemie. Odnosi się 
do stronniczej rekrutacji, promocji i procedur ewaluacji. Kładzie nacisk na 
wprowadzenie transparentnych procesów rekrutacji, elastycznych rozwiązań 
w zakresie czasu pracy oraz alternatywnych ścieżek kariery.
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• Strategię transformacji strukturalnej – uznawana jest za najlepszą, bo pró-
buje zmienić strukturalnie uwarunkowane podejście do płci. Ma na celu 
usunięcie stronniczości ze względu na płeć z procesów i praktyk organiza-
cyjnych. Strategia ta postuluje używanie metody action research, która ma 
pokazać, jak dyskryminacja ze względu na płeć jest szkodliwa dla wyników 
osiąganych przez organizację. Następnie postuluje wdrożenie działań, mają-
cych na celu pokazanie, że przerwanie procesów dyskryminacyjnych poprawi 
efektywność pracy. Aby w organizacji zaszła realna zmiana, potrzebna jest 
tu pełna współpraca między badaczami i członkami organizacji.
Warto się przyjrzeć również temu, jak przedsiębiorstwa odpowiadają na moles-

towanie seksualne. Generalnie, organizacyjna polityka i procedury mogą trakto-
wać to zjawisko albo jako problem występujący pomiędzy dwoma jednostkami 
i kierować rozwiązania tylko do nich, albo jako problem organizacyjny i wówczas 
szukać rozwiązań na poziomie organizacji jako całości. Jak sugerują Bowes-Sperry 
i Tata, w odniesieniu do problemu molestowania seksualnego organizacje powinny 
(Bowes-Sperry, Tata 1999: 273):
 – wdrożyć procedury powiadamiania o przypadkach molestowania seksu-

alnego,
 – reagować natychmiast na wszelkie zarzuty wobec swoich pracowników,
 – ustalić procedury prowadzenia uczciwego i rzetelnego postępowania 

w  sprawie wyjaśnienia zarzutów,
 – upewnić się, że kary są stosowne do ciężaru winy,
 – przeciwdziałać występowaniu molestowania seksualnego dzięki upow-

szechnianiu informacji na jego temat, zmianie postaw i zachowań pra-
cowników oraz doskonaleniu kultury organizacji poprzez odpowiednie 
szkolenia.

11.3.  Dyskryminacja ze względu na płeć 
w świetle przeprowadzonych badań

11.3.1. Przejawy segregacji poziomej

W zdecydowanej większości analizowanych wywiadów pojawiły się przykłady 
segregacji poziomej, czy to w postaci zupełnego braku przedstawicieli jednej z płci 
w danej branży albo zawodzie, czy też w postaci występowania w firmie działów 
lub stanowisk, które zajmowane są tylko lub w większości przez osoby jednej płci.

W pewnych branżach i na określonych stanowiskach kobiety nie są zatrud-
niane z uwagi na brak odpowiednich warunków fizycznych. Do tej grupy zali-
czają się głównie takie sektory jak górnictwo, produkcja artykułów spożywczych, 
produkcja metali, produkcja mebli, budownictwo czy transport kolejowy.
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„Na dzień dzisiejszy tych kobiet tam na dole, tam jeszcze nie ma. Dół jednak, jest 
jednak dzisiaj po prostu taki czysto jeszcze męski.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata) 

„Masarze to są głównie mężczyźni. (...) [Kobiety] są, ale są to już nie jako masarki, 
można by powiedzieć, one robią lżejsze czynności. No bo niestety, masarka z piłą 
tarczową nie będzie pracowała, u nas są chyba trzy kobiety tylko zatrudnione i one 
zajmują się peklowaniem, czyli robieniem kiełbas, czyli maszyna, czyli powiedzmy 
to, co każda z kobiet, gospodyń domowych umie zrobić.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Znów to jest związane z branżą, że na przykład to trudno było kobiecie jechać 
na próby statku, gdzie w większości to był…. męska załoga, no i po prostu i tam, 
ganianie do tej maszynowni, tam… To nie byłoby zbyt atrakcyjne dla kobiety, do 
tych zapachów i tam góra–dół, góra–dół, w tym hałasie i smrodzie to, tego, no to 
jest wiadome. Tak samo, jak to było na hamowni. Wejść tam gdzieś, na te silniki, 
na wysokości, powiedzmy tam, drugiego piętra, po tych drabinkach, bo to bardzo 
duże wymiarowo silniki. Dostęp jest utrudniony. Ze względu na to, na warunki 
pracy, a nie, a nie po prostu, że ktoś dyskryminował te kobiety.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Ciężko spotkać jakąś kobietę, która by pracowała na tokarce czy frezarce… Choć 
widziałem przedsiębiorstwa, gdzie kobiety pracowały na tokarkach, ale to, powiedz-
my, na trochę innej zasadzie się to odbywało. No tych obrabiarek było dość dużo 
w firmie takiej i był do tego programista, a kobieta tylko wymieniała sztukę na 
zasadzie pracy guzikowej.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„W pracy [w] transporcie, już na gruncie przy pociągach, przy tym to raczej mężczyź-
ni, wie pani, bo to jednak ciążka praca przy prowadzeniu lokomotywy. Nie wiem, 
czy maszynistą jest kobieta jakaś. Może, ale nie widziałem. No, ale już tak przy 
obsłudze wagonów, no to jest ciężka praca. Jednak to nie, sami mężczyźni raczej.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Mamy taki dział, to jest dział obsługi płytowej, gdzie zatrudnieni są w 99% sami 
mężczyźni i jedyna kobieta to jest zatrudniona tam w takim obszarze administra-
cyjnym. Natomiast w tym dziale muszą pracować sami panowie, bo jest to (...) taka 
najbardziej ciężka praca fizyczna, tak że tam kobieta po prostu nawet nie mogłaby 
chyba pracować, podejrzewam. Ponieważ tam są przerzucane jakieś bagaże o wadze 
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tam 30 kg na przykład, tak że do tego działu, podobnie jak do działu sortownia, 
przyjmowani są sami panowie.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Należy jednak zauważyć, że w przypadku gdy rozmówcą był mężczyzna, 
zazwyczaj podkreślał on brak formalnych ograniczeń w przyjmowaniu kobiet, 
a niektórzy interlokutorzy wręcz żałowali, że kiedyś kobiet zatrudnionych na 
przykład w fabrykach przy taśmie było więcej niż w chwili obecnej.

„Produkcja generalnie kiedyś była opanowana przez mężczyzn i kobiety. To się 
zmieniło, czy stety, czy niestety, produkcja jest zdominowana przez mężczyzn.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„No u nas kobiet nie ma. (...) Może troszkę za mały tutaj jest zakład, żeby [dla] 
kobiety jakiejś było miejsce pracy, bo to naprawdę jest ciężka praca. Jakby jakiś 
większy zakład był, gdzie jakaś seryjna produkcja idzie, to by tam kobieta mogła pra-
cować. Ale tak u nas to jest, jesteśmy na usługach, to są różne prace. Wie pani, także 
i  transportowe, i na wysokościach, tak że to różnie bywa. Tak że kobieta by miała 
ciężko. Nie, żeby się nie odnalazła, ale to dla kobiety trudna jest praca fizyczna.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„Jako na budowę, to nie widzę kobiety, przez dwanaście lat, to tylko spotkałem 
się [raz]. Ale to w poprzedniej, jak jeszcze nie pracowałem w [nazwa firmy], to 
z  Piotrkowa przyjeżdżała, była kierownikiem budowy. To tylko jedna, a teraz to 
już żadnej kobiety.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

Wypowiedzi uczestników badania świadczyły także o tym, że w większo-
ści takich „zmaskulinizowanych” przedsiębiorstw kobiety są mimo wszystko 
zatrudniane. Ma to jednak miejsce w innych działach i na innych stanowiskach 
związanych raczej z pracą umysłową lub biurową.

„Kobiety siłą rzeczy już zajmują te stanowiska… Typowo takich fizycznych nie zaj-
mują ze względów już na warunki fizyczne. Chociaż nie powiem, bo i spotykam na 
kopalni osoby, kobiety, które pracowały jako spawacz czy jeździły na suwnicach. Do 
tej pory jeszcze jako górników kobiet nie ma… A u nas głównie kobiety zajmują 
stanowiska właśnie umysłowe, ewentualnie właśnie sprzątaczki czy tego typu. (...) 
W dziale górniczym nie będzie kobiet, no bo one nie zdzierżą tych tam fizycznych 
prac, które trzeba wykonać.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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„Nie ma różnic w tym zakresie, ale to też oczywiście trzeba podzielić na dwa światy: 
jest świat pracowników liniowych, fizycznych i pracowników biurowych. W przypadku 
pracowników fizycznych są sami faceci i trudno byłoby pewnie znaleźć jakiś przykład 
zatrudnienia kobiety. Pewnie byłoby to możliwe, natomiast ze względu na specyfikę 
branży, to raczej pracują mężczyźni. (...) Po pierwsze to jest tak, że te stanowiska 
techniczne, operacyjne wymagają po pierwsze dosyć dużej tężyzny fizycznej i myślę, 
że to jest jedna rzecz. A druga – jest to ciężka, fizyczna praca, wynikają po prostu 
ze specyfiki branży. I myślę, że to powoduje, dlaczego są zatrudnieni mężczyźni 
sami. Ze względu właśnie na tą ciężkość pracy, a nie ze względu na to, że jest to, 
nie wiem, coś, czego kobieta nie byłaby w stanie zrobić. Tylko jest to ciężka praca. 
Na takiej samej zasadzie, jak nie ma kobiet górników, no. To nie jest dlatego, że 
kobiety nie potrafią kopać pod ziemią, bo nie potrafią obsługiwać na przykład 
kombajnu w kopalni, ale z jakiegoś powodu nie są zatrudnione, tak?”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„U nas jest wiele stanowisk typu pogotowie gazowe, gdzie jest praca na zmiany, 
praca niebezpieczna, więc tu preferowani są mężczyźni. Jeżeli chodzi o kwestie 
biurowe, to nie ma to tu znaczenia, i mężczyźni, i kobiety. Monterów mamy, to 
wiadomo, że monter to mężczyzna nie kobieta. To ciężkie rury, ciężkie instalacje, 
więc tu raczej kobiet… Jako nadzór to tak, bo mamy kobiety jako nadzór, mistrzynie 
są oczywiście, ale do takich [prac] – nie.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

„Zamiast kierownika robót Pawła może być kierownik robót Basia. I to nie ma 
żadnej różnicy. Natomiast do prac związanych z zawodem murarz, tynkarz czy 
malarz, czy jeszcze inny pracownik budowlany, no montażowy, to tu bym mocno 
się zastanawiał, no.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Ja muszę czasami dużo dźwigać i farbę nosić i tak dalej, i to nie jest jakby przyjemne 
pewnie dla kobiet. Kobiety, jeżeli w takich firmach pracują, to pracują jakby przy 
odbieraniu telefonów, no po prostu zamawianiu czegoś przy komputerze, magazy-
nowaniu i tak dalej, no.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Druga grupa branż, w których kobiet jest bardzo mało, to branże techniczne, 
gdzie zatrudnione są osoby z wykształceniem inżynieryjnym. Ich brak w  tych 
sektorach gospodarki również zdaniem rozmówców nie wynika z jakichś for-
malnych ograniczeń, ale z niewielkiej liczby kobiet interesujących się techno-
logią i w związku z tym niewielką liczbą absolwentek kierunków technicznych. 
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Nie udało się odnotować ani jednej wypowiedzi mężczyzny, który uważałaby, 
że kobiety nie nadają się do tego typu zawodów. Wręcz przeciwnie, biorący 
udział w badaniu panowie najczęściej ubolewali nad tym, że tak mało kobiet 
uprawia ich zawód.

„U nas to przez profil produkcji kobiet w zakładzie nie ma zatrudnionych we fir-
mie. Jest cała załoga jest męska. (...) Ogólnie, to jakiś dostęp do zawodu, jaki jest 
na dzień dzisiejszy, według mnie łatwiejszy mają mężczyźni niż kobiety. (...) Może 
i byłaby taka możliwość, gdzie jakaś kobieta, powiedzmy, no mogła pracować, ale 
mogłaby pracować tylko w pewnym zakresie obowiązków, natomiast nie w takim 
szerokim, w jakim ja w tej chwili mam (...). Nie przypuszczam, żeby te czysto 
techniczne sprawy tam potrafiłaby sobie poradzić, bo musiałaby być w tej branży 
jakimś specjalistą, nie? A nie przypuszczam, żeby kobiety w branży metalowej, no 
tak ściśle były ukierunkowane.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Kobietom, które nie mają wiedzy technicznej, nie jest łatwo, bo przeskoczenie 
samym wdziękiem problemów, które narastają, jest nie do przeskoczenia, tutaj trzeba 
mieć bazową wiedzę.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Raczej chyba w stolarstwie to nie znam osób, które by były wyuczone w tym 
zawodzie. Kobiet po prostu.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Więcej jednak mężczyzn, aczkolwiek wydaje mi się, że kobiety też się bardzo dobrze 
w tym sprawdzają i coraz więcej się kształci w tym kierunku.”

(budownictwo,<250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Czyli jakby taka branża, że to są inżynierowie, politechniki. Gdzieś to się wszystko 
zamyka i tych kobiet jest mało w branży.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

„Siłą rzeczy, jeżeli chodzi (...) o pilotów, mało mamy kobiet-pilotów, ale to gene-
ralnie jest tendencja branżowa. Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń co do tego, 
żeby kobiety były pilotami. Ja sam znam kilka pań-pilotów w naszej firmie.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„– U was firma jest skrajnie zmaskulinizowana?
– No tak, ale nie znaczy, że jest zamknięta na kobiety, tylko jest bardzo mało kobiet 
posiadających tego typu wiedzę i wykształcenie.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Wśród programistów dominują panowie, a nie dziewczyny, ale to nie wynika z racji, 
bo wolimy zatrudniać mężczyzn, tylko po prostu na rynku jest ich więcej. To jest 
taka dziedzina, która bardziej fascynuje chłopaków niż dziewczyny.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, M250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Ponieważ moja firma jest bardzo taka, bym powiedział, inżynieryjna, czyli oczywi-
ście jest przewaga mężczyzn.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Myślę, że [dostęp do zawodu] nie jest problematyczny, tylko chyba duża część kobiet 
boi się spróbować (...). Tak z przeświadczenia naszego, takich jakby obywateli, tak 
jakby naszego społeczeństwa, niż raczej z jakiejś niechęci pracowników, ponieważ 
tak naprawdę u nas coraz więcej jakby kobiet pojawia się w firmie i pracuje, no 
i myślę, że radzą sobie całkiem nieźle.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, �34 lata, kierownik)

W ramach analizowania kwestii związanych z segregacją poziomą znala-
zły się też przypadki samodyskryminacji kobiet. W poniższych wypowiedziach 
uczestniczki badania prezentują poglądy zgodne ze stereotypowym postrzega-
niem kobiet jako tzw. słabej płci, nienadającej się do zadań wymagających nie 
tylko siły fizycznej, ale także umiejętności technicznych związanych z obsługą 
maszyn i urządzeń.

„Nie wiem, czy jakby się zgłosiła jakaś kobieta do pracy na stanowisku operatora, 
to czy by została przyjęta. To jest taki pogląd już, że to powinien być mężczyzna, 
zawsze. Bo to są maszyny, może dlatego, nie wiem…”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„U nas niestety jest specyfika taka, że mężczyźni tylko i wyłącznie, bo jest praca 
siłowa, ciężka. Noszenie tych półtusz ciężkich, to jest ciężka praca, dla kobiet jest. 
Jesteśmy za słabe, żeby to wykonywać.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Jak mówię, krojczy to jest mężczyzna u nas i ja uważam, że powinien być. (...) 
Na krojowni, głównie gdzie potrzeba siły i ciężkiej pracy, no to byli mężczyźni, 
było więcej tego krojenia, no to mówię, to dlatego tylko, że to fizycznie. Ciężko 
jest kobiecie. No i może, jakoś to tak jest prestiżowo, że to krojczy tą maszyną, 
no nie wiem...”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

„– Wydaje mi się, że panie wolą szukać pracy w przemyśle motoryzacyjnym niż 
w  takim bardziej technicznym.
– Czyli w te miejsca techniczne panowie tak?
– Bardzo chętnie.
– A te takie prace wymagające badania czegoś czy takiej pracy skrupulatnej, mozol-
nej – to może niekoniecznie?
– Tak.”

(produkcja artykułów spożywczych, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Samodyskryminacja pań wydaje się być o tyle nieuzasadniona, że udało się 
znaleźć wypowiedzi mężczyzn pracujących w zmaskulinizowanych branżach, 
którzy uważają, że kobietom jest w nich łatwiej sobie poradzić.

„Branża bardziej męska, zdecydowanie bardziej męska, ale tak naprawdę kobietom 
jest w niej łatwiej, teoretycznie. Myślę, że przez niszowość i łatwość nawiązywania 
kontaktów. Jeżeli jest to kobieta, która ma sporą wiedzę techniczną, to łatwiej jest 
jej dotrzeć z tymi informacjami, łatwiej te informacje przekaże. To leży w naturze 
ludzkiej, mężczyzna łatwiej się z kobietą dogada, szczególnie jeśli współpracuje 
z nim na tych samych falach.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Drugą stroną medalu, jeśli chodzi o segregację poziomą ze względu na płeć, 
są przypadki branż sfeminizowanych, zatrudniających głównie lub wyłącznie 
kobiety i często dyskryminujących mężczyzn podczas procedury zatrudniania. 
Co ciekawe, rozmówczynie z takich branż były bardziej kategoryczne w swoich 
ocenach niż mężczyźni pracujący w zakładach zmaskulinizowanych. Często poja-
wiały się wypowiedzi, w których interlokutorki mówiły wprost, że ich zdaniem 
mężczyźni się do takiej pracy nie nadają. Zdecydowanie najbardziej sfemini-
zowaną branżą wśród objętych badaniem okazała się być produkcja odzieży.

„Jest 100 salonów w całej Polsce i wszędzie pracują kobiety.”
(produkcja odzieży, �250 pracowników, 

kobieta, �34 lata)
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„U nas przewagą są kobiety, u nas mężczyzn to jest bardzo mało. Nie było nigdy 
mężczyzn więcej jak pięć osób, do pięciu. Składa [się] na to: prezes, kierowca, mecha-
nik i pan tam, który pracuje na portierni i tam pomaga w magazynie. I magazynier 
jest. I to jest wszystko u nas. Jak to się mówi, bardzo mało, bo u nas typowo jest 
taki damski zakład, w którym są potrzebne tylko i wyłącznie, przeważnie kobiety.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„– Mężczyzna, który chciałby się dostać do waszej firmy, miałby jakiś kłopot?
– To znaczy nie wiem, o jakim stanowisku mówimy. Natomiast, jeżeli chodzi o han-
del, o sprzedaż, o obsługę klienta, nie ma takiej możliwości.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Kobiety są wręcz faworyzowane u nas. I to właśnie młode, bezdzietne, tak że… 
nie wiem, jaki procent jest kobiet, ale podejrzewam, że jakieś koło siedemdziesięciu 
procent, no i jak to przedstawicielki, to są z reguły młode dziewczyny.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„Zawsze pracowały same kobiety. Nie było takiej możliwości, znaczy takiej potrze-
by. Nie wiem…. żaden mężczyzna się do nas nie zgłosił po prostu. Jest to zawód 
sfeminizowany – no nie oszukujmy się.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„U nas dział to same kobiety. Głównie, no to więcej kucharzy i mężczyzn, no 
restauracja rodzynek, jest jeden mężczyzna, recepcja, tak po połowie. Chyba więcej 
kobiet w hotelarstwie, tak jednak, jak się obserwuje.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

Zdarzyła się także wypowiedź osoby pracującej w sfeminizowanym dziale, która 
wraz ze współpracowniczkami jest bardzo niezadowolona z tego stanu rzeczy i dla-
tego podjęła nieformalną akcję promowania mężczyzn podczas procesu rekrutacji.

„Na przykład u mnie jest 90% kobiet, ponieważ mężczyźni nie garną się do obsługi 
klienta. Mamy oczywiście mężczyzn i oni się świetnie sprawdzają. Ostatnio moi 
pracownicy płci żeńskiej zażyczyli sobie, że jak będziemy teraz zatrudniać, to mamy 
wpisywać, że to mają być mężczyźni. Oczywiście ja nie mogę tego wpisać, ale pre-
ferencje w zespole to wyraźnie chęć zatrudniania mężczyzn.”

(działalności finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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Odwrotna sytuacja miała miejsce u rozmówcy pracującego w branży budow-
lanej, który wraz z kolegami próbował nakłonić kierownictwo do zatrudnienia 
jakichś kobiet w firmie.

„– My jakąś tam presję na właścicielach próbowaliśmy wymusić, ale jakoś kiepsko…
– Żeby było trochę tak »koedukacyjnie«?
– Tak, tak, ale wiesz, jakoś mają opory… Chyba by zaczęli, musieliby zacząć czę-
ściej sprzątać i sprzątaczka musiałaby częściej przychodzić i chyba to ich przeraża.
– Aha, czyli taka atmosfera męska też się objawia?
– Tak, z jakimś tam bałaganem. Że nie ma kto myć naczyń, nie. To jest największy 
[problem].”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Jedno z pytań pomocniczych związanych z segregacją poziomą dotyczyło 
tego, kto w organizacji uczestnika badania pracuje w działach uznawanych za 
najbardziej prestiżowe. Określenie, jaki dział w danej firmie można określić 
mianem najbardziej prestiżowego, okazało się trudne – ilu rozmówców, tyle 
opinii. Natomiast niezależnie od tego, jak interlokutor zdefiniował takie sta-
nowiska, to w przeważającej części wypowiedzi dało się zaobserwować na nich 
przewagę mężczyzn.

„Najbardziej prestiżowe to jest w tej chwili marketing. (...) Właśnie, marketing 
przez to, że to się jeszcze wzięło z tych poprzednich czasów. Zanim marketing 
został tak formalnie określony tym słowem, to myśmy mieli tak zwane biuro handlu 
zagranicznego. (...) I oni byli tą »śmietanką«. (...) W tej chwili znowu jest, niestety, 
większość panów.”

(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„W takiej księgowości, rachunkowości, bo tak jakoś się tak przyjęło, że główny 
księgowy to mężczyzna, ale taka księgowa to kobieta.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Prestiżowe stanowiska? To raczej mężczyźni, najlepiej wysocy Holendrzy. Kobiety 
– marketing, HR.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Najbardziej prestiżowe w naszej firmie stanowiska to głównie technologia górnicza, 
przypuśćmy, czy może dział geologiczny, przypuśćmy, ale tam jest po 50 procent, 
chyba 50 procent mężczyzn.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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Specyficznym przypadkiem segregacji poziomej są stanowiska bądź branże 
zarezerwowane dla kobiet z uwagi na niskie płace, jakie są z nimi związane. 
Poniżej zacytowana została ciekawa wypowiedź rozmówczyni pracującej na sta-
nowisku sprzedawcy w branży handlu detalicznego, która uważa taką sytuację 
za całkowicie naturalną, oraz inna wypowiedź uczestniczki badania pracującej 
w sektorze produkcji odzieży, która uzasadnia ten stan rzeczy tym, iż mężczyz-
na musi utrzymać dom.

„W zasadzie więcej chyba jest Pań w danym zawodzie, w tym zawodzie, sprzedawcy 
niż panów. Panów to jest bardzo maleńko. Są powody, bo mężczyźni chcą więcej 
zarobić, a tu takiej wysokiej, wysokich zarobków nie ma. Tylko takie, w zasadzie, 
starczące dla kobiety.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat) 

„Może jest dla mężczyzn tak mniej atrakcyjne, chodzi o płace, no bo wiadomo, że 
zawsze mówi się, że mężczyzna to musi utrzymać dom, a tutaj, no kiedyś to może 
były i lepsze płace, a teraz coraz tak… no… szwaczki nie zarabiają tak dużo…”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

Segregacja pozioma między działami w organizacji w większości analizowa-
nych przypadków z branż usługowej i handlowej przyjmowała bardzo podobną 
formę: kobiety dominowały w działach HR i księgowości, mężczyźni natomiast 
w działach technicznych i IT.

„Kobiet w niektórych działach jest więcej niż mężczyzn, na przykład jest to obsługa 
klienta, a w innych działach jest więcej mężczyzn, na przykład w dziale informa-
tycznym.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Natomiast jeśli chodzi o segregację poziomą między działami w przedsię-
biorstwach z branży produkcyjnej, najczęstszym podawanym podziałem był 
taki, w którym panowie wykonują prace fizyczne i zajmują stanowiska związane 
z obsługą technologiczną, a panie zajmują się pracami biurowo-administracyjnymi.

„– Jedna kobieta, pozostali mężczyźni… (...)
– I jakie stanowisko ta pani zajmuje?
– Jest pracownicą w sekretariacie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)
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„W kadrach, w księgowości to są kobiety, a w działach technicznych czy coś, to nie.”
(produkcja metali, �250 pracowników, 

kobieta, �55 lat)

„W części spółki, która jest produkcyjną, można powiedzieć, że kobiet nie ma. (...) 
Jeżeli kadry – to kadrowa, jeżeli księgowość – to księgowa, to są kobiety przeważnie. 
Jeżeli sprawy, tam, związane z techniką – to mężczyzna, no tak że tutaj ja sobie nie 
wyobrażam, żeby dziewczyna chodziła po drabinie i sprawdzała sprawy techniczne. 
Tak, że to jest taki automatyzm, w pewnym sensie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Są kobietki, ale przede wszystkim do prac wykonywanych w zakresach już tych robót 
budowlanych, no to raczej wszystko są panowie. A obsługa kobitki jest związana 
z administracją biurową i to jest to.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„No w biurze to kobiety, kadrowa – kobieta, raz, dwie, trzy chyba są, na budowie 
to już sami mężczyźni – kierownik, majstrowie.”

(budownictwo,<250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Trudno sobie wyobrazić, no nie wiem, próbę szukania takiego, nazwijmy to, rów-
nouprawnienia, na magazynie na przykład albo w księgowości. Wiadomo, że w księ-
gowości większość są to kobiety, w magazynie większością będą mężczyźni i jest to 
raczej postrzegane naturalnie, wiąże się to z predyspozycjami po prostu, z tym, że 
potencjalnie ciężko jest znaleźć kobietę, która chciałaby pracować w magazynie, tak, 
i nosić paczki. Wiąże się to też z ograniczeniami związanymi z BHP.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

W przedsiębiorstwach produkcyjnych mężczyźni dominują też często na sta-
nowiskach sprzedawców, przedstawicieli handlowych, o czym świadczą poniższe 
wypowiedzi rozmówców z branż produkcji metali i artykułów spożywczych.

„Natomiast jeżeli chodzi o te działy przed bramą, to zdecydowana dominacja kobiet. 
Chociaż w HR większość to kobiety, w służbach finansowych większość kobiety. 
W służbach księgowych większość to kobiety, zaopatrzenie – tu już różnie bywa, 
ale większość kobiety. Sprzedawcy… no tu wydaje się, że jest więcej mężczyzn niż 
kobiet.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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„Szesnastu przedstawicieli w całej Polsce, w tym sześć kobiet. Ja mówię o przedsta-
wicielach handlowych, natomiast w biurze, oczywiście, większość pań, z wyjątkiem 
magazynierów.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Branża restauracyjna rządzi się swoimi własnymi prawami. Na przykład 
na poziomie kuchni istnieje podział na dział, w którym zatrudniani są głównie 
mężczyźni (tzw. kuchnia gorąca), oraz na dział kobiecy (tzw. kuchnia zimna). 
Większość pracowników obsługujących gości to oczywiście kelnerki, mimo że 
udało się odnaleźć fragment wywiadu, w którym kierownictwo restauracji nie 
do końca jest zadowolone z tego stanu rzeczy. Rozmówca uważa, że wolałby 
zatrudniać mężczyzn, bo większość jego klientek stanowią kobiety. Z kolei inna 
kierowniczka z branży restauracyjnej uważa kelnerów (płeć męska) za lepiej 
wychowanych i prezentujących wyższą kulturę osobistą.

„Jeżeli chodzi o kucharzy, to raczej są to mężczyźni, ale na kuchni jest również 
dział kuchni zimnej i tu są przeważnie kobiety.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Znaczy, jeśli chodzi o kobiety… powiem tak, jeśli chodzi o rekrutacje, zdarzają 
się takie, że żaden mężczyzna nie przychodzi, są głównie kobiety… Wiele osób 
przychodzi i są to same kobiety. To chociaż wolałbym zatrudniać mężczyzn, ale 
tylko z  jednego powodu, dlatego że naszymi klientami, gośćmi, w przeważającej 
większości są kobiety. I tylko dlatego widziałbym w pracy barmana mężczyznę. (...) 
Żeby no kontakt, żeby ta kobieta, podchodząc do baru, widzi ciacho, a nie rywal-
kę. No tak mówiąc pół żartem, pół serio. Żeby to mężczyzna obsługiwał kobietę, 
a kobieta obsługiwała mężczyznę.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Jeżeli chodzi o kelnerowanie, to raczej zgłaszają się panie niż panowie. Chociaż nie 
ukrywam, że ja wolę pracować z panami na sali, bo są bardziej tacy dystyngowani 
i mniej bezpośredni do gości. Co niektórzy goście uwielbiają, tak, wśród kelnerek, 
takich słodkich i przemiłych, ale panowie są, jeżeli ich się w czymś wyćwiczy, to jak 
gdyby oni to prezentują dalej, tą postawę. I to jest bardzo fajne.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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11.3.2. Przyczyny segregacji poziomej

Wydaje się, że przyczyn segregacji poziomej należy szukać na poziomie 
społeczeństwa i obecnych w kulturze stereotypów opisujących to, jakie zawody 
czy stanowiska są kobiece, a jakie typowo męskie oraz jakie cechy kojarzone są 
z kobietami, a jakie z mężczyznami. W zgromadzonym materiale badawczym 
udało się odnaleźć wiele przykładów wypowiedzi rozmówców, którzy albo sami 
kierują się takimi stereotypami, albo zaobserwowali ich występowanie w swojej 
firmie.

Na przykład uczestnik badania z branży produkcji komputerów uważa, że 
kobiety nadają się na menedżerów produktu wyłącznie w przypadku produktów 
mało zaawansowanych techniczne, w których najważniejszy jest ich ładny wygląd.

„Specjalistą od jednego produktu w dziale dystrybucji, którym zajmują się panie 
w dziale toreb, bo to dla nich jest to zdecydowanie łatwiej mówić i nie tyle mówić, 
tylko robić, jeśli chodzi o wprowadzanie nowego wzornictwa, nowego designu, 
wyrażać, niż na temat zasilacza do komputera, gdzie ciężko mówić o urodzie, tam 
wszystko musi działać. I wiem, że często w branży producenci wybierają panie na 
product managerów przy grupach produktowych bardziej kobiecych, tam gdzie ta 
wiedza techniczna i sprzęt jest mniej zaawansowany.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Z kolei rozmówczyni z branży finansowo-ubezpieczeniowej uważa, że kobiety 
stworzone są do nudnej i monotonnej pracy biurowej, która mężczyznom szyb-
ko się nudzi, bo poszukują oni większych wyzwań w swoim życiu zawodowym.

„90% naszej załogi stanowią panie i zawsze tak było. Po prostu to jest zawód, który 
ma taki charakter, że jeżeli chodzi o pracę biurową, panie się lepiej sprawdzają. 
(...) Pracowali również panowie. Panowie zazwyczaj po krótkim okresie, no nie 
wiem, maksymalnie po roku się nudzą i już, że tak powiem, ich nosi i już wolą inną 
pracę mieć, a nie tylko taką, że by sobie siedzieli przy biurku i nie wiadomo, co 
tam przy komputerze klikać, papiery przekładać, to nie. Po roku już jest praca zbyt 
monotonna i już panowie dziękują, a panie jak najbardziej. (...) Ja nie chciałabym 
wykonywać tej pracy, którą wykonują panowie. Panowie z kolei, z tego co wiem, 
nie chcieliby wykonywać tej pracy, którą wykonują panie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Ciekawy pogląd przedstawił też reprezentant branży reklamowej, który uznał, 
że kobiety pracujące jako graficy czy designerzy umiejętnościami dorównują 
mężczyznom, ale są mniej stabilne i bardziej niespokojne od mężczyzn, w związ-
ku z czym rzadko bywają zatrudniane na stałe.
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„Rzeczywiście, graficy, których tutaj mamy, czy designerzy, to są wszystko faceci. Że 
kobiety, nie wiem, czy to z racji tego, że one są bardziej takie niespokojne… Zdarzały 
nam się tylko i wyłącznie freelancerki, czyli osoby dochodzące, wpadające, potrafiące 
naprawdę dużo i robiące kapitalne projekty, ale nigdy nie chciały pracować na stałe.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Kolejny stereotyp znajdujący swoje odzwierciedlenie w jednej z badanych firm 
to wizerunek kobiety jako bardziej zadbanej, milszej, sympatyczniejszej i ładniej 
pachnącej niż mężczyzna, a w związku z tym bardziej nadającej się do kontaktów 
z klientami. Wyjątkiem są kontrahenci z branż technicznych, na przykład z przed-
siębiorstw motoryzacyjnych, którzy obsługiwani są wyłącznie przez mężczyzn. Zda-
niem rozmówcy uzasadnieniem tego jest to, że kobiety nie wiedzą, jak samochód 
funkcjonuje i zainteresowane są jedynie jego kolorem i obecnością lusterka. 

„Natomiast panie zajmują się na przykład obsługą klienta. I tak jest bardzo często 
w wielu agencjach. Rzadko kiedy obsługą klienta zajmują się faceci. Jeśli już, to są 
oddelegowani do klientów takich bardzo technicznych. Czy nie wiem, klient, który jest 
producentem materiałów budowlanych, no to wiadomo, że zupełnie inaczej będzie 
rozmawiał z facetem, bo to faceci robią remonty, bo to faceci się jakby szybciej 
wejdą w rzeczy brudne czy techniczne, no i są pewne stereotypy. Widziałem w dużej 
agencji sieciowej, w której wcześniej pracowałem, że klient typu branża samochodowa 
też musiał mieć, bo tam byli sami faceci, bo wolał, jak obsługuje ich facet w agencji 
reklamowej, bo faceci się bardziej znają na samochodach, bo widzą je jako mecha-
nizm, konstrukcję, a nie jak przedmiot typu: ładny czerwony kolor i fajnie się wsiada, 
bo nogi mogę mieć złączone i się nie martwić, albo lusterka nie mam. Więc jakby 
inne podejście. Więc tutaj widzę, że jakby zdecydowanie więcej jest kobiet, które się 
zajmują obsługą klienta. Są milsze, wyglądają lepiej, są bardziej zadbane, pachnące 
i to jest stanowisko częściej dedykowane właśnie dla kobiet. Życie samo pokazało.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Część uczestników badania winę za nierówny rozkład płci między działami 
w swojej firmie przerzuca na klientów i stereotypy, jakimi oni się kierują, 
a którym firma niejako zmuszona jest się poddać. Wskazuje na to chociażby 
poniższa wypowiedź rozmówczyni z branży produkcji mebli, która mówi, że 
klienci jej firmy często nie chcą być obsługiwani przez kobiety, twierdząc, że 
nie potrafią się z nimi dogadać.

„Na samym początku pracy miałam taką śmieszną sytuację i też słyszałam, że się 
dziewczyny spotykają z tym. Że przychodzi koleś i mówi: ja z kobietą nie będę 
rozmawiał, nie ma opcji. Ja się znam lepiej od pani. Ja mam zawsze dwie drogi: 
najpierw jest taka, że sprowadzam go do poziomu parteru i on wtedy wie, kto rządzi, 
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oczywiście w kulturalny sposób. Ale kiedyś miałam taką sytuację, że powiedział: 
dobrze, to ja poproszę z kierownikiem. No i proszę bardzo, tam siedzi pani kie-
rownik. Bum, poszedł. No i to też, ale ostatnio też miałam tak, że klient przyszedł 
do mnie, pogadaliśmy, a potem wyszedł i wrócił się i podszedł do mojego kolegi 
mówi: no bo ja tu nie mogłem się z panią porozumieć.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Z kolei inny uczestnik badania pracujący w branży restauracyjnej wskazuje 
na to, że klienci z większym szacunkiem odnoszą się do męskiej obsługi lokalu.

„Zawsze utarło się, że barmanem jest facet, tak. (...) No myślę, że plusem, plusem 
bycia facetem jest to, że zawsze kiedy zostajesz sam, inni zupełnie inaczej na ciebie 
patrzą, przynajmniej klienci. Masz jakby większe pole manewru, kiedy przychodzą 
jacyś niemili ludzie, to, no czują bardziej respekt przed facetem niż przed kobietą. 
I to zdarzało się dość często w tej pracy, że po prostu te dziewczyny były lekcewa-
żone poprzez facetów, tak. Po prostu nie miały jakby takiej mocy sprawczej, tak. 
Inaczej załatwi rzeczy mężczyzna, a inaczej kobieta. Inaczej do niej podejdą, więc 
w ten sposób. Myślę, że te predyspozycje do tej pracy są lepsze dla faceta, ale to 
nic to… to jest kwestia ludzi, którzy tam mogą przyjść i pewnych sytuacji, które 
mogą się zdarzyć, w których facet sprawdzi się lepiej, kobieta nie.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Również rozmówczyni z branży finansowo-ubezpieczeniowej zauważa, że 
klienci jej firmy bardziej poważnie podchodzą do panów zatrudnionych w obsłu-
dze klienta niż do pań.

„W branży samej przeważają panowie, bo to jest jednak branża finansowa, biznesowa. 
I klienci bardzo często wolą widzieć pana. I na przykład mamy tutaj stanowiska, 
które polegają na dotarciu do klienta, nie tylko, że klient do nas przychodzi, ale 
[my] do klienta i na tych stanowiskach pracują panowie. (...) Panowie są poważniej 
traktowani, tak niestety jest. (...) Są po prostu lepiej odbierani przez klientów.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Ciekawą przyczynę mniejszej reprezentacji kobiet w branży grafików kompu-
terowych podaje rozmówca z branży reklamy. Jego zdaniem wynika to oczywiście 
po części z mniejszego zainteresowania kobiet techniką i komputerami, ale za 
główną przyczynę uważa to, że kobietom łatwiej jest się realizować jako nieza-
leżnym artystkom, ponieważ mogą być utrzymywane przez mężów. Natomiast 
mężczyźni, którzy skończyli uczelnie artystyczne, są zmuszeni „sprzedawać” 
swój talent i zarabiać na życie, pracując na przykład jako graficy komputerowi.
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„Jak pamiętam na przykład Akademię Sztuk Pięknych, w której studiowałem, to 
myśmy mieli w sumie więcej kobiet niż facetów na roku. I wydawałoby się, że te 
wszystkie artystyczne dusze, żeby przeżyć, to prędzej czy później muszą trafić do 
reklamy albo zająć się projektowaniem graficznym, takim usługowym… (...) Póź-
niej, jak się człowiek przygląda w agencjach, to tam siedzi więcej facetów jednak 
niż kobiet. Więc albo one są takimi niespokojnymi duszami, że są freelancerkami, 
albo one znajdują sobie jakieś inne zajęcie, bo jak się przyjrzałem bliżej na przy-
kład mojemu rocznikowi ze studiów, to... Tak jak faceci trafili do reklamy, może 
dlatego że tego jest mniej wymagająca, nauczyć się dobrze obsługi komputera i już 
mogę działać, spełniać się jako artysta. A dla dziewczyn na przykład większym 
wyzwaniem było zostanie kostiumografem czy scenografem w teatrze. Inna znów 
zajęła się biżuterią, więc jakby wyszukiwały sobie czegoś bardziej wyrafinowanego 
niż faceci. (...) To już są takie indywidualne decyzje, czy ja zostanę wyrobnikiem 
w agencji reklamowej czy będę jednak artystką, bo mój mąż raczej będzie zarabiał 
na życie, a ja mogę, bo mogę sobie na przykład pozwolić na to. Bo są też takie 
sytuacje i znam... że ja będę artystką.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

11.3.3. Przejawy segregacji pionowej

Segregacja pionowa w badanych przedsiębiorstwach jest tym bardziej widocz-
na, im wyższy szczebel zarządzania rozpatrujemy. Żaden z naszych rozmówców 
nie wymienił kobiety jako prezesa swojej firmy, a skład zarządów w większości 
stanowili mężczyźni. Większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych poja-
wiała się dopiero na średnim szczeblu zarządzania. Jak widać na przykładzie 
poniższych cytatów, sytuacja ta występuje w najróżniejszych branżach, zarówno 
produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych.

„Współpracuję z różnymi krajami, no i tam poprosiłem, żeby ktoś koordynował 
jakiś tam proces badania jakości, no i napisałem do prezesów w tych krajach, no 
i wszyscy byli mężczyznami. (...) Tak jakby, globalnie patrząc na moją firmę, to jest 
tak, że teraz prezesem jednego z sektorów została kobieta, więc można powiedzieć, 
że coś się tam zadziało, ale tu w Polsce, jakby na samej górze, to nie ma kobiety.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Większość kierowników to są mężczyźni, większość. Do niedawna wszyscy to byli 
mężczyźni, ale w listopadzie kierownikiem została kobieta. (...) Pierwsza w historii 
zakładu.”

(produkcja artykułów spożywczych, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„– [Awansują] jednak mężczyźni, zdecydowanie mężczyźni. Są oczywiście, bo swego 
czasu mieliśmy aż dwóch dyrektorów, gdzie były kobiety na dyrektorskich stołkach. 
Bywają pojedyncze kobiety, ale jednak preferowani są mężczyźni.
– A zarząd? Pamięta pani, czy tam są sami mężczyźni?
– Sami mężczyźni.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

„Obecnie, wśród członków zarządu mamy… hmm… obecnie mamy samych męż-
czyzn. Natomiast dwa stanowiska są nieobsadzone.”
(handel detaliczny, >+ 250 pracowników, kobieta, �34 lata)
„Ja osób, które znam w branży, a znam ją od sześciu–siedmiu lat, bo bywam na 
konferencjach międzynarodowych. Rzadko spotyka się prezesów, członków zarzą-
du – kobiety. U nas, znaczy, kluczowe stanowiska logistyczne są raczej obsadzane 
przez mężczyzn.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„No, o ile zarząd główny składa się jedynie z mężczyzn, o tyle na poziomie dyrek-
torów jest po równo.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„Jeśli chodzi o jakieś stanowiska kierownicze, czy jakieś takie właśnie, czy dyrek-
torskie, to w większości są to mężczyźni jednak. Aczkolwiek jakieś panie tam, takie 
pojedyncze osoby są, również piastują takie stanowiska. (...) Myślę, że kobiety nie 
są jakoś dyskryminowane, aczkolwiek rzeczywiście, no jakoś mało tych kobiet na 
tych takich wyższych stanowiskach.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Bardziej prestiżowe są stanowiska wyższe, prawda. I moja opinia jest taka, że 
kobietom jest trudniej dochodzić do tych stanowisk. (...) Zdecydowanie, zdecy-
dowanie preferowani są mężczyźni na stanowisko prezesa zarządu, zdecydowanie. 
(...) W mojej ocenie, a mam z tym do czynienia już od dłuższego czasu, te rady 
nadzorcze, które dokonują wyboru zarządu, w mojej ocenie preferują mężczyzn 
w  sposób absolutnie zdecydowany.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Ciekawym podsumowaniem tego podziału, będącym namacalnym przykła-
dem występowania w Polsce zjawiska tzw. szklanego sufitu, są cytowane poniżej 
wypowiedzi dwojga rozmówców, którzy wprost zauważają, że w ich firmach 
panowie są od rządzenia, a panie – od pracy.
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„Kierowników miałam głównie facetów, mężczyzn. To fakt. (...) Znaczy, zdarzało 
się… panie architektki, które były kierownikami zespołów, ale przede wszystkim 
panowie są szefami. (...) Rzeczywiście, w większości wypadków panowie rządzą, że 
tak powiem, a panie… panie pracują.”

(działalność w zakresie architektury,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Jednak większość osób na stanowiskach kierowniczych to są mężczyźni, ale jest 
dużo kobiet też. I to na tych też, że tak powiem, pierwszej linii prowadzenia biznesu 
są też kobiety. Zarząd jest na przykład tylko męski.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Większość uczestników badania, którzy wymieniali przykłady kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w swoich firmach, czyniła to w odniesieniu do 
sfeminizowanych działów typu kadry czy księgowość.

„Mamy więcej w kadrze zarządzającej mężczyzn niż kobiet. Tak naprawdę jest to na 
dzień dzisiejszy jedyna kobieta na stanowisku menedżerskim w dziale HR. Natomiast 
wszyscy członkowie zarządu to mężczyźni.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Jest na przykład dział takich, HR, tak, w którym kobiety są i tam one rządzą, 
i tam… tam chyba kobieta jest takim, tak, na bardzo wysokiej pozycji w hierar-
chii firmy. Są też jakieś kadrowe też działy, których też chyba, znaczy, w których 
na pewno kobieta też jest jakby główną księgową, znaczy, to chyba nie kadrowe, 
tylko finansowe. Ale jakby dyrektor znowu jest już, jest mężczyzną. Mężczyzna jest 
dyrektorem finansowym.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Zdarzają się jednak również przypadki odwrotne, a więc firm lub działów, 
w których zatrudnione są wyłącznie lub w większości kobiety, gdzie na stano-
wiskach kierowniczych są mężczyźni. Przykłady takich wypowiedzi udało się 
odnaleźć między innymi wśród wywiadów z uczestnikami badania z branży 
handlu detalicznego, gdzie większość personelu sprzedażowego stanowią kobie-
ty, które zarządzane są przez mężczyznę. Podobna sytuacja występuje w dziale 
obsługi klienta u rozmówcy z branży reklamowej.

„Same kobiety pracują. Tylko jest jeden pan kierownik.”
(handel detaliczny, <250 pracowników, 

kobieta, �55 lat)



286 Agnieszka Kacprzak-Choińska

„Na przykład w client serwisie jest więcej w ogóle kobiet. (...) Ale przeważnie 
dyrektorem client serwisu jest facet.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Kolejną branżą, w której można było zaobserwować układ, w którym męż-
czyzna kieruje damskim zespołem, była działalność prawnicza i rachunkowa. 
W przypadku niektórych uczestniczek badania szef bywa jedynym mężczyzną 
zatrudnionym w całej firmie.

„U mnie w firmie nie ma żadnych mężczyzn… jest jeden mężczyzna (...), no to 
jest szef.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Wydaje mi się, że może być zdominowana przez kobiety, bo dość często są one 
na stanowiskach księgowych. Za to panowie, myślę, że to jest takie, jakaś rewizja 
księgowa, takie troszkę bardziej takie inne aspekty, tego... Chociaż myślę, że pano-
wie tak samo dobrze jak panie dobrze sobie radzą na kierowniczych stanowiskach 
w takiej, w tej dziedzinie.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
<250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Podobna sytuacja występuje w bardzo sfeminizowanej branży produkcji 
odzieży, gdzie panowie znowu, jeśli w ogóle występują, to tylko na stanowi-
skach prezesów i kierowników.

„– Kierownikami są kobiety w większości?
– W większości. Mężczyźni też, ale to jest nieduży procent. Mężczyzn może nie 
ma dużo, natomiast głową firmy jest prezes. Firma przed upadłością miała dwóch 
prezesów: prezes i wiceprezes i to byli mężczyźni. A niżej już dyrektorzy handlowi 
to już były kobiety. Natomiast założycielem firmy jest mężczyzna. I ci mężczyźni 
tam są, w zarządzie są jacyś mężczyźni, ale później już pod nimi to kobiety rządzą.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Szefem zakładu jest mężczyzna – prezes, a zastępcą już jest kobieta i dalej już są 
kobiety, kobiety i kobiety.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)
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11.3.4. Przyczyny segregacji pionowej

Niektórzy rozmówcy pokusili się również o próby podania przyczyn segre-
gacji pionowej w ich firmie i idącym za tym brakiem kobiet na wyższych sta-
nowiskach kierowniczych. Na przykład zdaniem naszej interlokutorki w branży 
produkcji metali funkcjonuje stereotyp, że kobieta nie poradziłaby sobie men-
talnie z zarządzaniem takim typem pracowników.

„99,9% [kierowników] to faceci. Jedna kobieta. Mnie nikt nie proponował, poza 
tym jednym razem. (...) Wydaje mi się, że to jest jednak przemysł ciężki i uważa 
się, że kobieta sobie nie poradzi mentalnie z takimi, że to są często brzydkie słowa, 
najczęściej…(...) To jest ciągłe przebijanie się właśnie w towarzystwie mężczyzn. 
I udowadnianie, że się potrafi co najmniej tyle, co oni.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Według innego rozmówcy zatrudnionego w tej branży kobiety nie mają 
odpowiednich predyspozycji do utrzymania dyscypliny w jego miejscu pracy. 
Wyjątkiem jego zdaniem mogłaby być jedynie kobieta stosująca męski styl 
zarządzania.

„Na niższych szczeblach to wiadomo, że jak jest męskie towarzystwo, to łatwiej 
jest mężczyźnie wybić się i zarządzać tą grupą niż kobiecie, która po prostu może 
mieć kłopoty z utrzymaniem w ryzach takiego, chyba że będzie bardzo znów miała 
predyspozycje, taka będzie, mówiąc brzydko, baba-chłop, że powie krótko i wtedy, 
wtedy jej się to… to taki awans jest możliwy.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Z kolei rozmówczyni z branży produkcji komputerów uważa, że brak kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w jej firmie spowodowany jest wybieraniem 
przez nie niewłaściwej ścieżki kariery. Jej zdaniem kobiety rozpoczynają tu 
pracę w takich działach, z których nie sposób później awansować na najwyższe 
stanowiska kierownicze.

„Na stanowiskach kierowniczych na palcach jednej ręki można wymienić kobiety. 
(...) Najłatwiej udowodnić swoją rzetelność do pracy w firmie handlowej jest na 
stanowiskach sprzedażowych, a ponieważ one w dużej mierze są obstawione przez 
mężczyzn, no to tak naprawdę kobiety, pracując w dziale finansów czy w dziale 
marketingu, mają mniejsze pole tutaj do wymiernej efektywności czy mierzalności 
podejmowanych działań.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)
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Na stereotypowe postrzeganie kobiet jako nieradzących sobie w sytuacjach 
problemowych zwraca również uwagę rozmówczyni z branży nieruchomości. 
Według niej jest to przyczyna braku kobiet na wyższych stanowiskach kierow-
niczych w jej firmie.

„Kobiety od razu stoją na słabszej pozycji. Taka ogólna ocena jest taka, że mężczy-
zna lepiej poradzi sobie w kłopotliwej sytuacji, że lepiej na nim jakby bazować.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Z kolei przedstawiciel firmy doradczej uważa, że kobiety dopiero od niedaw-
na zaczynają być zainteresowane pracą w jego zawodzie, a zdobycie stanowiska 
kierowniczego w jego branży zajmuje kilkanaście lat. W związku z tym w chwili 
obecnej mało jest kobiet-partnerów w jego firmie.

„U nas zarządem to są partnerzy poszczególnych działów. Mężczyzn jest więcej. 
Ale to też wynika, myślę, z tego, że kobiety budzą się zawodowo od pewnego czasu 
dopiero, a droga do partnerstwa jest jednak długa u nas w firmie. To jest jakieś 
12–13–14 lat. To jest długo, to jest dużo czasu.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Uczestniczka badania z branży nieruchomości uważa, że kobiety w jej fir-
mie rzadko zajmują stanowiska kierownicze, ponieważ cieszą się mniejszym 
autorytetem niż mężczyźni, zwłaszcza wśród podwykonawców zajmujących się 
różnego typu pracami budowlanymi i wykończeniowymi.

„Myślę, że lepiej są w stanie sobie radzić mężczyźni w tej branży ze względu na to, 
że mają większe, potrafią mieć większy autorytet. Bo my pracujemy z, nie wiem, 
ekipami hydraulicznymi, budowlanymi i tak dalej i niestety podejście jest takie, że 
kobieta, no to tam wiadomo... No niestety tak to jest, że mi jest trudno wywrzeć 
jakichś nacisk na hydraulika, budowlańca i innych takich, natomiast myślę, że męż-
czyźnie by było łatwiej.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Inną przyczyną niewielkiej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych może 
być ich większe zaangażowanie w sprawy rodzinne i wychowywanie dzieci, przez 
co mogą one mniej czasu poświęcać na pracę i wyjazdy służbowe. Poglądy 
takie przedstawia na przykład rozmówczyni pracująca w branży działalności 
związanej z architekturą.
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„Możliwe, że wiąże się to z obowiązkami rodzinnymi. Że jednak kobiety więcej 
potrzebują czasu na dom. W związku z tym nie są skłonne do obejmowania takich 
stanowisk, które wymagają większego zaangażowania. (...) Często akurat w naszym 
zespole jest tak, że szef jeździ na jakieś koordynacje na budowy gdzieś, to wygod-
niej… Znaczy facetowi, mężczyźnie łatwiej gdzieś tam jeździć i kłócić się z innymi.”

(działalność w zakresie architektury,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

W przypadku jednej z branż udało się zaobserwować dyskryminację męż-
czyzn przy awansach i zajmowaniu wyższych stanowisk kierowniczych. Jeden 
z rozmówców w niej pracujący uważa, że w jego firmie kobiety lepiej zarabia-
ją i  stanowią większość kierowników, również najwyższego szczebla. Należy 
zaznaczyć, że firma ta ma swoją centralę w kraju o znacznie wyższym poziomie 
równouprawnienia kobiet niż Polska.

„Oj, to zupełnie tutaj tak nie działa. Ja uważam, że to już w drugą stronę... U nas, 
chociażby nawet w Polsce, szefową na Polskę jest kobieta. Osobą, która nas reprezen-
tuje, powiedzmy w KRS-ie, kimś, kto jest oddelegowany, to jest Polka. Dyrektorem 
finansowym jest kobieta. Szefem w [miasto] jest kobieta. Szefem lokalnym w [miasto] 
jest kobieta. Jakby pani popatrzyła na siatkę płac, to mężczyźni nie są najlepiej 
zarabiającymi osobami w tej firmie w Polsce. Kobiety akurat mają ze względu na 
to, jakie mają stanowiska, mają wyższe płace w firmie. I dokładnie ta sama sytuacja 
ma miejsce w [kraj macierzysty firmy] i poza – tam, gdzie my działamy. (...) Jest 
bardzo dużo kobiet, które zajmują stanowiska kierownicze.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Również rozmówca zatrudniony w polskim przedsiębiorstwie z branży trans-
portu lotniczego uważa, że kobietom łatwiej jest awansować i stanowią one w niej 
większość kierowników, nawet w działach nieuważanych za typowo kobiece.

„Nawet chyba więcej stanowisk kierowniczych jest zajmowanych przez kobiety niż 
przez mężczyzn. I to nawet nie w takich typowo obszarach, gdzie gros pracuje kobiet. 
Finansowe, kadry, HR-y, płace i tak dalej. Dużo kobiet pracuje u nas w  różnych 
obszarach, również operacyjnych. Na lotnisku czy w innych obszarach operacyjnych 
czy decyzyjnych. Moją szefową jest dziewczyna… Dyrektorem głównym operacyjnym 
mojej firmy jest dziewczyna, która ma trzydzieści kilka lat czy też dwadzieścia dzie-
więć lat, więc jakby… którą swego czasu też wprowadzałem do firmy. (...) Może jest 
to niesprawiedliwe, ale tak mi się wydaje, że kobietom jest łatwiej awansować. Może 
jest to subiektywna ocena, bo nie zawsze, ale tak mi się wydaje. Pewnie wynika to 
też z pewnej oceny merytorycznej ich umiejętności, ale jeżeli bym odciął tą taką 
sferę ocen merytorycznych i tak dalej, to wydaje mi się, że kobietom jest łatwiej.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)
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11.3.5. Dyskryminacja zatrudnieniowa

Dyskryminacja kobiet polegająca na mniej chętnym ich zatrudnianiu, mimo 
podobnej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności jak u kandydata-mężczyzny, ma 
swoje źródło w szeroko rozpowszechnionym w naszej kulturze przeświadczeniu, 
że to wyłącznie kobiety są odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi. Stereo-
typ ten okazał się być obecny w przekonaniach wielu rozmówców obojga płci 
z  różnych branż. 

Pierwszy przykład takiego postrzegania rzeczywistości przedstawia dwóch 
uczestników badania zatrudnionych w branży produkcji komputerów, których 
zdaniem to tylko kobiety mają rodziny i powinny zajmować się takimi rzeczami 
jak odprowadzanie czy odbieranie dziecka ze szkoły.

„Jest więcej mężczyzn w sprzedaży i jest to związane z wysiłkiem, z jakim jest 
związana ta praca, ponieważ jest to praca związana z ilością wizyt, ilością klientów, 
jeżdżeniem w samochodzie. Nie ujmując kobietom, jest to dla nich zdecydowanie 
trudniejsze. Mają rodziny, jest to naprawdę wtedy bardzo trudno, bo zaprowadzenie 
dziecka bądź odebranie dziecka ze szkoły przy tak zwanym płynnym czasie pracy 
jest to nieregularne, nie ma możliwości, przy ewentualnych dalekich wyjazdach, co 
jest czasami, poza region.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„No w tej sprzedaży to jest ciężko, bo się jeździ po hurtowniach i jest trochę kobiet, 
ale właśnie nie wiem, czy kobieta się tak chętnie garnie do takiej pracy. (...) Właśnie 
pod względem tego jeżdżenia po tych różnych, bycia w sprzedaży. No jak się ma 
dziecko, to ciężko wyjeżdżać.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Również kobiety prezentują często pogląd, że to matka jest zobowiązana do 
opieki nad dzieckiem, zwłaszcza w przypadku jego choroby. Niektóre rozmów-
czynie zdziwione są sytuacjami, w których to ich współpracownicy będący ojcami 
korzystają z urlopu lub wychodzą wcześniej z pracy ze względu na dziecko.

„Większość pracuje mężczyzn u nas, więc rzadki jest przypadek, że mężczyzna idzie 
na zwolnienie na dziecko, tylko idzie raczej żona. A u nas przeważnie są sami 
mężczyźni.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Są takie sytuacje, że to mąż powinien pójść, bo żona nie może czy ją wyręcza, czy 
jest wręcz potrzebny w domu w tym czasie. (...) Jest [to] akceptowane, natomiast 
budzi zawsze takie zastanowienie, że to jednak kobieta jest stworzono do tej roli, 
że to jednak kobieta powinna się tym zajmować, aczkolwiek nie ma negatywnego 
nacisku, że tam mężczyzna...”

(obsługa rynku nieruchomości, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„No ja się nie spotkałam w moim biurze z urlopem tacierzyńskim, mimo że to od 
kilku lat jest. Po prostu kobiety idą na urlop macierzyński, kobiety biorą zwolnienia, 
kobiety zajmują się dziećmi. Czyli jak tylko wrócą do domu.”

(działalność w zakresie architektury,
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

W związku z przedstawionymi powyżej stereotypami, jak również obowiązu-
jącymi w Polsce przepisami prawa związanymi z okresem ciąży i macierzyństwa, 
niektórzy z biorących udział w badaniu kierowników z góry zastrzegają, że unikają 
zatrudniania młodych kobiet. Traktują je jako osoby, które potencjalnie mogą zajść 
w ciążę i spowodować w ich firmie czy dziale różne problemy natury organizacyjnej.

„Tego nie ukrywam, aczkolwiek nie powinienem tego mówić: jeżeli miałbym do 
wyboru zatrudnienie osoby, młodą dziewczynę i starszą dziewczynę, która już ma 
dzieci, to nie zaryzykowałbym po raz kolejny zatrudnienie osoby, z którą miałbym 
podejrzenie albo niepewność, że w okresie najbliższym będę miał problemy kadro-
wo-organizacyjne spowodowane, że tą osobę zatrudniłem.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„W hotelu kilka osób poszło na urlop w trakcie ciąży, na zwolnienie lekarskie 
i było to krytykowane. (...) Prezes to trochę krytykował i mówił, że już nie będzie 
zatrudniał takich osób. Jest to teraz nagminne. (...) To może być problemem dla 
pracodawcy, bo tej osoby fizycznie nie ma, a ktoś tę pracę musi wykonać.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

„Na tej kuchni zimnej mam dwie dziewczyny, z czego jedna ma właśnie takie bardzo 
takie wychuchane dziecko, które łapie naprawdę wszystkie choroby świata, które 
przynosi z przedszkola, po czym przekazuje je mamusi, która siedzi z nim w domu 
i ona jest non stop albo on jest chory, albo ona jest chora. Jak ona skończy choro-
wać, to dziecko zaczyna chorować. I ta historia jest, to jest niekończąca się historia. 
Aktualnie właśnie zaproponowałam jej, żeby przeszła na urlop wychowawczy, bo 
po prostu było to już nie do zniesienia.”

(restauracja, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Należy również odnotować, że pracodawcy bywają niechętnie nastawieni 
do młodych kobiet w wieku sprzyjającym posiadaniu dzieci, z uwagi na obawy 
o nadużywanie przez nie przywilejów i zwolnień związanych z okresem ciąży 
i opieki nad małym dzieckiem. Poniżej znajdują się przykłady wypowiedzi roz-
mówców z trzech różnych branż, opisujących tego typu przypadki w ich firmach.

„[Kierownik] przewrażliwiony był na punkcie kombinowania, jak przedłużyć okres 
urlopu wychowawczego czy zwolnienia na wychowanie dziecka. To było, to aż się 
rzucało nam w oczy, że przewrażliwiony był na tym punkcie. Że dziewczyna zaczęła 
kombinować, jak tam jeszcze by wydłużyć okres przez zwolnienie, później dodatkowo 
jakiś urlop, a później jeszcze urlop wypoczynkowy się należał, i żeby to wydłużyć 
maksymalnie. Ja to sobie zdaję sprawę w tym momencie, że jej, ona miała inne 
przesłanki, natomiast jej w pracy nie musiało być w tym czasie. Ale samo to działanie 
tej dziewczyny powodowało to, że kierownik się wściekał. Bo ja podejrzewam, że 
on oczekiwał czegoś innego – przyjścia, porozmawiania, przedstawienia, jak sytuacja 
wygląda, ale ja chcę wrócić do tej pracy. Tego nie było z jej strony.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Jestem potem bardzo ostrożny w decyzjach kadrowo-organizacyjnych. Bo jedno 
doświadczenie przyjęcia młodej dziewczyny, poleconej, bardzo dobrej merytorycznie, 
ale po miesiącu przynoszącej mi zwolnienie, informację, że jest w ciąży i następnie na 
trzy lata zablokowanie mi etatu, bo nikt na zastępstwo nie mógł na ten etat przyjść, 
bo za każdym razem ten okres nieobecności był przedłużany… (...) Nie było trzy 
lata. A wyszkolenie pracownika na stanowisko operacyjne, decyzyjne to jest okres 
ponad pół roku. Samo szkolenie, prawda? I jednocześnie zablokowanie możliwości 
i w sposób automatyczny przerzucenie pewnych zadań na innych pracowników. Czyli 
zablokowanie etatu, spowodowanie pewnych problemów organizacyjnych, za które 
odpowiada jakiś menedżer.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Raz mieliśmy taką sytuację że dziewczyna przyszła do nas z innego działu, nie 
sprawdzała się za dobrze. (...) Dosłownie dostała przekaz taki, że musi się popra-
wić, a jeżeli nie, trzeba będzie się z nią rozstać (...) i krótko po tym zdarzył się 
standardowy scenariusz: dziewczyna zaciążyła, po urodzeniu dziecka przynosiła cały 
czas zwolnienia lekarskie i różne tego typu rzeczy, więc utrzymywaliśmy ją. Albo 
inaczej: w pewnym momencie już etat utrzymywało państwo, ZUS. Blokowała etat 
i wisiała w naszym dziale przez parę lat chyba. (...) To jest taki stereotyp negatywu 
przeciwko kobietom. Takie zachowania psują obraz.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Zaobserwowano też odwrotny przypadek, a więc wypowiedź, w której 
uczestniczka badania opisuje pracowniczkę, która nie wykorzystuje należnych 
jej w  ciąży przywilejów. Mianowicie, będąca w ciąży koleżanka naszej roz-
mówczyni, mimo złego samopoczucia obawia się wziąć zwolnienie lekarskie, 
ponieważ byłoby to źle odebrane przez jej przełożonego.

„Koleżanka, rówieśnica powiedzmy, jest teraz w ciąży i w zasadzie nie wiem, ona 
też nie wie, jak to zostanie rozwiązane dalej. W sensie, co z macierzyńskim, czy 
na macierzyńskie przed porodem też już może teoretycznie czy po porodzie tylko 
może wziąć? Czy teraz, jak się źle poczuje, to musi pisać urlop czy po prostu L4 
chorobowe, bo przysługuje jej, prawda? To jest takie niedopowiedziane. Czuje się 
bardzo źle na chwilę obecną, przychodzi do pracy, ale chyba nie dlatego, że tak 
chce. (...) Pracodawca wie, że jest w ciąży, wie, że się źle czuje, ale nie ma czegoś 
takiego, że powie: źle wyglądasz, idź sobie dzisiaj do domu. Chociaż naprawdę nie 
jest taki gwałt w tej chwili z pracą, że trzeba zostać po godzinach, i tak dalej. Czasami 
ze spokojem myślę, mogłaby godzinę wcześniej wyjść, niż być od–do, a w zasadzie 
przez tą godzinę nic istotnego nie zrobiła. (...) Szef zawsze mówił do mnie i tej 
koleżanki, że jesteśmy młode, powinniśmy zająć się domem, ogniskiem domowym, 
rodzeniem dzieci, a jak przyszło co do czego, że faktycznie tak jest, jak szef mówił, 
to już jednak wolał tak nie mówić. Żeby tak nie było po prostu. Myślę, że tak to 
raczej wygląda.” (powtórzenie s. 108)

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Warto dodać, że wspomniany w powyższej wypowiedzi kierownik wypytywał 
uczestniczkę naszego badania podczas rozmowy o pracę, czy nie planuje w naj-
bliższym czasie zajść w ciążę. Należy odnotować również wypowiedź kobiety, 
kierowniczki z dużej firmy, działającej w branży handlu detalicznego, która 
negatywnie podchodzi do sytuacji kobiet usiłujących łączyć karierę zawodową 
z posiadaniem dzieci. Uważa ona, że należy wybrać, co jest w życiu ważniejsze: 
rodzina czy awans i praca na kierowniczym stanowisku. Jej poglądy wyjaśnia 
prawdopodobnie częściowo to, że sama takiego wyboru kiedyś musiała dokonać, 
przez co do tej pory cierpią jej relacje z córką. 

„Zdecydowanie życie zawodowe było na pierwszym miejscu i nie ukrywam, że sto-
sunki rodzinne bardzo na tym ucierpiały. Szczególnie stosunki z córką, gdzieś tam 
teraz próbujemy to odbudowywać, ale jest ciężko. (...) Czasami jest to problem, 
szczególnie w przypadku kadry kierowniczej, gdzie są takie momenty jak święta, 
gdzie właściwie trzeba być na okrągło w pracy, a jest problem, bo nie mam z kim 
zostawić dziecka. (...) Ja jak gdyby całą swoją pracę tak miałam ułożoną, no rze-
czywiście dom się nie liczył. To nie jest tak, że dokładnie tego wymagałam od ludzi, 
ale specjalnie tolerancyjna nie byłam. (...) Jeżeli chcesz być kierownikiem, chcesz tu 
pracować, to sobie musisz po prostu tak ułożyć życie rodzinne. Albo nie awansuj. 
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Ale na początku było to powiedziane jasno, więc nie było to zaskoku, że ja nagle 
nie mogę przyjść do pracy, bo nie mam z kim zostawić dziecka. To dla mnie nie 
jest tłumaczenie. No, wie pani, raz się może zdarzyć, ale to już drugi raz było.” 

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Jeśli chodzi o osoby, które nie planują już powiększania rodziny, ale za to 
są rodzicami małych dzieci, to ich mniejsza atrakcyjność z punktu widzenia 
potencjalnego pracodawcy wynika głównie z tego, że są one uznawane za mniej 
dyspozycyjne. Na przykład kierownik z branży transportu lotniczego opisuje 
przypadek młodych matek, które utrudniają mu układanie grafiku i obciążają 
pozostałych pracowników dodatkowymi zadaniami.

„Mam dwie osoby młode, zatrudnione niedawno, które mają małe dzieci i właści-
wie ja nie wiem, czy te osoby będą siedziały w pracy, czy też nie będą, bo to już 
powoduje, że ich dyspozycyjność jest na całkiem innym poziomie oraz obecność 
w pracy na całkiem innym poziomie. (...) Nie patrzę na grafiki pracy, bo staram 
się zrozumieć problem młodej dziewczyny, ale jednocześnie mam świadomość, jak 
to bardzo komplikuje zadania wykonywane w obszarze, za który ona odpowiada 
i  jak to bardzo obciąża innych pracowników, którzy muszą ad hoc ją zastępować 
w zadaniach, które są przypisane do jej stanowiska pracy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Zdarzają się również przypadki odwrotne, a więc kierowników, którzy prefe-
rują zatrudnienie kobiet z małymi dziećmi, ponieważ uważają je za lepiej zorga-
nizowane i mające większą motywację i energię do pracy niż osoby bezdzietne. 

„Ja mam w tej chwili sześć mam, bo to jest młode towarzystwo. (...) Ja mam jed-
nocześnie w tej chwili siedem osób na urlopach macierzyńsko-wychowawczych lub 
na zwolnieniach długich. I ja z tego nie robię problemu, po prostu szukam nowych 
ludzi na zastępstwo. W tej chwili nie mamy problemu, żeby zdobyć takie replace-
menty. A później, jak dziewczyny z kolei wracają, to ja staram się im przychylać 
nieba. Mama, która wraca, jest tak zmotywowana do roboty, jest tak chętna, żeby 
dać z siebie wszystko po tym pobycie w domu (...). Ja uważam, że posiadanie dzieci 
wręcz nastraja, żeby pracować jeszcze wydajniej. Staram się stwarzać takie warunki 
i takie warunki też mi stwarzano.” (powtórzenie s. 107, 433)

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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11.3.6. Inne przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy

Wśród innych przejawów dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy 
udało się odnaleźć w analizowanym materiale badawczym przykłady na: zwalnianie 
kobiet w pierwszej kolejności w przypadku redukcji etatów w przedsiębiorstwie, 
dyskryminację w zakresie płacy i świadczeń pozapłacowych oraz molestowanie 
seksualne w postaci niestosownych uwag i zachowań w miejscu pracy.

W jednej z badanych firm podczas ostatnio przeprowadzanej redukcji eta-
tów, stanowisk kierowniczych zostały pozbawione głównie kobiety, podczas gdy 
wszyscy mężczyźni zajmujący takie pozycje utrzymali je.

„Były też redukcje ostatnio u nas w firmie etatów, właśnie też między innymi kie-
rowniczych i jakoś tak się stało, że głównie panie zostały pozbawione tych stanowisk, 
natomiast wszyscy panowie, którzy byli kierownikami, nadal są kierownikami.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Z kolei rozmówczyni z branży finansowo-ubezpieczeniowej skarży się, że 
w jej firmie mężczyźni na stanowiskach kierowniczych otrzymują więcej poza-
płacowych świadczeń i bonusów niż kobiety.

„Według mnie, mężczyźni więcej zarabiają lub mają dodatkowe gadżety w postaci 
samochodu czy Blackberry [marka telefonu komórkowego]. (...) Jeden z moich 
kolegów na równorzędnym stanowisku otrzymał samochód służbowy. Ja takiego 
samochodu nie otrzymałam.” (powtórzenie s. 430)

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Pojawiły się również przykłady dyskryminacji ze względu na płacę wobec 
kobiet zajmujących podobne stanowiska co mężczyźni.

„Może z racji tego, że jestem kobietą, to twierdzę, że kobiety mniej zarabiają na 
podobnych stanowiskach.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

W przypadku trzech wywiadów rozmówcy poruszyli też kwestie molestowania 
seksualnego. Wymieniane przez nich przykłady tego typu zachowań ograniczo-
ne były do seksistowskich uwag i komentarzy w miejscu pracy pod adresem 
współpracowniczek. W jednym przypadku sprawa zakończyła się powołaniem 
specjalnej komisji do jej rozpatrzenia, która zadecydowała o przesunięciu do 
innego działu pracownika dopuszczającego się tego typu zachowań.
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„Na produkcji, jak są młode dziewczyny, to wiadomo, to się gwiżdże, no bo młoda 
laska przyszła.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Jest ktoś, kto sobie też na za dużo pozwala. Ja myślę, że w Stanach to już byłby 
sexual harassment. Dowcipy i tak dalej, no.”
(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)
„– Czy zdarzały się jakieś sprawy o molestowanie?
– Tak. (...) Akurat w tym przypadku zostali przesłuchani świadkowie. W tej sprawie, 
w przypadku tej kobiety członkowie komisji byli zgodni co do werdyktu.
– Ale nie było takiej opcji, możliwości usunięcia tego pracownika?
– Zastanawiano się nad tym tylko ze względów takich, powiedzmy, nie do końca 
znamion świadczących o tym, że ta osoba robiła to z premedytacją, nagminnie i tak 
dalej. To były znamiona molestowania. Nie, że ktoś natarczywie nagabywał tą panią, 
tylko różnego typu komentarze, a w związku z tym, że pan też miał rodzinę, został 
bardzo daleko przesunięty od tej pani, na bardzo daleki obszar, właściwie nie mają 
teraz kontaktu ze sobą.”

(obsługa rynku nieruchomości, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Ciekawy przejaw dyskryminacji został wymieniony przez rozmówcę z branży 
reklamy. Wiąże się on z przenoszeniem pewnych zasad savoir-vivre’u z życia 
prywatnego do strefy zawodowej, takich jak na przykład niepodawanie ręki 
kobiecie podczas powitania.

„Panowie na dzień dobry podają sobie rękę, tylko sobie, nie witając się z dziewczy-
nami, co dla mnie jest takie trochę uwłaczające. I ja się z tym źle czuję i zawsze 
zwracałem uwagę: jak to? Co, nie chcesz dotknąć koleżanki, tylko mnie? Co, wolisz 
chłopców? Czy co? Więc jakby to działało tak, na tyle skutecznie, że akurat ten 
jeden raz rękę podawano. Ale niestety jest to taki zwyczaj męski, że mężczyźni witają 
się tylko sami ze sobą, a kobietom mówią: cześć, nic więcej. Nie wiem, czemu.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

11.3.7. Polityka firmy a dyskryminacja ze względu na płeć

Jeśli chodzi o oficjalne uregulowania w polityce organizacji, które miałyby na 
celu zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, to udało się odnaleźć jedy-
nie pojedyncze wypowiedzi dotyczące istniejących rozwiązań organizacyjnych. 
Poniżej znajduje się cytat z wywiadu z uczestnikiem badania reprezentującym 
międzynarodową korporację działającą w branży informatycznej. Jak widać, 
rozmówca nie był do końca zorientowany w szczegółach tej antydyskrymina-
cyjnej polityki. Zasadniczo miał jedynie wiedzę na temat tego, że firma ma 
odpowiednie rozwiązania.
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„– Musi być odpowiedni procent kobiet.
– Ale czy to dotyczy działów, stanowisk?
– Działów, chyba na poziomie działów. 
– Jaki to jest procent? Czy to jest jakiś znany [odsetek]?
– Patrząc po naszym dziale, to jest kilkadziesiąt procent, 20%, ale jest tak... znaczy, 
ja nie wiem, jaki jest zakładany procent, aczkolwiek jest to brane pod uwagę i o tym 
się cały czas słyszy. Takiej dywersyfikacji pod względem płci, żeby nie preferować 
jednej, znaczy, no nasz zawód to raczej jest wykonywany przez mężczyzn i rzadziej 
zdarzają się kobiety w naszym zawodzie, ale firma stara się to jakoś wypośrodkować. 
(...) Nie jest to jawnie określone w ofercie pracy, ale jest to brane w jakiś sposób 
przy decydowaniu, kto zostanie zatrudniony. Porównuje się kwalifikacje, ale też 
jednym z elementów jest płeć.”(powtórzenie s. 436

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

Inny rozmówca słyszał jakieś wypowiedzi kierownictwa na temat prorów-
nościowej polityki, ale również nie zna szczegółów.

„Kiedyś słyszałem wypowiedź jakiejś dyrektor całego centrum u mnie, która powie-
działa, że dobrze jest wprowadzić równowagę. Czyli kobiety i mężczyźni po równo, 
bo podobno tak jest dobrze.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Rozmówczyni z sektora użyteczności publicznej przypomina sobie z kolei 
szkolenia i wykłady organizowane w jej firmie, dotyczące – jak to określiła, 
pokazania, jak kobiety radzą sobie z życiem prywatnym i zawodowym.

„Pięćdziesiąt procent menedżerek, menedżerów to są kobiety w mojej firmie, to są 
kobiety. Mimo że to jest branża energetyczna, to absolutnie nie czuje się, żeby były 
w jakiś sposób dyskryminowane i myślę, że dobrym przykładem jest ta inicjatywa, 
są różne szkolenia organizowane, wykłady, pokazywane to jest, jak kobiety sobie 
świetnie radzą z życiem prywatnym i zawodowym.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Przykładów nieoficjalnych uregulowań w zakresie traktowania kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych firmach udało się natomiast znaleźć więcej. Zależnie od branży, 
sektora, specyfiki firmy i obowiązujących w niej relacji, reguły te okazywały się 
być dyskryminujące zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn. Co ciekawe, praktycz-
nie żaden z uczestników badania nie przyznał się, że w jego firmie z zasady nie 
zatrudnia się kobiet. Najczęściej podkreślali oni, że wykonywana przez nich praca 
jest ciężka i fizyczna, ale jakby jakaś pani chciała spróbować, to nie ma problemu.
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„Jak wiszą jakieś ogłoszenia o przyjęciu do pracy, to się sprawdza tylko umiejętności. 
Nie ma, nie ma jakiś zahamowań.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Dobrze się dzieje kobietom w tej firmie. Dobrze się dzieje, aczkolwiek to nie jest 
tak, że są jakieś specjalne programy czy też specjalne podejście, które obserwujemy, 
polityka. Ale oczywiście, no jest tak, że bardzo… Gdziekolwiek można ulżyć tym 
kobietom, to staramy się ulżyć, po prostu.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Jeśli chodzi o działy typowo kobiece, to jest marketing i finanse, a męskie – sprzedaż 
i serwis. (...) Tylko na etapie rekrutacji do działów, to znaczy już sam fakt, że jest 
więcej mężczyzn w dziale sprzedażowym, w dziale finansowym, to z czegoś wynika.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

Uczestnicy badania często sprawiali wrażenie, jakby usprawiedliwiali swoją firmę 
za brak oficjalnych uregulowań w kwestii ewentualnej dyskryminacji ze względu na 
płeć. Pozwala to postawić wniosek, że dyskryminacja – zwłaszcza kobiet – w miejscu 
pracy jest uważana przez naszych rozmówców za politycznie niepoprawną. 

„U nas się bardzo dużo o tym dyskutuje i promuje się to, żeby kobiety były trak-
towane tak samo. I to wychodzi.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Niektórzy interlokutorzy (znowu: mężczyźni) zauważali, że polityka ich firm 
zakłada różne formy faworyzowania kobiet.

„Czasami się wydaje, że ta poprawność powoduje, że kobietom u mnie w firmie 
jest łatwiej. Może jest to niesprawiedliwe, ale tak mi się wydaje, że kobiety… że 
kobietom jest łatwiej awansować.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Firma promuje właśnie kobiety przez tą swoją tendencję do próby równouprawnie-
nia. Są kobiety właśnie promowane bardziej od mężczyzn, jakby nawet tak wyżej. 
Tak, mam trochę nawet wrażenie, że przez te próby bycia tą, że wszystko jest OK, 
równość, to właśnie firma jest trochę... przekształca to w drugi stereotyp, że właśnie 
kobiety mają lepiej niż mężczyźni.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)
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Udało się także zaobserwować przykład, gdzie rozmówca zauważa ewidentne 
różnice między oficjalnymi deklaracjami kierownictwa a rzeczywistymi zacho-
waniami wobec kobiet w organizacji. 

„Oficjalnie to wszystko jest OK, a nieoficjalnie, tak… To nie wynika, myślę, jakoś 
ze złej woli, tylko z głęboko zakorzenionych stereotypów, no są jakieś tam role 
damskie i męskie w firmach.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

11.4. Podsumowanie
Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła odnaleźć w bada-

nych firmach przykłady przejawów niemal wszystkich form dyskryminacji ze 
względu na płeć.

Segregacja pozioma występowała zarówno na poziomie całych przedsiębiorstw 
czy branż, w których zatrudnia się głównie osoby jednej płci, jak i poszczegól-
nych działów oraz stanowisk w przedsiębiorstwie. Dwa główne podziały, które 
się zarysowały, dotyczą zawodów, stanowisk czy prac wymagających dużego 
wysiłku fizycznego i w związku z tym zarezerwowanych dla mężczyzn, oraz 
stanowisk wymagających wiedzy i umiejętności technicznych, którymi zdaniem 
naszych rozmówców kobiety rzadziej dysponują. Wśród wymienianych przy-
czyn segregacji poziomej udało się odnaleźć przykłady wielu funkcjonujących 
w polskiej kulturze stereotypów na temat tego, jakie prace są bardziej odpo-
wiednie dla mężczyzny, a jakie dla kobiety, jak również będące konsekwencją 
tej stereotypizacji przykłady samodyskryminacji kobiet.

W przypadku segregacji pionowej, podobnie jak w wynikach prowadzonych 
badań ilościowych w tej dziedzinie (Manpower 2008; Duch-Krzystoszek, Sarata 
2007: 39), kobiety na stanowiskach kierowniczych pojawiały się na średnim 
szczeblu zarządzania, natomiast rzadkością byli rozmówcy, którzy opowiadali 
o paniach na najwyższych stanowiskach menedżerskich w ich firmach. Jeśli już 
zdarzały się kobiety zajmujące takie pozycje, dotyczyło to zazwyczaj sfeminizo-
wanych zakładów pracy lub działów przedsiębiorstwa (np. kadry, księgowość). 
Co ciekawe, udało się również odnaleźć wiele przykładów miejsc pracy zdomi-
nowanych przez kobiety, w których jednak kierownikiem był mężczyzna. Jako 
przyczyny tej dyskryminacji kobiet rozmówcy podawali najczęściej również ste-
reotypy na temat tego, że kobietom brakuje odpowiednich cech charakteru do 
zajmowania tego typu stanowisk, oraz że przyczyną są także obowiązki związane 
z dziećmi i domem czy też krótka obecność kobiet w danym zawodzie. Wyniki 
te są spójne z badaniami Schein oraz Carli i Eagly (Schein 1973; 1975; Carli, 
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Eagly 1999: 209), które również zaobserwowały, że kobietom często odmawia 
się posiadania cech potrzebnych do bycia liderem. Przykłady dyskryminacji 
mężczyzn w zakresie awansów udało się zaobserwować jedynie w przypadku 
dwóch przedsiębiorstw działających w branży transportu lotniczego.

Wyniki badania pozwoliły znaleźć również wiele przykładów dyskryminacji 
zatrudnieniowej, której źródłem wydaje się być przekonanie, że to kobieta 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi (Zick i in. 2011: 63; 
Muczyński 2009: 199; Skarzyński 2007: 64). Ofiarą tego stereotypu i umacnia-
jących go uregulowań prawnych są młode kobiety mniej chętnie zatrudniane 
z uwagi na ryzyko, że zajdą w ciążę, jak również matki małych dzieci. Warto 
zauważyć, że przekonanie, iż to głównie matka powinna zajmować się dzieć-
mi, było obecne w poglądach uczestników badania zarówno płci męskiej, jak 
i żeńskiej. Odnotowano kilka wypowiedzi kierowników wprost przyznających, że 
unikają zatrudniania młodych kobiet i matek małych dzieci. Czasami sytuacja 
taka wynikała jednak z ich osobistych, złych doświadczeń dotyczących pra-
cowniczek wykorzystujących przepisy prawa dotyczące ochrony kobiet w ciąży 
i matek małych dzieci.

Wśród innych przejawów dyskryminacji ze względu na płeć nasi rozmówcy 
wymienili pierwszeństwo w zwalnianiu kobiet podczas przeprowadzania reduk-
cji etatów, dyskryminację ze względu na płace i świadczenia dodatkowe oraz 
seksistowskie uwagi i zachowania w miejscu pracy. 

Podsumowując należy zauważyć, że rysująca się w przeprowadzonym badaniu 
dyskryminacja kobiet w miejscu pracy praktycznie w żadnym przypadku nie 
przybierała formy dyskryminacji bezpośredniej, wynikającej z oficjalnej polityki 
organizacji. Przypadków jawnego łamania przepisów prawa zakazujących dys-
kryminacji udało się znaleźć zaledwie kilka. Uderzające były natomiast przy-
kłady samodyskryminacji kobiet i zgodności stanowisk pań i panów w kwestii 
stereotypowego postrzegania płci. Należy w tym miejscu postawić wniosek, 
że zdecydowana większość zaobserwowanych przykładów dyskryminacji miała 
swoje źródło w wartościach i normach kulturowych społeczeństwa polskiego, 
które decydenci i pracownicy organizacji zinternalizowali na wczesnych eta-
pach procesu socjalizacji, a nie była bezpośrednią winą pracodawcy. Pytaniem 
otwartym pozostaje kwestia, czy pracodawca, który chciałby określać siebie 
jako odpowiedzialnego społecznie, nie powinien w tym zakresie pójść o krok 
dalej i w polityce swej organizacji promować strategie prorównościowe, nawet 
jeśli są one sprzeczne z tradycyjnym postrzeganiem kobiet w naszej kulturze. 
Z przeprowadzonego badania wynika, że bardzo niewiele przedsiębiorstw ma 
określoną jakąkolwiek oficjalną politykę w tym zakresie. Natomiast przy analizie 
przypadki tych przedsiębiorstw, które taką politykę stosują, należy odnotować 
bardzo niską świadomość pracowników na temat jej założeń lub wręcz ich 
przeświadczenie, że pozostają one jedynie na papierze.
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Praktyczne rozwiązania, które powinny być wdrażane w każdej organiza-
cji aspirującej do miana odpowiedzialnej społecznie, powinny skupiać się na 
umożliwianiu pracownikom łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, 
a zwłaszcza z opieką nad niesamodzielnymi członkami rodziny, która w naszej 
kulturze spoczywa głównie na barkach kobiet. Godne polecenia jest tu zwłasz-
cza wprowadzania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy 
oraz organizowanie przez firmy opieki nad dziećmi w postaci przyzakładowych 
żłobków i przedszkoli.

Ideałem byłaby oczywiście sytuacja, w której pracodawca nie tylko starał-
by się niwelować skutki funkcjonujących stereotypów związanych z płcią, ale 
również aktywnie działał na rzecz ich przezwyciężenia. Przyczynić się do tego 
może stworzenie w przedsiębiorstwie stanowiska koordynatora do spraw różno-
rodności, w którego gestii leżałoby dbanie o zapobieganie segregacji poziomej 
między poszczególnymi działami oraz organizowanie szkoleń i treningów dla 
pracowników z zakresu problemów dyskryminacji ze względu na płeć. Warta 
rozważenia jest również strategia dyskryminacji pozytywnej polegająca na wpro-
wadzeniu parytetów, a więc procentowego określenia liczby stanowisk kierow-
niczych, które muszą być w danej organizacji zajmowane przez kobiety. Mimo 
że strategia ta wywołuje kontrowersje, to przykład Skandynawii pokazuje, że 
jest ona niezwykle skuteczna w zapobieganiu segregacji pionowej (Benshop, 
Verloo 2011).





12
Dyskryminacja ze względu na wiek 

Agnieszka Kacprzak-Choińska

12.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział skupia się na tematyce dyskryminacji w miejscu pracy 

ze względu na wiek. W pierwszej części przedstawione zostały podstawowe 
pojęcia związane z tym problemem oraz wyniki badań z zakresu dyskrymina-
cji zarówno najstarszych, jak i najmłodszych pracowników. Omówiony został 
również problem zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Kolejne dwie części 
rozdziału dotyczą analizy materiału zebranego w ramach badań jakościowych, 
w których zadawano respondentom pytania odnoszące się do dyskryminacji 
najstarszych i najmłodszych osób zatrudnionych w ich firmie. Rozmówcy byli 
proszeni o przedstawienie swoich doświadczeń i obserwacji w tym zakresie. Pyta-
nia dodatkowe dotyczyły kwestii dostępu do szkoleń i awansów oraz warunków 
pracy w  stosunku do innych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a  także 
kwestii przechodzenia na emeryturę.

12.2.  Dyskryminacja ze względu na wiek 
w świetle literatury przedmiotu

12.2.1. Przejawy dyskryminacji ze względu na wiek

W literaturze anglojęzycznej dyskryminacja ze względu na wiek określana 
jest zgrabnym terminem „ageism”. Butler zdefiniował to zjawisko jako uprze-
dzenie przejawiające się w przekonaniach, stereotypach i dyskryminujących 
zachowaniach skierowanych do osób starszych (Butler 1980). Obecnie definiuje 
się to zjawisko szerzej jako dyskryminowanie lub uprzedzenia wobec dowolnej 
grupy wiekowej (Palmore 1990). Dyskryminacja ze względu na wiek jest bar-
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dziej rozpowszechniona niż seksizm czy rasizm, ale jednocześnie trudniejsza 
do wykrycia (Butler 1980; Palmore 2005).

W literaturze definiuje się także węższą kategorię dyskryminacji ze względu na 
wiek, jaką jest ageism instytucjonalny. Jest to taki jej typ, w którym zasady, misja 
i praktyki organizacji dyskryminują starszych pracowników, czego przykładem jest 
przymus odejścia na emeryturę w określonym wieku (Dennis, Thomas 2007). 
Dyskryminacja ze strony pracodawcy oraz jego stereotypowe nastawienie do grupy 
starszych pracowników przejawia się na przykład w niebraniu ich w ogóle pod 
uwagę w procesie rekrutacji lub w zakresie planowanych szkoleń ani też w planach 
dotyczących podziału nowych, wymagających zadań (Frycy, Majewska 2010: 26).

Na tego typu dyskryminację składa się zbiór przesądów i negatywnych ste-
reotypów na temat osób w starszym wieku, które są powszechne we wszystkich 
grupach wiekowych, łącznie z samymi zainteresowanymi. Są one w znacznie 
większym stopniu uwarunkowane kulturowo niż związane z samym biologicznym 
procesem starzenia. Negatywny wizerunek osób starszych jest rezultatem procesu 
socjalizacji poprzez wyrażenia językowe, religię, literaturę, media, przedstawicieli 
środowiska medycznego. To podejście jest także wzmacniane przez systemową 
dyskryminację, jaką jest obowiązkowe przechodzenie na emeryturę. W rezultacie 
starość traktowana jest raczej jako odpowiednik choroby czy upośledzenia, a nie 
jako naturalny etap życia (Duncan 2002: 27).

Dyskryminacja ze względu na wiek jest zakazana w Unii Europejskiej, ale 
jednocześnie pozwala się pracodawcom różnicować traktowanie pracowników, 
jeśli jest to uzasadnione celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia 
zawodowego.

Przejawy tej dyskryminacji częściej obserwują badane kobiety niż mężczyźni, 
ponieważ w ich przypadku nakłada się ona na dyskryminację ze względu na 
płeć. Jak zauważa Duncan, dla pracodawców bardzo często kobieta nigdy nie 
jest we właściwym wieku (Duncan 2002: 30).

Najczęściej wymieniane przejawy dyskryminacji ze względu na wiek dotyczą 
następujących sytuacji (Zawadzki 2009: 92):
 – dyskryminacji podczas rekrutacji,
 – dyskryminacji podczas awansów,
 – dyskryminacji płacowej,
 – dyskryminacji w dostępie do szkoleń,
 – mobbingu.

W ramach badań nad skalą i przejawami tego zjawiska w Polsce większość 
starszych pracowników (79,6%) w województwie kujawsko-pomorskim twierdzi-
ła, że jest traktowana równorzędnie z pozostałymi pracownikami, kolejne 7,1% 
uważało, że to młodzi pracownicy są dyskryminowani (Grąbczewska 2009). Do 
obserwowania wyżej wymienionych przejawów dyskryminacji w miejscu pracy 
przyznało się zaledwie kilka procent ankietowanych (Zawadzki 2009).
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Podobne wyniki pokazują badania prowadzone na mazowieckim rynku pracy, 
gdzie zaledwie 6% badanych w 2009 roku i 7% w 2010 roku przyznała, że w miej-
scu pracy zdarzyło im się spotkać z dyskryminacją ze względu na wiek (częściej 
w przypadku kobiet i osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym) (Konono-
wicz i in. 2010). Najczęściej były to zachowania ze strony kierownictwa, rzadziej ze 
strony bezpośrednich przełożonych lub współpracowników, najrzadziej ze strony 
klientów lub innych osób. Wielu zauważyło również zachowania odwrotne, czyli 
lepsze traktowanie starszych pracowników jako bardziej doświadczonych, efek-
tywnych i wydajnych, co uwzględniał przykładowo system premiowy (Kononowicz 
i  in. 2010: 24). Z drugiej strony ¾ badanych firm w  ciągu ostatnich 12 miesięcy 
zatrudniło wyłącznie osoby w wieku poniżej 50 lat, mimo że większość deklarowała, 
że nie szukała pracowników w konkretnym wieku (Kononowicz i in. 2010: 63).

Również Rzechowska na podstawie wyników swoich badań zauważyła, że 
z jednej strony pracodawcy deklarują, iż wiek pracowników nie jest dla nich 
ważny, a z drugiej ponad połowa z nich, mając do wyboru młodszego i starszego 
kandydata o podobnych oczekiwaniach płacowych i kwalifikacjach, zatrudniłaby 
młodszego, 19% zatrudniłoby raczej starszego kandydata, a tylko 4% zdecy-
dowanie zatrudniłoby starszego (Rzechowska 2010: 23).

Jeśli chodzi o sytuację w krajach zachodnich, to na przykład w Wielkiej 
Brytanii praktyki pracodawców nakierowane na zatrudnianie i promowanie 
młodej siły roboczej spowodowały, że w ciągu ostatnich 30 lat zmalał procen-
towy udział pracowników w wieku powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie 
pracowników, mimo że zwiększył się udział osób w tym wieku w całej populacji 
(McVittie i in. 2003). Niewielką liczbę osób starszych wśród swoich pracowników 
pracodawcy tłumaczyli okolicznościami zewnętrznymi: starsi pracownicy odeszli 
na emeryturę, nie ma chętnych w tym wieku, społeczeństwo jest młode, a typ 
pracy specyficzny. Niektóre elementy procesu rekrutacji mogą prowadzić do 
odrzucania aplikacji takich osób, mimo że teoretycznie wiek nie ma znacze-
nia, istotna może być na przykład umiejętność posługiwania się komputerem 
i nowymi technologiami. Autorzy nazywają to zjawisko nowym ageismem, czyli 
uzasadnieniem braku równouprawnienia nie tyle nieracjonalnymi przesądami, 
co racjonalnymi argumentami (McVittie i in. 2003).

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez McGodrick 
i Arrowsmitha kryterium wieku najczęściej było decydujące podczas procesu 
rekrutacji (55% wskazań), a znacznie rzadziej podczas zwalniania (32%), awan-
sów (29%) oraz szkoleń (25%) (McGodrick, Arrowsmith 2002: 87). Zachodnie 
badania pokazują też, że dyskryminacja ze względu na wiek jest bardziej obecna 
w sektorze prywatnym niż publicznym i zależy również od rozmiaru organizacji. 
W większych przedsiębiorstwach częściej wdrażane są programy mające na celu 
zapobieganie wykluczaniu starszych pracowników (Tillsey, Taylor 2002: 318). 
O wadze omawianego tu problemu świadczy również to, że jednym z niedawnych 
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celów Unii Europejskiej było zwiększenie udziału w populacji europejskich pra-
cowników w wieku 39–69 lat – docelowy wzrost z poziomu 38,8% w 2004 roku 
do postulowanego poziomu 50% w 2010 roku (Owen, Flynn 2004).

Według danych Unii Europejskiej dyskryminacja ze względu na wiek jest 
najbardziej rozpowszechnioną formą dyskryminacji w Europie. W 2008 roku 
aż 42% Europejczyków uważało ją za powszechnie występującą. Za najbardziej 
widoczną w swoich państwach uznawali ją Węgrzy i Czesi. Polska z 34% Pola-
ków przekonanych o powszechności tej formy dyskryminacji w naszym kraju 
lokuje się w tych badaniach poniżej średniej unijnej (Eurobarometer 2008).

12.2.2. Dyskryminacja najstarszych pracowników

We współczesnych czasach ludzie żyją znacznie dłużej niż jeszcze 50 lat temu, 
a okres ten ciągle się wydłuża. Jak się okazuje, większość społeczeństw i praco-
dawców nie dostosowała się jednak jeszcze do tej olbrzymiej zmiany demogra-
ficznej (Glover, Branine 2002: 6). Zwróćmy chociażby uwagę na to, że obecnie 
w Europie średnia długość życia kobiet oscyluje wokół wieku 82 lat, a mężczyzn 
– 77 lat, tymczasem wiek obowiązkowego przechodzenia na emeryturę w wielu 
krajach jest zbliżony do średniego poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn 
(Parson, Mayne 2002: 239). Mimo tego że przytoczone dane statystyczne pokazują 
wydłużanie się czasu życia przeciętnego człowieka, to w kulturze społeczeństwa 
polskiego, jak również innych społeczeństw zachodnich, funkcjonuje bardzo wiele 
stereotypowych założeń na temat zalet i wad pracowników w tzw. wieku 55+, 
a czasem nawet 45+. Oto przykłady zalet pracowników w wieku powyżej 45 lat 
wskazane przez polskich pracodawców oraz pracowników, które zebrali w swych 
badaniach Frycy z Majewską oraz Kononowicz ze współpracownikami (Frycy, 
Majewska 2010: 46; Kononowicz 2010: 11):
 – sumienność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie,
 – szacunek do pracy,
 – lojalność i przywiązanie do pracodawcy,
 – dyspozycyjność,
 – godność zaufania,
 – doświadczenie zawodowe, praktyka,
 – zaangażowanie w pracę.

Ankietowane osoby jednocześnie podkreślały też i wady tej grupy, a więc:
 – niską umiejętność adaptacji do zmian
 – brak chęci dokształcania się
 – zamknięcie na nowości
 – częste choroby i zwolnienia lekarskie.

Negatywny stereotyp dojrzałego pracownika badała również Rzechowska, 
według której starsi pracownicy postrzegani są często jako (Rzechowska 2010: 22):
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 – obciążeni politycznie: mają złe nawyki w pracy, efektywne w okresie 
realnego socjalizmu, lecz destruktywne na rynku pracy XXI wieku,

 – obciążeni ekonomiczne: mają gorszy stan zdrowia, są mniej wydajni, 
roszczeniowi, zabierający pracę młodym,

 – obciążenie merytoryczne: niekompetentni (niższe wykształcenie, słaba 
obsługa komputera, słaba znajomość języków obcych, niechętni nowo-
ściom i nabywaniu nowych umiejętności),

 – niesamodzielni, wycofani,
 – charakteryzują się niską samooceną i brakiem wiary we własne siły,
 – obawiają się konkurencji ze strony młodych, wykazują poczucie zagrożenia 

podczas pracy z młodym zespołem.
Bardzo podobne stereotypy na temat osób starszych funkcjonują również 

w krajach zachodnich. Z prowadzonych przez wiele lat badań Palmore’a wynika, 
że ludzie mają wiele przesądów wobec osób starszych, na przykład że nie są oni 
zdolni do adaptacji do zmian, są często znudzeni, poirytowani, większość żyje 
w biedzie, częściej padają ofiarami przestępstw, powodują więcej wypadków 
jako kierowcy i większość z nich jest samotna (Palmore 2005).

Rozpowszechnione jest przekonanie, że starsi pracownicy pracują gorzej 
od młodszych. Gdyby jednak użyć obiektywnych kryteriów pomiaru, to by się 
okazało, że wcale tak nie jest. Jedynie w badaniach wykorzystujących subiek-
tywne kryteria udawało się czasem wykazać takie zależności (Rupp i in. 2006).

Badania prowadzone niezależnie przez McMullina i Marshalla w Kanadzie 
oraz przez Finkelsteina i Burke’a w Stanach Zjednoczonych pokazały, że star-
si pracownicy są postrzegani jako mający mniej zdolności interpersonalnych, 
są mniej warci ekonomicznie dla organizacji, mniej zręczni, mniej wytrzymali 
i  rzadziej zapraszani na rozmowę o pracy (McMullin, Marshall 2001; Finkel-
stein, Burke 1998). Z kolei Rupp ze współautorami badania pokazali, że starsi 
pracownicy otrzymywali od przełożonych znacznie surowsze kary niż młodsi za 
te same przewinienia czy błędy w pracy (Rupp i in. 2006). Takie działania były 
częściej postrzegane jako efekt stałych, niezmiennych cech tych osób (związa-
nych z ich wiekiem) niż czynników sytuacyjnych.

Jeśli chodzi o pozytywne cechy starszych pracowników, to w badaniach z kra-
jów zachodnich wymienienia się: doświadczenie, wiedzę, zwyczaje w pracy, 
podejście do pracy, dbanie o jakość, lojalność, punktualność, spokój w obliczu 
kryzysu i szacunek dla władzy. Co ciekawe, przymioty, za które chwalone są 
starsze osoby, nie są wysoko cenione przez organizacje poszukujące pracow-
ników (Dennis, Thomas 2007).

Starsi pracownicy często doświadczają dyskryminacji przy zatrudnieniu, 
a więc jest im trudniej znaleźć nową pracę w przypadku utraty wcześniejszej, 
ponieważ pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby w wieku zbliżającym się do 
emerytalnego. Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 500 przedsię-
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biorców w województwie pomorskim można stwierdzić, że najczęściej unikają 
oni zatrudniania starszych pracowników, podając następujące powody (Frycy, 
Majewska 2010: 45):
• „Specyfika mojej firmy to wyklucza.”
• „Nie zgłaszają się tacy kandydaci.”
• „Osoby w tym wieku są gorzej przygotowane niż młodsze.”
• „Osoby w tym wieku są mniej wydajne.”
• „Chcemy odmłodzić załogę.”
• „Osoby 45+ mają mniejszą skłonność do adaptacji na zmiany.”
• „Niechętnie się dokształcają i mają trudność w uczeniu się nowych technologii.”
• „Więcej chorują i częściej są na zwolnieniach.”
• „Nie są akceptowane przez klientów.”
• „Mają wyższe oczekiwania finansowe.”
• „Mają postawę roszczeniową.”

Spośród czynników natury ogólnej najczęściej wymieniano kwestię kosztów, 
a więc to, że młodym pracownikom można płacić niższe pensje. Istotnym uza-
sadnieniem był też rozwój technologii i komputeryzacja pracy, za którymi starsi 
pracownicy nie nadążają (Frycy, Majewska 2010: 31).

Z kolei Zawadzki przedstawia następujące problemy związane z dyskrymi-
nacją grupy wiekowej 45+ w procesie rekrutacji (Zawadzki 2009: 25):
 – kandydaci nie znają swoich praw w zakresie procedur rekrutacji i selekcji 

(np. brak konieczności podawania informacji o wieku),
 – starsze osoby nie zawsze umieją przedstawić swoje doświadczenie zawo-

dowe w pozytywnym świetle,
 – przydatność do pracy jest oceniana na podstawie wyglądu w czasie wywia-

dów selekcyjnych,
 – odrzucając kandydatów ze względu na wiek, pracodawcy nie podają uza-

sadnienia, co uniemożliwia starszym ludziom zmianę umiejętności na 
pożądane przez pracodawców,

 – stosowana jest dyskryminacja ukryta (np. pytanie o wiek dzieci, kryteria 
selekcji nieadekwatne do danego stanowiska, zbędna biegłość w obsłudze 
komputera),

 – powody ekonomiczne (np. nieopłacalność inwestowania w osoby starsze, 
wygórowane wymagania płacowe, konieczność wypłat gratyfikacji zwią-
zanych ze stażem pracy i kończeniem pracy).

12.2.3. Dyskryminacja najmłodszych pracowników 

Dyskryminacja może dotykać także najmłodszych uczestników rynku pracy, 
w tym absolwentów szkół dopiero rozpoczynających pracę. Ma to miejsce, 
zwłaszcza gdy chodzi o wysokość oferowanych im płac, możliwości zatrudnienia 
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oraz inne warunki pracy (Duncan 2002: 30). Według badań prowadzonych na 
europejskim rynku pracy dyskryminacja ze względu na wiek częściej spotyka 
osoby młode (5,4% ankietowanych w wieku poniżej 24 lat) niż osoby starsze 
(4% ankietowanych w wieku powyżej 50 lat) (Parent-Thirion i in. 2007: 101). 
Również badania Snape’a i Redmana pokazały, że poczucie bycia dyskrymi-
nowanym przez pracodawcę ze względu na wiek jest co najmniej w takim 
samym stopniu rozpowszechnione wśród najmłodszych pracowników jak wśród 
najstarszych (Snape, Redman 2003).

Amerykańskie badania pokazują, że dla pracodawcy czasami bardziej opłacal-
ne może okazać się zatrudnienie starszego niż młodszego pracownika, ponieważ 
ponosi on w związku z jego zatrudnieniem niższe koszty pracy. Można zaobser-
wować również specyficzne działy gospodarki, w których wiek i doświadczenie 
są znacznie bardziej cenione niż młodość – przykładem może być działalność 
związana z doradztwem (Choi i in. 2011).

Dyskryminacja najmłodszych pracowników przejawia się również w mniej-
szym dostępie do różnych stanowisk i rodzajów pracy dla ludzi, którzy są uzna-
wani za zbyt młodych, by je zajmować, co skutkuje tym, że bezrobocie wśród 
grupy najmłodszych uczestników rynku pracy jest najwyższe ze wszystkich grup 
wiekowych, zarówno w Polsce, jak i w większości innych państw zachodnich 
(GUS 2010: 172; Snape, Redman 2003).

Podobnie jak w przypadku starszych pracowników możliwe jest zaobser-
wowanie wielu stereotypów, którymi pracodawcy posługują się w odniesieniu 
do najmłodszych zatrudnionych. Należy do nich na przykład przekonanie, że 
nie są oni godni zaufania i w związku z tym nie należy powierzać im żadnych 
odpowiedzialnych zadań (Loretto i in. 2000).

Młodzi pracownicy są często dyskryminowani podczas awansów jako osoby 
niemające odpowiedniego doświadczenia ani umiejętności. Również podczas 
redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie najmłodsi pracownicy są najchętniej 
zwalniani, bo rozstanie z nimi wiąże się z najniższym kosztem alternatywnym dla 
pracodawcy, który najmniej w takiego pracownika zainwestował (Gardner 1995).

Jak pokazują analizy, średnie wynagrodzenia najmłodszych pracowników 
w państwach OECD od lat 80. XX wieku nieustannie spadają, mimo że są oni 
coraz lepiej wykształceni, a w gospodarce pojawiają się coraz to nowe branże 
i sektory, w których to właśnie młodzi pracownicy powinni być najchętniej 
zatrudniani (Loretto i in. 2000).

12.2.4. Zarządzanie wiekiem

Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem polegają na zwalczaniu barier 
wiekowych, promowaniu różnorodności wiekowej oraz zapewnieniu takiego 
środowiska pracy, aby każda jednostka mogła realizować swój potencjał bez 
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ryzyka bycia pokrzywdzonym ze względu na wiek. Ich przykładami są (Naegele, 
Walker 2006):
 – rekrutacja i odejście z pracy – niepodawanie przedziału wiekowego pod-

czas rekrutacji pracowników, brak bezwzględnego wieku, w którym trzeba 
przejść na emeryturę, możliwość elastycznego czasu pracy,

 – szkolenia, rozwój i promocja – brak ograniczeń wiekowych w dostępie 
do szkoleń,

 – elastyczne formy pracy – zapewnienie starszym pracownikom elastyczności 
w stosunku do godzin/dni pracy – dopasowanie harmonogramów zmian, 
zmniejszenie liczby godzin przepracowywanych dziennie i tygodniowo, 
elastyczne godziny pracy, częściowe przejście na emeryturę, zapewnienie 
płatnych urlopów, model rotacji stanowisk i zwolnienie starszych pracow-
ników z konieczności wykonywania nadgodzin i innej dodatkowej pracy,

 – ochrona i promocja zdrowia – umożliwienie pracy na stanowiskach dopa-
sowanych do ich stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych, zapobie-
ganie chorobom zawodowym i łagodzenie ich skutków,

 – ergonomia stanowiska pracy – lepsze oświetlenie, brak konieczności 
przenoszenia ciężarów, korzystanie z materiałów drukowanych większą 
czcionką i o większym kontraście, możliwość wykonywania ćwiczeń fizycz-
nych.

Według badań przywoływanych już tu Frycy i Majewskiej pracodawcy naj-
częściej wykorzystują takie narzędzia zarządzania wiekiem jak wprowadzenie 
systemu mentoringu w postaci przekazywania wiedzy przez doświadczonych 
pracowników, system szkoleń wewnętrznych oraz tworzenie zespołów wielopo-
koleniowych (Frycy, Majewska 2010: 50). Prawie połowa ankietowanych stara 
się również wykorzystywać zasady zarządzania wiekiem podczas organizowania 
miejsca pracy i jej narzędzi oraz przy dostosowywaniu zadań. Rzadziej zdarza 
się to przy rekrutacji, organizowaniu czasu pracy czy doborze form zatrudnie-
nia. Zaledwie co dziesiąty pracodawca stosuje podczas zarządzania rozwojem 
i karierą specjalne zasady wobec starszych pracowników przy opracowywaniu 
systemu motywacji oraz przy projektowaniu systemu komunikacji i przekazy-
wania informacji (Majewska, Frycy 2010: 55).

Powszechną strategią w wielu krajach europejskich jest premiowanie więk-
szego doświadczenia zawodowego wyższym wynagrodzeniem, jednak taka prak-
tyka zmniejsza konkurencyjność starszych pracowników na rynku pracy, a ich 
oczekiwania płacowe mogą przewyższać oferowaną wydajność pracy. Inną formą 
troski o starszych pracowników jest dbanie o ich zdrowie dzięki specjalnym 
programom profilaktyki zdrowotnej, dodatkowym urlopom wypoczynkowym, 
organizowaniem siłowni w miejscu pracy czy sal do ćwiczeń fizycznych (Zawadz-
ki 2009: 31–35).
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12.3.  Dyskryminacja najstarszych pracowników 
– wyniki badania

12.3.1. Dostęp do awansów

Jeśli chodzi o dostęp do awansów, to wielu rozmówców uważało, że w ich fir-
mie nie zależą one od wieku pracownika, a jedynie od rezultatów wykonywanej 
przez niego pracy. Warto podkreślić, że przytoczone poniżej wypowiedzi należą 
do pracowników z grupy 55+, a więc można uznać je za bardziej wiarygodne.

„To była moja pierwsza praca, którą znalazłam po tym okresie bezrobocia. I zgłosiłam 
się tutaj, okazało się, że akurat potrzebują panią, która by poprowadziła ten zakład. 
Ja już, no wiek, już jestem w tym wieku. (...) U nas to jest to o tyle wymierne, że 
co uszyje, to ma. Nie ma, że starszy więcej czy młodszy, nie, nie.”

(produkcja odzieży,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Taka, co na przykład nie umie czegoś dokładnie zrobić, to nie zaproponują jej 
stanowiska jakiegoś tam czy kontroli jakości, czy brygadzisty, bo ona w ogóle by 
tego nie dopilnowała. (...) Ja też jestem jednym z najstarszych pracowników i nie 
widzę różnicy wcale.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

Nie udało się odnaleźć ani jednej wypowiedzi, w której rozmówca zasygna-
lizowałby dyskryminację najstarszych pracowników w przyznawaniu awansów. 
Natomiast zdarzało się, że uczestnicy badania zwracali uwagę na to, że najstarsi 
pracownicy w ich przedsiębiorstwie nie mają już gdzie awansować, ponieważ 
i tak zajmują najwyższe możliwe stanowiska.

„Kilka takich osób jest, które już mają bliżej do tej emerytury niż dalej. Są w tej 
kadrze zarządzającej.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lat, kierownik)

„Starsze osoby to są już doświadczeni menedżerowie wyższego szczebla, tak że 
ciężko by ich było [awansować].”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 26–34 lat, kierownik)
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12.3.2. Dostęp do szkoleń

Większość rozmówców deklarowała brak jakichkolwiek barier związanych 
z wiekiem w dostępie do szkoleń. Wydaje się, że przynajmniej w sferze for-
malnych deklaracji nie występuje ona w zakładach pracy uczestników naszego 
badania.

„A szkolenia, to wszystko zależy od człowieka. Jeżeli chce się doszkalać, ma i młody, 
i stary pracownik pełen zakres. Chcesz, to się szkolisz, to jest twój wybór, twoja 
decyzja, mówię. (...) Szkolenia są dla wszystkich i wszyscy mogą korzystać.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Uczy się ich [starszych pracowników] wszystkich nowych rzeczy. Właśnie się śmie-
liśmy, że ściągnęli kolegę z emerytury na pół etatu, bo mamy dużo pracy i uczy się 
go Worda, uczy się go Excela, no i każdy ma umieć wszystko.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

Zdarzały się jednak również wypowiedzi osób, które zastanawiały się nad 
zasadnością inwestowania w starszych pracowników, o których wiadomo, że 
będą oni pracowali jeszcze najwyżej kilka lat, a potem odejdą na emeryturę.

„Dzisiaj oczywiście, że inwestujemy, ale na zasadzie takiej, czy warto, bo on odej-
dzie za dwadzieścia cztery miesiące, może za dwanaście albo za trzydzieści sześć. 
Są pewne dylematy jeszcze. Ale generalnie nie można powiedzieć, że traktujemy: 
ty masz pięćdziesiąt lat, to się nie nadajesz do roboty, i w ogóle nigdzie cię nie 
wyślemy na szkolenie. Traktujemy tak samo, tylko zawsze jest opór kierownika. 
Kalkulacja, prawda.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Tak mi się wydaje, ja mam takie odczucia, że tak jest: »A stary to i tak będzie sie-
dział do emerytury, więc jemu tam podwyżki niepotrzebne ni tam szkolenia – chyba 
że sam będzie naciskał, że ja też, panie kierowniku, chcę iść na takie szkolenie«.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Szef uważa, że lepiej inwestować w młodzież, w młodsze osoby, które w jego 
mniemaniu więcej pojmują i mogą potem nawet się podzielić tą wiedzą. I że lepiej 
zainwestować w młodego pracownika, który jest szansą, że będzie na przykład całe 
życie jeszcze pracował w tej firmie, a nie w tych pracowników, którym niewiele do 
emerytury zostało.”

(budownictwo, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Warto zaznaczyć, że z perspektywy kierownictwa brak szkoleń dla starszych 
pracowników często wynika z ich podejścia do kwestii rozwoju własnego. Zda-
niem rozmówcy z branży transportu lotniczego osoby takie często uznają szko-
lenia za zbyteczne, w sytuacji gdy od emerytury dzieli ich już niewiele czasu.

„Nie wymuszam na starszych pracownikach na siłę szkoleń czy angażowania się 
w pewien rozwój. Dlatego że wiem, że ich percepcja jest nieporównywalnie gorsza 
z percepcją młodych ludzi. Dla nich będzie to czasami o wiele trudniejsze, przejście 
pewnych szkoleń. Czasami w ich pojęciu już niezrozumiałe, dlaczego w pewnym 
wieku mają przechodzić pewne szkolenia, kiedy właściwie ich kariera zawodowa 
się kończy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

12.3.3. Nieprawidłowości związane z przechodzeniem na emeryturę

W przypadku wielu przedsiębiorstw, w których zatrudnieni byli uczestni-
cy naszego badania, pracownicy w wieku emerytalnym otrzymują możliwość 
stopniowego przechodzenia na emeryturę – oferuje się im elastyczne formy 
zatrudnienia. Polegają one najczęściej na pracy na część etatu lub też na umowę 
o dzieło. W jednej z badanych organizacji możliwość taką mają nawet 80-latko-
wie, o czym świadczy przytoczona poniżej wypowiedź rozmówczyni pracującej 
w branży architektonicznej. 

„Dalej zatrudniamy na przykład u nas emerytów, którzy odeszli na emeryturę, a  pra-
cują u nas na pół etatu. Jeżeli zdrowie i siła pozwala i mają tę możliwość pracy, 
tak. Tak że u nas nie ma na zasadzie, że wiek to już jakaś tam, powiedzmy, granica 
i już. »Pana czy panią nie przyjmiemy«. Bo jeżeli ktoś tu już kupę lat pracował 
i poszedł od nas na emeryturę, a jest jeszcze w pełni sprawny i był wartościowym 
pracownikiem, to szef nie robi problemu, żeby przyjąć go jeszcze na jakieś pół, 
ćwierć etatu.”

(produkcja artykułów spożywczych, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Ja przepracowałam tam trzydzieści dwa lata, a teraz już pięć lat pracuję, będąc na 
emeryturze i od razu, jak odchodziłam, zaproponowali mi, że mogę do pracy wrócić, 
że – jak tylko zechcę, mogę wrócić i wróciłam. Pracuję i będę pracowała na razie, 
dopóki będę miała zdrowie. Na razie nie widzę, żebym musiała zrezygnować. (...) 
Teraz już dwie koleżanki się szykują na emeryturę, bo już kończą w tych najbliższych 
miesiącach sześćdziesiąt lat (...) i też już są propozycje, że jak pójdziecie, a macie 
ochotę i wam zdrowie pozwala, to wracajcie.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)
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„Więc najstarsi mają tak pod osiemdziesiątkę. Jest takich panów raz, dwa… no 
około dwóch. Jeszcze jeden, pan architekt, też taki starszy mocno… I oni pracują 
na kawałkach etatów albo na umowie o dzieło.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Można jednak niestety zaobserwować również przypadki odwrotne, a więc 
organizacji, w których pracownik jest zmuszany do przejścia na emeryturę, gdy 
tylko osiągnie określony wiek, a jego ewentualna chęć do dalszej pracy nie jest 
brana przez pracodawcę pod uwagę. W niektórych przedsiębiorstwach dotyczy 
to również osób w wieku przedemerytalnym, którym sugeruje się przechodzenie 
na wcześniejszą emeryturę.

„U nas od razu z urzędu, jak dochodzi już pracownik do wieku emerytalnego, to 
jest wysyłany na emeryturę.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Osiągając wiek 65 lat, on nabywa prawo [do emerytury]. To nie znaczy, że musi 
iść… A w kryzysie pracodawca, powiedzmy, wysyłał takiego pracownika… rozwią-
zywał z nim umowę o pracę, zmuszał go do odejścia jak gdyby z firmy. Były takie 
przypadki.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

W niektórych przedsiębiorstwach funkcjonują specjalne programy mające 
na celu zachęcanie w formie finansowej pracowników w wieku przedemerytal-
nym do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W ten sposób przedsiębiorstwo 
dokonuje niezbędnych redukcji stanu zatrudnienia.

„Prezes w tej chwili wpadł na kapitalny pomysł, że wprowadził tak zwany program 
dobrowolnych odejść dla tych ludzi, którzy już weszli w okres ochronny. Proponuje, 
że: słuchajcie, zostało wam jeszcze do końca 3,5 roku pracy, więc ja wam proponuję 
tak, że odejdziecie dobrowolnie, a ja wam za każdy miesiąc pracy z tego okresu 
ochronnego zapłacę, powiedzmy, określoną kwotę pieniędzy. No i wy te pieniądze 
dostaniecie zaraz, jak tylko się skończy okres wypowiedzenia, i będziecie za te pie-
niądze żyli i aż wejdziecie w emeryturę, okres emerytalny, wtedy wam emeryturę 
wypłacą.”

(produkcja metali, �pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Firma moja, chcąc odchudzić stan osobowy, daje możliwość odejścia ludziom 
w pewnym wieku na tę wcześniejszą emeryturę, wypłacając bardzo duże gratyfikacje 
finansowe i są pracownicy, którzy traktują to jako wspaniały moment na przejście 
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sobie na spokojną emeryturę i jednocześnie pozyskanie sporych funduszy, żeby 
sobie to jakoś, no to życie zacząć układać na emeryturze. Są pracownicy, którzy 
skorzystają z tego, bojąc się zagrożenia, że a nuż zostaną zwolnieni, prawda. No, a są 
pracownicy tacy, którzy są zmuszani do tego i traktują to jako... jako nieszczęście.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Jeszcze inną sytuacją, którą opisywali nasi rozmówcy, były przypadki, w któ-
rych pracownicy chcą jak najszybciej skorzystać z prawa do emerytury i nie 
przejawiają najmniejszej ochoty pracować dłużej niż jest to określone w kodek-
sie pracy.

„W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych, szczególnie kierowników sklepu, 
gdy firma zaczęła się tak rozwijać i zaczęły być wprowadzane dziesiątki różnego 
typu nowych systemów (...), to nie ukrywam, że kierownikom sklepów, tym właśnie 
powyżej pięćdziesięciu [lat], było trudno szczególnie. (...) Na szczęście były w tym 
wieku, że mogli przejść na emeryturę i, no nie ukrywam, że (...) po prostu było tyle 
zmian w firmie, że one naprawdę nie były w stanie tego…, może i też nie chciały 
już… (...) Myślę, że im się po prostu nie chciało.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka) 

„Z reguły to mi się wydaje, że jak odchodzą na emeryturę, no to raczej przewaga 
jest takich osób, które odejdą i już nigdzie nie pracują. Znaczy, przynajmniej może 
na poczcie nie. Ale zdarzają się przypadki takie, że właśnie osoba po jakimś tam 
czasie, czasami po roku, po pół roku twierdzi, że jest jej tam, prawda, smutno 
w domu, że nie chce siedzieć cały dzień, to wtedy przychodzi do pracy na te pół 
etatu. (...) Jeszcze może z mojego czasu, z mojej pracy, to się nie zdarzyło mi tak, 
żeby pracownik odchodzący na emeryturę od razu chciał zostać.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Tylko wiesz, to jest też trochę tak, że w naszej branży 60 [lat] jest granicznym 
wiekiem, że już po prostu ci się potem nie chce. Masz już tyle pieniędzy, że masz 
wszystko w nosie.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

W przypadku niektórych z analizowanych przedsiębiorstw odnotowane zosta-
ły przykłady ewidentnych nadużyć i nieprawidłowości związanych z traktowa-
niem pracowników w wieku okołoemerytalnym. Najczęściej wymieniane było 
pozbywanie się osób, którym brakowało zaledwie kilku miesięcy do wejścia 
w okres ochronny przed emeryturą.
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„Bardzo często dotyczy to [zwolnienie z pracy] takich ludzi, pracowników, którzy 
na przykład zostaje im 8 miesięcy do wejścia w okres ochronny. No i to potem 
odbywa się na takiej zasadzie łapanki. (...) Szukają, no i tu jak zobaczą, że mu 
zostało 8 miesięcy czy rok, czy półtora roku do ochrony, to na listę go. (...) Taka 
kobieta, która ma pięćdziesiąt, powiedzmy, pięć lat i brakuje jej do wejścia w wiek 
ochronny (...). Brakuje jej osiem miesięcy i ona po prostu dostanie wypowiedzenie, 
po 6 miesiącach zostanie na zasiłku dla bezrobotnych i kto taką kobietę 55-letnią 
plus, tam, [na] kilka miesięcy zatrudni, jak ona wejdzie za chwilę w ochronny?”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Początkowo firma zapewniała dziewczyny, że jest to praca pewna do emerytury. 
Natomiast to nie jest prawda. Mamy jedną kierowniczkę, która powinna tak za 
4 lata przejść na emeryturę. I ja się cały czas zastanawiam, co z tą kierowniczką 
będzie, bo w salonie, w którym ona pracuje i którym się opiekuje, najprawdopo-
dobniej firma nie przedłuży umowy. Umowa wygasa w tym roku, sierpień. (...) Ja 
się zastanawiam, jak firma po prostu załatwi sprawę z nią. No więc ja widzę tą 
niepewność i ten strach.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

12.3.4. Inne przejawy dyskryminacji starszych pracowników

Jednym z innych przejawów dyskryminacji osób starszych jest także ich 
ograniczony dostęp do pewnych branż czy zawodów, co można zaobserwować 
już na etapie rekrutacji, kiedy zatrudniane są wyłącznie osoby w określonym 
wieku. Poniżej znajduje się wypowiedź rozmówcy pracującego w banku, który 
zauważa, że w oddziałach tego typu instytucji zatrudniani są praktycznie wyłącz-
nie ludzie młodzi.

„Nie widzę, z doświadczeń innych osób w innych bankach, że tak jest generalnie 
wszędzie, że nie ma osób, które są w wieku 50 plus. (...) Uważam, że to jest niewielki 
odsetek ludzi. Może przesadzam. (...) W takiej typowej sprzedaży, to już w ogóle 
sobie nie wyobrażam ludzi pracujących w wieku 60 lat w oddziałach bankowych. Ja 
nie widzę takich osób. Nie wiem, czy ty widziałaś? Bo ja za bardzo nie widzę takich 
osób. (...) Więc uważam, że to jest powszechny jakiś problem. I chyba... znaczy, nie 
mówią o tym ludzie, ale tak jest.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Podobnymi obserwacjami o swojej branży dzieli się rozmówczyni związana 
z produkcją odzieży – uważa, że w jej firmie jest bardzo duża rotacja pracowników 
i stawia się głównie na osoby młode, uważając starsze za wypalone zawodowo.
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„Jest bardzo mało [starszych pracowników] i jest duża rotacja ludzi. (...) Pracow-
nik nie jest szanowany, pracownik jest zmieniany, pracownika się pozbywa. Firma 
potrzebuje młodej, świeżej krwi. Firma wychodzi z założenia, że wypalenie zawodowe 
przychodzi tam po trzech latach czy tam po czterech. Że należy, należy zmieniać, 
zmieniać, dawać cały czas nowych ludzi.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Również w branży produkcji komputerów, związanej z wykorzystywaniem 
najnowszych technologii, niewielu jest starszych pracowników. Według nasze-
go rozmówcy wynika to z braku chętnych do pracy w takim wieku. Podobną 
sytuację obserwuje uczestnik badania zajmujący się reklamą internetową.

„Ciężko jest w takiej branży odnaleźć się osobom zdecydowanie starszym, mam 
na myśli osoby wliczające się do 55. roku życia albo starsze, bo to, myślę, że nie 
jest ich branża. I jest mało osób szukających pracy w tym wieku, bardzo mało, 
relatywnie patrząc po ofertach pracy, po CV, które spływają na różne stanowiska, 
to jest to odsetek. Nie wiem, czy jest to kwestia, że ludzie nie chcą czy się boją, 
bo na niektóre stanowiska myślę, że mogliby się spokojnie sprawdzić i daliby sobie 
radę. Jest to zdecydowanie branża przyciągająca młode osoby.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Mamy dosyć młody ten dział, nie ma osoby zatrudnionej powyżej czterdziestki 
w moim dziale. W całej firmie myślę, że są ze trzy, cztery osoby powyżej czter-
dziestki. Myślę, że to też jest specyfika branży, bo dużo jest, dużo jest działów 
związanych z internetem, gdzie mało jest tego typu osób. Przynajmniej z tego, co 
ja zaobserwowałem.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Kolejnym przejawem dyskryminacji starszych pracowników, który został 
odnotowany w analizowanym materiale badawczym, jest powierzanie im bar-
dziej uciążliwych prac niż młodszym pracownikom, co częściowo można uza-
sadnić ich większym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu zadań.

„Młodzi to mają jeszcze lepiej niż starzy pracownicy z tego względu, że na przykład 
są stanowiska bardziej takie uciążliwe, gdzie młodego pracownika nie poślą, tylko 
starszego przesuwają.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)
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12.3.5. Wady i zalety starszych pracowników

W wypowiedziach rozmówców przewijało się bardzo wiele stereotypowych 
przekonań na temat tego, jakimi wadami i zaletami odznaczają się starsi pra-
cownicy. Poniżej znajdują się przykłady takich cech i właściwości osób okreś-
lanych jako „starsze”. 

Często wymienianą wadą jest ich brak elastyczności, który rodzi problemy 
z akceptacją zmian oraz innowacji w przedsiębiorstwie.

„Myślę, że starą kadrę trudniej jest przestawić na nowe tory, na inny tok myślenia. 
Bo to są nowe czasy, inne wyzwania, więc oni już nie są tak elastyczni, co młodzi. 
Inne spojrzenie czasami i jest o wiele łatwiej pracować, nowe pomysły są wdrażane, 
dlatego stawiamy na młodych, ponoć. Stary, zasiedziały, to i tak będzie siedział, 
i  tak więc właśnie to mi się zaczyna nie podobać.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Drugą wadą starszych pracowników, o której mówią uczestnicy badania, 
są problemy z przyswajaniem nowej wiedzy podczas szkoleń organizowanych 
przez pracodawcę. Nasi rozmówcy najczęściej podkreślali, że starsi pracownicy 
potrzebują znacznie więcej czasu na przyswojenie sobie wiadomości niż młodsi, 
którym ma to łatwiej przychodzić.

„Firma tutaj szkoli, tak że no tutaj nie ma z tym problemu. No mówię, są ludzie, 
którzy są już wiekowo zaawansowani i troszeczkę im to trudniej przychodzi, ale 
dają sobie radę.”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

„Stary to, jak się mówi, mniej może, bo mniej myśli, wolniej pracuje, ma swoje 
przyzwyczajenia, ciężko go przestawić, a ciągle trzeba uczyć się nowości. Trudniej 
przychodzi ta wiedza starszemu niż młodszemu i może dlatego starsi są tak na ten 
boczny tor spychani.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Te osoby są z taką bardziej troską, mi się wydaje, traktowane, że każdy tak... 
Wiadomo, że są ludzie starsi, którzy nie zawsze wiedzą i nie zawsze potrafią sobie 
tak szybko przyswoić, są rzeczy takie, które dla nich są zupełnie takie czasami 
abstrakcyjne i być może troszkę wolniej oni pewne rzeczy sobie tam przyswajają.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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Z kolei rozmówczyni z branży reklamy uważa, że starszym pracownikom 
brakuje kompetencji przywódczych i umiejętności pracy w grupie, co tłumaczy 
ich nawykami z poprzednich miejsc pracy, które odznaczały się inną kulturą 
organizacyjną. 

„Jeśli byłyby to osoby starsze, w okolicach 50 lat, które by miały, by wypracowały 
te kompetencje, szczególnie menedżerskie, to nie byłoby problemu, żeby te osoby 
awansowały. Myślę, że dla ludzi starszej daty trudnością są tego typu kompetencje. 
Oni się jakby wychowali, trochę jakby w innej kulturze firmy, w innym świecie i dla 
nich albo to jest tak, że nie umieją być przywódcami, menedżerami, w takim sen-
sie, że nie umieją zarządzać grupą, albo w ogóle tego nie chcą robić i zarządzają 
indywidualnie, i tak dalej, w sensie: pracują indywidualnie. Głównie to są tego typu 
bariery. Jakoś rzeczywiście to mi się kojarzy, że teraz jak mamy osoby w firmie, no 
to te starsze głównie mają takie bariery.”

(reklama, <250 pracowników, kobieta, 
35–44 lata, kierowniczka)

Kolejną przewijającą się w wywiadach wadą starszych pracowników jest 
słabsze zdrowie i mniejsze możliwości fizyczne w porównaniu z młodszymi 
pracownikami. Kierownictwo najczęściej zdaje sobie jednak sprawę z tego typu 
ograniczeń i stara się oszczędzać najstarszym pracownikom cięższych zadań, 
o czym świadczy chociażby przytoczona poniżej wypowiedź menedżera z branży 
transportu lotniczego.

„Wiadomo, że taka osoba już ma trochę inne zdrowie, trochę inne możliwości. 
Pod pewnymi względami trochę oszczędniej podchodzimy do obciążeń, jakimi jest 
obarczana, typu, że trzeba coś szybko zrobić, gdzieś pobiec, bo to jest typowa praca 
na lotnisku. (...) Nie ma taryfy ulgowej, ale jest taryfa rozsądkowa. Wiadomo, że 
jeżeli, nie wiem, jest paskudna pogoda i tak dalej, ta koleżanka pójdzie na płytę 
i się poślizgnie, to będzie gorzej, niż jak pójdzie ktoś młody, kto prawdopodobnie 
się nie poślizgnie i nie wywali tam gdzieś.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„To jest moment taki, gdzie przedłużając wiek emerytalny, nikt nie pomyślał 
o  ludziach, gdzie ja jeszcze, rok, dwa lata temu dźwigałem te rusztowania, usta-
wiałem, bo jeszcze mi nic nie było, ale po sześćdziesiątce jeden, dwa, trzy, cztery, 
już powinno się coś zmienić, pewne osoby do pewnego wieku troszeczkę powinny 
mieć lżej. To jest ważne, o tu powinna być ta różnica.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55lat)



320 Agnieszka Kacprzak-Choińska

W wywiadach wspomina się także o niższej sprawności starszych pracowni-
ków oraz ich mniejszych możliwościach związanych z wykonywaniem w szybkim 
czasie wielu zadań.

„Ta starsza jest wolniejsza, mniej sprawna, to na takie stanowiska, gdzie są… gdzie 
bardziej obrotniejszy pracownik potrzebny, to nie przesuwają takiej osoby. Na zmia-
nie to też tak starają się ustawić, żeby nie była taka osoba mniej obrotna, tylko 
zawsze w połączeniu z jakąś taką bystrzejszą osobą.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

„Wiadomo, że jeżeli idzie osoba z sekretariatu na sprawę, to jest jej łatwiej, cho-
dzi o szybkość pisania, o bystrość. Tak że przypuszczam, że te starsze osoby nie 
utrudniają, bo same dobrze wiedzą, że sobie tam nie poradzą i po prostu tam są 
osoby młode wysyłane.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

Starsi pracownicy bywają też oskarżani o większą roszczeniowość niż mło-
dzi i mniejsze zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jak zauważa cytowana 
poniżej uczestniczka badania z branży transportu kolejowego, w jej zakładzie 
pracy starsi pracownicy sprawiają wrażenie, jakby im się coś należało z samego 
faktu długiego stażu w tej firmie, a ich codzienna praca wykonywana jest bez 
specjalnej motywacji. Podobnymi obserwacjami dzieli się również rozmówczyni 
z branży działalności pocztowej, która uzasadnia w ten sposób większą skłonność 
swojego pracodawcy do inwestowania w młodszych pracowników.

„Myślę, że starsze osoby, które pracują niekiedy u nas, to zauważyłam, że im się 
bardziej wydaje, że coś im się należy poprzez to, że dłużej pracują w firmie. Czasami 
sobie po prostu odpuszczają, mniej się może starają. Osoby, które przychodzą do 
pracy, starają się pokazać, że są dobrym pracownikiem, ktoś we mnie zainwestował, 
zaufał mi, ktoś mnie przyjął do pracy, więc się chcę pokazać z jak najlepszej strony. 
I się okazuje bardzo często, że ten nowo przyjęty pracownik dokłada wszelkich 
starań. (...) Osoba, która pracuje dłużej, jest na jakimś stanowisku, jakiś constans 
jest. Ona pracuje, przychodzi.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

„Osoba, która pracuje długo, w pewnym momencie się wypala. Może nie chce jej 
się pracować, prawda. A czasami przychodzi osoba, która jest młoda, prężna, zdolna 
i praktycznie mówiąc, warto zainwestować w osobę młodszą, która właśnie spełni 
oczekiwania, niż w osobę taką, prawda, która już kilka lat pracuje i niekoniecznie 
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by się chciała tego czy tamtego uczyć. Czy rozwijać chociażby. Bo uważa, że już no 
ma jakąś tam stabilizację i, prawda, sobie posiedzi i odpocznie.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 
45–54 lata, kierowniczka)

Jeśli chodzi o zalety starszych pracowników, to najczęściej wymieniane było 
ich doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w danym zawodzie i często 
również w określonej organizacji. Konsekwencją tego jest korzystanie z ich 
wiedzy przez pracowników młodszych stażem i kierowanie do nich najbardziej 
skomplikowanych i problemowych zadań. Wielu naszych rozmówców podkreś-
lało także, że dzięki temu starsi pracownicy cieszą się w ich organizacjach 
dużym szacunkiem.

„Żeby mieć doświadczenie, to również trzeba mieć i jakby wiek pewien, no bo to 
jednak przychodzi z wiekiem, zdobycie doświadczenia.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Raczej tak się złożyło, że to są osoby najbardziej doświadczone, więc myślę, że 
bardziej jak autorytety. Mają większą wiedzę, więc jak są jakieś problemowe kwestie, 
to pytania są kierowane do nich.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Ja mam jakąś taką opinię, że ci najstarsi, co przetrwali i jeszcze pracują, to są 
naprawdę dobrzy. Albo to są na najwyższych stanowiskach ludzie, albo to są ludzie 
na super specjalistycznych i mają super wiedzę. Z reguły mi się wydaje, że to się 
pokrywa, tak że jest tutaj respekt pełen zawsze. Albo są ekspertami, albo są twoim 
szefem, więc tak czy siak jest ten szacunek gdzieś tam narzucony.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 26-34 lata)

„Jedyna różnica pomiędzy najstarszymi a najmłodszymi polega na tym, że ci naj-
starsi czasem dostają takie projekty, które są bardzo, bardzo skomplikowane, albo 
bardzo, bardzo wymagają pewnego sposobu prowadzenia ich, pewnych umiejętności, 
do których przez lata byli ci ludzie przyzwyczajani, wdrażani. I oni to po prostu 
potrafią. Więc jeśli pojawia się taki projekt, no to wiadomo, że on automatycznie 
pójdzie do tej osoby najstarszej, bo ona go zrobi, będzie wiedziała, jak. Nie będzie 
trzeba tłumaczyć, wdrażać, natomiast ci młodsi przy okazji zostają, stają się podwy-
konawcami różnych elementów w tym projekcie, obserwują tego starszego, często 
biorą udział we fragmencie chociażby i oni się uczą.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik)
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„Mi się wydaje, że po prostu rzecz jest taka, że starszy, jak i starszy człowiek, tam 
i starszy pracownik, zawsze po prostu, i jak jest dobry fachowiec ma po prostu 
poszanowanie w tych młodszych oczach… tak się to mówi… młodszych pracowni-
ków. Tak że po prostu, jeżeli wiedza, starszy pracownik chęć ma po prostu, jak się 
to godo, pouczenia, tyż dobrze się jest widzianym, o!”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„W symbiozie żyją z tymi starszymi, tak jak widzę, że rozmawiają między sobą. Tutaj 
nawet takie… dla mnie to też jest korzystnie, bo ta bardziej doświadczona pomoże 
tej dziewczynie. A siedziały akurat obok siebie, przy maszynie, jedna starsza, a ta 
druga mogłaby, a ta młodsza, mogłaby być jej matką, miały jakieś tam wspólne 
kontakty, na drodze prywatnej jakby dogadywały się. Ale też i fachowe rzeczy ona 
jej przekazywała różne, które ona miała, tamta miała lepsze doświadczenie. Ci 
najstarsi mają może większe uważanie nawet.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Duży szacunek jest do ich [starszych pracowników] wiedzy. Cała wiedza, którą 
my posiadamy, pochodzi od nich, wszystko, co sami wypracowaliśmy i czego sami 
się nauczyliśmy, pracując, odkrywając wiedzę na własną rękę. Ale wiemy, że nasi 
pracodawcy posiadają ogromną wiedzę i to oni jakby stworzyli tą firmę i oni wypra-
cowywali wszystko, co do tej pory się tu dzieje. Ta ich wiedza była podwaliną do 
dalszej działalności. Tak więc jest szacunek i nie ma żadnej dyskryminacji.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Zdaniem niektórych uczestników badania długi czas pracy w danej organi-
zacji świadczy też o większej lojalności starszych pracowników wobec praco-
dawcy. Poniżej zaprezentowany jest przykład wypowiedzi rozmówczyni z branży 
hotelarskiej, która przyznaje, że w jej miejscu pracy starszym pracownikom 
przysługują z tytułu długiego stażu pracy specjalne nagrody.

„Tutaj mamy taki specjalny program (...). Takie docenianie ludzi, którzy są już 
wiele lat w firmie. Dostają specjalne wyróżnienia, z reguły mamy takie właśnie 
gale, pracownik miesiąca i tak dalej. Jeżeli ktoś już pracuje 5 lat, 10, 15, bo i są 
takie osoby, które pracują od początku, jest to bardzo doceniane. (...) Bardzo się 
docenia to, że ktoś jest lojalny dla firmy, że pracuje w niej długo. (...) No na pewno 
oni są bardziej zadomowieni w tej firmie i na pewno już się inną pozycją cieszą, 
chociażby dlatego że mają większe doświadczenie.”

(hotel, �250 pracowników, 
kobieta, 26–34 lata)
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„Osoby starsze są zdecydowanie bardziej lojalne.”
(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Pracodawcy w związku z tym darzą też starszych pracowników często więk-
szym zaufaniem, powierzają im bardziej odpowiedzialne zadania i dają większą 
swobodę w ich wykonywaniu.

„Do tych [starszych] pracowników, wiadomo, ma się większe zaufanie. Powierza im 
się bardziej odpowiedzialne zadania (...). Do kogo ma się większe zaufanie, komu 
większą odpowiedzialność można powierzyć? To są ci starsi pracownicy i im też 
wolno trochę więcej.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka) 

Kolejnym przykładem zasobu, którym odznaczają się starsi pracownicy, 
a  którego brakuje młodszym, jest rozbudowana sieć kontaktów zawodowych 
i znajomości, dzięki którym mogą oni pewne sprawy załatwić szybciej i spraw-
niej niż młodzi pracownicy.

„To jest tak specyficzna organizacja, że ci starsi pracownicy mają, no dużo lepiej, 
jeśli chodzi nie tylko o wynagrodzenie, ale też w ogóle jakby o załatwianie pewnych 
spraw, bo ważne jest, żeby znać dużo osób. Jeśli firma jest bardzo duża, to żeby 
coś załatwić, to najłatwiej załatwić, jak się zna po prostu ludzi. Więc to są osoby, 
które znają, znają dużo osób, bo siłą rzeczy w tej firmie już dużo osób poznały i są 
w stanie szybciej coś łatwiej załatwić niż ci młodzi.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Ostatnią zaletą starszych pracowników, która została wymieniona przez 
uczestników naszego badania, było lepsze podejście do klienta. Według roz-
mówczyni z sektora handlu detalicznego starsi klienci wolą zwracać się z prośbą 
o pomoc do sprzedawców, którzy są w zbliżonym wieku.

„Co więcej, są bardzo dobrze odbierani przez klientów. Na przykład taki pan pięć-
dziesięcioletni, jak ma podejść do dwudziestoletniej dziewczyny na multimediach 
i się spytać o grę komputerową, kiedy on nie ma zielonego pojęcia o tym, to on 
tego nie zrobi. Natomiast do pana w swoim wieku albo do pani to nie ma tego 
typu oporów.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, 
45–54 lata, kierowniczka)
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12.4. Dyskryminacja najmłodszych pracowników

12.4.1. Dyskryminacja przy zatrudnianiu

Niektórzy z uczestników badania zauważają, że ich pracodawcy w ogóle nie 
zatrudniają młodych ludzi z uwagi na to, że brakuje im doświadczenia niezbęd-
nego przy wykonywaniu określonej pracy. Przykład takiej polityki znajduje się 
w poniższym cytacie z wywiadu z pracownikiem z branży produkcji metali, jak 
również w wypowiedzi rozmówczyni z branży nieruchomości.

„To firma taka, że tych młodych pracowników, takich młodocianych, w ogóle nie 
zatrudniamy, ponieważ takiej, powiedzmy, pracy na takich maszynach nie każdy 
potrafi wykonywać. Nie ma tu żadnych młodych pracowników, typowo po szkole. Są 
tu raczej wszyscy doświadczeni. (...) Nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy zatrudniali 
takiego młodego, no.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„W branży, czy w zarządzaniu nieruchomościami, czy w budownictwie, to doświad-
czenie jest elementem niezbędnym. Bez doświadczenia, uważam, nie da się dobrze 
wykonywać tej pracy. (...) Wydaje mi się, że nie da się tak naprawdę dobrze wyko-
nywać tej pracy, nie mając doświadczenia zawodowego.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Również rozmówca z branży działalności w zakresie architektury zauważa, 
że w jego zakładzie pracy od bardzo wielu lat nie przyjęto żadnego młodego 
pracownika. Nie podaje jednak przyczyn tego stanu rzeczy.

„W moim zespole… no nie wiem, ile lat, ze dwadzieścia lat, nie było nikogo nowe-
go. Może piętnaście, młodego. Więc nie mam bezpośrednich kontaktów z młodymi. 
Byli jacyś praktykanci czasami. (...) Ja uważam zresztą, że to był ogromny błąd 
biura projektów i to nie był tylko mojego, ale większości biur projektów, że nie 
przyjmowały ludzi do pracy (...) i w tej chwili projektantów-instalatorów młodych 
to jest na palcach policzyć, bo po prostu ich nie ma.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat) 

Z kolei rozmówczyni z branży produkcji artykułów spożywczych zauważa, 
że młodym pracownikom często brakuje motywacji do pracy. Natomiast jeśli 
uda się przyjąć do pracy młodą osobę, której nie brakuje chęci do dobrego 
wykonywania swoich obowiązków, to brak doświadczenia nie stanowi żadnej 
przeszkody.
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„To kwestia jest tylko, czy jest chętny młody człowiek do pracy czy nie jest chętny. 
Tylko tymi kategoriami się patrzy, bo może on jeszcze nie ma takiego doświad-
czenia, ale jeżeli jest chętny, i [robi], o co się go poprosi, i chwyta pracę, i robi 
tak, jak potrzeba, mimo że nie jest jeszcze taki perfekcyjny, ale jest chętny. Naj-
ważniejsza chyba jest chęć do pracy, jeżeli przyjmie nawet szef kogoś młodego po 
szkole i jeżeli on jest chętny do pracy, to nie ma dyskryminacji, że brak ci jeszcze 
doświadczenia. Najważniejsze, żeby robił, żeby pracował, żeby robił to solidnie, to, 
to jest najważniejsze.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Niektóre przedsiębiorstwa stosują specjalne programy skierowane do absol-
wentów wyższych uczelni, które mają za zadanie zidentyfikować osoby zainte-
resowane pracą w ich firmie i dostarczyć im odpowiednie wsparcie na etapie 
rozpoczynania pracy. Dotyczy to zwłaszcza branż technicznych poszukujących 
inżynierów, reprezentujących specjalności, o które trudno na rynku pracy. Poniżej 
przykład takiego programu, opisany przez rozmówcę z branży produkcji metali.

„My od paru lat prowadzimy taki program [nazwa programu]. Zaczęliśmy od kadry 
inżynieryjno-technicznej, czyli uderzyliśmy w dwa takie ośrodki [nazwy uczelni]. 
Oczywiście uczelnie są inne też, ale głównie te dwa obszary. I tam promujemy 
naszą firmę, że warto w niej pracować. (...) Z tych czystych technologii, czyli że 
się tak wyrażę, zawodach, gdzie jest coraz trudniej pozyskać młodych ludzi, bo 
kierunki umierają, jeżeli huty nie przyjmowały przez lata, to wiadomo, że uczelnie 
od tych kierunków uciekały, do generalnie bardzo, powiedzmy, odległych od hut-
nictwa specjalizacji, zawodów, które w hutnictwie się wykorzystuje. Ten program 
jest nakierowany na absolwentów, ale obserwujemy już studentów ostatnich lat. No 
i najlepsi, można powiedzieć, w wyniku rekrutacji zostają do nas przyjęci. Odbywają 
tak zwany staż. (...) I jeżeli wszystko jest OK, czyli stażysta (...) nasze oczekiwania 
spełnia, jest przyjęty już na czas nieokreślony. Na stanowisko od specjalisty wzwyż.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

12.4.2. Dyskryminacja w zakresie wynagrodzeń

Bardzo wielu naszych rozmówców jako przykład dyskryminacji młodszych 
pracowników podawało ich niższe zarobki, co najczęściej jest związane z bra-
kiem różnego rodzaju dodatków wynikających ze stażu pracy oraz zajmowania 
przez nich najniższych stanowisk w organizacji.

„Warunki mają takie same. Znaczy – wiadomo, że nie płacowe, bo zaczynają może 
od niższego poziomu.”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)
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„Tylko kwestia pensji, no nie. (...) Do pięciu lat taki pracownik tego dodatku sta-
żowego nie ma. Czyli to, co tam uzgodnione jest, jaką ma pensję dostać, to się 
przeważnie w oparciu o rynek okolicznych zakładów bada i takie uposażenie on ma. 
Nie jest to duże wynagrodzenie, ale jest porównywalne, że może się nie opłacać 
na przykład iść do Biedronki.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Jeśli chodzi o zarobki, no to oczywiście mniejsze. (...) Mamy bardzo dziwny system 
wynagradzania, bo jest bardzo dużo dodatków, między innymi dodatek stażowy, czyli 
te dodatki w sumie dają jakby większą kwotę pensji niż wynagrodzenie zasadnicze. 
I to jest dziwne, ale jest duży właśnie dodatek stażowy, czyli osoby, które pracują po 
dwadzieścia lat w spółce, jest mnóstwo takich osób, po prostu zarabiają najwięcej.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Pracownicy, którzy przychodzą do pracy, mają niższą pensję niż ci, którzy pracują 
już kilka lat.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Niektórzy rozmówcy zauważają, że niskie płace oferowane młodym pracow-
nikom często stanowią problem dla pracodawcy, ponieważ młodzi ludzie nie 
chcą w ogóle podejmować pracy za tak niskie wynagrodzenie albo szybko się 
zniechęcają i odchodzą. Uczestnik badania z branży produkcji metali uważa, że 
jest to wina kierownictwa, które w niedostatecznym stopniu informuje nowych 
pracowników o możliwościach otrzymania wyższych wynagrodzeń wraz z osiąg-
nięciem dłuższego stażu pracy.

„Jeżeli przychodzi młody pracownik i, no to ten, ta propozycja płacy na początku 
w [nazwa firmy] to nie jest atrakcyjna, no bo oczywiście nie można komuś dać 
pensji takiej, no żeby on został w firmie, bo jest okres próbny oczywiście, gdzie on 
został w firmie. (...) Minusem jest to i jak ktoś powie, no jaka pensja na początek, 
bo powiedzmy, 2600 brutto. No to taki absolwent mówi: cholera, kupuję bilet, lecę 
do tego, do Irlandii, albo no... No chyba że ktoś mu przedstawi perspektywy takie, 
że: słuchaj, jak w temat wejdziesz, przeszkolimy cię, to będziesz potem zarabiał 
tyle jak tamten czy ten, na tym stanowisku. Taki młody, co przyjdzie do firmy, to 
musi być cierpliwy, no.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Dyskryminacja płacowa może przybierać też formę pozbawiania młodszych 
pracowników możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy na skutek prze-
kazywania tego typu zleceń wyłącznie starszym pracownikom, jak w opisanym 
poniżej przykładzie.
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„Jeżeli są jakieś płatne dyżury, tudzież płatne dodatkowe nadgodziny w weekendy, 
w których trzeba wspierać klienta podczas jakiś testów, projektu czy czegoś takiego, 
to raczej nie zleca się ich młodszym pracownikom.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Tylko w jednym przypadku rozmówczyni uważa, że młodzi pracownicy są 
w jej organizacji finansowo faworyzowani jako cenniejsi niż starsi pracownicy.

„A finansowo przez to... właśnie u nas jest dziwnie, co zaczyna mi się nie podobać, bo 
preferuje się właśnie młodego, bo jest bardziej elastyczny, bo jest bardziej uległy i wtedy 
go się tak szybciutko na piedestał wynosi. (...) Jesteś młody raczej właśnie czy otwarty 
na zmiany, nie wiem, jak to rozumieć, że ten młody jest właśnie tak ceniony teraz.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

12.4.3. Dostęp do szkoleń

W analizowanym materiale badawczym pojawiło się bardzo niewiele przyk-
ładów wypowiedzi osób, które twierdziły, że u ich pracodawcy młodzi pracow-
nicy mają ograniczany dostęp do szkoleń. Zazwyczaj opisywana jest sytuacja 
odwrotna, a więc taka, w której oferuje im się więcej szkoleń niż starszym 
pracownikom, z uwagi na konieczność przyuczenia do stojących przed nim 
zadań i obowiązków.

„Osoby młode, które przychodzą do pracy, oczywiście takich szkoleń mają więcej, 
bo chodzi o to, żeby one jak najszybciej, jak najwięcej się nauczyły i stawały się 
takimi w pełni samodzielnymi pracownikami.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Udało się wskazać również przykład organizacji, która ma specjalny program 
szkoleń skierowanych do najmłodszych pracowników, najczęściej absolwentów 
wyższych uczelni, rozpoczynających dopiero pracę w zawodzie.

„Jak przychodzi młody człowiek, skończy ten [nazwa programu], to on ma tak 
zwanego opiekuna, on specjalnie się u nas nazywa, z nazwy, i jak masz problem, 
to idziesz do niego. Opiekuje się przez pewien okres. Jeżeli masz talent, to my 
wyławiamy. (...) Oni są prowadzeni za rączkę, później są prowadzeni, jak to się 
mówi, najpierw za dwie ręce, później za jedną rączkę, a później mają opiekunów. 
I później, jak to się mówi, wchodzą w rytm, mogąc trafić do tego projektu [nazwa 
programu], prawda. Młodość, to jest przyszłość tej firmy.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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Rzadko zdarzyły się przykłady przedsiębiorstw, w których pracodawcy nie 
chcieli inwestować w najmłodszych pracowników, głównie z powodu traktowa-
nia ich jako pracowników tymczasowych, zatrudnionych w elastyczny sposób, 
a nie członków stałej załogi.

„Żeby korzystać z tych wszystkich przywilejów, o których mówiłam, czyli zwrot za 
dokształcanie, za studia, za język obcy, za szkolenia i tak dalej, to trzeba pracować 
minimum rok w spółce, czyli pracownik, który pracuje krócej, no może albo nie 
dostać, albo jeśli ma takiego dyrektora, który się gdzieś tam uprze i będzie mu 
pomagał, to może mu się uda dostać tak odstąpienie jakby od tego, czyli na zasadzie 
odstąpienia może jakąś tam refundację dostać.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Jeszcze inną przyczynę niechętnego szkolenia młodszych pracowników przez 
niektórych pracodawców podaje kolejny rozmówca z branży transportu kole-
jowego, który obawia się, że w ten sposób młodzi pracownicy mogą stać się 
dla niego konkurencją, przez którą straci pracę.

„W tej chwili, wie pani, jest taka, brutalnie mówiąc, jest taka rywalizacja na rynku 
pracy, że jedna drugiej osoby, to tak zaobserwowałem, nie chce szkolić. Wiesz, 
mówi, no ja cię wyszkolę, a ty na moje stanowisko pójdziesz, no jesteś młodsza albo 
masz lepsze wykształcenie. To jest taka prawda. W tej chwili nie ma takiej wielkiej 
niechęci, ale no takie założenie trzeba przyjąć, ten, że jak ja wyszkolę kogoś na 
moje stanowisko, to mogę się spodziewać, że ja stracę tą pracę.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Z kolei rozmówczyni z branży architektonicznej uważa, że brak inwestycji 
u jej pracodawcy w najmłodszych pracowników jest rezultatem tego, że w zarzą-
dzie zasiadają głównie osoby starsze.

„Pracodawca nie inwestuje w kadrę wieku średniego czy młodszego, dlatego że… 
może dlatego że w zarządzie są osoby starsze.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

12.4.4. Dostęp do awansów

Jeśli chodzi o dostęp do awansów, większość uczestników badania przyz-
naje, że w ich przedsiębiorstwach jest on bardzo ograniczony w przypadku 
najmłodszych pracowników, ponieważ często o awansie decyduje staż pracy 
lub znajomości, a nie jedynie wiedza merytoryczna i kompetencje.
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„W niektórych działach to się obserwuje właśnie, że jeżdżą raczej już te same 
osoby, które już zajmują jakieś stanowiska, a młodzi muszą poczekać w kolejce.”

(górnictwo, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„O awansach nie ma w ogóle mowy. Awans dostają osoby, które już coś tam poznały.”
(produkcja odzieży, �250 pracowników, 

kobieta, �34 lata)

„Jeżeli chodzi o awans, to w przypadku tych bardzo młodych pracowników, to ja 
nie widzę. (...) No nie ma aż tak dużego odejścia osób obecnie zajmujących stano-
wiska, a oni już czyhają na te stanowiska. Natomiast nie ma też takiej perspektywy 
rozwoju firmy, żeby się nowe działy, nowe struktury tworzyły, żeby zaczerpnąć te 
osoby jako rezerwę kadrową.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Na pewno nie ma żadnego programu wdrażania menedżerskiego czy szybkiej ścieżki 
kariery. No raczej to tak lekko nie mają, no… (...). Firma na wyższe stanowiska 
szuka ludzi doświadczonych (...). Powiem szczerze, że nie znam… Choć nie – znam, 
że w ciągu trzech, czterech lat ludzie awansowali. Więc to też nie jest tak, że 
w  ogóle nie. Tylko łatwiej jest zacząć w jakimś serwisie czy call center i stamtąd 
iść dalej, awansować.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„A awanse? To, jak mówiłem, wiek nie odgrywa roli, raczej znajomości i to, kto 
z kim gdzieś tam pije wódkę czy coś w tym stylu, tak bardziej niż wiek.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Do awansów oczywiście ciężej, jak gdyby jest narzucone z góry, że przez dwa, trzy 
lata, załóżmy, o awans jest ciężko. (...) Znaczy, sama ścieżka kariery jest dosyć prosta, 
bo jest asystent projektanta, załóżmy, i projektant, a później to już jest kierownik 
nad nim jak gdyby. Więc tutaj jest mała jak gdyby możliwość awansu, ale jest tak 
właśnie z góry narzucone, że przez dwa, trzy lata, załóżmy, jeżeli ktoś przychodzi nie 
z doświadczeniem, załóżmy, to jest jako asystent, a potem przechodzi jako projektant.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Jeden z pracowników z branży działalności finansowej i ubezpieczeniowej 
zauważa, że awansowanie młodszych pracowników mogłoby zepsuć atmosferę 
w miejscu pracy z uwagi na to, że starsi pracownicy poczuliby się urażeni.
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„Teraz właśnie sobie coś uzmysłowiłem, że nawet jeżeli byłaby możliwość awanso-
wania takiego młodego pracownika, no to sam wiem na własnym przykładzie, że 
jest obawa tego, że u przełożonego, że inni pracownicy się obrażą. (...) I to nawet 
jest wpisane w ścieżkę awansu, kompetencji, że ileś lat trzeba wysłużyć na danym 
stanowisku, żeby mieć ten awans.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Podobne obserwacje ma rozmówca z branży reklamowej, która uważa, że jego 
kariera zawodowa została zatrzymana z powodu jego młodego wieku i będzie 
zmuszony teraz zatrzymać się na pewnym poziomie w hierarchii organizacji, 
dopóki nie osiągnie starszego wieku.

„Osoby, które są nade mną, a w tym momencie są de facto dwie osoby nade mną, 
z czego jedną jest dyrektor zarządzająca. (...) Na pewno nie ma możliwości, żebym 
przeskoczył nad którąkolwiek z tych osób. Też ze względu na doświadczenie, rów-
nież ze względu na wiek, bo jestem zdecydowanie najmłodszą osobą w firmie na 
takim stanowisku i w pewnym momencie, myślą, że ze względu na wiek tej osobie 
już wystarczy. Jest młoda niech zapauzuje sobie tutaj, no ale ja niekoniecznie chcę 
zapauzować, no bo z jakiej racji?”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Uczestniczka badania z branży hotelarskiej zauważa, że w jej organizacji 
znaczenie ma nie tyle wiek pracownika, co jego staż pracy w tym przedsiębior-
stwie. Młodsi pracownicy zazwyczaj nie awansują, dlatego że również ich staż 
nie jest zbyt długi. Natomiast w przypadku osób trochę starszych, przeskaki-
wanie w hierarchii organizacji ponad osoby starsze wiekiem nie jest żadnym 
problemem. Podobne obserwacje poczynił rozmówca z branży telekomunikacji.

„Jeżeli chodzi o awans, to po prostu zależy od tego, kto jest… Trzeba, że tak 
powiem, swoje odsłużyć, żeby móc pójść dalej. Ale w tym momencie nie jest to 
ważne, czy ma się lat 20, czy 40. Jeżeli już swoje się tak trochę w tej firmie odbębni, 
ma się doświadczenie, to jak najbardziej można iść w górę. I można przeskoczyć 
osoby starsze wiekiem.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Jeśli chodzi o awanse, no to myślę, że tutaj mają raczej małe pole do popisu, 
dlatego że stanowiska kierownicze, stanowiska takie wyższe, są zajmowane przez 
osoby, które jak gdyby, no przyszły do tej firmy i pracują już dość długo. Więc 
takie mi się wydaje osoby świeżo, które przychodzą do pracy, nawet już nie chodzi 
o wiek, że to są młode osoby, bo generalnie w ogóle nowi pracownicy raczej mają 
ograniczony dostęp do jakiś takich awansów czy kierowniczych stanowisk.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)
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12.4.5. Inne przejawy dyskryminacji młodych pracowników

Jeśli chodzi o przykłady innych przejawów dyskryminacji młodych pracow-
ników w miejscu pracy, to często przewijał się w wypowiedziach rozmówców 
wątek zlecania im gorszych zadań niż pozostałym pracownikom. Zazwyczaj chodzi 
tu o prace mniej ciekawe, łatwiejsze, niewymagające od pracownika specjalnej 
wiedzy, umiejętności ani zaangażowania. Jako uzasadnienie takiego stanu rzeczy 
kierownicy i starsi pracownicy podawali brak doświadczenia młodych pracowników 
i konieczność poznania pracy od podstaw, a więc od najbardziej elementarnych 
czynności w tej organizacji.

„Oczywiście, wiadomo jest, że młody pracownik musi poznać pracę od podstaw, więc 
przechodzi się wszystkie szczeble. Przynajmniej mi się tak wydaje, że tak powinno być 
i ja tą zasadę stosuję, żeby właśnie być przy roznoszeniu leków, przy przyjmowaniu 
towaru, przy sprawdzaniu towaru. Jak się tego nauczy, to przechodzi następne etapy.”

(farmacja, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Jest tylko moja dbałość o takiego pracownika, żeby trochę go zacząć wprowadzać 
w pewne czynności, zobaczyć jego umiejętności, no ale takim językiem typowo 
budowlanym to się nieraz mówi, że trzeba pojeździć trochę na tym młodym, ale 
nie w sensie, że go trzeba zdominować, upokorzyć… (...) Niekiedy jakieś podrzędne 
prace, (...) takie porządkowe czy jakieś inne, które już pracownik starej daty by miał 
robić na zasadzie, no że przenieś, donieś... No to niekiedy ten młody pracownik 
go się w ten sposób tak jakoś sprawdza, a poza tym, no to jest kwestia też samego 
młodego pracownika.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

W niektórych przypadkach starsi pracownicy nie tylko wysługują się młod-
szymi przy wykonywaniu prostszych prac, ale również przedstawiają później 
efekty ich pracy jako własne.

„Jestem najmłodsza w zespole pod względem stażu. (...) Wieku też. Są na mnie 
spychane najgłupsze zadania. Takie w sensie najbardziej proste, najbardziej podsta-
wowe i szef zleca je, powiedzmy, innemu pracownikowi, a że on wie, że może się 
mną wysłużyć w tej prostej czynności, to po prostu mi ją podzleca. I przedstawia 
później jako zrobione przez niego. Co to mnie, bardzo.... nie jest to komfortowa 
sytuacja. (...) Aczkolwiek, no po prostu ten pan uważa siebie za bardzo ważną 
personę w firmie i myślę, że akurat jego się nie zmieni, bo ma taki sposób bycia. 
Wcześniej pracowała inna koleżanka w firmie, której właśnie on tak wszystko odda-
wał, ona była wtedy najmłodsza i najkrótsza stażem. Zrezygnowała z pracy, między 
innymi przez tego pana. No a ja teraz trafiłam na to samo stanowisko. Ten ciężar 
po prostu został przerzucony.”

(budownictwo, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Innym przejawem dyskryminacji młodych pracowników wskazywanym przez 
rozmówców jest oferowanie im wyłącznie elastycznych form zatrudnienia, nie-
zależnie od ich prawdziwych potrzeb czy oczekiwań.

„– Ja myślę, że [najmłodsi pracownicy] mają gorsze formy zatrudnienia.
– Czyli mają umowy cywilnoprawne?
– Tak sobie wyobrażam. Sam, jakbym zatrudniał, to bym tak zrobił. Lepiej tak niż 
w ogóle. A najlepiej, jakby w ogóle młody człowiek sobie firmę założył, to by było 
najłatwiej. Też wiele osób tak właśnie pracuje na jakieś firmowe zlecenia, z tego, co 
wiem, to sobie chwalą. Z tymi najmłodszymi to myślę, że by mogło lepiej wyglądać.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Kilku rozmówców podawało przykłady zachowań, które można zaklasyfi-
kować jako mobbing młodszych pracowników. Zauważali oni, że kierownicy 
w niewybredny sposób częściej zwracają im uwagę niż starszym pracownikom.

„Chyba młodszego łatwiej jest odgórnie opieprzyć, jak ja mówię, czy kierownik 
użyje jakiejś tam takiej, no wyżyje się po prostu. Wydaje mi się, że łatwiej jest 
tak na młodszym niż na doświadczonym, bo chyba trudniej, bo jednak mają opory 
jakieś takie.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Najmłodsi, najtańsi wykonują najgorsze prace. (...) Wiadomo, że jakby hierarchia 
jest hierarchią. Młodszemu wolno mniej. Są tacy starsi, którzy uważają, że zjedli 
wszystkie rozumy, wiedzą wszystko najlepiej. Ale to jest słabe. No i krytykują naj-
młodszych, wyżywają się wręcz na nich, mogę powiedzieć.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Z kolei rozmówca z sektora użyteczności publicznej uważa, że w jego orga-
nizacji młodzi pracownicy są poddawani czemuś na kształt wojskowej fali w celu 
sprawdzenia, czy nadają się do pracy w danym przedsiębiorstwie.

„Myślę sobie, że w ich przypadku może być tak, że te osoby młodsze są siłą rzeczy 
trochę inaczej traktowane przez te osoby starsze. (...) Być może takiej, jakby to 
powiedzieć, no.... nie chcę powiedzieć: fali… ale takiego falopodobnego sprawdzenia 
doświadczenia młodego albo, że tak powiem nabycia doświadczenia przez młodego, 
więc myślę, że to prędzej w tym układzie bym to mógł, że tak powiem, widzieć.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Swoisty okres przejściowy dla młodych pracowników, którzy powinni naj-
pierw udowodnić swoją wartość, a dopiero potem mogą być traktowani jak peł-
noprawni członkowie organizacji, obowiązuje również u rozmówczyni z branży 
transportu kolejowego.

„– Czy ma pani takie poczucie, że ten najmłodszy pracownik jest traktowany tro-
szeczkę gorzej?
– To znaczy myślę, że tak. To wiadomo, że jest gdzieś przyjęte i musi jakiś okres 
z nami przebyć. Pokazać się też, bo jeżeli jest rekrutacja wewnętrzna, to jest inaczej, 
bo kogoś znam, chcę pozyskać, tak jak w przypadku tych dwóch pań. Natomiast 
jeżeli to jest rekrutacja zewnętrzna, to już jest inaczej. To już musi, że tak powiem…
– Udowodnić swoją wartość?
– Dokładnie tak.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

W przypadku jednej z firm z branży budowlanej młoda pracowniczka skarży 
się również na brak szacunku ze strony starszych współpracowników, przeja-
wiający się chociażby w mówieniu jej na „ty” przy konieczności zachowania 
przez nią formy „pan/pani” wobec osób starszych wiekiem.

„Zresztą, to właśnie też jest tak, że ja do wszystkich pracowników, oprócz tej młodej 
dziewczyny, mówię: »proszę pani«, »proszę pana« i dalej imię, a do mnie wszyscy 
pracownicy pozostali mówią po imieniu, ale właściwie ja na to wyraziłam zgodę, 
a do tej drugiej koleżanki część mówi po imieniu, a część »proszę pani«.”

(budownictwo, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Podobne obserwacje ma uczestniczka badania z branży handlu detaliczne-
go, która uważa, że osoby, które jej nie znają, często oceniają ją z góry przez 
pryzmat jej młodego wyglądu i nie traktują na początku poważnie. Zdaniem tej 
pracowniczki wynika to z postrzegania jej jako osoby niemającej odpowiedniego 
stażu ani doświadczenia.

„Natomiast zauważyłam i… to raczej wynika ze mnie, że w momencie kiedy jest 
pierwszy kontakt taki…. Ktoś mnie nie zna i pierwszy kontakt jest taki bezpośred-
ni, ponieważ wyglądam na osobę dość młodą i jestem młodą osobą w porównaniu 
z  tymi, z którymi się spotykam, i mam sposób bycia taki, jaki mam, jestem raczej 
bezpośrednia. Czasami widzę, że na początku jest takie: hmm, młoda dziewczyna, 
co ona tam wie o życiu. Czasami widzę, że ten pierwszy kontakt jest troszeczkę 
zaburzony przez to, że wchodzi dziewczyna, która ma dwadzieścia parę lat, a będzie 
tutaj tłumaczyła menedżerom, co mają robić i jeszcze potem ich rozliczała z tego. 
Ale potem, jak już dochodzi do współpracy, to nigdy nie miałam, nie spotkałam 
się z takimi problemami.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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Również rozmówca z branży reklamowej zauważa, że starsi od niego wie-
kiem podwładni lub współpracownicy mają często problem z zaakceptowaniem 
jego autorytetu i często pozwalają sobie na złośliwe uwagi pod jego adresem. 
Jednak podobnie jak w przypadku opisanym wyżej, po pewnym czasie osoby 
takie przekonują się do niego.

„Mam takie szczęście, że bardzo często jestem najmłodszym pracownikiem w dużych 
działach. Zacząłem studia troszeczkę wcześniej i też zacząłem pracować na pełen 
etat dużo wcześniej, przez co praktycznie zawsze jestem najmłodszy i tutaj też tak 
jest. Też jest to pewien problem, ponieważ mam osoby nawet o osiem, dziewięć lat 
starsze de facto, które pracują na stanowisku poniżej i było kilka złośliwych żartów 
tak naprawdę na ten temat i nadal się pojawiają. (...) Uważam, że może być to 
pewien problem dla niektórych osób, jeśli młodsza osoba jest na wyższym stano-
wisku, mają problem z zaakceptowaniem autorytetu tej osoby czy też mnie nawet 
w pewnych sytuacjach, ale tylko na krótką metę. Tak naprawdę nie miałem takiej 
sytuacji z osobą, z którą pracuję dłużej niż 6 miesięcy. Na krótką metę tak, sobie 
potrafiły robić jakieś uszczypliwe uwagi. Obecnie, jeżeli się pojawia żart, to jest to 
żart i jakby nie jest złośliwy. (...) Po pewnym czasie pracy te osoby zobaczyły, że 
coś za tym idzie, to nie było już tego problemu.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Kolejnym przejawem dyskryminacji najmłodszych pracowników jest pozba-
wianie ich dostępu do pewnych pozapłacowych przywilejów, jak na przykład 
telefonu służbowego lub udostępnianie im sprzętu używanego wcześniej przez 
starszych kolegów z pracy.

„– Warunki pracy [młodych pracowników] w stosunku do pozostałych zatrudnionych 
osób są podobne?
– No poza tym, że tego telefonu nie dostaną, no to tak.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Młody pracownik może się spotkać z czymś takim, że na przykład dostanie sprzęt po 
starszym pracowniku. Notebooki mają jakiś tam okres amortyzacji, powiedzmy dwa czy 
trzy lata. Nie może się zdarzyć, że przychodzi nowy pracownik, firma robi nowe zakupy 
i nie wiemy, czy ten pracownik jeszcze zostanie z nami czy nie, to na wszelki wypadek 
dajemy na przykład używany notebook, który jest w pełni sprawny i działa, natomiast 
nie wymaga kupowania nowego, no bo nie ma takiej potrzeby. Z punktu widzenia firmy 
jest to jakieś racjonalne zarządzanie zasobami, z punktu widzenia nowego pracownika 
może być odbierane, że: o, tamten kolega dostał nowy sprzęt, a mi dają stary.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Ja na przykład mam u siebie skrajnie młodych ludzi, zaraz po maturze, 19-latków. 
Oczywiście, jak przyjdzie, to czasami nie ma nowych słuchawek, więc dostaje słuchawki 
po kimś, nie dostaje nowego komputera, tylko komputer po kimś, ale to nie zależy 
od tego, czy on jest młody czy stary – po prostu działamy efektywnie kosztowo.”

(działalności finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Ciekawy przywilej tylko dla starszych pracowników wymienia rozmówca 
z branży architektonicznej. Jedynym przejawem dyskryminacji młodszych pra-
cowników w jego organizacji jest jego zdaniem to, że otrzymują gorsze miejsca 
w pokoju.

„Jeżeli chodzi o traktowanie, to wszyscy są równo traktowani. Znaczy, poza pozycją 
strategiczną w pokoju oczywiście, starszy ma lepszą niż młodszy.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

12.4.6. Wady i zalety młodych pracowników

Najczęściej wymienianą wadą młodych pracowników jest ich brak doświad-
czenia i będąca tego efektem konieczność ciągłego nadzoru i szkolenia. Star-
szych pracowników i kierowników denerwuje zwłaszcza sytuacja, w której młode 
osoby starają się wykorzystywać chęć pomocy oferowaną im przez organizację, 
przez długi okres korzystając z przywilejów dla nowo przyjętych pracowników.

„Tym młodym się pomaga, bo jak młody się nauczy, trzeba cierpliwości, bo wiadomo, 
że obserwuje się człowieka i patrzy się i widzi, że jakieś postępy robi, no to jestem za 
tym, że cierpliwości trzeba. Nie od razu, mówię, wszyscy umieją. (...) Ale jeżeli jest 
pracownik, który no młody i na tym bazuje, bo on się uczy i tak będzie, mówię, lata, 
i tak: tego nie zrobi, tamtego nie zrobi, muszę za nim iść i go cały czas pilnować, to 
mnie to też denerwuje, prawda? Bo ile można być młodym? Niedoświadczonym?”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)

Inną wadą młodych pracowników wymienianą przez uczestników badania 
jest brak znajomości historii przedsiębiorstwa, w którym pracuje, korzeni uży-
wanych w niej technologii czy ewolucji oferowanych produktów i usług.

„Bardzo się ceni takie doświadczenie, bo tu produkujemy różne sprzęty. Więc znajo-
mość, sposoby działania, z technologii, to jest taka wiedza wręcz najważniejsza i mło-
dzi ludzie jej nie mogą posiadać, też nie wiedzą, z czego pewne rzeczy wyrastają.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)
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Kolejną negatywną stroną młodych pracowników wymienianą w materiale 
badawczym był brak zaangażowania w wykonywaną pracę i stawianie innych, 
mniejszych rangą spraw na pierwszym miejscu wśród priorytetów życiowych, 
na przykład rozrywki i zabawy. Z przytoczonej poniżej wypowiedzi kierownika 
z branży restauracyjnej można dowiedzieć się, że preferuje on nieco starsze 
osoby, które etap poświęcania się głównie rozrywkom mają już za sobą.

„Wolałbym już takie osoby troszeczkę bardziej życiowo doświadczone, nie wiem, 
drugi, trzeci rok studiów, osoby, które wiedzą, czego chcą, osoby które już się 
naszalały w swoim życiu, bo… no jest mały problem z takimi osobami młodymi, bo 
jeżeli taka młoda osoba w ciągu tygodnia pracuje, a w weekend to jest jedyny jego 
moment na odpoczynek, to ma większy problem z przyjściem do pracy, bo woli iść 
na dyskotekę, wyjść z kumplami. Osoba, która już jest na którymś roku studiów, no 
już się, wielokrotnie bywa tak, że już się troszeczkę nachodziła, nabawiła i może 
troszeczkę bardziej poświęcić się czasu.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Jeśli chodzi o zalety młodych pracowników, to pojawiało się przekonanie, że 
młodego pracownika łatwiej można wychować, bo nie ma złych przyzwyczajeń 
ani nawyków z innych miejsc pracy, oraz że łatwo się uczy.

„Młode osoby, no musi upłynąć pewien czas, żeby one nabyły doświadczenia, ale 
tutaj jakby mogą liczyć na pełne wsparcie, więc my nawet na przedstawicieli [han-
dlowych] chętnie zatrudniamy osoby młode, czasami nawet takie, które kończą 
studia, po to, aby można powiedzieć, mieć taki świeży materiał do urobienia. (...) 
Młode osoby, tuż po studiach, mają tą przewagę, że bardzo szybko uczą się, bardzo 
szybko właśnie nabierają tego doświadczenia i na ogół się naprawdę sprawdzają.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Również rozmówca z branży transportu lotniczego chwali młodych pracow-
ników jako mających większy potencjał intelektualny i lepszą zdolność ucze-
nia się nowych rzeczy, dzięki czemu przewyższają oni osoby starsze wiekiem 
w działalności projektowej i rozwojowej.

„Ja muszę inwestować w tych młodych, oszczędzając tych starych i jednocześnie 
wiedząc, że ci starzy nie będą traktowali tego jako zamach na ich pozycję, prawda. 
Wszyscy raczej u mnie pracownicy starszego pokolenia mają świadomość potrzeby 
inwestowania w młodzież i jednocześnie świadomość, że potencjał intelektualny mło-
dzieży jest nieporównywalnie większy niż ich. Więc jeżeli ja odpowiadam za jakieś 
zadania, to ja w sposób naturalny dobieram ludzi, w szczególności tych młodych, 
bo ja wiem, że ich percepcja w nauczaniu się pewnych rzeczy, w przyswajaniu w tej 
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dziedzinie, za którą ja odpowiadam, jest nieporównywanie większa niż u starych 
pracowników. Ja nie mówię o takiej działalności operacyjnej, ja mówię o działalności 
projektowej, takiej rozwojowej.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

12.5. Podsumowanie
Pierwszą ciekawą obserwacją, jaką należy poczynić, jest to, że w poddanym 

analizom materiale badawczym udało się odnaleźć znacznie więcej przykła-
dów dyskryminacji pracowników młodszych niż starszych, mimo że to właś-
nie z pracownikami w wieku przedemerytalnym standardowo bywa kojarzona 
dyskryminacja ze względu na wiek. Wniosek ten pokrywa się z przytaczanymi 
wcześniej wynikami badań ilościowych prowadzonych w Polsce i na świecie, 
które pokazują, że większy procent młodych pracowników niż starszych czuje 
się obecnie dyskryminowanych w miejscu pracy (Parent-Thiriol i in. 2007: 101; 
Zawadzki 2009: 92; Snape, Redman 2003).

Jeśli chodzi o dyskryminację najstarszych pracowników, udało się odnotować 
niewiele wypowiedzi, które wskazywałyby na jej realne przejawy. Praktycznie 
żaden z rozmówców nie zauważył, aby osoby starsze miały w jego zakładzie 
pracy ograniczony dostęp do awansów, natomiast przypadki utrudniania dostępu 
do szkoleń były sporadyczne. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy było 
poczucie pracodawcy, że nie warto inwestować w kogoś, kto niedługo i  tak 
odejdzie na emeryturę, oraz niechęć starszych pracowników do uczenia się 
nowych rzeczy.

Kolejnym, często wymienianym w literaturze przedmiotu przejawem dyskry-
minacji starszych pracowników, jest zmuszanie ich do przejścia na emeryturę 
i niepozwalanie na stopniowe kończenie aktywności zawodowej zgodne z potrze-
bami i możliwościami danej jednostki. W przeprowadzonym przez nas badaniu 
większość rozmówców nie widziała przeszkód do dalszej pracy takich osób. 
Podawano również przykłady pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, 
a mimo to nadal pracują, jeśli tylko wyrażają takie chęci i pozwala im na to 
stan zdrowia. Pojedyncze przypadki zmuszania osób starszych do przechodzenia 
na wcześniejszą emeryturę dotyczyły przedsiębiorstw walczących z kryzysem 
i dokonujących aktualnie redukcji zatrudnienia w skali całej organizacji.

Inne przykłady przejawów dyskryminacji najstarszych pracowników, które 
pojawiały się w wywiadach, to po pierwsze ograniczony dostęp do niektórych 
branż i zawodów, zwłaszcza związanych z internetem i nowymi technologiami, 
co może być rezultatem funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów na temat 
problemów, jakie starsze osoby mają z tego typu zagadnieniami (McCann, 
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Giles 2002: 171; Shore, Goldberg 2005: 205). Drugim z tych przejawów było 
powierzanie starszym zatrudnionym bardziej uciążliwych zadań, co jednak może 
być uzasadnione ich większym doświadczeniem i wprawą w czynnościach zwią-
zanych z ich pracą.

Jeśli chodzi o stereotypy związane z postrzeganiem starszych pracowników, 
udało się odnaleźć sporo przykładów zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 
założeń na temat cech i właściwości tych pracowników. Do zalet najstarszych 
osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie zaliczano najczęściej ich duże doświad-
czenie, szeroką wiedzę i umiejętności, z których korzystać mogą także młod-
si pracownicy. Kierownicy uważają też takie osoby za bardziej lojalne wobec 
organizacji i obdarzają je większym zaufaniem, co przekłada się na powierzanie 
im bardziej odpowiedzialnych zadań i mniejszy stopień kontroli nad wykonywa-
niem pracy. Wyniki te są spójne z przedstawionymi wcześniej danymi z badań 
ilościowych prowadzonych w Polsce i na świecie (Frycy, Majewska 2010: 46; 
Kononowicz i in. 2010: 11; Dennis, Thomas 2007). W materiale badawczym 
pojawiły się dodatkowo wypowiedzi świadczące o takich zasobach starszych pra-
cowników jak rozbudowana sieć kontaktów i znajomości, która zwykle pomaga 
w wykonywanej pracy, oraz lepsze podejście do zbliżonych wiekiem klientów, 
którzy często nie lubią być obsługiwani przez osoby dużo od siebie młodsze.

Do wad starszych pracowników najczęściej zaliczano brak elastyczności 
przejawiający się brakiem akceptacji dla zmian i trudnościami w przystosowy-
waniu się do pojawiających się w przedsiębiorstwie innowacji. Drugim często 
wymienianym stereotypem były problemy z przyswajaniem nowych wiadomości 
i umiejętności podczas szkoleń. Rozmówcy z branż wymagających pracy fizycz-
nej podkreślali z kolei słabsze zdrowie i mniejszą sprawność osób, które prze-
kroczyły określony wiek. Podobne cechy wymieniane są również w literaturze 
fachowej przez innych autorów (Rzechowska 2010: 22; Palmore 2005; Shore, 
Goldberg 2002). Pojedyncze wypowiedzi dotyczyły takich negatywnych stron 
najstarszych zatrudnionych jak brak kompetencji przywódczych i umiejętności 
pracy w grupie, co przypomina wyniki badań amerykańskich i kanadyjskich, 
w których respondenci uważali starsze osoby za odznaczające się mniejszymi 
umiejętnościami interpersonalnymi (McMullin, Marchall 2001; Finkelstein, 
Burke 1998). Dodatkowo, uczestnicy naszego badania wymieniali większą rosz-
czeniowość starszych zatrudnionych oraz ich mniejsze zaangażowanie w wyko-
nywane obowiązki służbowe w porównaniu z młodszymi pracownikami.

W przypadku dyskryminacji najmłodszych pracowników udało się zaobser-
wować w badanych przedsiębiorstwach więcej przykładów namacalnych prze-
jawów braku równego ich traktowania. Po pierwsze młode osoby są często 
dyskryminowane już na etapie poszukiwania pracy. Rozmówcy z kilku branż 
przyznawali wprost, że u ich pracodawcy nie zatrudnia się osób bez doświad-
czenia zawodowego. Drugim przejawem dyskryminacji są niższe wynagrodzenia, 
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co wynika z braku dodatków stażowych oraz zajmowania przez nich najniższych 
stanowisk w organizacji. Na ich mniejsze płace wpływa czasem również brak 
możliwości otrzymywania dodatkowych zleceń, które przekazywane są tylko 
starszym pracownikom.

Jeśli chodzi o dostęp do szkoleń, zdecydowana większość rozmówców uważa-
ła, że występuje tu dyskryminacja pozytywna, czyli do młodszych pracowników 
kierowanych jest więcej szkoleń niż do starszych. Często mogą oni też uczestni-
czyć w specjalnych programach mających na celu rozwój wiedzy i kompetencji 
potrzebnych w danym przedsiębiorstwie. Rzadko pojawiały się wypowiedzi opi-
sujące pracodawców jako niechętnych inwestowaniu w młodych pracowników. 
Jako powód mniejszej dostępności szkoleń dla młodszych pracowników poda-
wano w tych przypadkach tymczasowość ich zatrudnienia oraz obawy starszych 
pracowników lub przełożonych, że staną się oni dla nich konkurencją.

Dyskryminacja najmłodszych pracowników w stosunku do starszych była 
znacznie bardziej widoczna w dostępie do awansów. W większości badanych 
organizacji czynnikami, które decydują o wspinaniu się na kolejne szczeble 
hierarchii, były staż pracy i znajomości, których młodzi pracownicy nie mają. 
Niektórzy uczestnicy badania zauważali ponadto, że awansowanie młodszych 
pracowników może urazić starsze osoby w organizacji. Z kolei młodsi rozmówcy 
narzekali na hamowanie ich kariery do czasu, aż osiągną odpowiedni wiek, 
stosowny do dalszych awansów.

Jeśli chodzi o inne przejawy dyskryminacji najmłodszych pracowników, to 
często opisywana była sytuacja zlecania im mniej ciekawych i prostszych prac 
i zadań, przy których nie mogą w pełni wykorzystywać swoich kompetencji. 
W  skrajnych przypadkach dochodziło również do przedstawiania efektów ich 
pracy jako własnych osiągnięć starszych zatrudnionych. Młodsi pracownicy 
znacznie częściej niż inne grupy wiekowe zatrudniani byli w elastyczny spo-
sób, co nie zawsze wynikało z ich potrzeb w tej materii. Uczestnicy bada-
nia wymieniali też przypadki zachowań, które można opisać jako mobbing 
młodszych pracowników w postaci na przykład takich wypowiedzi i zachowań 
przełożonych i starszych osób wobec młodszych, których nie skierowaliby do 
starszych grup pracowników. Niektórzy rozmówcy będący młodymi pracow-
nikami sygnalizowali również brak szacunku ze strony swoich podwładnych, 
współpracowników i  kontrahentów, którzy często wątpią w ich kompetencje 
i  doświadczenie, kierując się jedynie młodym wyglądem danej osoby. Ostat-
nim wymienianym przejawem dyskryminacji najmłodszych pracowników był 
brak pozapłacowych przywilejów w postaci na przykład służbowego telefonu 
oraz konieczność korzystania z urządzeń (np.  laptopa czy słuchawek), których 
wcześniej używali starsi pracownicy.

Podobnie jak w przypadku najstarszych pracowników, również w przypad-
ku najmłodszej grupy wiekowej pojawiły się rozmaite stereotypy. Najczęściej 
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wymienianą wadą młodych zatrudnionych był brak doświadczenia, którego kon-
sekwencją jest konieczność ciągłego nadzoru i szkolenia takich osób. Drugą jest 
brak znajomości historii organizacji i wynikających stąd uwarunkowań jej obecnej 
polityki i strategii. Pojawiał się też zarzut braku zaangażowania w wykonywaną 
pracę, co ma wynikać z odmiennych niż u starszych priorytetów życiowych, jak 
nauka czy zabawa.

Jako główną zaletę młodych osób uczestnicy badania podawali możliwość 
sprawniejszego wdrażania się do pracy, wynikającą z braku wcześniejszych złych 
nawyków. Podkreślano często również to, że młode osoby mają większy poten-
cjał intelektualny i lepszą percepcję, co znacznie ułatwia proces ich szkolenia.

Warto również zauważyć, że żaden z rozmówców nie zasygnalizował, iż 
jego zakład pracy ma jakikolwiek oficjalny program związany z zarządzaniem 
wiekiem i adresowany do najstarszych pracowników. Opisywane zachęty do 
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę trudno zaliczyć do takich działań. 
Jedyne przykłady rozwiązań przyjaznych pracownikom dotyczyły pozyskiwania 
i szkolenia młodych pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wśród rekomendacji dla pracodawców, związanych z odpowiedzialną spo-
łecznie postawą wobec zarządzania wiekiem w organizacji, najważniejszą kwestią 
wydaje się być problem oceniania i postrzegania najmłodszych i najstarszych 
pracowników. Organizacja powinna prowadzić szkolenia zarówno dla kadry 
kierowniczej, jak i pozostałych pracowników, wskazujące, aby nie oceniać pra-
cowników przez pryzmat stereotypów związanych z ich wiekiem, a raczej na 
podstawie ich rzeczywistych kompetencji i umiejętności. Konsekwencją takiego 
podejścia powinien być brak innych niż wynikające z przepisów prawa ograni-
czeń wiekowych w procesie rekrutacji. W przypadku najstarszych pracowników 
ważne jest też zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w okresie przechodzenia 
na emeryturę. Powinno się ono przejawiać w braku sztywnego terminu, w któ-
rym pracownik powinien zakończyć pracę, a także w zaoferowaniu elastycz-
nych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy osobom, które chcą pozostać 
w organizacji przynajmniej w części dotychczasowego zakresu zaangażowania. 
Odpowiedzialny społecznie pracodawca powinien liczyć się również z natural-
nymi ograniczeniami związanymi ze stanem zdrowia najstarszych pracowników 
i zadbać o nich, oferując dodatkowe pakiety medyczne, urlopy zdrowotne, 
odpowiednią ergonomię miejsca pracy czy przyzakładowe sale ćwiczeń. Brak 
dyskryminacji ze względu na wiek oznaczać powinien wreszcie kierowanie się 
w polityce awansów i dostępie do szkoleń wyłącznie czynnikami merytorycznymi, 
a nie wiekiem pracowników.
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Sytuacja pracowników niepełnosprawnych

Magdalena Miedzianowska

13.1. Wprowadzenie
Większość osób niepełnosprawnych w Polsce nie pracuje, co jest poważnym 

problemem społecznym, a jednocześnie negatywnie wpływa na ich jakość życia. 
Barierę stanowią, poza oczywistymi ograniczeniami fizycznymi, postawy praco-
dawców i współpracowników wobec osób z niepełnosprawnościami. Niepełne 
jest także samo rozumienie tego zjawiska, utożsamianego z niesprawnością 
ruchową i poruszaniem się na wózku inwalidzkim. W ramach przeprowadzo-
nych badań zostały zdiagnozowane opinie pracowników na temat możliwości 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, postaw wobec nich, jak również aktualna 
sytuacja niepełnosprawnych pracowników w przedsiębiorstwach objętych bada-
niem. Niniejszy rozdział obejmuje przegląd definicji niepełnosprawności oraz 
literatury. W kolejnych częściach podsumowano wypowiedzi rozmówców na 
temat pracowników niepełnosprawnych, zebrane w czasie prowadzonych wywia-
dów. Rozdział kończą rekomendacje dla pracodawców, proponujące rozwiązania 
mające na celu zwiększenie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

13.2.  Pracownicy niepełnosprawni 
w świetle literatury przedmiotu

Przegląd literatury przedmiotu nie umożliwia wybrania jednej uniwersalnej 
definicji niepełnosprawności; za najtrafniejsze uznaje się jednak te oparte na 
subiektywnym poczuciu (Jones 2005). Warto sięgnąć do definicji zapropono-
wanych przez organizacje międzynarodowe. Zgodnie z wykładnią Światowej 
Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) niepełnospraw-
ność to „każde ograniczenie bądź niemożność prowadzenia aktywnego życia 
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w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka z powodu nie-
sprawności”. Niesprawność definiowana jest jako „każda utrata sprawności 
lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem 
psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym” (WHO 2012). Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO) definiuje 
osobę niepełnosprawną jako taką, której możliwości uzyskania i utrzymania 
odpowiedniego zatrudnienia lub awansu są znacznie ograniczone w wyniku 
właściwie orzeczonego ubytku zdolności fizycznej lub umysłowej (Konwencja 
nr 159 z 1983 roku, art. 1, ILO 1983). Polska ustawa o pomocy społecznej nie 
definiuje niepełnosprawności, używa za to innego pojęcia: całkowitej niezdol-
ności do pracy, która jest jednym z kryteriów przyznania wsparcia.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach (Jones 2005), jedną z największych 
kwestii związanych z niepełnosprawnością jest bezrobocie. W naszym kraju odse-
tek osób pracujących w tej grupie jest bardzo niski. Łącznie na 3,4 miliona osób 
z niepełnosprawnością, z czego ponad 2,1 miliona jest w wieku produkcyjnym, 
pracuje tylko nieco ponad 27% (PBON 2012). Tylko 7% niepełnosprawnych 
w Polsce utrzymuje się wyłącznie z własnej pracy (Czapliński 2010: 3).

W ostatnich latach stopa zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych nie-
znacznie rośnie, jednak wciąż jest znacznie poniżej poziomu europejskiego, na 
przykład w Szwecji zatrudnionych jest 67%, we Francji 65% (ISP ZUS 2009). 
Aktywizacji osób niepełnosprawnych służyć mają różnego typu instrumenty 
polityki społecznej, wśród nich dofinansowanie dla pracodawców czy tworzenie 
wspomaganych miejsc pracy. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na nisko-
oprocentowane pożyczki sprzyjające założeniu własnej działalności gospodar-
czej. Wiele projektów ma na celu także podniesienie poziomu wykształcenia 
niepełnosprawnych.

Jeśli się weźmie pod uwagę wyniki badań prowadzonych wśród pracodaw-
ców, to okazuje się, że większość z nich niechętnie zatrudnia osoby niepełno-
sprawne, a jeśli mieliby jednak zmienić zdanie – najchętniej byłyby to osoby 
po zawałach czy z trudnościami w chodzeniu (ISP ZUS 2009). Ponad jedna 
trzecia pracodawców nie zdecydowałaby się na zatrudnienie osób poruszają-
cych się na wózku inwalidzkim czy chorujących na epilepsję. Może to wynikać 
z niedostosowania pomieszczeń, a także z braku dostępności elastycznych form 
zatrudnienia lub zatrudnienia wspomaganego (ISP ZUS 2009). Prawie połowa 
średnich podmiotów (25–49 pracowników) nie zatrudnia osób niepełnospraw-
nych, a co za tym – wpłaca składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wynikające z niedostosowania się do norm wymagających 
zachowania odpowiedniego poziomu zatrudnienia takich osób. Wśród większych 
przedsiębiorstw odsetek ten jest znacznie niższy, ale tylko co czwarte zatrudnia 
wymaganą przepisami liczbę osób niepełnosprawnych (ISP ZUS 2009).
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Międzynarodowa Organizacja Pracy w dokumencie z 2001 roku, nazwanym 
Kodeksem postępowania – Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy 
(Code of practise on managing disability in the workplace), określiła, co powin-
ni robić pracodawcy, aby zwiększać zatrudnienie wśród niepełnosprawnych. 
Zdaniem ILO płyną z tego wymierne korzyści dla firm (ILO 2001: 7). Zgod-
nie z dokumentem pracodawcy powinni tworzyć strategie obejmujące kwestie 
zatrudniania i utrzymywania pracowników niepełnosprawnych. Ważnym ich 
elementem powinno być dostosowanie procesu rekrutacji do takiego stanu, by 
nie wynikały z niego bariery w dostępie do pracy dla kandydatów z niepełno-
sprawnościami (ILO 2001: 13–14).

Kolejnym trudnym momentem jest adaptacja w miejscu pracy, szczególnie 
istotna w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Trudności nastręcza koniecz-
ność szybkiego wdrożenia czy wykonywania wielu czynności naraz (Wilton 2004). 
Niedopasowanie do stanowiska pracy wynika często z braku wystarczającego 
wyboru ofert zatrudnienia, połączonego z koniecznością uzyskania zarobku, 
co w przypadku osoby niepełnosprawnej może oznaczać zakres obowiązków 
niemożliwy do wypełnienia z powodu niesprawności. Osoba taka staje przed 
dylematem, czy poprosić o dodatkowe dostosowanie stanowiska i być ocenia-
ną jako problematyczna czy też narazić się na negatywną ocenę efektywności 
własnej pracy (Wilton 2004).

Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych leży w gestii rządów. Przykład 
Wielkiej Brytanii wskazuje tu na godne naśladowania kierunki polityki spo-
łecznej (Rigg 2005). Właściwie dobrane narzędzia powodują spadek poziomu 
bezrobocia wśród niepełnosprawnych oraz wzrost ich płac. Jednocześnie osoby 
niepełnosprawne wciąż częściej od pozostałych mają trudności z uzyskaniem 
płacy wyższej niż minimalna, jak również z jej utrzymaniem. Oznacza to, że 
programy koncentrujące się na zwiększeniu zatrudnienia wśród niepełnospraw-
nych i zniesienia barier przy rekrutacji powinny być uzupełnione o rozwiązania 
mające na celu ułatwienie pozostania w miejscu pracy przez dłuższy okres 
(Rigg 2005).

13.3.  Dostępność firmy dla osób niepełnosprawnych: 
narzędzia, budynki, oprogramowanie

W badaniu, które zostało przeprowadzone w ramach realizowanego pro-
jektu, jedno z pytań dotyczyło niepełnosprawnych pracowników. Rozmówców 
mających doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi pyta-
no zarówno o dostosowanie miejsca pracy do potrzeb tych pracowników, jak 
i  o  postawy wobec osób niepełnosprawnych. Prowadzący wywiady chcieli się 
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także dowiedzieć, jakie regulacje i procedury związane z pracą osób niepełno-
sprawnych były stosowane u ich pracodawców. Dodatkowym, interesującym 
badaczy tematem była współpraca z organizacjami wspierającymi osoby nie-
pełnosprawne. Jeśli rozmówcy twierdzili, że wśród pracowników nie ma takich 
osób, prowadzący wywiady zadawali pytania o charakterze projekcyjnym, doty-
czące tych samych tematów.

Zdecydowana większość rozmówców utożsamiała pracownika niepełno-
sprawnego z osobą na wózku inwalidzkim. W wypowiedziach osób zastanawiają-
cych się nad możliwością pracy takiej osoby w ich przedsiębiorstwie powtarzały 
się kwestie dotyczące dostosowania miejsca pracy i budynku do potrzeb poru-
szających się niesamodzielnie. Dość często były to zdania pozytywne, wskazujące 
na dobre dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych poruszających się na 
wózku. Co interesujące, branżę komputerową można by określić jako bardziej 
sprzyjającą osobom o takim rodzaju potrzeb, co może być związane z prowa-
dzeniem biznesu, który ma stosunkowo duże możliwości uzyskania wysokich 
zysków i środków na inwestycje. Jednocześnie, dostosowanie biura niekoniecznie 
pokrywa się z chęcią zatrudniania osób poruszających się na wózku.

„Na chwilę obecną ciężko mówić o niewygodzie, bo jeżeli to byłaby praca w biurze, 
to wszędzie są podjazdy, biuro też mamy na parterze, jest duża wygoda i nie ma 
żadnych schodów. W tej chwili firma jest normalnie dostosowana do osób niepeł-
nosprawnych, wszystkie przejazdy są dostępne. Nie wiem, jak z  infrastrukturą, jeśli 
chodzi o toalety. Tutaj chyba nie ma tak wysoce specjalistycznego sprzętu, ale na 
chwilę obecną chyba nie ma takiej potrzeby – nikogo takiego nie zatrudniamy, więc 
przystosowanie nie było porobione.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Tutaj infrastruktura jest zapewniona, czyli osobne toalety, windy, podjazdy. Tutaj 
pod tym względem nie ma problemu.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Mówię tutaj o chociażby budynkach. (...). Niech pan zobaczy, czy schody są przy-
stosowane na przykład do wjazdu niepełnosprawnego? Nie... Czy jest jakaś winda? 
Nie…”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Rozmówcy byli zdania, że miejsce dla osoby niepełnosprawnej powinno 
być specjalnie dla niej zaplanowane, tak by mogła realizować inne zadania – 
bezpieczne i możliwe do wykonania.
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„Nie, u nas nie zatrudniamy osób niepełnosprawnych, bo nie mamy takiego stano-
wiska stworzonego dla osób niepełnosprawnych.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„No tak, niebezpieczne tam są, przecież tam jest cięcie, piły i tak dalej. Więc u nas 
chyba nawet nie ma stanowisk dla zatrudnienia.”

(produkcja artykułów spożywczych,<250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Przy pogłębianiu tematu braku dostępności pomieszczeń czy budynków wielu 
respondentów zwracało uwagę na konieczność pełnej sprawności ruchowej 
do właściwego wykonywania obowiązków. Szczególnie można było to zauwa-
żyć wśród rozmówców reprezentujących przedsiębiorstwa produkcyjne, ale na 
przykład farmaceuci również przyznawali, że nie wyobrażają sobie osoby nie-
pełnosprawnej w roli aptekarza ani przedstawiciela medycznego. Rozmówcy 
z branż transportowych przyczynami bezpieczeństwa uzasadniali niemożliwość 
pracy w ich fachu osób niepełnosprawnych.

„Niepełnosprawność fizyczna, no to jakby eliminuje z pracy przedstawiciela medycz-
nego, bo trzeba przede wszystkim mieć ważne prawo jazdy i jakby te zdolności takie 
psychomotoryczne, czyli po prostu poruszanie się samochodem. (...) Trzeba jakieś 
pakunki przenosić czy materiały promocyjne. (...) Nie wyobrażam sobie osoby na 
wózku inwalidzkim, żeby gdzieś tutaj próbowała się przecisnąć. Po prostu nie jest 
kompletnie to dostosowane, wiadomo, blat za wysoko, więc raczej firma w ogóle 
nie bierze tego pod uwagę.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 
35–44 lata, kierownik)

„Wyładowuje towar – taka osoba nie byłaby w stanie (...) temu sprostać.”
(handel detaliczny, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik) 

„Powiem tak: u nas musi być kategoria »A« zdrowia. (...) Musi być oko dobre, 
słuch i sprawność fizyczna, no to jest podstawa.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Ta działka, za którą ja odpowiadam, wymaga – niestety – pełnej sprawności, zarówno 
ruchowej, jak i umysłowej. (...) Musimy poruszać się samochodem po płycie lot-
niska. Płyta lotniska jest uważana za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc pracy 
na świecie. Porównywalne jest to z poławiaczami krabów na Morzach Północnych.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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„Myślę, że problem ze wzrokiem, to już taki pracownik raczej by się nie nadawał, 
bo jednak te osiem godzin siedzimy przy komputerach, są kolejki i nie ma czasu 
na przykład na bawienie się i tam składanie po literkach na monitorze, czy widzę, 
czy nie widzę.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

Jeśli chodzi o charakter pracy, to respondenci często wskazywali na pracę 
biurową jako właściwą dla osób niepełnosprawnych.

„Co innego, jak jakiś zakład zatrudnia niepełnosprawną osobę, która może siedzieć 
przy komputerze. (...) Ona spełni te wymogi, ale u nas maszyna, to jest, trzeba 
obsługiwać – rączki muszą być zdrowe i nóżki. (...) Ja nie widzę tutaj, żeby zatrudnić 
osobę niepełnosprawną do szycia.”

(produkcja odzieży,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Jeśli chodzi o pracę biurową, to jak najbardziej, no ale wiadomo, teraz jest dużo 
cięć, nie ma osoby, (...) która by siedziała tylko w biurze, się tym zajmowała, no 
trzeba wszystko robić.”

(farmacja, �250 pracowników, kobieta, 
�34 lat, kierowniczka)

„Ale w biurze, na parterze, myślę, wydaje mi się, że jeżeli takie byłoby nastawienie…”
(produkcja metali, �250 pracowników, 

kobieta, �55 lat)

„Myślę, że raczej nie byłoby problemu, że takie osoby byłyby zatrudnione. Tym 
bardziej że to praca w biurze.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Wśród wypowiedzi stosunkowo często pojawiały się także pozytywne przykła-
dy sytuacji, w których organizacja dostosowuje miejsce i stanowisko pracy do 
potrzeb niepełnosprawnego pracownika, tak by mógł wykonywać swoje zadania, 
a kontynuacja jego zatrudnienia była uzależniona od posiadanych kompetencji. 
Dostępność takich rozwiązań wydaje się być związana z wielkością przedsiębior-
stwa – większe zakłady pracy (powyżej 250 osób) są bardziej do nich skłonne.

„Stanowisko pracy jest dobierane do możliwości, jakim może sprostać taka osoba. 
(...) Problemy ze słuchem czy ze wzrokiem, to stanowisko ma dobrane do swoich 
potrzeb, wymogów swoich!”

(górnictwo,�250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)
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„Tak, to znaczy taka osoba, nawet gdyby ktoś jej dał szansę, przyjść… to taka 
osoba przychodzi na godziny próbne i ona się musi wtedy wykazać. Jeżeli będzie 
za wolna, jeżeli nie będzie miała podejścia do klienta, jeżeli nie będzie potrafiła 
sprzedać, nikt jej nie zatrudni.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Mam jedną osobę, która jest cukrzykiem, czyli ma krótszy czas pracy, ma też więk-
sze preferencje. To jest bardziej decyzja grupy – pozwalamy takiej osobie pracować 
na jedną zmianę. Znam jeszcze jedną osobę, która porusza się na wózku, i to są 
dla mnie dwie osoby znane z niepełnosprawnością. W zeszłym roku mieliśmy taki 
program, który zakładał, że będziemy mogli zatrudniać ludzi niepełnosprawnych 
na przykład po wypadkach, którzy są absolutnie sprawni intelektualnie, którzy po 
wypadku, rehabilitacji dochodzili do siebie i w tej chwili jeżdżą na wózku. (...) Firma 
jest dostosowana i przyjazna. Aczkolwiek takich osób nie ma dużo.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„No, wiem o tym koledze, o którym mówiłam, co ma cukrzycę, ma nawet specjalnie 
dokupione krzesło, żeby odpowiednio mógł siedzieć.”

(handel, �250 pracowników, 
kobieta,�55 lat)

Osobnym tematem, który kilkukrotnie pojawił się w wypowiedziach roz-
mówców, była możliwość powrotu do pracy osoby po wypadku. Jak się okaza-
ło, podejmowane próby nie zakończyły się sukcesem i pracownicy nie mogli 
kontynuować swojego zatrudnienia.

„Mieliśmy koleżanki, kolegów, którzy raz byli po wypadkach, byli niepełnospraw-
ni i rzeczywiście chcę panu powiedzieć, że chociażby dostać się do poprzedniego 
budynku, to była jedna wielka sztuka. (...) Nie byliśmy i nie jesteśmy do tego przy-
gotowani, jeszcze…”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55lat, kierownik)

„Chcieliśmy pracować z takim człowiekiem, który był kiedyś pracownikiem naszym, 
ale uległ wypadkowi i już od wielu lat na wózku się porusza… No i on był taki 
bardzo zapalony do tego tematu, no chciał to… no ale tak jak mówię, okazało się, 
że jest szereg różnych uwarunkowań, przede wszystkim zapewnienie tego dostępu 
do każdego miejsca, że to się okazało nie do przejścia.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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13.4.  Procedury i regulaminy dotyczące pracowników 
niepełnosprawnych

Prowadzący wywiady zadawali rozmówcom pytania związane ze znajomością 
istniejących przepisów i regulaminów wewnętrznych dotyczących pracowników 
niepełnosprawnych. Zdecydowana większość rozmówców, często z pewnym wsty-
dem, przyzwała się do niskiego poziomu wiedzy na ten temat.

„Przyznam się, niestety z przykrością, że nie są mi znane żadne procedury.”
(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Przyznam się, że nie pamiętam. Tego tematu nie znam.”
(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Nie mam zielonego pojęcia…”
(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Szczerze mówiąc, nie, nie wiem.”
(transport lotniczy, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

Rozmówcy, którzy wspominali o regulacjach dotyczących pracowników nie-
pełnosprawnych, mieli na myśli głównie przepisy wynikające z norm prawa 
pracy, a nie dodatkowych wewnętrznych regulaminów organizacji. Wiedza 
respondentów dotyczyła głównie dodatkowych uprawnień tej grupy pracow-
ników i niekoniecznie była pełna, choć jeden z rozmówców wspomniał nawet 
o specjalnej formie działania przedsiębiorstw, sprzyjającej zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, czyli zakładach pracy chronionej.

„Wiem, że to na pewno wymiar pracy, jeżeli chodzi o godziny pracy. Tak mi się 
przynajmniej wydaje.”

(hotele,�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Wiem, że jest jakaś zniżka dla pracodawcy, jeśli zatrudni taką osobę. Ale tak jakoś 
dokładnie, to nie [wiem]…”

(produkcja mebli,�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Procedury, no wie pan, jeżeli chodzi o zakład pracy chronionej, to mają bardziej 
to wszystko zbudowane i bardziej może tą wiedzę większą na ten temat. (...) Pod-
stawowe sprawy z zakresu niepełnosprawnych, jeśli mówimy, więc chodzi o czas 
pracy niepełnosprawnego, który jest skrócony, wiadomo, zgodnie z przepisami, to 
jest skrócony czas pracy, podstawowa rzecz. Druga podstawowa rzecz to jest komu-
nikacja, czyli możliwość poruszania się, powiedzmy, niepełnosprawnych po terenie 
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zakładu pracy, prawda, czy tam na swoim stanowisku pracy. (...) Trzeba by było 
wyczytać z regulaminu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale tak jak mówię, 
nie występuje taka sytuacja w tym zakładzie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Osoby pracujące w zakresie prawa i rachunkowości (czego można było 
się spodziewać) dysponowały szerszą wiedzą z zakresu regulacji dotyczących 
pracowników niepełnosprawnych, choć wciąż miała ona charakter wyrywkowy.

„Wiem, że jest jakiś PFRON, (...) wpłaty na pewne, związane z tym pewne przywileje 
z pracodawcami, którzy tak robią, zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. No 
wiadomo, że w kodeksie pracy są zapisy, że nikt nie powinien być dyskryminowany 
ze względu na swoją niepełnosprawność. Oczywiście, o ile ona nie przeszkadza 
w wykonywaniu pracy, i że taka postawa pracodawcy skutkuje określonymi rosz-
czeniami cywilnoprawnymi, więc jakoś, coś tam wiem.”

(działalność prawnicza i rachunkowa, mężczyzna, �34 lat)

„Na przykład mogłabym się zwrócić do [P]FRON o skierowanie takich osób, uzyskać 
pomoc PFRON. Mogłabym załatwić z biura pracy taki, przez biuro pracy, te osoby. To 
chyba najbardziej tak, to te dwie instytucje. (...) Gdyby chodziło o utworzenie takiego 
stanowiska, byłaby taka możliwość, to na pewno wiedziałabym, gdzie się zwrócić.”

(działalność prawnicza i rachunkowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Ciekawym wątkiem było zidentyfikowanie przez dwóch rozmówców tema-
tu pracowników niepełnosprawnych w szerszym kontekście różnorodności 
w miejscu pracy i związanymi z nią regulacjami. Jeden z nich zwrócił uwagę, 
że chociaż w przypadku parytetu płci zna odpowiednie przykłady wewnętrznej 
polityki organizacji, to na temat takiej dla osób niepełnosprawnych nie ma 
już wiedzy.

13.5.  Współpraca z organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Zdecydowanej większości rozmówców nie było nic wiadome o ewentualnej 
współpracy pracodawcy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Część respondentów podkreślała wielkość przedsiębiorstwa, a co się 
z tym wiąże, trudności w komunikacji, jako przyczynę braku wiedzy na temat 
ewentualnych działań. Można wysnuć wniosek o niewystarczającej ilości dzia-
łań mających na celu informowanie pracowników o inicjatywach pracodawcy, 
będących wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu.
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„To, to mi jest akurat trudno powiedzieć, bo człowiek, który robi na dole, to trudno 
jest powiedzieć, co tam u góry dyrekcja po prostu [ma] na myśli i jak tam po prostu 
by się zachowała, czy jak tam... No może są jakieś współprace, ale to trudno mi 
jest powiedzieć, nie…”

(górnictwo,�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

„Hmm… no nie wiem, czy wspiera fundacje. Nie mam pojęcia. W sumie to bym 
się zdziwiła, gdyby nie. Taka wielka grupa kapitałowa, że pewnie wspiera. Ale nie 
interesowałam się tym.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Wydaje mi się, że nie, ale nigdy się tym nie interesowałam, żeby mieć w tym zakre-
sie wiedzę, że współpracujemy z tą i z tą organizacją, ale ta firma jest też duża.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Jednocześnie, wśród wypowiedzi pojawiło się kilka przykładów, gdzie ta 
współpraca była prowadzona w sposób rozbudowany, oparta na nowoczesnym 
podejściu do tego typu partnerstwa, dalekiego od działalności czysto sponsorin-
gowej. Przedsiębiorstwa angażujące się w ten sposób we współpracę z otocze-
niem należą do największych pracodawców – zabrakło w wywiadach przypadków, 
w których mały podmiot współpracowałaby przykładowo z lokalną organizacją 
na najmniejszą choćby skalę.

„Nasza szefowa po prostu ma nawiązaną współpracę z tym panem. To jest bardzo 
znana fundacja. Przepraszam, ale nie pamiętam, jak gdyby oni współpracują ze sobą, 
w związku z tym są prowadzone te szkolenia dla naszych pracowników. Bo jednak 
zdarzają się goście niepełnosprawni i fajnie, żeby każdy wiedział, jak ich obsłużyć.”

(restauracje, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Tak, ja nawet miałam spotkanie z dwiema firmami w zeszłym roku, gdzie mówiono 
o osobach niepełnosprawnych i szukano miejsc w organizacji, gdzie takie osoby 
mogłyby pracować. I call center jest miejscem, gdzie taka osoba może pracować, 
zwłaszcza że tam były preferencje, żeby to był krótszy okres. Czas pracy [krótszy] 
niż osiem godzin. I u nas coś takiego mamy. Zwłaszcza że w call center to istotne, 
żeby to regulować w jakiś sposób. Pełna elastyczność i chęć, natomiast osób takich 
nie pracuje dużo.

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

W powtarzających się wypowiedziach kilku respondentów powoływało się na 
konkretne organizacje, które ich pracodawcy wspierają; wymieniało fundacje 
mające silną markę, na których czele stoją osoby znane. Może to prowadzić do 
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wniosku, że ważną motywacją w takim dobieraniu sobie partnerów społecznych 
jest chęć poprawienia wizerunku przedsiębiorstwa.

13.6. Postawy wobec pracowników niepełnosprawnych
Wśród wypowiedzi respondentów pojawiały się dość często wypowiedzi 

świadczące o instrumentalnym podejściu do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych i o wynikających z tego korzyściach finansowych. Rozmówcy zwracali 
uwagę, że dzięki zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami, przed-
siębiorstwa mogły liczyć na dofinansowanie miejsca pracy i zwolnienie z opłat 
na rzecz PFRON. Niepełnosprawni zajmowali niskopłatne, mało prestiżowe 
stanowiska. Należy także podkreślić brak szacunku objawiający się pogardliwym 
językiem w wypowiedziach niektórych respondentów na temat pracowników 
niepełnosprawnych.

„Nie ma, były kiedyś, zatrudnialiśmy kiedyś osoby niepełnosprawne, żeby mieć zwrot 
kosztów z PFRON-u. I według stanu naszego zatrudnienia musieliśmy zatrudnić 
osiem osób, no bo tam maszyny i urządzenia dostaliśmy za darmo. (...) I ponie-
waż są te wymogi olbrzymie, zupełnie się pozmieniały, dla mnie to nielogiczne, bo 
właściwie ja to zawsze się śmieję, tak można by powiedzieć, bo bez rąk albo nóg, 
albo chory umysłowo może być tylko. (...) Natomiast teraz, żeby mieć tą refundację 
z PFRON-u, czyli żeby nie płacić tego całego podatku, musielibyśmy tylko takich 
kadłubków pozatrudniać, a w naszej branży nie ma możliwości, muszą być osoby 
sprawne. Zdarzył się taki przypadek, że przyszedł chłopak. Okazało się, że miał 
padaczkę, no niestety zaraz został zwolniony, bo niestety z takim schorzeniem nie 
ma możliwości u nas pracy. (...) Kiedyś tych właśnie, których zatrudnialiśmy, byli 
to przeważnie ciecie, stróże, którzy pilnowali. Tylko na takim stanowisku mogli być 
u nas zatrudniani.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„No jakby było stworzone stanowisko, to można zatrudnić, ale ja nie widzę osoby 
niepełnosprawnej przy maszynie, nie widzę absolutnie, bo tu muszą być ręce i nogi 
bardzo sprawne, no i dobry wzrok. A i z jakim charakterem by ta osoba była 
z  niepełnosprawnością, to nie wiem… Mogła by prac robić, jakieś takie rzeczy: 
podać, przynieść...”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Po prostu no jest niesprawny, między innymi dlatego go zatrudniono, bo jest na to 
ulga z PFRON-u. Są osoby takie, za których można było też wykorzystać PFRON 
na zakup sprzętu komputerowego, bo mają jakąś tam ulgę upośledzenia. Ja sądzę, 
że tutaj już nie chodziło o fizyczne jakieś upośledzenie, ale umożliwiało to odcią-



352 Magdalena Miedzianowska

gnięcie tego schorzenia czy tej niedyspozycji pod możliwość kupienia czegoś tam 
do obsługi tej osoby. (...) Ona się nawet cieszy, że może pracować.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„W Polsce teoretycznie powinno się tak dziać, bo teoretycznie gdzieś tam na papie-
rze i tam, jak firma próbuje to budować, tak niby wszystko jest przystosowane, ale 
w praktyce, to muszę przyznać, że nie spotkałem się z czymś takim. A mogę powie-
dzieć nawet, że spotkałem się z czymś zupełnie odwrotnym. Znaczy, przychodzi mi 
do głowy osoba przewlekle chora, która wręcz, można powiedzieć, że zakończyła się 
ta przewlekła choroba, zakończyła się zwolnieniem. (...) Patrząc na to realnie, gdyby 
ktoś – rozmawiamy o utracie wzroku – tak, no to koszt dostosowania aplikacji do 
potrzeb takiej osoby byłby na pewno dużo większy niż to, co ta osoba włoży. (...) 
Nie możemy tutaj mówić o sztucznym dopasowywaniu.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Przymierzaliśmy się, żeby zatrudnić osobę niepełnosprawną. Z tym, że jakieś 
wymogi, które zostały narzucone przez PFRON i tak dalej, po prostu to była już, 
że tak powiem, gra nie warta świeczki. Za dużo było tych wymogów, a tych osób 
niepełnosprawnych wcale aż tak dużo nie było chętnych do pracy, no. Wiadomo, że 
przy naszej pracy nie mogłaby to być osoba niepełnosprawna umysłowo, absolutnie 
to nie wchodzi w grę.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
<250 pracowników, kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Wielu rozmówców w swoich wypowiedziach podkreślało zachowania, które 
można określić jako mieszczące się w granicach postawy dobroczynnej – ci respon-
denci wydawali się uznawać pracę osób niepełnosprawnych jako pewnego rodzaju 
przywilej i czerpać z tego poczucie zadowolenia z pomagania słabszym. Takie 
działania dotyczą także innych grup osób wymagających wsparcia finansowego.

„To znaczy, my sponsorujemy naszych klientów, którzy zatrudniają osoby niepełno-
sprawne. My finansowo sponsorujemy. Wspomagamy ich po prostu.”

(produkcja artykułów spożywczych,<250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Spotyka się po prostu człowieka, który kiedyś, jeszcze niedawno, pracował na dole… 
no uległ wypadkowi… tak że po prostu jednej ręki nie ma, ale widzę po prostu, 
że pracuje na lampowni, nie… (...) Dyrekcja idzie po prostu w tym kierunku, no 
wiadomo, no co na rencie czy coś? No lepiej żeby pracował. (...) Tak jak ludzie bez 
ręki czy tam bez jednego oka, tyż takie zauważalne sprawy były, no i po prostu pra-
cownicy pomagają, no… takiemu człowiekowi, który po prostu tam pracuje, nie…”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)
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„Nie byłoby problemu, tak uważam. Jeżeli ktoś taki chciałby tu pracować, a mógłby 
wykonywać tą daną pracę, no to uważam, że nie ma problemów. Kilka lat temu przyszła 
pani do pracy, która pod sześćdziesiątkę jakieś tam wypadki miała, miała kłopoty z nogą, 
chodziła o kulach przez pół roku. (...) Jest pani, która na przykład słabiej widzi. (...) Ma 
troszeczkę kłopoty, trochę wolniej szyje, ale mówię, ona sobie tak sprawdza szycie. (...) 
Wiadomo, że ona połowę mniej zarobi, ale szef się na to zgodził, że jak chce, to niech 
se siedzi i niech se szyje. Maszyna jest wolna, kobieta chce zarobić. A ona dosyć dobrze 
szyje, nie ma problemu… (...) Uważam, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, 
a w ogóle to jestem, zawsze chroniłam ludzi mniej zaradnych, trochę upośledzonych, 
czy fizycznie, czy psychicznie, niezaradność to też pewne upośledzenie.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55lat, kierowniczka)

„Jest osoba skierowana z ośrodka dla bezdomnych, a jednocześnie z pewnym stop-
niem niepełnosprawności. (...) Pracuje u nas w ramach takiego wdrażania, ponow-
nego powrotu do społeczeństwa. (...) Z tego, co jest mi wiadomo, to pracownicy 
zdają sobie sprawę z niepełnosprawności tej osoby i po prostu nie powierzają jej 
tych obowiązków, których by nie mogła wykonać. Ma pewien ograniczony zakres 
obowiązków. (...) Nie ma negatywnego odnoszenia się do tej osoby.”

(hotele, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

Wśród rozmówców była również spora grupa, dla której niepełnosprawny 
kolega czy koleżanka z pracy to nie powód do uzyskania korzyści finansowych 
ani poczucia satysfakcji z niesienia pomocy. Dobre przykłady przedsiębiorstw 
traktujących niepełnosprawnych pracowników w sposób naturalny, na zasa-
dzie partnerstwa, obejmują różne branże. Postawa partnerska przejawiała się 
w co najmniej kilku przeprowadzonych wywiadach – pracownicy z niepełno-
sprawnością byli postrzegani przez współpracowników przez pryzmat swoich 
kompetencji i możliwości dobrego wykonywania pracy, a nie niedostatków. 
Niektórzy rozmówcy zauważyli, że kwestię niepełnosprawności można odnieść 
także do starszego wieku, z którym wiążą się choroby przewlekłe, wpływające 
na sprawność manualną osób dojrzałych.

„Nie ma tu jakiejś takiej dyskryminacji, że ktoś tam niepełnosprawny i tak dalej. 
Każdy dostaje te zadania swoje w taki sposób, żeby mógł je wykonać. Wiadomo, 
że ta osoba, no tam ruchowo akurat, będzie to robiła troszeczkę wolniej, no ale 
umysłowo jest bardzo, bardzo sprawną osobą i swoje zadania wykonuje.”

(górnictwo,�250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

„Rozpiętość jakby wiekowa u nas w firmie jest od dwudziestu paru lat do osób, 
które już są w wieku emerytalnym i tam się gdzieś słyszy, że te osoby, szczególnie 
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właśnie starsze, że ktoś tam ma cukrzycę, ktoś tam ma z czymś problemy, ale dosko-
nale sobie radzą, więc z tego tytułu nie są w żaden sposób jakoś dyskryminowane.”

(farmacja,<250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„U nas było kilka takich przypadków, na przykład był tłumacz języka angielskiego, on 
był po wypadku, był niepełnosprawny, bardzo dobrze funkcjonował, no i jak zaczęły 
się te zwolnienia, to właśnie – wstyd powiedzieć – ale on był jednym z pierwszych, 
którego zwolnili.”

(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„W żadnym wypadku nie przypominam sobie, żeby te osoby pracowały na jakiś 
innych [zasadach], żeby były inaczej traktowane niż osoby pełnosprawne. Wręcz 
przeciwnie – praca, która została im zlecona, kontakt z nimi był jak najbardziej 
normalny jako pełnoprawny pracownik. Po prostu utrudniało to sprawne chodzenie, 
przemieszczanie się, ale to wiadomo, że to nie był pracownik magazynu, ale pracow-
nik biurowy, do pracy biurowej przeznaczony. I podejście do niego też było jasne, 
ale był na normalnych zasadach traktowany, tak jak osoba normalnie pełnosprawna.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Jest chłopak, który ma niesprawną jedną rękę, ale on na co dzień zajmuje się finan-
sowymi sprawami. (...) Raz widziałem osobę, programistę, na wózku inwalidzkim. 
Mówię: widziałem, w tym sensie, że firma jest duża i ma wiele lokalizacji, ale też 
wiem z rozmów, kiedyś rozmawiałem z dziewczynami z HR, które tam sygnalizowa-
ły, że jest problem ze znalezieniem pracowników, kiedyś szukaliśmy informatyków 
i powiedziały, że jest taki problem, że wręcz szukają osób niepełnosprawnych, na 
wózkach inwalidzkich – i też było ciężko znaleźć, w związku z tym wnioskuję, że 
firma jest generalnie otwarta. (...). Mogę powiedzieć tak, że ja czy inne osoby trak-
tują go po prostu normalnie, to znaczy ani w żaden sposób nie jest faworyzowany, 
ani dyskryminowany z tego powodu. Sam sobie z tą swoją niepełnosprawnością 
świetnie daje radę, (...) nie oczekuje pomocy ani nikt mu jakoś specjalnie tam [nie 
pomaga], włącznie wręcz z robieniem kawy czy herbaty. On sobie sam świetnie daje 
radę i dostaje takie same zadania do wykonania jak każdy inny.”

(działalność związana z doradztwem, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Wśród pozostałych wypowiedzi przeważały takie, w których respondentów 
charakteryzowała postawa szacunku. Pomimo braku niepełnosprawnych pra-
cowników rozmówcy byli przekonani o otwartości i tolerancji panującej w ich 
zakładzie pracy, mogącej pozytywnie przełożyć się na przyjęcie nowych osób, 
nawet jeśli nie byłyby one w pełni sprawne.
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13.7. Podsumowanie
Większość rozmówców identyfikuje niepełnosprawność z poruszaniem się 

na wózku inwalidzkim i w tym kontekście analizuje możliwość pracy w danym 
zakładzie pracy – zarówno pod kątem dostosowania architektonicznego, jak 
i problemów w wykonywaniu obowiązków przez osobę niesprawną fizycznie. 
Przekonanie o niemożliwości wykonywania wielu zawodów, zarówno w pro-
dukcji, jak i w usługach, jest wśród respondentów dość silne. Podkreślali oni 
konieczność posiadania pełnej sprawności fizycznej. Zdaniem wielu osób praca 
biurowa jest tą, którą z największym powodzeniem mogłyby wykonywać osoby 
niepełnosprawne. Taka opinia powtarzała się w wypowiedziach, niezależnie od 
zakresu prowadzenia działalności.

W ramach badania udało się zidentyfikować dobre praktyki współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Szczególnie wart podkreślenia jest model wypracowany w jednej z restauracji, 
w której współpraca ta pozwala dodatkowo na prowadzenie szkoleń z obsługi 
klientów niesprawnych.

Postawy wobec pracowników niepełnosprawnych zaobserwowane w bada-
niu można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich objęła rozmówców, któ-
rzy często uważali, że nowy niepełnosprawny pracownik byłby potraktowany 
z szacunkiem, bez podkreślania jego niedostatków. Wśród respondentów, któ-
rzy mieli doświadczenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 
można wyróżnić wspomniane wcześniej pozytywne i partnerskie podejście, ale 
też podejście instrumentalne – traktujące takie zatrudnienie jako możliwość 
ograniczenia kosztów pracodawcy.

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań oraz analizy dokumen-
tów i polityki dotyczącej pracowników niepełnosprawnych możliwe jest sfor-
mułowanie wytycznych dla pracodawców dotyczących zwiększenia zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych oraz doskonalenia warunków pracy w związku z wdra-
żaniem inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
• Podstawą jest zmiana podejścia do pracowników niepełnosprawnych 

z  takiego, w którym brane są pod uwagę przede wszystkim niedostatki 
i ograniczenia, na podejście skoncentrowane wokół możliwości i uzdolnień. 
W przypadku miejsca pracy oznacza to dostosowanie stanowiska i zakresu 
obowiązków pod kątem umiejętności danej osoby, a nie ograniczanie zakresu 
odpowiedzialności z powodu jej niepełnosprawności.

• Pracodawcy powinni uwzględniać w swojej polityce i sposobach postępowania 
w czasie rekrutacji zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

• Istotne jest rozpatrywanie możliwości pracy kandydatów z niepełnosprawno-
ścią również na stanowiskach produkcyjnych, których właściwe dostosowanie 
pozwala osobom niesprawnym ruchowo na poprawne wykonywanie obowiązków.
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• Pracodawcy powinni dbać o podniesienie swojego poziomu wiedzy na 
temat możliwości tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
oraz wsparcia w tym zakresie, oferowanego między innymi przez PFRON. 
Pomocne okazać się może nawiązanie współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi może wspierać także kolejny 
cel przedsiębiorstw, którym powinno być promowanie partnerskiej postawy 
wobec osób i pracowników niepełnosprawnych.

• Pracodawcy mogą także rozważyć współpracę z uczelniami i szkołami zawo-
dowymi, której podstawą byłoby organizowanie praktyk i staży dla uczniów 
lub studentów z niepełnosprawnością. Zaproszenie młodych niepełnospraw-
nych może sprzyjać poprawieniu opinii na temat dalszego ich zatrudnienia, 
a w wielu branżach stanowić źródło rekrutacji poszukiwanych specjalistów.



14
Kontrowersje dotyczące kontroli pracowników 

Marcin Żemigała

14.1. Wprowadzenie
Przedmiotem dociekań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu rzadko 

kiedy bywa problem kontroli pracowników przez pracodawców. Warto zastano-
wić się, w jaki sposób to zjawisko może wpływać na równowagę między pracą 
zawodową a życiem prywatnym pracowników. Nie sposób zaprzeczyć, że kon-
trolowanie jest nieodzowną funkcją zarządzania, okazuje się jednak, że niekiedy 
poziom kontroli zdaje się przeczyć sensowi realizacji tej funkcji i może budzić 
kontrowersje. W początkowej części niniejszego rozdziału uwagę skupiono na 
problemie ingerencji kontroli w sferę prywatną pracowników oraz na konse-
kwencjach uregulowań organizacyjnych dotyczących stroju (dress code). Analiza 
materiału źródłowego dotyczyła kontroli ilościowych i jakościowych elementów 
pracy, presji, jaką może ona powodować, wykorzystania nowoczesnych techno-
logii w  procesach kontrolnych, dress code’u oraz ogólnej oceny kontroli przez 
pracowników. Na zakończenie dokonano podsumowania analizy materiałów źró-
dłowych, na podstawie którego sformułowano kilka wytycznych dla pracodawców 
w zakresie kontroli pracowników, które mogą być pomocne w bardziej społecznie 
odpowiedzialnym postępowaniu na płaszczyźnie pracodawca–pracownik.

14.2. Kontrola pracownika i jego prywatność
W świetle zanotowanych wcześniej spostrzeżeń na temat występujących kon-

fliktów czasowych i energetycznych rysuje się potrzeba refleksji nad tym, jak 
daleko sięgać może kontrola pracownika. Okazuje się, że zdarzają się ingerencje 
w prywatność pracowników, które mogą wpływać na stan równowagi między 
pracą zawodową a życiem prywatnym. Pracownik ma prawo do prywatności 
także w godzinach pracy, lecz bywa ono nadużywane; z drugiej strony praco-
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dawca pilnuje bezpieczeństwa i wyników pracy (Smith, Tabak 2009: 33–48), 
stąd istotna wydaje się potrzeba zachowania równowagi na tej płaszczyźnie 
(Lugaresi 2010: 163–173). Można zaobserwować różne formy monitoringu, 
które stosowane są bez zachowania zasad transparentności, proporcjonalności 
i prawomocności. Są nimi między innymi (Wawrzyniak 2010; Rakowska-Boroń 
2010; Persson, Hansson 2003: 59–70; Cranford 1998: 1805–1815):
 – wideomonitoring (hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe, toalety, 

szatnie, sale wykładowe),
 – oprogramowanie kontrolujące dane przesyłane w sieci komputerowej 

(kontrola korespondencji nie tylko służbowej, ale i prywatnej, podsłu-
chiwanie rozmów, podgląd ekranu komputera w czasie rzeczywistym),

 – przeszukania szafek pracowniczych, rewizje, przymusowe badanie trzeź-
wości,

 – kontrola lokalizacji za pomocą urządzeń GPS w telefonach komórkowych 
i samochodach,

 – przesłuchania z użyciem wariografu,
 – pobieranie danych biometrycznych,
 – testy genetyczne,
 – testy na obecność narkotyków.

Ogólnie przyjmuje się, że pracodawca nie powinien ingerować w prywat-
ne sfery życia pracownika, za które w szczególności uważa się życie osobiste, 
rodzinne (małżeńskie, konkubinat), wydarzenia z przeszłości, życie intymne 
pracownika, sprawy zdrowotne, religijne i wyznaniowe, stan majątkowy, tryb 
życia i sposób spędzania czasu prywatnego (Liszcz 2007) czy też stan zdrowia 
pracownika (np. testy HIV/AIDS) (Simms 1994: 315–325). Często jednak mimo 
braku stosowania wymienionych powyżej kontrowersyjnych metod ingerencji 
w  prywatność pracowników jest ona jednak naruszana. Poprzyjmy to stwier-
dzenie kilkoma przykładami (Cohen, Cohen 2007: 235–246):
 – hotel i kasyno Borgato w Las Vegas określiły granice możliwego przyrostu 

wagi pracowników,
 – Weyco, Inc. z Okemos w stanie Michigan zabroniło pracownikom palić, 

nawet po pracy,
 – hotel i kasyno Harrah’s Reno nakazał barmankom nakładać makijaż, 

w przeciwnym razie rozwiązywano stosunek pracy, przy czym mężczyźni 
mieli z kolei zakaz stosowania jakiegokolwiek makijażu,

 – do bardziej popularnych ograniczeń lub narzuceń należą: zakaz posia-
dania tatuaży w widocznych miejscach, formalny dress code, określenie 
fryzury, ograniczenia nawiązywania relacji personalnych w korpora-
cji dotyczących na przykład małżeństw, randek, stosunków płciowych 
(hetero- lub homoseksualnych), zakaz spożywania alkoholu po godzinach 
pracy.
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Naganne jest nie tylko samo stosowanie takich metod, lecz także ich forma. 
Badania amerykańskie pokazały, że pracownicy często nie wiedzą o prowadzo-
nych w tym zakresie praktykach pracodawcy, nie zdają sobie sprawy z tego, 
jakie informacje pracodawca ma, przechowuje i do czego ich używa (Woodman 
i in. 1982: 647–663). G.S. Pall i R.G. McGrath twierdzą, że w zasadzie możliwe 
jest już stworzenie korporacyjnych kompleksowych systemów przypominania 
(total recall system – TRS) (Pall, McGrath 2009: 27). Istnieją podmioty, które 
w swojej polityce organizacyjnej zawarły jednoznaczny zakaz używania profi-
lów genetycznych przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu (przykład firmy 
IBM) (McCreary 2008: 123–131). Nie każda organizacja ma możliwości do tak 
technologicznie zaawansowanych działań, więc nie każda powinna je umiesz-
czać w swojej polityce dotyczącej prywatności w stosunku do pracowników. 
Pozostają jednak kwestie prostsze, a mimo to naruszające drastycznie sferę 
prywatną, takie jak uwzględnianie przy decyzjach i ocenach informacji zawar-
tych w internecie i pozyskanych za pomocą wyszukiwarek internetowych lub 
portali społecznościowych. Zaczynają już funkcjonować zaawansowane systemy 
informatyczne służące do usuwania z zasobów organizacyjnych danych i infor-
macji naruszających prywatną sferę pracownika (Karla 2010: 101–109) czy też 
gwarantujące zachowanie prywatności wiadomości mailowych (perceived e-mail 
privacy – PEP czy communication boundary management – CBM), określające, 
które wiadomości są prywatne (więc z zasady dyskretne i niejawne), a które 
służbowe (jawne w pewnych granicach) (Snyder 2010: 266–294).

14.3. Dress code i jego konsekwencje
Dress code to wyrażony za pomocą organizacyjnych regulacji, o różnym 

stopniu formalizacji zestaw wymagań dotyczących stroju w miejscu pracy. Czy 
faktycznie wymóg pewnego stopnia uniformizacji można odbierać jako nad-
mierną ingerencję w prywatność pracownika? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest prosta, tak jak nie jest proste wytyczenie ostrej granicy między życiem 
zawodowym a prywatnym, jednak można ustalić priorytetową zasadę poszano-
wania prywatności. Otóż, do momentu, w którym dress code ogranicza się tylko 
do pracy (uczesanie włosów, kolor paznokci, rodzaj ubrania), to nie ingeruje 
w prywatność; jeżeli jednak jego wymogi wykraczają poza pracę (np. długość 
włosów, zakaz noszenia wąsów, brody, długość paznokci), ingerencja jest już 
niezaprzeczalna. Przykłady pokazują, w jaki sposób formalny dress code łamie 
granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Pracownice biblioteki w Nowym Jorku protestują przeciw zakazowi nosze-
nia minispódniczek, sandałów, dżinsów i T-shirtów, ponieważ przy skromnych 
pensjach zmuszane są ograniczać swoje budżety domowe i dużą ich część prze-
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znaczać na nową, droższą garderobę. Body piercing i tatuaże w widocznych 
miejscach także są zakazane. Poza tym we wspomnianej bibliotece mężczyźni 
nie są zobowiązani do tak ścisłych reguł ubierania, na przykład muszą nosić 
krawaty, lecz marynarki są opcjonalne (Rogers, DiMattia 2002: 20).

W policji znane są zakazy noszenia długich włosów przez policjantów-męż-
czyzn, podczas gdy kobiety wykonujące ten zawód mogą nosić długie włosy. 
Takie wymaganie trwale modyfikujące wygląd jest ingerencją w prywatność i nosi 
znamiona dyskryminacji. Oczywiście, w odpowiednim punkcie regulaminu tak 
sformułowane wymaganie jest motywowane względami bezpieczeństwa (Cain, 
Wilson 2010: 28–29).

Nie wszędzie jednak wymogi są tak drastyczne. Czasami wystarczy długie 
włosy utrzymywać w odpowiednim stanie higienicznym i spinać, jak to ma miej-
sce na przykład u pewnego amerykańskiego operatora telefonicznego. Można 
również mieć tatuaż, lecz te w widocznych miejscach należy zakrywać podczas 
pracy (Brown 2010: 18–22).

Przykładem dyskryminującego dress code’u może być przypadek wspomi-
nanego już w tekście kasyna Harrah, gdzie na przykład mężczyźni mogą mieć 
włosy nie dłuższe niż do kołnierzyka, a zakazane są długie włosy, nawet spięte. 
Kobiety natomiast muszą mieć włosy ufryzowane, wystylizowane, codziennie bez 
wyjątków. Może być też odwrotnie: w pewnej kancelarii prawniczej zabroniono 
recepcjonistce malowania ust, a inne wypadki pokazują praktyki dyscyplinarne 
za zbyt seksowny lub zbyt skromny strój (Pender 2002: 1–7).

14.4. Kontrola ilościowa i jakościowa pracy 
Podczas analizy problematyki kontroli pracowników w miejscu pracy oka-

zało się, że najczęściej stosowana jest kontrola czasu pracy, co koresponduje 
z omawianym wcześniej konfliktem czasowym. Otóż, okazuje się, że to nie jakoś-
ciowe aspekty wykonywanej pracy podlegają w najwyższym stopniu kontroli, 
lecz właśnie jeden z najprostszych elementów ilościowych, czyli czas spędzony 
na stanowisku pracy. Zdarzają się nadal bardzo tradycyjne narzędzia pomiaru 
czasu pracy w formie papierowych list obecności, książek wejść i wyjść czy też 
zeszytów przepustek.

„Kontrola czasu jest – mamy zegary na bramie. To jest, to jest jedno. A tam potem 
to są, jeżeli potrzebuję wyjść, przepustki, które muszę odpracować.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Idzie przez bramę, melduje się u kierownika, podpisuje listę w jednym zakładzie, 
a w drugim kładzie przepustkę i przełożony kontroluje pracownika, że jest na miejscu. 
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Jeżeli jest jakieś wyjście, to oczywiście jest instytucja wypisania się w zeszycie, że 
opuszcza stanowisko pracy, bezwzględnie ważne, raz technologia, BHP (...). Jeżeli 
chodzi o stanowiska przed bramą, to są stanowiska umysłowe. Przychodzisz do 
biura, pokazujesz się szefowi albo listę podpisujesz, albo zostawiasz legitymację. 
Jeżeli chcesz wyjść, to jest księga wyjść, że się tak wyrażę, bo idziesz na spotkanie 
takie, śmakie, owakie.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Masz przychodzić w jakiś tam godzinach do pracy, ileś godzin pracować. Jak wycho-
dzisz, to powinnaś się wpisać do książki wyjść.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Do 15.00 musimy być, chyba że ktoś musi wyjść wcześniej, to są tak zwane książki 
wyjść. Osoba wpisuje się w książkę wyjścia. Odbija się, wychodzi. Musi oczywiście 
odpowiednio wcześniej powiadomić zwierzchnika o takim wyjściu. To jest wyjście 
zarówno osobiste, czy służbowe – mamy takie książki.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

Ale stosowana jest także kontrola czasu pracy i obecności w miejscu pracy 
z wykorzystaniem technologii kart rejestracji czasu pracy czy zintegrowanych 
systemów pomiarowo-obliczeniowych, wykorzystywanych do konstrukcji wskaź-
ników efektywnościowych.

„Podstawą kontroli, znaczy czasu pracy, są karty zegarowe, to znaczy, to znaczy, 
żeby kontrolować, ten czas pracy jest spędzony przy desce, przy komputerze.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Mamy czytniki. Po wejściu do firmy trzeba zeskanować kartę i po wyjściu zrobić 
to samo. Jest to konieczne i jeżeli jakiś problem wystąpi, to trzeba pisać, wysyłać 
wiadomość i prosić o ręczne wprowadzenie (...). Wchodząc do firmy się loguję 
i wychodząc muszę się wylogować, więc osoba dokładnie wie, ile czasu spędziłam 
przy biurku.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Na hali są czytniki elektroniczne, sposoby mierzenia czasu pracy, tam wszystko 
było zawsze, przynajmniej w moim przypadku OK.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)



362 Marcin Żemigała

„W pracy, z racji wielkości firmy, zaraz wprowadzimy system monitorowania godzin. 
Bardziej, żeby widzieć efektywność pracy – do tyłu i do przodu, żeby umieć ją pla-
nować na dłuższe okresy niż tydzień. To po to, żebyś do przodu mogła coś wpisać 
w kalendarz albo ktoś sobie.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Ocena takich rozwiązań monitorujących czas pracy i obecność pracownika 
bywa krytyczna, dodatkowo takie systemy nie zawsze są właściwie wykorzystywa-
ne, czyli zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a często funkcjonują jako element 
archaicznych rozwiązań organizacyjnych, podczas gdy sama kontrola czasu pracy 
odbywa się tylko w ograniczonym zakresie i jest jedynie formalnością.

„Masz time sheeta [arkusz czasu pracy], tak? Co wpiszesz, to jest twoja sprawa. 
Masz miernik utylizacyjny, to jest takie narzędzie propagandy korporacyjnej.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Jeśli chodzi o kontrolę czasu pracy, no to, po prostu, jak wchodzimy, to wtedy się 
tam odklikujemy, jak wychodzimy, to też się odklikujemy. Natomiast to nie służy 
jakby ewidencji czasu pracy, dlatego że za dużo by było nadgodzin.”

(transport kolejowy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Z reguły nie sprawdzają, ale podpisuję listy wejść i wyjść, co więcej, to jest reje-
strowane na czytnikach, bo mam kartę chipową, więc jakby każda godzina mojego 
wejścia i wyjścia jest zapisana w systemie.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, mężczyzna, 
�34 lata, kierownik)

„Kartę taką odbijamy, z tym że, no u mnie, u mnie akurat w moim dziale nie ma 
czegoś takiego, że to są ścisłe wydzielone godziny, że jest to 8 godzin, że jeśli na 
przykład spóźnię się tam te 10 minut przypuśćmy, będę te 10 po 8 w pracy, to 
nie jest tak, że muszę zostać do 10 po 16. Tylko jest to w ramach jakichś tam, 
w granicach dobrego podejścia pracodawcy, no i jakiegoś zdrowego rozsądku. Nie 
spóźniam się godzinę i na przykład nie wychodzę godzinę wcześniej każdego dnia 
tylko, no że tak powiem, elastycznie, można tak powiedzieć. Karty są swoją drogą, 
ale to nie jest jakoś tak, że na przykład później, na koniec miesiąca przychodzi mi 
na przykład raport, że mam do zrobienia jeszcze 4 godziny.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

W przedsiębiorstwach z branży lotniczej i pocztowej, w których czas jest 
jednym z fundamentów ich funkcjonowania, odnotowano bardzo szczegółową 
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jego kontrolę. Dodatkowo, w tych przypadkach nie jest monitorowany jedynie 
początek i koniec pracy, ale również wiele zmian czynności według ustalonych 
norm czasowych.

„Jeśli chodzi o sam czas pracy, to bardzo jest kontrolowany moment, kiedy loguje-
my się do systemu przed lotem, żeby to było dokładnie. Minimum 70 minut przed 
lotem musimy już być w biurze i od tego nie ma odstępstwa. I to jest bardzo duży 
nacisk kładziony na to, że mamy być, mamy się stawić i mamy być zdolni do pracy 
(...). Jeśli chodzi o sam lot, to też bardzo kontrolują wykonanie takich naszych 
zadań, jak sprzedaż pokładowa czy przestrzeganie czasu turn aroundu na lotnisku, 
że mamy tam 7 minut na to, 5 minut na to i w sumie to ma być nie więcej niż 
25–30 minut. No i to jest zapisywane nie tylko przez nas, ale bardziej przez lotnisko, 
przez operacyjną obsługę naziemną, czy w czasie się mieścimy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Czas pracy jest, lista obecności jest. Są kontrolowane przez na przykład kierowni-
ka zmiany czynności, jakie wykonuję, te dokumenty, które przyjmuję. Są nałożone 
miesięczne plany wyrobienia jakiejś tam normy. I to też jest pracownik rozliczany 
na koniec miesiąca.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

W pewnych przypadkach zanotowano także stosowanie arkuszy rejestrują-
cych czas pracy (time sheets, technika fotografii dnia roboczego), przy czym 
okazało się, że w jednym przypadku były one zastosowane nie jako narzędzie 
kontroli, lecz raczej negatywnej motywacji pracowników w formie kary za niż-
szą wydajność. 

„Mamy coś takiego, okresowo wprowadzane, jak fotografia czasu pracy i tam co do 
minutki pięknie rozpisujemy od–do, co robimy i czym się zajmujemy (...). Znaczy, 
to się dzieje, ciężko mi powiedzieć, kiedy to zostało wprowadzone, ale to się dzieje 
okresowo. Na przykład jest okres dwóch tygodni, dwóch miesięcy czy miesiąca. Na 
podstawie tego zarząd jest w stanie się zorientować, czym dana osoba się zajmuje 
i ile czasu jej to zabiera.”

(obsługa rynku nieruchomości, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Na przykład myśmy to nazywali dzienniczkiem, ale mieliśmy fotografie dnia, mie-
liśmy zainstalowany arkusz, w którym pisaliśmy, że o godzinie, tam, siódmej do 
siódmej dwadzieścia robiłam to, od ósmej do ósmej dwadzieścia robiłam tamto, no 
i, no i to chyba trzy miesiące trwało, bo było podejrzenie, że nic nie robimy (...). 
A najtrudniejszy był ten dzienniczek, bo, bo, my sobie kpiliśmy z niego, ale trzeba 
było, tam, tego, wypełnić.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)
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Znacznie rzadziej stosowana jest kontrola jakościowa wykonywanej pracy 
lub łączenie kontroli jakościowej z ilościową.

„To dosyć proste, po pierwsze są statystyki związane z ilością wykonanych zgłoszeń 
od klientów, średniego czasu spędzonego nad zgłoszeniem i z drugiej strony są 
opinie, które są przesyłane przez partnerów, są losowo wybierane. Partnerzy nas 
oceniają i to są takie dwa elementy.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–55 lat)

„Jakość wykonywania pracy to jest dokładność, skrupulatność, precyzja wykonania 
pracy, ilość błędów, a raczej ich brak, plus oczywiście terminowość. Terminowość 
i efektywność czasowa. To są jak gdyby takie punkty kontroli pracy.”

(zakład użyteczności publicznej, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Elementem podstawowym, no to jest czas pracy, prawda, czyli żeby się nie spóźniać 
do pracy, pracować w odpowiednich godzinach pracy, żeby tam, no powiedzmy, 
stanowisko pracy ma być właściwie, we właściwym porządku zachowane, czyli po 
prostu stanowisko pracy musi być uporządkowane, musi być kultura tego stanowi-
ska pracy w jakimś zakresie, w zakresie też trzeźwości pracownika, to jest istotne.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

14.5. Presja kontroli
Zdarzały się też przypadki przerostu kontroli i związanego z nim poczucia 

presji pracownika, co powodowało zaognianie konfliktów zarówno czasowe-
go, jak i energetycznego oraz pewne zaburzenia w równowadze między sferą 
zawodową i prywatną. Takie tendencje do kontroli totalnej zanotowano jedynie 
w przedsiębiorstwach dużych.

„Firma szalenie nas kontroluje. I mamy zeszyty od wszystkiego, nawet od wyjść do 
ubikacji. I musimy podawać czas, o której wyszłyśmy do łazienki, o której wróciły-
śmy z łazienki. Jeżeli chcemy sobie coś kupić, dajmy na to, bo to generalnie salony 
mieszczą się w centrach handlowych, więc jeżeli chcemy sobie coś, pójść gdzieś, 
kupić do jedzenia, dajmy na to, to musimy wpisać to w zeszyt, natomiast oni to 
traktują jako przerwa, jako naszą przerwę piętnastominutową. Więc oni wymagają 
tego, żebyśmy wpisywały każde nasze wyjście z salonu.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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„Od jakiegoś pół roku jest kontrolowane prawie wszystko i to głównie chodzi o sprze-
daż, zamawianie towaru, wszystko. Mają po prostu informatycy dostęp do systemu, 
więc w każdej chwili są w stanie wyciągać, ile sprzedałam promocyjnych opakowań, 
jaką średnią sprzedaż mam, na jaką kwotę. Wszystko jest kontrolowane, brane pod 
uwagę, czy ilu pacjentów obsłużyłam, wszystko jest w systemie, to wszystko jest 
kontrolowane. Dostajemy zestawienia raz na jakiś czas, kto jak efektywnie pracuje, 
pod względem sprzedawcy oczywiście. (...) Widzę, co się dzieje i  to z miesiąca na 
miesiąc coraz bardziej inwigilują pracowników. To, co robimy, jak chodzimy do pracy. 
Zrobiła się z apteki po prostu gigantyczna korporacja, gdzie co chwila dostajemy 
jakieś maile, kto jaki efektywny, kto ile czego sprzedał.”

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„U nas nic się nie przemknie, nic nie przejdzie bez uwagi naszej szefowej. Rzeczywi-
ście kontroluje nas ostro, trenuje nas bardzo, nienawidzimy tego. Po prostu każdy jest 
chory przed popołudniową odprawą. Autentycznie (...) człowiek nigdy się nie spodziewa, 
skąd uderzy atak (...). Wszystko, wszystko może być skrytykowane, wszystko może być, 
generalnie wszystko jest też sprawdzone, bo jeżeli zrobimy jakiś błąd, no odpowiadamy 
finansowo. Jeżeli ktoś znowu wstawi źle fakturę przelewową i nie sprawdzi tego PKP-u, 
pomyli się, gość na przykład robiąc rezerwację albo meldując gościa, jest niezgodne 
z  tym, co było w ustaleniach, musimy to raportować, to wszystko do nas wraca od 
księgowości, taki rabat w tym momencie idzie do generalnego managera. My się z tego 
musimy tłumaczyć. To idzie przez naszą szefową. Dostaje się »,ochrzan«, po kolei, 
z góry. I tak najgorszy jest zawsze od naszej szefowej. Więc wszystko jest kontrolowa-
ne. Wszystko, każdy sposób, co my jak robimy, najdrobniejsze rzeczy. W jaki sposób 
meldujemy, w jaki sposób się zwracamy do gości, jakich słów używamy. Wszystko. My 
sobie nie możemy użyć takich słów, jakich chcemy. My nawet telefon musimy odebrać 
standardową regułką. Nie daj Boże, odebrać inaczej, ma się z tego powodu wielkie 
nieprzyjemności. Nie można. Wszystko jest określone czystymi regułami.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lata)

„Muszę zdawać relacje z tego, co robię, co mam zamiar zrobić, co się opóźniło, dla-
czego i tak dalej. Czyli kontrola jest bieżąca. Tak samo, mój przełożony musi się tam 
co tydzień spowiadać komuś tam. Uważam, że to jest nawet nadmierna biurokracja 
z tego powodu. Dlatego że w firmie tracimy masę czasu na wypełnianie jakiś choler-
nych statusów, tabelek do tabelek. To jest frustrujące. Ale to świadczy o kontroli.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Sytuację odwrotną, czyli poczucie braku presji kontroli, zaobserwowano 
raczej w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Podkreślane było przede wszystkim 
zaufanie, jakim pracowników darzy pracodawca i wynikający z tego wysoki 
poziom samokontroli, co może przekładać się na pozytywne rozwiązywanie 
konfliktów czasowych i energetycznych.
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„Mam pewne zadania i wiem, że to musi być wtedy czy wtedy zrobione, ale jeżeli 
z różnych względów nie zdążę tego zrobić, bo to jest różny stopień trudności i ja 
nie przewidziałam, że może być taki, to na przykład też nie ma takiego problemu, 
bo mówi: słuchaj, nie teraz, to jutro to zrobimy, czy jakoś dziś zrobimy to, a do 
tego wrócimy później.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, kobieta, �55 lat, kierowniczka) 

„Aż tak bardzo monitoringu nie, to nie, nie wiem, szef przychodzi tam, patrzy, co 
ogólnie się robi, a tak jakoś nie odczułam jakoś, żeby tam bardzo stresująco przy-
chodził i coś tam, że o, bo coś tam źle wykonujesz, nie, to raczej w swoim gronie, 
jako na krojowni, to po prostu w swoim gronie my sobie to jakoś rozwiązujemy 
właśnie, te problemy, które były, ale tak jakoś nie.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

„Samokontrola jest, tak że szef nas nie kontroluje, już ma do nas zaufanie, bo to 
wszyscy pracujemy, najmłodszy chyba 8 lat pracy ma, a tak to wszyscy po 10, 12. 
Takie jest pełne zaufanie pod względem tej jakości.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„Jeżeli mam jakiś projekt do zrobienia, no to ja go robię i po prostu, oczywiście 
przychodzi i pyta się, jak tam sytuacja. Wiadomo, próbuje, znaczy na pewno pró-
buje wiedzieć, znaczy zorientować się, jaka jest sytuacja, w razie czego pomóc, czy 
coś tam doradzić, uzgodnić. Ale jako takiej samej kontroli, czyli patrzenia mi na 
ręce, czy co zrobiłem, czy coś w tym stylu, to oczywiście nie ma, bo tak naprawdę, 
no wiadomo, ja też za to odpowiadam i co zrobię, to potem będą tak jakby tego 
konsekwencje najwyżej, jeżeli się nie wywiążę z danego, nie wiem, zobowiązania.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

Innym sposobem kontrolowania pracowników, który może wywoływać silną 
presję i poczucie niepewności, a także być przejawem braku zaufania ze strony 
przełożonych, jest wykorzystanie tzw. tajemniczego klienta.

„Są jakieś takie wewnętrzne audyty, które latają z nami, a my o nich nie wiemy, 
a oni kontrolują, czy rzeczywiście robimy dwa serwisy, czy robimy odpowiedni secu-
rity check, czyli czy sprawdzamy wszystko, co do nas należy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Ludzie z danych komórek przychodzą co jakiś czas do urzędu, ewentualnie to 
jest też tajemniczy klient, też może być. Kontroluje pracowników przy stanowis-
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kach pracy, oczywiście nie informując, że jest kontrolą i dopiero później się po 
przeprowadzonej rozmowie identyfikuje i przedstawia, że to była na przykład prze-
prowadzona kontrola.”

(działalność pocztowa, >250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Są na przykład podsyłani, akurat nie z naszego urzędu, tylko takie osoby, niezna-
jomi, na tajemniczego klienta. Co jest sprawdzane, właśnie, standard obsługi klienta 
albo umiejętność obsługi klienta, umiejętność przepisów i wykonywanych czynności, 
to też podlega takiej kontroli zewnętrznej.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, kobieta, 35–44 lata)

14.6. Ingerencja kontroli w sferę prywatną
Zaobserwowano także pewne działania kontrolne przełożonych, które inge-

rują w życie prywatne pracowników.

„To znaczy na przykład w ostatnim czasie powiedziałam mojej szefowej, że się 
spóźnię godzinę do pracy i nie wiem, czy przyjdzie na czas, bo ostatnio nie przy-
szedł. Mogę się trochę spóźnić, może z godzinę. A moja szefowa mówi: a dlaczego? 
No, bo idę do lekarza. A po co? Po tabletki. A ona: jakie tabletki? A ja mówię: 
»Marzena, ogarnij się!«.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, kobieta, �34 lata) 

„Próby kontroli również mojej osoby, moich – począwszy od zainteresowań, przez, 
przez to, jak żyję i… i bardzo szybko to skończyłem, przedstawiłem sprawę bardzo 
jasno, że to, jak pracuję, to jest jedno, a to, czym się zajmuję w wolnych chwilach, 
to są zupełnie moim, moją sprawą i… i ta osoba, mówiąc dokładnie, tak jak to 
określiłem, wpieprzać się w moje życie nie będzie.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna, 
�34 lata, kierownik)

W niektórych przypadkach granica praca zawodowa – życie prywatne została 
tak dalece przekroczona, że zanotowano nawet próby oddziaływania na życie 
rodzinne i małżeńskie pracowników, czyli sfery głębokiej prywatności, które 
z założenia powinny pozostawać poza zainteresowaniami i możliwościami wpły-
wu przełożonych.

„Nie kontroluje, aczkolwiek pamiętam, że była taka sytuacja na terenie firmy, że 
nie mogły pracować ze sobą małżeństwa w jednym dziale, bo to w jakiś sposób… 
No to jest jakaś taka ingerencja, prawda, w życie? Ale to na terenie firmy i zazwy-
czaj było tak, że gdzieś te osoby musiały być, czy w oddzielnych jakiś zespołach, 
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czy dział na przykład zmieniała dana osoba (...). No po prostu, nawet jeśli byli 
kolegami, to była jedna osoba przenoszona. To też, ale i jeśli były jakieś właśnie 
takie relacje nie na linii, jeśli chodzi o jakieś kierownicze stanowiska właśnie typu 
kierownik–przełożony, tylko osoby takie, szeregowi pracownicy, to też raczej nie 
było to mile widziane.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

„Podobno na przykład, jak jest małżeństwo, które pracuje w tej firmie, to muszą 
się skonsultować z odpowiednią osobą, czy mogą pracować, albo jak małżeństwo 
pracuje u konkurencji (...). Nie wiem, czy to działa, bo nie spotkałem się z taką 
sytuacją, ale jest coś takiego.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Pamiętam, że w czasie rozmowy rekrutacyjnej, tak. Byłam zapytana, czy jestem 
w związku małżeńskim czy jestem osobą samotną – było takie pytanie.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„Ale jak będę miała być matką, to będę. Przecież nie pójdę do szefa i nie spytam 
się go o zgodę. Znaczy, wiem, że jej zarzucili, że powinna rok wcześniej powiadomić, 
że planuje mieć dziecko, aczkolwiek jest już jakiś czas po ślubie i mówiła o tym, 
że planuje mieć dziecko. Nie podała konkretnej daty. I wyszło na to, że najlepiej 
rok wcześniej podać konkretną datę, żeby reszta zespołu mogła się przygotować.”

(budownictwo, <250 pracowników, kobieta, �34 lata)

Niekiedy takie kontrole, które naruszają sferę prywatną pracownika, są moty-
wowane czynnikami bezpieczeństwa i przez to traktowane jako usprawiedliwio-
ne. Takie przypadki zanotowano w branży transportu lotniczego i doradztwa.

„Druga rzecz: kontrolują właśnie czas wypoczynku, że jeżeli coś takiego dzieje się 
w domu, że nie byliśmy w stanie wypocząć, się wyspać i nie jesteśmy tak naprawdę 
przygotowani, to trzeba to koniecznie zgłosić właśnie jeszcze przed lotem, żeby 
wezwać zastępstwo. Trzeba to po prostu powiedzieć, czy jak jest się chorym, czy 
niewypoczętym z jakichś tam powodów, to koniecznie się trzeba do tego przyznać. 
Rzeczywiście osoby tak robią, no bo każdy już na swojej skórze pewnie przetestował, 
że w innym wypadku, to potem nie kończy się dobrze.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata) 

„Dana osoba, która jest pracownikiem i na przykład występuje lub musi wystąpić 
o dopuszczenie do informacji niejawnych czy tajnych, to są wtedy już formalne 
procedury sprawdzające i w zależności od klasy tej poufności informacji, do których 
dana osoba ma mieć dostęp, to jest wtedy po prostu formalne sprawdzenie. Przy 
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najniższym trzeba podać, gdzie się mieszka, z kim się mieszka, czy się nadużywa 
alkoholu, czy się nie nadużywa. Ale to ustawowo, to są regulacje, które są niezależne 
od firmy, one po prostu wynikają z regulacji i są specyficzne do tego typu rzeczy.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lat, kierownik)

Nie zawsze ingerencja przełożonego w sferę prywatną pracownika musi 
pociągać za sobą opinie negatywne. Zaobserwowano w kilku przypadkach pozy-
tywną ocenę tego typu działań w kategorii koleżeństwa czy troski o pracownika.

„Ingerencje były w sprawy prywatne, ale to było podyktowane, mówię, tym, że ktoś 
właśnie nie zjawił się w pracy i nie był znany powód, właśnie tutaj znów podkreślam 
tą właśnie czujność w firmie, że kierownik interesował się, co się dzieje z danym 
pracownikiem, czy coś złego go nie spotkało.”

(produkcja metali, �250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Jest przyzwolenie, że się dzwoni na urlopie, bo większość z nas ma komórki służ-
bowe. Niemniej jest przekazanie obowiązków, jak ktoś idzie na urlop. Ale czasami 
są sytuacje, że się dzwoni. Ja nie odbieram tego jako kontroli, tylko jako koleżeński 
obowiązek.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„No więc kontrola, można to opisać, jako pewna kontrola prawda, jeżeli nie jestem 
na urlopie a nawet, jeżeli jestem na urlopie, to w tym momencie standardem jest to, 
że jest ten telefon firmowy i w sytuacjach kryzysowych jest się zawsze osiągalnym.”

(reklama, <250 pracowników, mężczyzna, 
�34 lata, kierownik) 

W kilku przypadkach zanotowano ocenę ingerencji w sferę prywatną pracow-
nika jako wyraz pewnego przyjacielskiego zainteresowania. Takie sytuacje mają 
zwykle miejsce w przypadku długotrwałej już współpracy, która w konsekwen-
cji owocuje pewnym stopniem zażyłości, co prawda niepozbawionej oficjalnej 
relacji pracownik–przełożony, ale skutkującej dobrą, wzajemną znajomością, 
także gdy chodzi o sprawy prywatne, rodzinne czy domowe.

„Ja zawsze taką zasadę miałam, pewien taki dystans. No uważam, że jakaś hierarchia 
w pracy powinna być zachowana. Minęło dużo lat, zanim po prostu tak te nasze 
relacje się trochę zmieniły. Razem współpracujemy już 10 lat i razem rozmawiamy 
z sobą i wiadomo, że też na tematy rodzinne wchodzimy, ale nigdy mi nie narzu-
cał niczego, nie kontrolował. Wręcz tak jakby, takie zwierzenia, no rozmowa jak 
przyjaciel z przyjacielem.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka)
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„Nie, no aż tak bardzo to nie jest to znowu przestrzegane, żeby no jeśli jest wzajemne 
zaufanie, tak jak już po takim okresie czasu pracy, to wiadomo, że pracodawca się 
orientuje w mojej sytuacji, bo niekiedy są rozmowy na ten temat, że to u mnie się 
tak odbyło, czy tak się odbyło, czy ja pojechałem do córki, czy pojechałem do syna. 
No to są takie rzeczy, które w trakcie wzajemnych rozmów, to jedno o drugim coś 
wie. Tak samo i stosunek pracowników w stosunku do mnie, jeśli ja ich nadzoruję, 
ja ich pilnuję, jest podobna sytuacja, ja wiem, co ma pan Krzysztof w  domu, ja 
wiem, jak, jakie może mieć problemy, no wiem, jak pan Wojtek, wiem, jak tam 
pan Heniu.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Ja to jako pracownik, który zdalnie pracuje, odczuwam jako takie zainteresowa-
nie pracodawcy, tak, ale nie jest ono wścibskie, tak. Znaczy, nie mam jakiś takich 
pytań, które potraktowałbym jako taką zagwozdkę, tak, że ktoś próbuje uzyskać 
jakąś informację, która, nie wiem, byłaby jakaś niestosowana, tak (...). Ja mówię 
wyłącznie o takim przyjaznym zainteresowaniu. Jeśli mówimy o opresyjnym zacho-
waniu, to w ogóle nie, raczej ono nie istnieje.”

(działalność pocztowa, >250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

„Pracodawca nie ingeruje aż tak w sferę rodzinną, aż powiem, że spyta się, czy na 
przykład żona miała problemy zdrowotne, pracodawca wiedział o tym, po jakimś 
czasie się spytał, czy już nastąpiła poprawa, czy jest lepiej czy gorzej, wyraził zain-
teresowanie.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

14.7. Kontrola i nowoczesne technologie
We wcześniejszych wypowiedziach pojawiły się kwestie, którym warto przyj-

rzeć się bliżej – chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach 
kontroli. W materiale źródłowym zanotowano kilka przypadków wideomoni-
toringu pracowników i ich miejsc pracy.

„W przedsiębiorstwie są zainstalowane kamery, gdzie pracodawca też może obser-
wować, czy pracownik stoi czy pracuje.”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

„Nie mam zielonego pojęcia, co podlega kamerze, bo nie mamy do nich dostępu. 
Nie mam zielonego pojęcia, co widać. Jedyne, co wiem, to to, że zmieniłam biurko. 
Bo wcześniej miałam takie, nad którym centralnie była kamera i to mnie strasznie 
denerwowało. No i tam widać mnie od przodu, a nie widać mnie od tyłu.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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„To jest tak, przede wszystkim jest monitoring, czyli są kamery, czyli taki bezpośredni 
wgląd pracodawcy na cały lokal z domu.”

(restauracja, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Mamy monitoring kamerami na wszystkich budynkach, raczej trasach, tak że cały 
czas to, co się dzieje, jest na podglądzie, w niektórych budynkach też są kamery 
wewnętrzne (...). Co mnie irytuje? No może rzeczywiście to, że się coraz bardziej 
tutaj u nas inwigiluje przez te właśnie kamery, aczkolwiek mówię, nie przeszkadza 
mi to, jeżeli to jest rzeczywiście w tych miejscach ogólnie dostępnych, jak korytarze 
czy parkingi, czy ulice, bo to trzeba też pilnować pracownika... Czy tam ktoś nie 
ma jakichś niecnych planów? Ale jeżeli to coraz bardziej wkracza właśnie w moje, 
już tutaj takie moje prywatne, można powiedzieć, za drzwi mojego pokoju, czy to 
moich, nie wiem, znajomych, to już troszeczkę mi się to nie podoba. Tylko czy 
chciałbym to zmienić? No wiadomo, że w jakiś sposób trzeba pilnować firmy.”

(górnictwo, >250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

W niektórych przypadkach wideomonitoring jest usprawiedliwiany bezpie-
czeństwem w zakładzie pracy lub koniecznością ochrony jego majątku – oprócz 
powyższej wypowiedzi, zanotowano także inne, zbliżone interpretacje.

„To po prostu trzeba danego pracownika przypilnować. Po prostu to się obserwuje, 
przecież teraz wszędzie są te monitoringi, u nas też jest i to widać. Gdzie ona idzie 
mniej więcej, co ona robi, no i w ten sposób ją się przyłapało. Jak sobie nakładła 
w karton, kładła i sobie piwko wzięła i poszła, wypiła i puszeczkę schowała, tam 
za, gdzieś w kartony rzuciła. Bez pieniążków, bez płacenia, bez niczego.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Jestem nagrany również na kamerach, bo są też kamery. Dbające o bezpieczeństwo 
również, ale jak gdyby widać, kto wchodzi, kto wychodzi, przebywa.”

(telekomunikacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Również wykorzystywanie sprzętu służbowego (np. telefon, komputer czy 
samochód) może być sprawdzane przez przełożonego. Zanotowano w tym zakre-
sie przypadki daleko idącej kontroli i ewidencjonowania rozmów telefonicznych 
prowadzonych przez pracowników.

„Jest ewidencja rozmów telefonicznych prowadzona. Oczywiście kolejny zeszyt: kto, 
gdzie, ile minut, czy to była komórka, czy to był stacjonarny, czy to było do klienta, 
czy to było do przełożonego na komórkę, czy to był telefon do sklepu, ile rozmowa 
przebiegała, w jakim dniu, wszystko…”

(produkcja odzieży, >250 pracowników, kobieta, �34 lata)
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„Ciężko mówić o kontroli prywatnej, bo jeśli wykorzystuje się sprzęt służbowy lub 
jeśli gdzieś się przemieszczamy autem w celach prywatnych, to wiemy doskonale, 
że pracodawca ma prawo. Nie wiem, przy korzystaniu w godzinach nocnych z tele-
fonu służbowego ciężko mówić o pracy nocnej. Była taka sytuacja, że jedna z osób 
miała wykonanych więcej telefonów w godzinach dwunasta–szósta rano z telefonu 
służbowego, więc ciężko było powiedzieć, że wykonywała telefony służbowe. Została 
obciążona znaczącymi kosztami korzystania z tego telefonu. Kontrola jako taka jest, 
ale jest to kontrola sprzętu służbowego, czyli rzeczy, które wykorzystujemy też do 
celów prywatnych.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Dla nas jest to czas pracy, generalnie, no to użytkowanie telefonu służbowego, no 
bo wiadomo, że do celów prywatnych nie wolno go używać i jakby program kom-
puterowy, którym posługujemy się, ma również identyfikator numerów telefonów, 
w związku z powyższym, jeśli gdzieś dzwoniłam, do jakiegoś klienta, to na pewno 
musiałam go wpisać do bazy, żeby wiedzieć i z kim rozmawiam, i w jakim celu do 
niego dzwonię.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

Podobnie kontrolowana bywa także korespondencja elektroniczna wysyłana 
bądź odbierana z komputerów firmowych. Niekiedy może funkcjonować wymóg 
dodawania do każdej wiadomości mailowej wysyłanej przez pracownika adresu 
przełożonego lub techniczne przekazywanie wszystkich wiadomości mailowych 
na skrzynkę pocztową przełożonego. Może zdarzyć się też sytuacja, w której 
kontrola ruchu w internecie zostanie wykorzystana do szczegółowej kalkulacji 
czasu pracy pracownika wraz z wszelkimi możliwymi do wyciągnięcia konsek-
wencjami.

„Wdrażamy, z różnych powodów wdrażamy różnego rodzaju systemy, które kontrolu-
ją chociażby dostęp do internetu. Czyli potencjalnie może dojść do takiej rozmowy, 
w której, zakładam, może dojść do takiej sytuacji, w której pracownik mówi: ja tu 
chcę 5 nadgodzin, a pracodawca mówi: no ale słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale 
przez pięć godzin siedziałeś na Onecie.”

(działalność pocztowa, >250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata)

„Mam pewne zadanie do wykonania, więc jeżeli to się wiąże z kontaktem z klientem 
bądź też z jakąś inną firmą drogą mailową, to umieszczam mojego przełożonego 
w kopii maila i on w ten sposób kontroluje. W ten sposób ja jestem kontrolowana czy 
wykonałam zadanie, w jakim terminie i jakiej jakości jest ten kontakt i ta odpowiedź.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 
�34 lata, kierowniczka)
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„Poczta zakładowa bezwzględnie jest czytana, bo w pierwszej kolejności każda 
korespondencja. Ja pisałem ze swojej prywatnej poczty. Natomiast gdybym podał 
zakładową, to w pierwszej kolejności byłoby to na prezesa komputerze, a później 
u mnie. Tak że tak to jest mniej więcej w naszej firmie. Czyli jesteśmy, można 
powiedzieć, pod, no oko Wielkiego Brata jest, czuwa…”

(produkcja metali, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat, kierownik) 

„Natomiast pewnie robiona ad hoc, o czym nie wiemy, ale ja o tym wiem, powiedzmy. 
Pracuję w tej firmie 7 lat i trochę wiem, jak to działa. Więc jest kontrola maili, jest 
powiedziane, w regulaminie nawet: OK, możecie wysyłać swoje maile prywatne ze 
skrzynek pracowych, ale liczcie się z tym, że możemy mieć do tego dostęp, tak. Tak 
samo na przykład jest z czatem. Mamy czat, takie Gadu-Gadu, tam się nazywa Same 
Time. I to jest tak samo, że pewnie wszelkie zapisy rozmów da się z tego wyciągnąć, 
co byłoby zabawne, mam wrażenie (...). Było podejrzenie o to, że ktoś robił wielki 
przewał w firmie i był przegląd jego maili, przegląd jego rozmów, całej aktywności. 
Wiadomo, no na przykład, nie wiem, zapisywane są takie rzeczy gdzieś tam w sys-
temie, ile kto wydrukował. Więc, więc, są takie rzeczy, tam. To wydaje mi się być 
spoko. Znaczy, wiadomo, to ingeruje jakoś w twoją prywatność, z tym możesz się nie 
zgadzać, ale z drugiej strony rozumiem też pracodawcę – chce mieć to pod kontrolą.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Zanotowano także praktyki związane z ograniczeniem ruchu pracowników 
w internecie poprzez zastosowanie odpowiednich blokad dotyczących głównie 
portali społecznościowych, komunikatorów internetowych oraz czatów.

„Oczywiście, są blokowane jakieś tam strony, gdzie przedtem dziewczyny czy face-
ci sobie tam gdzieś wchodzili i oprócz tego, że udawali, że pracują, surfowali po 
różnych, że się tak wyrażę, stronach. One są dziś zablokowane i z tym tematem 
raczej nie ma problemu, ja nie słyszałem.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Są poblokowane wszelkie portale społecznościowe, nie mogę też w tym momen-
cie mieć możliwość ściągania jakiś programów, które mogłyby przejść przez nasze 
firewalle niezauważone.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, kobieta, �34 lata, kierowniczka)

„Każdy pracodawca ma teraz prawo do tego, żeby kontrolować korzystanie ze 
sprzętu, więc nie raz pokazuje się taki komunikat, że ta strona jest zablokowana 
z jakiś względów i że jeżeli uważasz, że niesłusznie, to możesz zadzwonić tam, do 
help desku i prosić o odblokowanie. Nie, to są często takie strony na zasadzie 
jakiejś zbitki słów – widocznie wychodzi im, że to jest jakieś zabronione słowo. No 
ale to tak, jak mówię, jeśli jest to niesłusznie, nie wiem, ja nie wchodzę na jakieś 
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tam strony, które nie były, które mogłyby być zakazywane… No jeżeli coś takiego 
mam, że wyszukuję jakiś informacji i pokazuje mi się, że to jest zablokowane, no 
to dzwonię tam do informatyków, żeby odblokowali i już.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Są zablokowane wszystkie społecznościowe portale i jest chyba tylko jeden jakiś 
komunikator udostępniony – taki, którym w całej firmie można się porozumiewać. 
Raczej nie jest to tak, nie jest to takie otwarte.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Z kolei sytuacja odwrotna, gdy pracodawca pozwala na wykorzystywanie 
internetowej infrastruktury do celów prywatnych lub do krótkich, higienicznych 
przerw relaksacyjnych, także była obecna w materiale źródłowym.

„Znaczy w prywatnych to czasami korzystamy. Jak wszyscy. Nie wiem, jakieś tam, 
no wiadomo, przerywnik trzeba sobie zrobić czasami. Natomiast jakieś tam dostę-
py do prywatnych skrzynek mailowych to akurat szkoda, bo to jest poblokowane. 
Natomiast nie ma jakiegoś ograniczenia. Jakiegoś tam przelewu, jak musisz zrobić 
w firmie, to też możesz sobie zrobić spokojnie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Nie kontroluje mnie, ile mam rozmów prywatnych, bo wiadomo, że też zadzwonię, 
oczywiście nie nadużywam tego, jakieś tam bilingi, ma kontrolę, ale też przeciwnie, 
mówi: nie kombinuj, zadzwonić gdzieś tam to możesz – i tak nie przekraczasz 
jakiegoś tam limitu. Nie, nie kontroluje mnie, no na pewno bilingi ma, ja staram 
się po prostu nie nadużywać tego, ale nie czuję się kontrolowana, nagabywana na 
przykład, nie. Ja mam dużo swobody tutaj, naprawdę. No ale staram się też nie 
nadużywać tego i chyba dlatego doskonale to wie i taka jest sytuacja.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat, kierowniczka) 

Co do kontroli sprzętu firmowego można jeszcze dodać, że w przypadku 
dwóch zakładów farmaceutycznych zanotowano wykorzystywanie urządzeń GPS 
w samochodach służbowych w celach kontrolnych.

„Moja firma również od pewnego czasu wprowadziła GPS-y w samochodach, czyli 
taki lokalizator samochodów, i to właściwie, no to są takie bezpośrednie narzędzia 
jakby kontroli.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna 35–44 lata, kierownik)
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„Przykładowo, są GPS-y, tak, mogę w każdym momencie wejść, każdy ma możli-
wość na pewno kontrolowania. Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że na pewno, 
no zaglądają. No ja też, nie wiem, raz w tygodniu zobaczę, co się tam dzieje. Na 
pewno nie siedzę i nie śledzę: o, wyjechał pięć po dziewiątej, a miał być przed 
dziewiątą... To, to nie.”

(farmacja, <250 pracowników, kobieta, �34 lata, kierowniczka) 

14.8. Dress code
W badanym materiale źródłowym pojawiły się wypowiedzi dotyczące wyma-

gań ściśle określonego stroju i wyglądu podczas pracy, które mogą być źródłem 
zaburzeń równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym przez ograni-
czanie swobody ekspresji, a podleganie takim regułom może powodować napięcia 
i stresy. Zdarzają się także komentarze przełożonych dotyczące ubioru i wyglądu 
pracownika, które mogą być odebrane jako formy presji, ataku lub drwiny.

„Jeśli na przykład ja widzę, że ktoś z przedstawicieli w jakiś sposób tam odbiega 
od normy, to mu po prostu delikatnie zwracam uwagę, na zasadzie: no, może byś 
się ogolił, albo: włóż koszulę w spodnie, no, takie czasami trochę wydaje się to 
dziecinne, ale może niektórzy w tym ferworze walki gdzieś tam się zapominają.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Znaczy, nie było jakiegoś kanonu, gdzie powiedzieli, jak wypada się ubierać. To 
też jest biuro, do którego nie przychodzą klienci, czyli nikt oprócz pracowników nie 
widzi nas, na dobrą sprawę. Równie dobrze moglibyśmy tam siedzieć w kapciach, 
powiedzmy i nikt z zewnątrz by nas nie zobaczył. Nasz zewnętrzny wygląd dla poten-
cjalnego klienta jest zupełnie niedostępny – jak pracownicy wyglądają. Aczkolwiek, 
jak kiedyś przyszłam w trampkach, to usłyszałam, że to nie jest obuwie, w którym 
się przychodzi do pracy. No i już więcej w trampkach do pracy nie przyszłam.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Mamy politykę dress code, cała procedura jest na ten temat. Nie wiem, jakoś spec-
jalnie mnie to nie dotknęło dlatego, że dział IT jest jakoś z definicji traktowany 
pobłażliwie w tych kwestiach, natomiast z drugiej strony ja zawsze dotrzymywałem 
zapisów tej procedury. Natomiast słyszałem o przejawach, nie chciałbym nazwać tego 
dyskryminacją, ale słyszałem o takich przejawach, kiedy kierownik ingerował w jakieś 
kwestie, związane z noszeniem jakiejś fryzury czy jakichś tam tatuaży, czy tego typu 
rzeczy. Słyszałem o tym, że coś takiego się zdarza, natomiast sam nie doświadczyłem.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lat)
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W niektórych branżach, takich jak transport lotniczy czy działalność poczto-
wa, obowiązuje bardzo restrykcyjny dress code, określający nawet kolor paznokci 
czy fryzurę pracowników. Obowiązuje tam ściśle określone umundurowanie, 
które jest rutynowo kontrolowane według obowiązujących procedur.

„Ubrania służbowe albo ubrania robocze – w zależności od tego, jakie to jest sta-
nowisko pracy. Pracownicy pobierają takie ubrania z naszej komórki mundurowej 
i rzeczywiście tak chodzą ubrani, natomiast kierownik jako bezpośredni przełożony 
musi zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście chodzą w tych ubraniach, czy widać, że 
to są ubrania służbowe i tego pilnuje (...). Jak najbardziej, no na stanowiskach, na 
których jest kontakt bezpośredni z klientem, tam jest dużo rzeczy właśnie określo-
nych – i kwestie fryzury, kwestia makijażu, długości włosów, zarostu u panów, tak. 
To są ściśle określone rzeczy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„No i oprócz tego są takie sporadyczne w biurze, przed lotem, kontrole. Po pierwsze 
– trzeźwości, to wiadome, to standard, a druga rzecz – kontrole naszego wyglądu, 
czyli: czy mundur jest odprasowany odpowiednio z wszystkimi elementami, fryzura, 
makijaż zgodnie z restrykcjami (...). Jest strict [surowo], jest bardzo strict, i dla pań, 
i dla panów. Opisane dokładnie, jaki kolor paznokci, jakie uczesanie, jaki makijaż, 
jakie kolory można mieć, nie można mieć, biżuterię czy można, nawet á propos 
zegarka są wymogi, to jest wszystko tak sprecyzowane, jak chyba we wszystkich 
liniach lotniczych. Mundur od igły, wysokość obcasa w butach, jakie buty. (...) 
Największe, na które najbardziej są zwracane uwagę kwestie, to jest to, żeby nie 
palić w mundurze, no bo to tak jakby wpływa na wizerunek firmy, dwa: absolutnie 
żadnego alkoholu nie spożywać, póki się ma mundur na sobie, no i oczywiście jakaś 
kultura osobista, zachowanie, tak, no i kwestia tego, że nie można łączyć munduru 
z niemundurowymi rzeczami.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Jest standard obsługi klienta, który musi być przestrzegany, jest Kodeks Pracow-
nika Poczty Polskiej, również powinien być przestrzegany. Ubiór – wiadomo, mun-
dur, chociaż ostatnio Poczta kuleje troszeczkę, ponieważ, no mało produkują tych 
mundurów, tak że przechodzimy taki kryzys w tej chwili, no ale wymaga się, nawet 
jeżeli pracownik nie ma stroju firmowego, to musi być w białej bluzce, w jakichś 
tam czarnych, granatowych spodniach, dajmy na to, czy w spódnicy.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka) 

„Na poczcie obowiązuje standard obsługi klienta: dzień dobry, dziękuję, do widzenia, 
trzy razy »D«. Ubiór służbowy jest obowiązkowy. Mamy koszulki służbowe, spódniczki, 
marynareczki i niestety, pani naczelnik zwraca uwagę, jak ktoś nie jest w służbowym 
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ubranku. Może być niesłużbowy mundurek, ale musi być na przykład biała bluzeczka, 
jakaś ciemna spódniczka czy spodenki. Nie może być to jakaś taka wyraczasta [rażąco 
wyrazista] bluzka czy kolorowa. No i przede wszystkim identyfikator.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

W innych przypadkach w przedsiębiorstwach lub działach produkcyjnych wyma-
gany jest strój roboczy ze względu na bezpieczeństwo pracowników lub kwestie 
sanitarne. W przypadku zagrożenia życia, jak to może mieć miejsce na przykład 
w górnictwie, lub zdrowia klientów, jak to może mieć miejsce w branży związa-
nej z produkcją artykułów spożywczych czy restauracyjnej, nakazy organizacyjne 
związane z koniecznością przestrzegania dress code’u są również ściśle określone.

„To są rzeczy, które po prostu kopalnia daje i nie wolno na dzień dzisiejszy nic 
z domu przynosić. Są przebadane, no i po prostu to się ubiera, co po prostu kopalnia. 
No bo to jest całkiem coś innego niż góra. Są różne rzeczy związane z metanem, 
dzisiaj mamy po prostu lniane, niektóre iskrzą, nie wolno tego po prostu. To, co 
kopalnia, to się ubiera i do widzenia, no i nie ma sprawy.”

(górnictwo, �250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lata)

„I nie wolno jest nam przebywać na tej części rozlewczej, części czystej, w swoich pry-
watnych ubraniach. Musimy się przebierać w spodnie, w koszule, albo w fartuchy. (...) 
Nie możemy mieć pomalowanych paznokci, biżuterii żadnej, (...) nie możemy również 
w odzieży roboczej chodzić po dworze. Kiedy chcemy wyjść na dwór, musimy ubrać 
fartuch ochronny zewnętrzny, w którym nie będziemy się poruszać po tej części czystej.”

(produkcja artykułów spożywczych, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata) 

„Przy żywieniu zbiorowym nie ma malowania paznokci i to jest pierwsza zasada. 
Rękawiczki mamy i robimy w rękawiczkach, a paznokci nikt nie maluje. (...) Biżu-
terii też nie nosi, żeby się do ciasta nie dostało.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

„Każdy do pracy przychodzi, jak sobie życzy. Może przyjść w dresie, może przyjść 
w koszuli, ubrany pod kołnierzykiem i pod krawatem. Ale wszyscy później jak gdyby 
się przebieramy. Mamy taką pracę, że przebierają się, tak? Jest to na tyle praca 
w różnych zapachach, że jak gdyby nikt swoich własnych ubrań nie chce poświęcać 
na tłuszcz, który też często się zdarza, że gdzieś pryśnie. (...) Tak że kucharze mają 
swoje, znaczy swoje, oczywiście, restauracja im kupuje, i spodnie do pracy, i kitle 
kucharskie. (...) Kucharzom buty kupujemy my, bo ze względu na pracę w cięższych 
warunkach muszą mieć specjalne obuwie do pracy.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata) 
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Zdarzają się jednak sytuacje, w których ubiór może nie tylko być przyczy-
ną niewygody czy poczucia skrępowania, mimo istotnych kwestii bezpieczeń-
stwa czy wizerunkowych, ale pociąga za sobą dodatkowo pewne obciążenia 
finansowe przerzucane na pracownika. W jednym przypadku zaobserwowano 
swoisty paradoks, gdy przedsiębiorstwo z branży produkcji odzieży obowiązek 
zaopatrzenia się w ubiór służbowy zrzuca na pracownika. Niestety brak jest 
dostatecznych danych, aby móc przeanalizować dokładnie to zjawisko i ewen-
tualnie zdiagnozować rozmiary patologii organizacyjnej.

„Dziewczyny chodzą w firmowych strojach (...). Mają obowiązek. Tylko firma wyma-
ga, natomiast nie daje im strojów służbowych, czyli zgodnie z prawem dziewczyna 
może nawet w kwiatki być ubrana na sklepie, bo prawda jest taka, że jeżeli firma 
wymaga, to firma powinna to zorganizować. Natomiast, no kierownicy salonów 
pilnują jednak tego, żeby nie było akcji i dziewczyny są ubrane kolorystycznie, tak 
jak wymaga tego firma. (...) Ona ma tam specjalny taki formularz do wypełnienia, 
ile osób jest w salonie, czy dziewczyny są ubrane.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Pracodawca zapewnia ubiór, no i wymogiem jest to, że dba o to, znaczy kontroluje, 
powiedzmy, no żeby pracownik dbał o ubiór, ten który otrzymał od pracodawcy. No 
żeby guziki były, żeby ubranie nie było porwane. Jeżeli się podrze, należy je zacerować.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

Bywa też i tak, że stosowanie dress code’u przez pracodawcę nie tylko nie-
potrzebnie wywołuje poczucie dyskomfortu i napięcia, ale może ograniczać 
wyniki sprzedaży w sposób bezpośredni. Zanotowano przypadek, w którym 
służbowe stroje dodatkowo przyczyniają się do zaburzenia zasad higienicznych, 
którym z założenia miały początkowo służyć.

„Jeżeli chodzi o ubrania, no to dół – jaki chcesz, ale musisz mieć spodnie tak 
naprawdę, no i spódnica też nie może być nad kolano, bo moje spódnice są komen-
towane, że są za krótkie. Znaczy, tak jest łatwiej sprzedawać, w krótkiej spódnicy. 
Naprawdę jest dużo łatwiej w spódnicy sprzedać i z dużym dekoltem niż bez. Taka 
jest prawda. Ja mojej szefowej powiedziałam, że mi się tak łatwiej sprzedaje i tyle.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Tak, no ubiór mamy, no te, które mamy teraz, to nie są takie dosyć, to znaczy 
ta dzianina jest w sumie taka niespecjalna, bo się pocimy w tym, no ale zawsze, 
zawsze były, od początku jakieś mundurki, fartuszki.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)
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Zanotowano także rozwiązania prowadzące do pogodzenia prawa pracow-
nika do wyrażania siebie w pewnym stopniu także w pracy z wymaganiami 
wizerunkowymi organizacji czy wymaganiami związanymi z obsługą klien-
ta, polegające na określeniu dress code’u tylko tam, gdzie jest on faktycznie 
konieczny, natomiast we wszystkich innych okolicznościach obowiązują zasady 
dowolności pod względem ubioru.

„Nas akurat w biurze nie, bo wie pani, to też się łączy z sytuacją tam, w fabryce, 
z BHP i tak dalej, bo wie pani, no na przykład przychodzenie do pracy w biurze 
w białej koszuli i krawacie, to oczywiście jak są jakieś kontakty z klientem, jak jest 
spotkanie na sali konferencyjnej, gdzie są jakieś standardy, to oczywiście, człowiek 
stara się wyglądać schludnie, a jak tego, to i pod krawatem, czego ja nie znosiłem 
notabene. Koszula odpowiednia, marynareczka i tak dalej, i to było. Wie pani, bo 
to człowiek pracował na tak zwaną firmę, nie? Na obraz firmy. Natomiast w pracy, 
to była dowolność.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

„Natomiast jeżeli chodzi o ubiory i tak dalej, to u nas są standardy, jeżeli chodzi 
o produkcję. To, na stanowiskach, tam, gdzie jest kontakt z płynnym metalem, to są 
odpowiednie ubiory. To jest kontrolowane, to jest audytowane, to jest sprawdzane, 
codziennie, co godzinę, co chwilę. Przełożeni są uczuleni na to, żeby nie w zwykłym 
ubiorze przyszedł robotnik na wielki piec, bo jakaś iskra strzeli i po prostu zapali 
się jego ubiór. Tak że, no nie dochodzi do takiej sytuacji, tak że tu są standardy. 
Oczywiście, my pogłębiamy te standardy, kupujemy coraz lepsze te ubrania ochronne 
i tak dalej i tutaj to jest jeden taki obszar (...), natomiast jeżeli chodzi o ludzi poza 
produkcją, nie ma tu jakiś standardów, że masz przychodzić w krawacie zielonym, 
w ubiorze takim czy owakim. Ma być to wszystko schludne i czyste. I nikt nikomu 
nie wyrzuci, jak przyjdzie w swetrze. Oczywiście, mogą być komentarze, ale nie ma 
na takiej zasadzie, że sekretarka, asystentka, to ma przychodzić w kostiumie takim, 
do połowy lub do połowy kolan. I nie ma takich tutaj u nas rygorów.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik) 

„Jest pewna zasada, że powinieneś się jakoś tam ubrać, tak jak się ubierasz eleganc-
ko i to powinno być spoko. Ale zespoły wprowadziły niepisaną zasadę, że garnitur 
masz w pracy zawsze ze sobą i jak potrzeba jest, to się przebierasz i idziesz na 
spotkanie z klientem. Co jest w porządku, mam wrażenie, bo ja na przykład nie 
lubię garniturów strasznie i wołałbym rozciągnięte swetry albo bluzy dresowe. Wtedy 
się czuję lepiej, jest mi zdecydowanie fajniej.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)
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Zanotowano także przypadki, kiedy pracownicy nie są przymuszani do spe-
cyficznego, często krępującego i obcego im sposobu ubierania, a jedyną obo-
wiązującą zasadą jest utrzymywanie higieny osobistej na rozsądnym poziomie.

„Nie mamy jakiś takich określonych norm na ubiór. Każdy raczej ubiera się tak, 
jak by chciał, jak mu pasuje. I to raczej widać. Jak się wejdzie, to od różnych 
osób, które noszą dziwne kolczyki, czy to w uszach, czy w innych miejscach ciała, 
po ubranych w garnitury.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

„Co do ubioru, to nie ma chyba, nie wiem, przynajmniej u mnie. Każdy ubiera się 
prawie, jak chce, nawet w krótkich spodniach niektórzy przychodzą.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Nie ma ściśle określonych standardów, natomiast ubiór – jak zawsze – schludny, 
dbanie o higienę osobistą, tu również dbanie o samochód, o pojazd, bo to też 
reprezentuje. Reprezentujemy firmę, w związku z tym jakiś tam standard jest. Kiedyś 
oczywiście były pewne standardy związane z ubiorem, ale w związku z tym, żeby 
przedstawiciele za bardzo nie rzucali się w oczy w przychodniach, to tutaj firmy 
raczej są, i nasza również, dosyć liberalna pod tym względem. Tak że standardowy, 
naprawdę, ubiór, oczywiście bez jakiś tam ekstrawagancji, no i taki, żeby również 
nie był jakiś wyzywający czy prowokujący.”

(farmacja, <250 pracowników, mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Natomiast jest to bardzo śmieszne, jak idzie młody człowiek do pracy w firmie 
ubezpieczeniowej, w końcu ta firma ma się cieszyć reputacją, a idzie w klapkach 
i krótkiej spódniczce z wystającymi stringami i w koszulce na ramiączkach. Tego typu 
sytuacje ja wyraźnie u moich pracowników tępię i jest to na zasadzie przypominania 
regularnego, ale bardziej na zasadzie, że jeżeli ktoś przychodzi nieodpowiednio 
ubrany, to jest przeze mnie wyłapywany i kulturalnie zwracam mu uwagę: słuchaj, 
to nie jest strój do pracy, powinieneś być tak i tak ubrany, w związku z czym proszę, 
żebyś się przebrał. Natomiast nie ma za to żadnych sankcji.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

14.9. Ocena kontroli przez pracowników
W materiale źródłowym pojawiły się pewne negatywne oceny dotyczące 

kontrolowania pracowników przez przełożonych. Zwracano uwagę głównie na 
nieefektywność jej mechanizmów oraz na nadmierne skomplikowanie procedur, 
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które pociąga za sobą wzrost biurokracji i negatywnie obija się na efektywności 
czasowej, koncentracji na właściwej pracy czy też na atmosferze w pracy.

„Bo każdy pracownik, jak pracuje w danej placówce, to powinien się poczuć do 
wywiązania swojej pracy, normalnie, jak wszyscy. A nie, żeby jeszcze ktoś przyszedł 
i kontrolował, nad głową stał i to nie wiadomo, co chce taki. Bo w zasadzie, to 
mówiąc szczerze, z biura przychodzą do sklepu, to one nie wiedzą, na czym to, 
ta praca tak, mówiąc szczerze, polega. One ze swojej półki to biorą, a inaczej to 
wygląda, w pracy w sklepie niż w biurze. I to jest po prostu zbyteczne.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)

„Uważam, że to jest nawet nadmierna biurokracja z tego powodu. Dlatego że w fir-
mie tracimy masę czasu na wypełnianie jakiś cholernych statusów, tabelek do tabelek. 
To jest frustrujące. Ale to świadczy o kontroli (...). W moim przypadku ostatnio 
widzę, znaczy w moim przypadku, jeżeli chodzi o relacje z moim przełożonym, to 
ja nie mam tak. Przynajmniej w moim dziale tak jest. Natomiast widzę po innych 
pracownikach, że czasami jest i to jest niefajne i wpływa też na złą atmosferę, że 
przełożeni próbują ingerować w indywidualny tok pracy innych ludzi i próbują im 
narzucać coś do tego stopnia, że czasami muszą coś, nie wiem, w swoich planach 
czy tam kalendarzach, jak mają, nie wiem w komputerze, muszą czasami... To jest 
moim zdaniem megachore. Muszą wpisywać codziennie plan dnia, co będą robić, 
z dokładnością do 15 minut. No to tracą pół godziny, no ale OK. Żeby tak wpisywać 
takie rzeczy. To jest nienormalne”.

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

„Bo to jest tak, że jest awans z konsultanta na senior konsultanta, ale też może 
być awans z konsultanta na konsultanta II. I to jakoś tam determinuje pieniądze, 
które dostajesz – nie zawsze, niestety. Bo moim zdaniem to, jak to wygląda teraz, 
jest absolutnie pozbawione sensu, ponieważ jest to papierologia. Nienawidzę tego. 
Po prostu nienawidzę tego całego systemu (...). Bo oprócz tego, że ocenia mnie 
coach, ja muszę ten samogwałt dokonać, to jeszcze jest tak, że ja muszę zebrać 
cztery feedbacki na pół roku w tej bazie, którą mamy od innych osób, nie tylko od… 
coach jest jakby inną sprawą, więc ja muszę od czterech innych osób. Więc ja muszę 
po czterech projektach te pierdoły wszystkie popisać. Jest taka książeczka, która 
pokazuje kryteria, które masz – takie podstawowe, wśród nich są podkryteria. I tam, 
gdzie jest wskazane, jakie kompetencje – słowo, którego po prostu nienawidzę.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Znam osoby, które potrafią cały dzień spędzić na jakimś forum motocykli. I nie 
pracują, a pracodawca nic z tym nie robi, mimo że ta osoba miała już kilku mene-
dżerów, różnych zmieniała, no to ciągle siedzi na tym forum motocykli, no i co? 
No i siedzi sobie. Więc jakby rozliczenie nie działa moim zdaniem najlepiej, bo 
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po prostu jest takie, czy ktoś jest w pracy i czy przyszedł punktualnie, dość prosto. 
A to jest chyba takie mało efektywne, bo to nie o to chodzi. To się też wiąże z tym, 
że jak pracodawca widzi, że się coś robi albo ktoś robi szybko, to dostaje więcej, 
bo wiadomo, że będzie zrobione, a jak ktoś robi mniej albo nie robi w ogóle, to 
pracodawca mu nie daje, bo wiadomo, że nie zrobi.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

Ujawniono jednak też przypadek, w którym pracownik ocenia negatywnie 
działania kontrolne przełożonego ze względu na ich niewystarczający wymiar 
i potrzebę większej kontroli.

„Trochę mi się wydaje, przyznam się szczerze, między nami, że wydaje mi się, że za 
mała jest kontrola i ja bym chyba wolała, żeby nade mną też była większa. Chociaż 
podejrzewam, że gdyby była większa, to bym się trochę buntowała. Z racji tych 
relacji, które mamy między sobą.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Natomiast pozytywne oceny organizacyjnych działań kontrolnych były mniej 
liczne, choć wystąpiły. Podkreślano w nich konieczność procedur kontrolnych 
oraz ich funkcję pomocniczą we właściwym wykonywaniu pracy. Takie pozytywne 
opinie wyraziły osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

„Kontrola jest po to, żeby udowodniła, [że] to, co robimy, robimy dobrze. Audyt jest 
potrzebny po to, żeby się nie bać audytu, bo: słuchajcie, na audyt przychodzą – ręce 
nam się trzęsą, zaczynamy dokumenty wypełniać, nie... Żeby potwierdzili, że to, co 
robimy, robimy dobrze. Jeśli się okaże, bo pomyłki się zdarzają, że coś jest nie tak 
czy coś, to po to jest ten audyt, po to jest ta kontrola, żeby powiedzieć: masz to 
poprawić i tak dalej. A nie na zasadzie: zrobiłeś źle, to od razu kara, zwalniamy 
cię z artykułu pięćdziesiąt dwa.”

(produkcja metali >250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„To znaczy się, nie wiem, czy to można nazwać kontrolą czy też jakimś obowiązkiem, 
ja się też czuję lepiej, jeśli pracodawca na przykład zweryfikuje zakupy, sprawdzi, 
czy skontroluje ceny, czy gdzieś, powiedzmy, w zużyciu materiałów się gdzieś nie 
posunąłem i za dużo coś mi nie wyszło bądź po prostu ktoś mi gdzieś nie przesunął 
danego materiału na swoją stronę.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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14.10. Podsumowanie
Przy podsumowaniu analizy materiałów źródłowych z badań jakościowych 

w kontekście kontroli należy zwrócić uwagę na kilka ujawnionych w nich kwe-
stii związanych z kontrolą pracowników. Znacznie częściej stosowano kontrolę 
ilościową, której najbardziej powszechnym sposobem jest pomiar czasu pracy. 
Z analizowanego materiału można wywnioskować, że podejście takie ma stronę 
zarówno pozytywną, jak i negatywną. Jeżeli chodzi o pozytywy, to oczywiście 
należy podkreślić wymogi związane z przepisami bezpieczeństwa pracy i obec-
nością pracownika na terenie zakładu. Dodatkowo, dzięki pomiarom i ewidencji 
czasu pracy możliwe jest określanie mierników efektywności pracy oraz wery-
fikacja dotychczasowych norm czasowych i dostosowanie ich do możliwości 
pracowników. Pomiar i monitoring czasu pracy ułatwiają planowanie pracy, 
a także szybsze reagowanie w przypadku nieobecności pracownika, co ma zna-
czenie przy zapewnieniu ciągłości działania organizacji. Jednak te pozytywne 
aspekty nie powinny być wykorzystywane przeciwko pracownikowi, bo zaczną 
przybierać formę represyjną. Za negatywne aspekty kontroli czasu pracy można 
uznać jej zbiurokratyzowanie spowodowane ewidencją każdego ruchu pracow-
nika, co może wywoływać poczucie dyskomfortu i uprzedmiotowienia. Dodat-
kowo, skomplikowane procedury administracyjne związane z poruszaniem się 
pracownika po terenie zakładu lub z wykonywaniem odpowiednich czynności 
utrudniają ją i mogą prowadzić do obniżenia efektywności. Zaznaczyć należy, 
że niekiedy kontrola czasu pracy nie jest, co prawda, wykorzystywana przeciwko 
pracownikowi, ale stanowi konieczny element jego pracy, przy czym może być 
odbierana jako element zbyteczny. Zwłaszcza gdy pracownik nie rozumie lub 
nie dostrzega efektów własnych ani organizacyjnych nakładów poniesionych na 
kontrolę czasu pracy. Wówczas istnieje ryzyko powstawania kontroli jedynie 
formalnej, wykonywanej mechanicznie, w rzeczywistości fikcyjnej. Szczegóło-
wy pomiar czasu pracy, który zaobserwowano w niektórych branżach, mimo 
jego istotności, niesie negatywne konsekwencje w postaci zbyt ścisłego nadzoru 
drobnych elementów pracy, co prowadzi do rutynizacji zachowań pracowników, 
braku refleksji i mentalnego zaangażowania w pracę.

Badania ujawniły, że znacznie rzadsze jest uzupełnianie kontroli ilościo-
wych aspektów pracy o kontrolę aspektów jakościowych. Skupienie uwagi na 
takich elementach jak jakość wykonania, precyzja, minimalizacja liczby błędów, 
zadbanie o właściwy porządek na stanowisku pracy i w jego najbliższym oto-
czeniu pozwoliłyby zniwelować wiele z negatywnych skutków kontroli wyłącznie 
ilościowej.

Kolejne spostrzeżenie dotyczące procesów kontroli pracowników wiąże się 
z presją, jaką mogą one wywoływać. Badania ujawniły przypadki przerostu 
kontroli i silnie odczuwanej presji, co pociąga za sobą potencjalnie negatywne 
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rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o konflikt czasowy lub energetyczny w perspektywie 
równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. W przypadku stoso-
wania takiej totalnej kontroli, która swoim zakresem obejmuje każdy element 
rzeczywistości organizacyjnej (nie tylko samą pracę, ale nawet chwile intymności 
związane z potrzebami fizjologicznymi), można spodziewać się poczucia przy-
tłoczenia i niezadowolenia z pracy. Kontrola takiego typu wykorzystywana jest 
niekiedy jako narzędzie ostrej, negatywnej motywacji, narzędzie dyscyplinujące 
pracowników. Ciągła kontrola o tak zaostrzonym charakterze, wyrażająca się 
na przykład w braku tolerancji dla małych błędów, powoduje poczucie inwigi-
lacji wśród pracowników i wywołuje obawy, strach przed przełożonym, który 
w oczach podwładnego jawi się jako osoba szukająca błędów i wyrażająca 
krytykanckie uwagi. Jednym z dość kontrowersyjnych sposobów kontrolowania, 
który także opiera się na braku zaufania i może wywoływać ciągłą nerwową 
gotowość ataku, jest technika tzw. tajemniczego klienta. Materiał źródłowy 
zawiera jednak także wypowiedzi świadczące o tym, że presja kontroli nie 
jest silnie odczuwana, a sama kontrola jest raczej ograniczona. W takich sytu-
acjach pracownicy czują większe zaufanie przełożonych do siebie i z większą 
odpowiedzialnością podchodzą do realizowanych zadań, których wykonanie 
sprawdzają na zasadzie samokontroli. Kontrola w takich wypadkach kojarzona 
jest z dialogiem i  pomocą ze strony przełożonego, który jednak pozostawia 
pracownikowi dużo swobody do samodzielnej refleksji i tym samym pozwala 
mu na rozwiązanie problemów bez potrzeby odgórnej ingerencji. Zauważono, 
że przerost kontroli występuje raczej w przedsiębiorstwach dużych, natomiast 
ograniczona kontrola to domena sektora MSP.

W kolejnych etapach analizy uwagę poświęcono także problematyce inge-
rencji w sferę prywatności pracowników. Okazuje się, że wystąpiły przypadki, 
w których przełożony odczuwał potrzebę posiadania informacji o prywatnych 
sprawach pracownika wbrew woli podwładnego. Takie nadmierne zaintereso-
wanie, na przykład sprawami zdrowotnymi, może powodować u pracownika 
poczucie dyskomfortu, zakłopotania i wywieranej presji. Nadmierne dopyty-
wanie się o zainteresowania czy styl życia pracownika oraz próby regulacji 
sfery prywatnej mogą budzić wśród podwładnych nie tylko niesmak, ale także 
silny, bezpośredni opór. Drastycznym przykładem inwazyjności są próby kon-
trolowania przez pracodawców życia rodzinnego pracowników poprzez zakazy 
pracy współmałżonków w jednej organizacji lub wymóg uzyskania specjalnych 
pozwoleń w razie wystąpienia takiej sytuacji. Szczytem ingerencji przełożone-
go w prywatność pracowników, jaki zanotowano w przeprowadzonych wywia-
dach, było oczekiwanie zgłoszenia planów urodzenia dziecka nawet z rocznym 
wyprzedzeniem, co motywowane było koniecznością zapewnienia stabilności 
obsady stanowisk. W niektórych branżach pewna doza ingerencji jest jednak 
zasadna ze względów bezpieczeństwa. Było tak na przykład w przypadku przed-
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siębiorstw transportu lotniczego, gdzie zmęczony pracownik stanowi realne 
zagrożenie dla pasażerów. Także w przypadku pracy wymagającej dostępu do 
informacji niejawnych wymagane jest podanie niektórych informacji ze sfery 
prywatnej. Z  drugiej strony nie zawsze ingerencja w prywatność pracownika 
musi być postrzegana negatywnie. W przypadku dużej zażyłości na linii prze-
łożony–pracownik, kiedy mogą wykształcić się stosunki niemal przyjacielskie, 
znajomość wspólnych spraw z życia prywatnego nie jest niczym negatywnym, 
a rozmowy na jego temat odbywają się swobodnie, bez poczucia zażenowania 
czy dyskomfortu. Niekiedy ingerencja w życie prywatne odbierana jest także 
jako troska przełożonego o los swoich podwładnych, jako zainteresowanie szefa 
problemami pracownika.

Następne spostrzeżenie, które się nasuwa na podstawie analizy materiału 
źródłowego, dotyczy wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach 
kontrolowania pracowników. Z jednej strony zaobserwowano pozytywne kon-
sekwencje związane na przykład z wideomonitoringiem, który pozwala także 
zdalnie na podgląd etapów, przebiegu pracy i aktywności pracownika, pomaga 
w zachowaniu bezpieczeństwa i ogranicza nadużycia w organizacji, eliminuje 
zachowania patologiczne i chroni majątek firmowy. Z drugiej strony może wywo-
ływać wśród pracowników poczucie niepewności i niejasności, kto i kiedy podlega 
obserwacji. W konsekwencji może pojawić się presja i stan chronicznego pod-
denerwowania związany z potencjalnie ciągłą inwigilacją każdego posunięcia 
pracownika. Ciągły monitoring, a do tego jeszcze nieświadomość pracownika 
o jego zakresie oraz brak jasnych reguł mogą w konsekwencji doprowadzić 
do odarcia pracownika z prywatności. Monitoringowi podlegać może także 
wykorzystanie sprzętu firmowego. Rozmowy telefoniczne z telefonów służbo-
wych bywają detalicznie ewidencjonowane, a pracodawca niekiedy nie wyka-
zuje tolerancji w zakresie używania ich do celów prywatnych. Dodać jeszcze 
można, że jeżeli chodzi o sprzęt firmowy, zdarzają się rewizje komputerów albo 
fizycznie przez przełożonego, albo z wykorzystaniem specjalnego oprogramo-
wania rejestrującego czynności pracownika. Zdarzyło się także ich wykorzys-
tanie do represyjnej polityki organizacyjnej przez skrupulatne odejmowanie 
czasu spędzonego w internecie od czasu pracy. Zdarzyły się także przypadki 
bezpośredniej kontroli poczty elektronicznej wysyłanej lub otrzymywanej na 
konta służbowe (dotyczy to także wiadomości prywatnych). Czasami wymuszona 
zostaje na pracowniku konieczność wysyłania każdego e-maila służbowego do 
wiadomości przełożonego. Jednak w zakresie wykorzystania sprzętu firmowego 
zanotowano także pewne mniej restrykcyjne działania, które nie odzierają tak 
pracownika z prywatności. Niekiedy przełożony wykazuje zdrową elastyczność 
w tym zakresie, pozwalając na przykład na wykorzystanie służbowego pojazdu na 
prywatne zakupy czy też odbywanie prywatnych rozmów telefonicznych w czasie 
pracy z wykorzystaniem telefonu służbowego lub wykonanie pewnych operacji 
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internetowych (np. przelewy) w godzinach pracy. Nie zawsze ruch w internecie, 
niezwiązany ze sprawami zawodowymi, jest więc piętnowany – niekiedy krótkie 
przerwy relaksacyjne podczas pracy humanizują jej naturę i  dzieje się to za 
przyzwoleniem przełożonych.

Analiza materiału źródłowego pod kątem kontroli pracowników objęła także 
problematykę dress code’u. Zanotowano sytuacje, w których ogranicza on pra-
cownikom możliwość w wyrażaniu siebie i własnej osobowości. Pojawiają się 
w związku z tym komentarze przełożonych dotyczące jego wyglądu i wywierana 
jest presja na dostosowanie się do obowiązujących zasad. Niekiedy za strój 
i  jego utrzymanie finansowo muszą odpowiadać pracownicy, co jest pewnym 
nadużyciem ze strony pracodawcy. Zanotowano także przypadki, w  których 
polityka zakładu pracy w zakresie dress code’u działa na niekorzyść samej orga-
nizacji, powodując na przykład zmniejszenie sprzedaży. Niekiedy obowiązujące 
stroje pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o ich jakość i właściwe 
dostosowanie do pracy w panujących warunkach, mogą na przykład wzmagać 
potliwość. W niektórych branżach (transport lotniczy i działalność pocztowa), 
gdzie obowiązuje pełne i określone w najdrobniejszych szczegółach umunduro-
wanie, dodatkowo kontrolowane są takie elementy jak fryzura, zarost, makijaż 
(dozwolone barwy), co jest rutynowo i dokładnie sprawdzane. Nie dopuszcza się 
także zachowania uznawanego za godzące w mundur, czyli na przykład palenia 
papierosów lub spożywania alkoholu w przypadku bycia w mundurze – także 
już po zakończonej pracy. Z drugiej strony polityka dress code’u ma w wielu 
przypadkach pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy 
chodzi o bezpośrednie kontakty z klientami. Odpowiedni strój zapewnia także 
tam, gdzie to niezbędne, odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy (np. branża 
górnicza i metalowa) i warunków sanitarnych (np. branża spożywcza). Pozy-
tywnie można także odebrać takie działania organizacji, gdy utrzymanie ubioru 
służbowego leży po stronie pracodawcy i nie obciąża pracownika. Zdarza się 
także elastyczne podejście, kiedy wymagany jest określony strój tylko w przy-
padkach koniecznych, na przykład kontaktów z klientem lub narażenia na 
zagrożenia. W pozostałych natomiast pracodawca realizuje zasadę swobody, 
a nawet dowolności w sposobie ubierania i wyrażania siebie poprzez elementy 
stroju i  towarzyszących mu ozdób.

Na zakończenie można powiedzieć, że rozmówcy z jednej strony wskazywali 
na nieefektywność i nadmierne skomplikowanie procedur kontrolnych, które 
przyczyniają się do zwiększenia biurokracji i zmniejszenia tym samym efek-
tywności pracy, w tym efektywności dotyczącej wykorzystania zasobów czasu. 
W negatywnym ujęciu podkreślano także poczucie presji, uwikłania w systemie 
procedur oraz zły wpływ kontroli na panującą w pracy atmosferę. Zdarzały się 
jednak przypadki negatywnej oceny kontroli z zupełnie odmiennego powodu, 
a mianowicie ze względu na jej niewystarczający wymiar, poczucie potrzeby 
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wzmożonej kontroli. Z drugiej strony zanotowano przypadki pozytywnej oceny 
kontroli. Podkreślano jej konieczność, nieodzowność w procesie pracy, wskazy-
wano na kilka jej funkcji, a mianowicie: weryfikacyjną (dotyczącą potwierdzenia 
prawidłowego wykonania pracy), pomocniczą (dotyczącą pomocy we właściwym 
wykonaniu pracy) i korekcyjną (dotyczącą poprawy wykonywanej pracy). Tak 
prowadzone działania kontrolne mogą potencjalnie wpłynąć nie tylko na lepsze 
wykonanie samej pracy, ale także na lepsze samopoczucie pracownika.

Na kanwie powyższego można sformułować kilka wskazówek dla pracodaw-
ców w zakresie kontroli pracowników, które pozwolą na bardziej społecznie 
odpowiedzialne działania na płaszczyźnie pracodawca–pracownik:
• Należy wziąć pod uwagę, że w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 

zawierają się także praktyki związane z kontrolą pracowników.
• Warto się zastanowić nad łączeniem kontroli o charakterze ilościowym z kon-

trolą jakościową, co pozwoli wyeliminować negatywne skutki tej pierwszej.
• Należy zwrócić uwagę, że kontrola pracowników oraz ich pracy nie powinna 

się ograniczać jedynie do czasu pracy.
• Należałoby zastanowić się nad wymiarem stosowanej kontroli pracowników, 

ponieważ jej nadmiar może wywołać nadmierną presję, podczas gdy znacznie 
lepsze rezultaty przynosi ograniczona kontrola, uzupełniona o mechanizmy 
samokontroli.

• Kontrolę należy tak przeprowadzać, aby nie miała miejsca zbyt drastyczna 
i daleko idąca ingerencja w prywatną sferę pracowników.

• W procesach kontroli wykorzystuje się coraz powszechniej nowoczesne 
technologie. Warto poddać analizie ich skuteczność, ponieważ mogą one 
przynieść obok niezaprzeczalnych korzyści także efekty negatywne.

• W podobny, elastyczny sposób należałoby zrównoważyć regulacje i wyma-
gania z zakresu organizacyjnego dress code’u w celu optymalizacji skutków 
z nich płynących.

• Kontrolę należy tak przeprowadzać, aby uwydatnić jej pozytywne funkcje 
weryfikacyjne, pomocnicze i korekcyjne.





15
Zgłaszanie nieprawidłowości

Krzysztof Klincewicz

15.1. Wprowadzenie
Zaoferowanie pracownikowi możliwości zgłoszenia zaobserwowanych niepra-

widłowości w funkcjonowaniu własnej organizacji jest przejawem odpowiedzial-
nej społecznie działalności. Nieprawidłowości można zgłaszać przełożonemu, 
wyznaczonym członkom organizacji (opierając się na procedurach lub innych 
rozwiązaniach systemowych), jak również interesariuszom zewnętrznym orga-
nizacji. Szczególnie interesujące wydają się przypadki tzw. whistleblowingu, 
czyli zgłaszania informacji o nieprawidłowościach organizacyjnych interesariu-
szom zewnętrznym, w tym organom sądowniczym, instytucjom administracji 
publicznej o kompetencjach kontrolnych (np. Państwowej Inspekcji Pracy), 
a także dziennikarzom, których publikacje mogą przyczynić się do zmiany dzia-
łania pracodawcy. Organizacyjne wsparcie dla whistleblowingu stanowi urzeczy-
wistnienie ideałów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w relacjach 
z pracownikami. Istnienie takiego, można powiedzieć, wentylu bezpieczeństwa 
umożliwia pracownikom dochodzenia swoich praw, a jednocześnie oznacza 
samoograniczenie pracodawcy i większą jego skłonność do działania w zgodzie 
z etyką i przepisami prawa.

W Polsce brakuje badań empirycznych dotyczących istnienia i funkcjono-
wania omawianych rozwiązań w przedsiębiorstwach. W ogólnokrajowym bada-
niu ankietowym przedsiębiorstw, dotyczącym wdrażania standardów społecznej 
odpowiedzialności biznesu, przeprowadzonym w 2011 roku przez PwC i Millward 
Brown SMG/KRC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ten 
temat został potraktowany bardzo powierzchownie. Reprezentantom przedsię-
biorstw zadano pytanie o to, czy ich organizacje rozpatrują skargi pracownicze. 
Formalne procedury rozpatrywania skarg pracowniczych istniały w 26% firm 
w skali ogólnopolskiej, choć w rzeczywistości do składania i rozpatrywania 
skarg w latach 2010–2011 dochodziło tylko w 9%. Z kolei wśród zakładów 
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dużych procedury takie posiada aż 75% podmiotów, a w 39% z nich skargi były 
faktycznie rozpatrywane (PwC i SMG/KRC 2011: 142). Należy pamiętać, że 
rozpatrywanie skarg pracowniczych to zdecydowanie węższa kategoria niż zgła-
szanie nieprawidłowości.

W prezentowanym w niniejszej książce badaniu zadawano rozmówcom 
pytania o to, czy w ich organizacjach istnieją formalne i nieformalne sposoby 
zgłaszania nieprawidłowości, komu i w jaki sposób pracownicy mogą komuni-
kować zaobserwowane problemy oraz jak wygląda ich rozwiązywanie. Dzięki 
temu uzyskano obraz praktyk wybranych polskich organizacji, wnoszący więcej 
informacji niż proste wskaźniki liczbowe.

W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostaną wyniki analiz. Na pod-
stawie zgromadzonych wypowiedzi pracowników okazuje się, że najczęściej 
nieprawidłowości zgłaszane są przełożonym, czego dotyczy kolejny podrozdział. 
Dalej omówione zostaną również czynniki wpływające na gotowość przełożonych 
do przyjmowania tych zgłoszeń, jak również przypadki, w których pracownicy nie 
chcą ich dokonywać. Zinstytucjonalizowane formy zgłaszania nieprawidłowości 
obejmują organizacyjne procedury oraz inne rozwiązania (systemy, stanowiska 
i artefakty fizyczne), których dotyczyć będą dalsze części rozdziału. Na zakoń-
czenie dyskusji analizie poddane zostaną obawy pracowników przed zgłaszaniem 
zaobserwowanych nieprawidłowości, a także postrzegana rola związków zawo-
dowych w kontekście możliwego zapobiegania omawianym nieprawidło wościom.

15.2. Zgłaszanie nieprawidłowości przełożonemu
Na podstawie analizy wywiadów zidentyfikowano trzy podstawowe rodzaje 

nieprawidłowości, które mogą podlegać zgłoszeniom w organizacjach. Są nimi:
 – nieprawidłowości w realizacji zadań przez pracowników (np. nadużycia, 

niedociągnięcia w pracy, niewłaściwe wykonywanie obowiązków, błędne 
korzystanie z maszyn i urządzeń),

 – nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich (konflikty między pracow-
nikami),

 – niewłaściwe traktowanie przez przełożonych lub naruszanie praw pracow-
nika.

W badanych organizacjach przedmiotem zainteresowania pracodawcy jest 
zwykle pierwszy typ nieprawidłowości, podczas gdy dwa pozostałe bywają zanied-
bywane. Również sami pracownicy pytani o sposoby zgłaszania nieprawidłowości 
odnosili się głównie do problemów pierwszego typu i dopiero pytania pomocnicze 
skłaniały ich do przemyśleń na temat innych możliwych nieprawidłowości.

Rozmówcy pytani o typowy sposób zgłaszania nieprawidłowości odpowiadali 
zwykle, że z informacjami o nich oraz o problemach zwracają się bezpośrednio 
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do swoich przełożonych. Taka ścieżka była prezentowana jako naturalna i oczy-
wista, choć wśród rozmówców pojawiły się rozbieżności co do interpretacji jej 
statusu w systemie organizacyjnym. Dla niektórych zgłoszenie nieprawidłowości 
przełożonemu wydawało się skorzystaniem z drogi służbowej, podczas gdy inni 
pracownicy uważali, że bezpośredni kontakt z przełożonym jest pominięciem 
drogi służbowej, ponieważ rozmowa ma charakter nieformalny.

Wielu rozmówców podkreślało konieczność zgłaszania przełożonym wszyst-
kich nieprawidłowości, niezależnie od godziny lub ewentualnej nieobecności 
kierownika.

„Zgłaszamy wszystkie nieprawidłowości do szefa, jeżeli trzeba, to się dzwoni.”
(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 

kobieta, 45–54 lat)

„Dzwoni się do właścicielki na taki jej numer i mówi. Każdą taką ważniejszą rzecz 
trzeba jej zgłosić. Ona musi wiedzieć, co się dzieje w tej kawiarni.”

(restauracja, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Jeżeli na przykład chodzi o jakieś problemy związane z pracą, to na przykład 
zawsze można szefowi zgłosić. Szef po prostu chce mieć nad wszystkim kontrolę 
i zawsze stara się te sytuacje od razu rozwiązać.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

„Jeśli się jest niezadowolonym, pokrzywdzonym, cokolwiek, to szef jest tą osobą, 
której należy to zgłaszać.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Niektóre organizacje traktują obowiązek informowania przełożonych bardzo 
poważnie.

„Ma pan obowiązek, gdy pan zauważy pewne – powiedzmy – nieprawidłowości. To 
jest pana obowiązek. Nie wykonując tego obowiązku, naraża się pan na przykład 
na odpowiedzialność.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Zarządzający mogą przyjmować aktywną postawę, ułatwiając pracownikom 
zgłoszenia.
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„Codziennie rano zastępca prezesa, pani, przychodzi i chodzi po szwalniach, takie 
obejście robi. I co kto ma jakiś problem, to się zgłasza tej osobie i się mówi jej, 
kiedy ona, od razu, błyskawicznie... I to jest wszystko zaraz u niej... To wszystko 
można załatwić, jej o wszystkim można powiedzieć.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Dopiero trzy miesiące pracuję, a padało ze strony menedżera pytanie. Dostawa-
liśmy jakieś regulaminy i pytał, czy widzieliśmy jakieś sytuacje, które odbiegały od 
norm, więc jest zainteresowanie. (...) Nie jest to pytanie zadawane na forum, tylko 
indywidualnie, do osób, więc myślę, że jeżeli bym coś takiego odczuła, to miałabym 
okazję o tym porozmawiać.”

(zakład użyteczności publicznej, 
�250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Pracownikom w określonych sytuacjach ułatwia się rozmowy także z osobami 
na wyższych szczeblach hierarchii organizacyjnej niż ich przełożeni, zwłaszcza 
gdy takie rozwiązania są sankcjonowane przez organizacje.

„U nas jest jedna żelazna zasada, tak zwana zasada otwartych drzwi, czyli jeżeli 
ktoś ma jakiś problem na linii chociażby ze swoim przełożonym, to ma możliwość 
pominięcia tak zwanej drogi służbowej i bezpośredniego kontaktu, chociażby z moim 
przełożonym. Znaczy zasada otwartych drzwi, to można zapukać, znaczy wejść przez 
każde drzwi do każdego poziomu przełożonego.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Kluczowa okazuje się otwartość przełożonego, jego dostępność dla pod-
władnych i łatwość kontaktu.

„[Zgłaszam] do przełożonego, ustnie, zazwyczaj po prostu proszę o spotkanie pię-
ciominutowe, jeżeli jest to coś szybkiego. I wychodzimy do sali konferencyjnej, 
wtedy przedstawiam, jaki mam problem. Próbuję to robić zawsze, kiedy mam pro-
blem z  czymś, co się dzieje w firmie, praktycznie natychmiastowo zgłaszam takie 
problemy.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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15.3.  Gotowość przełożonych do przyjmowania zgłoszeń 
o nieprawidłowościach

Rozwiązania organizacyjne mogą podnosić gotowość osób na stanowiskach 
kierowniczych do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zajmowa-
nia się ich rozpatrywaniem. W niektórych organizacjach przełożeni wiedzą, że 
również oni podlegają regularnej ocenie ze stron podwładnych, co dodatkowo 
skłania ich do odpowiedzialnego traktowania zgłaszanych problemów.

„Jest taka ankieta coroczna pracowników na temat przełożonych. My się w tym może-
my wypowiedzieć, przełożeni są świadomi tego, że my możemy się o nich źle wypo-
wiedzieć, dlatego starają się być w porządku do nas. (...) Jest to anonimowa ankieta 
wszystkich pracowników w firmie o środowisku pracy, o pracodawcach, o stosunkach 
między pracownikami. Możemy się wypowiedzieć, co nam nie pasuje, co chcieli byśmy 
poprawić, zmienić i jak najbardziej jest to brane pod uwagę. (...) Na poziomie jakiegoś 
działu to jest taka grupa brana, że nie można rozpoznać, kto jak głosował. Kierownik 
także nie może się dowiedzieć o danych szczegółowych, kto jak odpowiedział, aczkol-
wiek to też jest brane później pod uwagę do awansu kierowników, osób na wyższych 
stanowiskach, a dla pracownika daje możliwość wypowiedzenia się, czyli obie strony 
oceniają się nawzajem: pracownik–przełożony, przełożony–pracownik. Obie strony 
się oceniają i mają na to duży wpływ. I wydaje mi się, że jest to prowadzone bardzo 
uczciwie. My potem pracujemy nad tematami, które procentowo są najtrudniejsze, 
najwięcej kłopotów nam sprawiają, pracujemy nad tym, żeby znaleźć jakieś rozwiąza-
nie, które by nam polepszyło... (...) Jest potem podsumowanie i wiadomo, że pewne 
obszary powinny zostać... Bierze się te najgorsze obszary i się je poprawia.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

Reagowanie na zgłoszenia podwładnych może być sposobem budowania 
własnej pozycji jako dobrego kierownika i zapobiegania niezadowoleniu pra-
cowników oraz ich ewentualnym odejściom.

„Każdy pracownik jakby ma swojego przełożonego. Ten przełożony nie ma więcej niż 
około dziesięciu osób takich, których jest bezpośrednim przełożonym. No i wiadomo, 
jakoś tam się to rozrasta w jakieś tam drzewko, ale myślę, że każdy jakby z tych prze-
łożonych stara się zbudować taką więź zaufania z tymi swoimi ludźmi. I  to się raczej 
udaje, tak jak patrzę na przykład po swoich ludziach, że oni wiedzą, że mogą przyjść do 
mnie z jakimś problemem i postaram się im pomóc. (...) Te osoby [przełożeni] w miarę 
tak dbają o to, żeby ten zespół był i zadowolony, i zgrany, bo w zasadzie im zależy na 
tym, żeby kompetencje tych osób nie wyciekały, czyli żeby te osoby nie chciały odejść 
z firmy. I oni raczej przejmują się takimi sprawami i starają się to załatwić.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)
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Otwartość na uwagi, skargi i zgłaszanie nieprawidłowości może tworzyć 
atmosferę tolerancji i motywować pracowników do komunikowania się, choć 
czasami ubocznym efektem jest nadmiar pojawiającej się krytyki.

„Wręcz mamy problem z narzekaniem na wszystko. Tak że myślę, że jakby gene-
ralnie można sobie tu ponarzekać na cokolwiek, co się źle dzieje. To myślę, jak 
gdyby rzeczywiście się coś takiego działo poważnego, no to... Jak narzekają na to, 
że ekspres jest zepsuty albo nie wiem, różne głupoty, więc myślę, że na poważne 
też. Poważne rzeczy też zgłaszają, jak przestarzałość systemów, to o tym mówią, 
brak automatyzacji na takim poziomie, jak byśmy chcieli. Takie rzeczy zgłaszają.”

(reklama, <250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

Wytworzone w ten sposób zaufanie do pracodawcy może procentować – 
przełożony może stać się powiernikiem podwładnych i naturalnym partnerem 
do dyskusji.

„Jeżeli coś cię wkurza w firmie, to idziesz i rozmawiasz ze swoim przełożonym.”
(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 

�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Pracownicy wspominają korzystne dla nich zdarzenia, które zainspirował 
przełożony:

„Była taka sytuacja, że majster pracownika przepraszał, bo mu naubliżał niepo-
trzebnie i poszedł. Prezes przyjechał – »Proszę przeprosić!«. Pod tym względem 
prezes jest naprawdę w porządku, chociaż zęby zjadł na tym budownictwie, też 
zaczynał od robotnika.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

W jednej z rozmów pojawiła się nawet sugestia, jakoby przełożony mógł 
spełniać rolę reprezentanta pracowników dbającego o ich interesy w sposób 
analogiczny do związku zawodowego.

„U nas się bezpośrednio wszyscy zwracają do szefa z problemami, no i związki 
w prywatnym przedsiębiorstwie nie miałyby swojej racji bytu. Nie ma takiej moż-
liwości, bo on [szef] jest związkiem zawodowym, bo on jest jeden. On jest jeden 
i  idziemy do niego z jakimiś tam swoimi problemami.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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Jak widać, odpowiedni stosunek do podwładnych prowadzi do zacieśnienia 
relacji międzyludzkich i usprawnienia funkcjonowania organizacji. Pracodawca 
może oferować rzeczywistą pomoc.

„Z pracodawcą było... Wzywał te osoby, które były w konflikcie, czy jak, i rozmawiał 
z nimi. I było wszystko załatwione. I one już schodziły na dół od prezesa – i nie 
było problemu, i było wszystko wyjaśnione...”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Przełożony bywa postrzegany jako arbiter i mediator, który może pomóc 
w rozwiązaniu konfliktów pomiędzy pracownikami, bo ma autorytet, pozycję 
organizacyjną i środki pozwalające na wywieranie nacisku na podwładnych oraz 
dokonywanie indywidualnych rozstrzygnięć.

„Wiadomo, że ja jestem też tylko pracownikiem i ja nie mam żadnej możliwości 
i takich praw, żeby nakazywać komuś: »Ty zrób to, ty zrób to«. Bo one robią to 
i my jesteśmy wszystkie zależne, nam szef mówi, co robić. Jeżeli takie problemy 
się zdarzały, a zdarzały się kilka razy przy takich różnych akcjach bilansowych, no 
to szłam do szefa.”

(produkcja artykułów spożywczych, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

W idealnym scenariuszu pracownicy mogliby również otwarcie mówić prze-
łożonym o nieprawidłowościach, które dotyczą naruszeń praw pracowniczych.

„Jeżeli czułbym, że moje prawa jako pracownika zostałyby naruszone, zdecydowanie 
poszedłbym do przełożonego i poinformował, że jest taka sytuacja. Myślę, że w tym 
momencie firma coś by z tym zrobiła.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Jeśli miałbym jakikolwiek problem, chociaż nie raz zdarzyło się, że mi pensja 
nie wpłynęła na konto, to po prostu wstałem, poszedłem, powiedziałem, jaka jest 
sytuacja i zostałem przeproszony i zostało to naprawione kolejnego dnia.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Zainteresowanie informacjami od pracowników, zgłaszanymi problemami 
i  zaobserwowanymi nieprawidłowościami wydaje się być przejawem popraw-
nego funkcjonowania kontraktu psychologicznego pomiędzy organizacją a pra-
cownikiem. Istnienie takiego kontraktu zapobiega ewentualnym problemom 
organizacyjnym lub prawnym.
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„Myślę, że wszystko jest kwestią, nie wiem, odpowiedniego traktowania się nawza-
jem przez pracownika i pracodawcę. Jeżeli te stosunki są poprawne, to myślę, że 
nie ma żadnego powodu, żeby nie dogadać się, prawda? A jeżeli już dochodzi do 
sytuacji, w której – zupełnie teoretycznie – w której nie można się dogadać, bo jakiś 
powstał problem, to są instancje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, do której 
można się zgłosić, czy sąd pracy, no są instancje, które chronią jak gdyby prawa 
pracownika. Ale najpierw należy te wszystkie sytuacje tak rozwiązywać wspólnie i na 
miejscu, a jeżeli się nie da, bo może być taka sytuacja, że ktoś się uprze i koniec 
– to idziemy dalej.”

(farmacja, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

15.4. Niechęć zgłaszania nieprawidłowości przełożonym
Nie zawsze udaje się osiągnąć taką idealną synergię między przełożonym 

a pracownikami, co sprawia, że niektórzy pracownicy rezygnują ze zgłaszania 
kierownictwu zaobserwowanych problemów.

„No to raczej dzwonimy do naszych przełożonych, ale to wszystko zależy od przeło-
żonego. Z reguły nie lubią sobie głowy zawracać jakimiś dodatkowymi problemami 
i zbagatelizują albo mówią: »załatw sama, musisz sobie sama dać radę«. (...) Jeżeli 
były osoby, które mnie ewidentnie krzywdziły i były dla mnie nie w porządku, to 
ja zgłaszałam to mojemu opiekunowi, że potraktowano mnie tak i tak. Tak nie 
powinno być. Moja opiekunka, moja szefowa nie była osobą kompetentną. To nie 
była osoba kompetentna i ona po prostu nie potrafiła załatwić żadnej, żadnego… 
To nie była osoba od rozwiązywania problemów, więc ona generalnie tłumiła pro-
blemy, a ja tak naprawdę byłam sama.”

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Komunikowanie się z przełożonymi może być źle postrzegane przez innych 
pracowników traktujących zgłoszenia jako odpowiedniki donosów na inne osoby 
w organizacji.

„Raczej nie stosuje się takich metod [zgłaszanie problemów przełożonemu], dlatego 
że by to było odbierane, że po prostu szukam dziury w całym. (...) Takich rzeczy 
się u nas nie zgłasza. Po prostu każdy sam w sobie to gryzie. Nie ma żadnych 
jednostek, do których mogłabym się zgłosić. Nawet jedna drugiej, że tak powiem, 
nie powie tego, bo od razu byłoby to źle spostrzegane.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)
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„Pewnie się zdarzają takie osoby – nie lubię takich osób – które jakieś nieprawidłowo-
ści mogą zgłaszać na zasadzie podszeptywania, nie wiem, przełożonym albo na zasa-
dzie knucia. To jest taki śliski temat. Ale pewnie wszędzie się zdarzają takie osoby.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Współpracownicy mogą również postrzegać takie działanie jako próbę pozys-
kania względów przełożonego lub nawet awanturniczej postawy.

„Miałam jedną [sytuację problemową] – z tym panem, który tak na mnie zrzucał 
obowiązki. Wtedy postanowiłam: idę, idę bezpośrednio [do przełożonego]. I później, 
to nie tak, że na tym się skończyło, tylko pracodawca poprosił tamtego pracownika 
do siebie, rozmawiał z nim i teoretycznie miałam nadzieję, że na tym się skończy. 
(...) Pozostali pracownicy byli zdziwieni, że ja idę, jak dla nich z błahostką, i że – 
w ogóle – po co się wychylam... I że mam cięty język, i że lepiej siedzieć cicho...”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Zgłaszanie przełożonemu problemów dotyczących innych pracowników sta-
nowi dla niektórych osób wręcz temat tabu lub przejaw braku lojalności wobec 
kolegów z pracy.

„Raczej starałbym się rozwiązać konflikt ze współpracownikiem. (...) Akurat czuję 
się lojalny w stosunku [do kogoś], z kim spędzam te osiem godzin i... nie wiem, 
wyścig szczurów mnie nie interesuje.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

Samodzielne rozwiązywanie problemów w gronie osób, których dotyczą, 
bez angażowania przełożonych jest łatwe w niewielkich przedsiębiorstwach.

„To jest niewielka firma, więc jeśli wyszedłby taki problem czy wychodzi, to staramy 
się z odpowiednim rozsądkiem, samodzielnie, rozmową, przykładem, jakąś decyzją 
rozwiązać daną, daną rzecz.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Jeden z rozmówców uważa też, że wspomniana łatwość rozwiązywania spraw 
bez udziału kierownictwa jest związana z kulturą pracy w organizacji.

„Jeżeli pracują ze sobą faceci, którzy już długo pracują, to szybko wyjaśniają sobie 
takie sytuacje. (...) Krótko mówiąc, mówimy sobie, że tak powiem... nieparlamen-
tarnie. I szybko sytuacja się oczyszcza. (...) My sobie szybko wyjaśniamy, mówimy, 



398 Krzysztof Klincewicz

opierdalamy się, krótko mówiąc. Od razu mówimy, co i jak. I na drugi dzień już 
jest dobrze. No po prostu nie ma czasu.”

(handel detaliczny, <250 pracowników, mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Prawdziwy problem stanowią wreszcie sytuacje, w których nieprawidłowości 
dotyczą samego przełożonego. Jak ujawnia jedna z rozmówczyń, w przypadku 
nieprawidłowości spowodowanych przez jej przełożoną:

„Mogłabym wyżej pójść [do osoby reprezentującej wyższy szczebel w hierarchii orga-
nizacyjnej], ale nie widzę sensu, bo już wołałabym z nią [bezpośrednią przełożoną] 
porozmawiać niż na nią. To też w tym konkretnym przypadku wołałabym z nią poroz-
mawiać, bo potem ona decyduje, ile ja zarabiam, ile pracuję, i to warunkuje moje życie.”

(produkcja mebli, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

Świadomość tej zależności rzuca inne światło na relacje między przełożo-
nym i podwładnymi. Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania 
organizacji i wykonywania obowiązków nie wydaje się rzeczą trudną, gorzej jest 
jednak z konfliktami międzyludzkimi, a dyskusja o ewentualnych naruszeniach 
praw pracowniczych, które wynikają z działań przełożonego, nie jest postrzegana 
jako bezpieczna dla pracownika.

15.5. Procedury zgłaszania nieprawidłowości
Indywidualne relacje między przełożonym i podwładnymi mogą wspierająco 

wpływać na zgłaszanie nieprawidłowości. Niektóre organizacje dążą do wprowa-
dzenia formalizacji tej sfery dedykowanymi procedurami. Przykłady wyjątkowo 
szczegółowych regulacji oferuje branża farmaceutyczna.

„Procedury normują, regulują każdy element działalności naszej firmy, począwszy 
choćby od wypadku drogowego, kolizji drogowej. Jest określona procedura, ale rów-
nież były takie sytuacje, że ktoś tam poczuł się urażony zachowaniem jakiejś osoby. 
Oczywiście, pierwszą instancją jest zawsze bezpośredni przełożony i na ogół on, jeśli 
problem jest poważny, to oczywiście przekazuje to dalej. Jeśli są to tylko czysto 
międzyludzkie utarczki, to rozwiązuje to na ogół sam. Jeśli chodzi o poważniejsze 
sprawy, typu naruszenie jakiś zasad regulaminu pracy, to jak najbardziej, oprócz 
tego, że kodeks pracy, to również mamy swoje wewnętrzne procedury postępowania. 
Tych procedur jest jakby coraz więcej i one są tworzone po to, żeby jakby nie było 
żadnych niejasności. (...) Nadmiar ich powoduje, że w jakimś stopniu człowiek boi 
się wykonać pewne ruchy, bo wszystko jest uregulowane. (...) Jest tego coraz więcej 
i na pewnym etapie pracy w korporacji człowiek z pewnymi rzeczami nie dyskutuje, 
tylko po prostu przyjmuje do wiadomości i je stosuje. Przestawia się trochę proces 
myślenia, po prostu nie dyskutuje się nad potrzebą, tylko ewentualnie patrzy się, jak 
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ją najszybciej zaadoptować na swoje potrzeby. Każdą procedurę trzeba potwierdzić, 
że się człowiek z nią zapoznał, że będzie jej przestrzegał. W pewnym stopniu to 
ułatwia funkcjonowanie, bo reguluje dużo rzeczy i nie ma jakiejś tam dowolności, 
nie ma jakiś interpretacji i później niepotrzebnych z tym historii.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Analogiczne standardy pojawiają się również w innych organizacjach.

„Są instrukcje, regulaminy, które regulują. Ewentualnie jakieś zalecenia, na przykład 
że to zgłaszamy tu, kierujemy tu. Są wszelkiego rodzaju operacje, znaczy, to są 
ryzyka operacyjne: jeżeli coś tam się wydarzy, no to wtedy też jest taki regulamin 
powołany i musimy to zgłaszać.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Są centralne procedury, już na poziomie centralnym, można powiedzieć, które 
zapewniają każdemu pracownikowi odwołanie się na tym poziomie, w przypadku 
gdyby poczuł, że jest jakiś problem. (...) W tej firmie to jest bardzo dużo procedur, 
bo są prawie na wszystko, tak? Czy one działają, to ja nie wiem, bo ja w sumie 
nigdy nie zgłaszałem tego.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„– Czy są jakieś regulacje, gdzie to można zgłosić?
– O Jezu, tego jest mnóstwo. (...) My mamy coś takiego, co nazywa się telefonem 
zaufania i jeśli ktoś widzi jakieś nieprawidłowości dotyczące jego osoby czy też 
mobbingu, czy też jakichkolwiek innych rzeczy, które się dzieją, nie wiem... widzi 
przestępstwo jakieś czy coś tam, to każdy pracownik ma prawo na ten telefon 
zadzwonić. (...) Mamy procedurę tego calla, mamy szkolenia antibribery, czyli antyko-
rupcyjne, gdzie mamy informację dotyczącą naszych zachowań i jak to w korporacji 
naszej przyjęto – to znaczy, co powinniśmy traktować lub nie jako łapówka lub 
próba przekupstwa. (...) Inne jakieś [procedury] kontrolne. W tej chwili w ogóle 
wszelkie ryzyka, jeżeli dostrzegamy jakieś ryzyka czy też nieprawidłowości, to każdy 
pracownik jest zobowiązany do tego, żeby to raportować, ale to z kolei jest związane 
z politykami ogólnofirmowymi, które są w firmie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„W tej firmie to jest bardzo dużo procedur, bo są prawie na wszystko, tak? Czy 
one działają, to ja nie wiem, bo ja w sumie nigdy nie zgłaszałem tego...”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)
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W niektórych organizacjach problemem okazuje się brak dostatecznych 
informacji na temat sposobów wykorzystywania wspomnianych procedur.

„Są jakieś tam globalne ethics lines. (...) Są tam jakieś te, że tak powiem, linie 
raportowania, ale nikt nie przychodzi proaktywnie, nie wywiesza tych numerów.”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Niektórzy pracownicy dowiadują się o istnieniu odpowiednich procedur i roz-
wiązań organizacyjnych przypadkiem.

„Ostatnio widziałem jakieś na mailach, są jakieś jednostki odpowiedzialne za stan-
dardy pracy i przestrzeganie tych standardów pracy.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Zarządzających organizacjami szczególnie interesuje eliminacja problemów 
związanych z wykonywaniem zadań w organizacji, jej bezpieczeństwem i ciągło-
ścią działania. Pracodawcy przywiązują dużą wagę do szkolenia oraz informo-
wania pracowników o tym, co powinni robić w przypadku zaobserwowania tego 
typu nieprawidłowości. Takie działanie zwykle nie ma zbyt wiele wspólnego ze 
społeczną odpowiedzialnością organizacji ani wspieraniem pracowników, doty-
czy raczej zabezpieczania interesów pracodawcy i bywa wsparte rozbudowanym 
systemem procedur, stanowisk i szkoleń. Przykładem mogą być praktyki dużego 
przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem oprogramowania.

„Jest kilka działów, które są odpowiedzialne za różne obszary. Za bezpieczeństwo 
budynku jest [odpowiedzialny] odpowiedni dział i do niego możemy zgłaszać różne 
zachowania, różne dziwne zdarzenia, na przykład obce osoby, które się kręcą po 
budynku. Jesteśmy szkoleni, jak... Znaczy, budynek po przejściu pierwszych dni jest 
prawie otwarty dla każdego, więc trzeba się bardzo kontrolować. Jesteśmy uczeni, 
jak zachować czujność, żeby nie wpuszczać obcych osób, które mogą świadomie 
chcieć wykraść jakieś wartości niematerialne. To jest jeden dział. Jeśli chodzi o kon-
takty z klientami, jest inny dział, do którego możemy za każdym razem zgłaszać. 
Mamy coroczne szkolenia związane z tym, jak się zachować w różnych sytuacjach, 
w przypadku kontaktów z klientami, jeżeli coś takiego zachodzi, to zgłaszamy.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, 
�250 pracowników, mężczyzna, 45–54 lat)

W niektórych organizacjach pracownicy są aktywnie zachęcani do zgłaszania 
nieprawidłowości i sami zaczynają traktować takie zgłoszenia jako odpowiednik 
donosów.
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„Mamy całą procedurę na to, tak zwany Wydział Complaints, który właśnie nakła-
nia pracowników do zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Począwszy 
od nierównego traktowania, a skończywszy na fałszerstwach, praniu pieniędzy. Tak 
że mamy taką możliwość, anonimowo, nieanonimowo, więc tam jest pełna gama, 
żeby takie donosiki zgłaszać.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

Rozbudowany system zgłaszania zaobserwowanych problemów okazuje się 
być kluczowym rozwiązaniem wspierającym funkcjonowanie jednej z firm branży 
lotniczej.

„Podstawową taką funkcją, która jest jednym z modułów tego systemu internetowego, 
to się nazywa »Crew Report Form« i tam są różne rubryczki, które zaznaczamy – 
co się działo – i ten system automatycznie wysyła tę informację do odpowiedniej 
osoby. To jest taki standardowy system raportowania o jakichś zdarzeniach, czymś 
co się dzieje, natomiast jeśli chodzi o jakieś kwestie personalne, jeżeli ktoś miałby 
na przykład takie obawy, że to może zaszkodzić jemu czy boi się jakichś sankcji, 
to jest też taki system raportowania anonimowego, który się nazywa (...) i tam, 
logując się takimi standardowymi hasłami, które dostaje się przy podpisaniu umowy 
[o pracę], to są takie same hasła dla całej firmy, anonimowo można napisać, co 
się dzieje, co zauważyliśmy, jak to może zagrażać bezpieczeństwu, czy nam, czy 
czemukolwiek. I  to potem idzie do takiej osoby, która zajmuje się u nas sprawami 
bezpieczeństwa, czyli takim szeroko rozumianym safety.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Okazją do ujawniania nieprawidłowości mogą być też sformalizowane, pro-
wadzone w regularnych, kwartalnych lub rocznych odstępach, rozmowy oce-
niające przełożonych z pracownikami.

„– Co w sytuacji, kiedy ma pan trudność ze swoim przełożonym?
– To idę do dyrektor zarządzającej i zgłaszam ten problem. Jednocześnie przez 
rozmowy kwartalne dochodzi do konfrontacji takich problemów. Przy ocenach [okre-
sowych pracownika] obecna jest przełożona i jeżeli ktoś chce opowiedzieć o swoich 
problemach, tak naprawdę ma do tego okazję. Jeżeli nie chce, to może porozmawiać 
o tych problemach tylko z dyrektor zarządzającą. Jeśli problemy dotyczą dyrektor 
zarządzającej – to ze swoim przełożonym.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Sposobem komunikowania omawianych problemów mogą być też regularne 
ankiety pracownicze.
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„Może to też pracownik zaznaczyć w ankietach, w ankiecie tej anonimowej, którą 
mamy, tej pracowniczej, no i wiem, że coś takiego zgłaszają ludzie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
�250 pracowników, kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„U nas mamy co roku taką ankietę, anonimową, gdzie wszyscy pracownicy oceniają 
menedżera i dział. I wtedy można się wypowiedzieć, co nam się podoba, co nam się 
nie podoba. Na ile to skutkuje dalej, to już jest kwestia taka dyskusyjna, prawda? 
Ale przynajmniej można jakoś się wypowiedzieć...”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

15.6.  Rozwiązania organizacyjne 
wspierające zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości może być ułatwione dzięki istnieniu dedy-
kowanych stanowisk organizacyjnych, wykorzystywaniu odrębnych systemów, 
zwiększonemu zaangażowaniu działu zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpo-
wiedniej kulturze organizacji.

Niektórym pracownikom nie wystarcza możliwość rozmowy z przełożonym 
ani przygotowania oparte na organizacyjnej procedurze zgłoszenia lub wypeł-
nienia kwestionariusza:

„Powinna być jakaś jednostka, do której można by było iść i spokojnie powiedzieć, 
co mnie boli, że tak powiem. I być pewnym, że to po prostu zostanie między nami, 
nie zostanie to [wykorzystane] przeciwko mnie, tylko nie wiem, czy ta osoba będzie 
obserwować czy po prostu jakoś nadmieni.”

(działalność w zakresie architektury, 
<250 pracowników, kobieta, 45–54 lat)

Jak wspomniał pracownik agencji reklamowej, w jego organizacji:

„Nie mamy czegoś takiego jak »spowiednik firmowy«, bo wiem, że w niektórych 
firmach takie rzeczy są.”

(reklama, <250 pracowników, kobieta, 35–44 lata, kierowniczka)

W wielu spośród analizowanych organizacji zostały jednak stworzone specjal-
ne stanowiska lub zespoły zajmujące się przyjmowaniem zgłoszeń nieprawidło-
wości, rozmowami z pracownikami na temat tych zgłoszeń oraz podejmowaniem 
prób rozwiązywania zgłaszanych problemów.

„Mamy tak zwanego complaint officera, który zajmuje się różnego typu zleceniami: 
lobbing, molestowanie, tego typu rzeczy. Jest taki telefon, który jest na zasadzie 
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trochę telefonu zaufania. Osoby z takimi rzeczami właśnie bardzo delikatnymi. (...) 
Wiem, że ostatnio po takim zgłoszeniu była dosyć potężna interwencja i jedna z osób 
straciła nawet pracę. Było przeprowadzone śledztwo, jak to wyglądało naprawdę.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„W każdy czwartek jest dyżur rzecznika praw pracowniczych, to się chyba tak nazy-
wa. Co tydzień kto inny z działu HR ma taki dyżur. I tego dnia, pod wskazanym 
numerem telefonu odbiera takie telefony od pracowników.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

„Jest coś takiego, to się nazywa moderator. To jest coś takiego, że jeśli pracownik 
ma jakieś problemy, nie tylko związane z pracą, generalnie, w ogóle jakieś prywatne 
też sytuacje, może po prostu udać się do takiej osoby. Jest taka osoba w firmie, 
z którą może sobie właśnie porozmawiać.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

„Rzecznik do spraw etyki (...) – wszystko, co się pracownikowi nie podoba, to może 
mu zgłosić, może się poradzić. No nie wszystko może załatwić, no bo on działa, że 
tak powiem, w oparciu o kodeks wartości, który mamy i to nie jest tak, że każdy 
problem, no nie wiem, że podwyżki nie dostał, to może zgłosić do rzecznika...”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Mamy w firmie coś takiego, jak komisja antymobbingowa, do której można zgłosić 
różnego typu problemy. Jeśli ktoś był w jakiś sposób dyskryminowany, w taki sposób 
szeroko pojęty, czy jakieś pochodne, czy dyskryminacja, czy molestowanie można 
zgłosić. Podczas obrad prac komisji te osoby się przesłuchuje, wyjaśnia się sprawę 
i wnioskuje się do zarządu o podjęcie jakiś tam decyzji.”

(obsługa rynku nieruchomości, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Jest zespół do spraw etyki powołany, któremu możesz anonimowo – nie wierzę 
w to do końca – powiedzieć, nie wiem: »Kasia mnie bije po pracy albo w pracy, albo 
się na mnie wyżywa«. Możesz to powiedzieć, wtedy taki case jest rozwiązywany.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

W jednej z organizacji proces stworzenia stanowiska rzecznika do spraw 
etyki okazał się niespodziewanie trudny.
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„Pracownicy nie chcieli, bardzo trwał proces, który zajmował mi trzy lata jakby dojścia 
do tego kodeksu i ustalenia, kto ma być tym rzecznikiem. I wydawało mi się, no 
jak poznałam ludzi, którzy tu pracują, że na pewno będą bardzo chcieli, żeby był 
to ktoś z pracowników, jakiś taki doświadczony pracownik. Natomiast okazało się... 
Bo robiliśmy badanie satysfakcji i przy okazji taki blok pytań dotyczących właśnie, 
żeby się upewnić tam, czy te wartości będą do zaakceptowania przez pracowników. 
Więc okazało się, że gros pracowników [chce], żeby była to osoba z zewnątrz – etyk, 
po prostu ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Kontakt z osobami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów pracow-
niczych może wiązać się z obawami o brak anonimowości, stronniczość lub 
lekceważenie znaczenia problemu. Pewnym rozwiązaniem może być więc stwo-
rzenie rozwiązania systemowego, najczęściej aplikacji komputerowej. Właśnie 
w  taki sposób pracownicy mogli zgłaszać nieprawidłowości w przypadku oma-
wianej wcześniej w niniejszym rozdziale firmy lotniczej. Analogiczne, choć mniej 
skomplikowane technicznie niektóre rozwiązania stosują też inni pracodawcy.

„Jeżeli chce pan zachować anonimowość, może włączyć pan komputer. Na wydziale 
są specjalne, że się tak wyrażę, pomieszczenia. Jest instrukcja, jak wejść i zgłosić 
temat, nie podpisując się.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

„Istnieje też (...) strona internetowa, gdzie pracownicy się wypowiadali. Co więcej, 
mieli możliwość napisania maila do prezesa i wszystkie pisma, które były do niego, 
były bardzo wnikliwie rozpatrywane. (...) Każdy się tam może wpisać, każdy może 
napisać do prezesa, do kogokolwiek. Co więcej, były też takie czaty jakby online, 
gdzie także możliwość wypowiedzi naprawdę jest.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Mamy skrzyneczkę, gdzie można to zgłosić. (...) Można wrzucić kartkę i napisać. 
(...) I pewnie ktoś to sprawdza. I nie wiem, co dalej się z tym dzieje. Pewnie trafia 
do zarządu, albo do przełożonego.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Interesująca jest pozycja działu do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, 
czyli działu HR (HR – human resources), w procesie zgłaszania nieprawidło-
wości. W poszczególnych organizacjach zaobserwowano istotne różnice. We 
wspomnianej wcześniej firmie telekomunikacyjnej co tydzień dyżurował delego-
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wany przedstawiciel działu HR, oczekując na zgłoszenia pracowników. W przed-
siębiorstwie działającym w sferze finansów i ubezpieczeń istnieje natomiast:

„(...) Tak zwany Biznes Partner i (...) właśnie w zeszłym roku zaistniała ta sytuacja, 
o której ci mówiłam [poważny problem pracowniczy], to Biznes Partner razem 
z menedżerami wyższego szczebla naszego obszaru szukali rozwiązań.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Zróżnicowane są też doświadczenia pracowników, jeśli chodzi o rzeczywiste 
wsparcie otrzymywane od reprezentantów działu HR.

„Dział HR to jest taki mało niezależny i mógłby niekoniecznie stanąć po stronie 
pracownika w każdej kwestii...”

(produkcja komputerów, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

„Ja miałem kiedyś taką sytuację, w której musieliśmy wypracować dużo szybciej projekt, 
niż był możliwy ten czas. Zrobiliśmy po prostu sporo nadgodzin i powiedzmy, że jakiś 
tam zlecający, project manager [kierownik projektów], jakby tych godzin nie chciał nam 
rozliczyć. No i po jakiejś tam długiej wymianie mailowej, też przez przełożonego, który 
wspierał tą dyskusję, rozmowę, włączył się dział HR, który jakby, no ustalił, że jednak 
to musi być załatwione i tak wsparł nas w tym, no i to zostało rozwiązane pozytywnie.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Rozwiązywanie problemów pracowniczych i wzajemne wspieranie się może 
być zakorzenione w kulturze organizacji.

„U nas każdy, coś takiego, jak w źródle coś w jakimś wypatrzy, że komuś się krzywda 
dzieje, to się wszyscy interesują i każdy chce jeden drugiemu pomóc.”

(produkcja odzieży, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Tutaj każdy patrzy takim okiem sprawiedliwym, że jakby się komuś krzywda działa, 
to byśmy nie pozwolili sobie. No, wie pani, to jest taki malutki zakładzik tak że, że 
się znamy, to prawie jak w rodzinie, jak brat z bratem każdy, tyle lat pracuję tu, 
tyle czasu się spędza w pracy, prawie jak w domu.”

(produkcja mebli, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

„Raczej panuje tu zasada, żebyśmy wzajemnie siebie poprawiali, dlatego że rzetelna 
informacja, idąca dla klienta o określonej ofercie jest podstawą naszego działania. Jeśli 
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coś w ofercie jest źle, (...) no to wiadomo, że wychodzimy na mocno nierzetelnych. Więc 
tu nie może się nic nie zgadzać. Podobnie postępują inni pracownicy. Raczej staramy 
się wzajemnie do siebie dopasować, bo mimo że stanowimy w jakiś sposób dla siebie 
rodzaj konkurencji, no bo każdy z nas stara się zarobić tą swoją prowizję dodatkową, 
to jednak zasady panujące w firmie są takie i dobór pracowników jest taki, że potrafimy 
się wzajemnie ze sobą porozumieć, szefostwo naprawdę nie musi być angażowane.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

Na podstawie zebranych w wywiadach opisów rzeczywistych sytuacji doty-
czących różnych pzredsiębiorstw można przypuszczać, że zgłoszenia dotyczące 
spraw personalnych w wielu z nich są traktowane priorytetowo i ze szczególną 
powagą.

„[Z rozpatrywaniem zgłoszonych nieprawidłowości bywa] różnie, czasami jest mach-
nięcie ręką i nic nie jest robione. (...) Akurat nie chodzi w sprawach pracowniczych, 
ale na przykład tam różnych kwestii dotyczących apteki, no czasami ciągnie się kilka 
miesięcy dobrych i dopiero za którymś momentem, jak my napieramy, jest to dalej 
rozpatrywane, albo jak na koniec roku się okazuje, że to musi być rozwiązane, to na 
łapu-capu jest wszystko załatwiane. Ale mówię, to nie chodzi o bardziej pracownicze 
jakieś tam problemy, tylko wyłącznie chodzi o pracę w aptece, jakieś tam sprawy 
apteczne, a nie personalne.”

(farmacja, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat, kierowniczka)

W niektórych organizacjach rzetelne rozpatrywanie zgłoszeń i rozwiązywa-
nie problemów jest również zakorzenione w systemie wartości pracowników 
i w procedurach składających się na organizacyjny system zarządzania jakością.

„To wynika chyba ze świadomości i ze specyfiki pracy, z tego, że muszą być prze-
strzegane zasady dobrych praktyk produkcyjnych.”

(produkcja artykułów spożywczych, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

15.7. Obawy pracowników przed zgłaszaniem nieprawidłowości
Dotychczas omawiane przykłady zgłoszeń dotyczyły spraw, których rozwiąza-

nie jest zwykle korzystne dla przełożonych i dla organizacji – nieprawidłowości 
związanych z wykonywaniem zadań albo relacjami między pracownikami. 
W naszych badaniach rzeczywistym celem zadawania pytań dotyczących moż-
liwości zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach było dążenie do zweryfiko-
wania, czy pracodawcy oferują swoim pracownikom jakąś formę reagowania na 
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naruszenia praw pracowniczych i inne działania, które mogą być postrzegane 
jako sprzeczne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu w relacjach 
pracodawca–pracownik.

Niektóre przedsiębiorstwa mają procedury, systemy i stanowiska wspierające 
zgłaszanie problemów międzyludzkich, w tym dotyczących mobbingu i molesto-
wania. Niestety, w żadnej z analizowanych organizacji nie pojawiły się analogicz-
ne rozwiązania, które pozwalałyby na zgłoszenie nieprawidłowości dotyczących 
samego pracodawcy i działań podejmowanych przez niego w  odniesieniu do 
pracowników. Żaden z uczestniczących w badaniu pracowników nie deklarował 
gotowości do zgłaszania tego typu niewłaściwych działań czy naruszeń prawa. 
Jak sugerował jeden z nich:

„(...) [Pracownicy] marudzą, załóżmy, że czują się tam dyskryminowani, ale żeby 
wystąpić [ze zgłoszeniem] – to jest trudno ludzi namówić.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Wstrzemięźliwość pracowników jest wynikiem świadomych decyzji i ostroż-
ności, która w ich mniemaniu pozwala im kontynuować zatrudnienie i utrzymy-
wać dobre relacje z przełożonymi. Może być to też wynikiem zakorzenionego 
w polskiej kulturze niskiego poziomu zaufania do osób sprawujących władzę.

„Dzisiaj są takie czasy, odezwiesz się, powiesz parę słów za dużo i ty będziesz 
wrogiem.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

„Niektóre prawa są nagminnie łamane i nic nie możemy z tym zrobić. Bo to po 
prostu już idzie i tak wyżej i pewnych rzeczy się nie przeskoczy.”

(hotel, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Jest taka zasada, jak w szkole też: nie poskarżę na nauczyciela, bo może będzie 
jeszcze gorzej.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

W niektórych wywiadach rozmówcy w niezwykle bezpośredni sposób wyja-
śniali powody niezgłaszania naruszeń prawa pracy.

„Nie zgłaszamy naruszania prawa pracy, bo byśmy wylecieli z tej roboty. (...) Idąc 
tam [do pracy w organizacji] wiemy, na co się piszemy, że kodeks pracy będzie 
łamany. I tak to wygląda, i to wiemy.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)
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„Generalnie, naruszenia praw to bym się bał zgłosić, bo mógłbym nie pracować dość 
szybko. (...) Mówiliśmy sobie tak w ramach żartu z kolegami o zgłaszaniu niektórych 
rzeczy, ale tego się nie mówi, tego się nie zgłasza, każdy by się bał o swoją pracę, 
tak? Bo to raczej dość szybko można by nie pracować.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Zgadzamy się na to [na naruszenia prawa pracy] po prostu. Po prostu żeby pra-
cować... Koleżanka się właśnie zbuntowała i potem żałowała, bo skłóciła się jakoś 
tam z kierownikiem i musiała odejść.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

„Jeżeli wejdę w konflikt z pracodawcą, to – jeżeli konflikt jest nie do rozwiązania 
– to mam miesiąc, żeby znaleźć inną pracę.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat, kierownik)

Specyficzne problemy dotyczą organizacji działających w sektorze usług 
i zajmujących się działalnością opartą na specjalistycznej wiedzy, zatrudniają-
cych wysoko wykwalifikowanych specjalistów, między innymi w organizacjach 
doradczych, prawniczych, informatycznych, biurach projektów architektonicz-
nych czy agencjach reklamowych. Pracownicy tych organizacji deklarują wiedzę 
o tym, że w danej branży powszechne są naruszenia prawa pracy, ale godzą się 
na taki stan, zapewne między innymi ze względu na możliwość otrzymywania 
atrakcyjnego wynagrodzenia. W tych szczególnie problematycznych branżach 
nie działają też zwykle związki zawodowe, a więc pracownicy nie mają odpo-
wiednio silnej reprezentacji, która mogłaby podjąć się ewentualnych negocjacji 
warunków pracy z pracodawcą.

W tej sytuacji nie powinien zaskakiwać brak rozwiązań wspierających whist-
leblowing – zgłaszanie przez pracowników zaobserwowanych w organizacjach 
nieprawidłowości zewnętrznym interesariuszom, w tym wymiarowi sprawiedli-
wości i mediom masowym. Takie działanie naraziłoby pracownika na negatyw-
ne konsekwencje organizacyjne. Mogłoby też być nieskuteczne ze względu na 
opieszałość działania instytucji kontrolnych, co sprawdził jeden z rozmówców, 
dokonując zgłoszenia przy okazji zmiany pracodawcy.

„Naruszenia [prawa pracy] z poprzedniej firmy zostały zgłoszone przez pracowników. 
Inspekcja pracy zrobiła wszystko, co możliwe, żeby umorzyć postępowanie. Zresztą 
podobnie, wszystkie inne sprawy w poprzedniej firmie, [odchodząc z firmy] bardzo 
staraliśmy się, jakby już nie dla siebie, ale dla osób, które tam przyjdą znowu, 
i zaczną, i podejmą pracę, aby nie przechodziły tego, co my jako pracownicy prze-
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szliśmy. Zgłaszaliśmy do różnych instytucji, począwszy od inspekcji handlowej, bo 
firma działała z naruszeniem prawa, poprzez inspekcję pracy, poprzez ZUS i różne 
inne rzeczy. Żadna z tych instytucji nie stawała na wysokości zadania i zrobiła 
wszystko, żeby tylko umorzyć postępowanie, więc moje doświadczenie pokazuje, 
że nie warto niczego zgłaszać.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

Na podstawie wypowiedzi rozmówców o organizacjach, dla których pracowa-
li, można powiedzieć, że nie zaobserwowano ani jednego pozytywnego przykładu 
rozwiązania organizacyjnego, które mogłoby wspierać whistleblowing. Niektórzy 
pracodawcy wprowadzają za to zakazy mających taki charakter działań.

„Jest u mnie zakaz, ostatnio się pojawił w układzie zbiorowym (...), żeby po prostu 
o sprawach firmy nie udzielać informacji do prasy. Szczególnie chodziło o [nazwa 
dziennika 1] i [nazwa dziennika 2]. (...) Ja oczywiście zarzuciłem, że to jest pewnego 
rodzaju cenzura. Jak taki knebel, bo pan prezes dba o swój PR, że tak powiem, 
a nie chce, żeby to się przedostało do prasy.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)

Na podstawie zebranych danych empirycznych można wyciągnąć wniosek, że 
zgłaszanie nieprawidłowości związanych z traktowaniem pracowników, warun-
kami pracy i płacy oraz ewentualnymi naruszeniami prawa pracy nie jest prak-
tykowane przez pracowników ani systemowo wspierane przez pracodawców, 
a w niektórych przypadkach pracodawcy wprowadzają nawet dedykowane zakazy 
i ograniczenia kontaktów pracownika z otoczeniem, aby zapobiegać przypadkom 
whistleblowingu. To bardzo poważna różnica między idealnym modelem pra-
codawcy odpowiedzialnego społecznie a rzeczywistością działających w Polsce 
organizacji.

15.8. Rola związków zawodowych
Związki zawodowe działają tylko w niektórych organizacjach zatrudniają-

cych rozmówców. Rozmówcy doceniają wkład związków w kształtowanie relacji 
między pracodawcami i pracownikami. W wywiadach pojawiały się przykłady 
udanej ochrony pracowników przed zwolnieniami, wpływu na zapisy układu 
zbiorowego, działalności komisji pojednawczej, pośredniczącej w rozstrzyganiu 
konfliktów między pracodawcą a pracownikami oraz informowania pracowników 
o ważnych kwestiach, których nie przekazuje im kierownictwo organizacji. Nie 
wskazywano jednak na aktywność związków w innych zakresach, w tym nie 
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postrzegano ich jako potencjalnego partnera w zgłaszaniu nieprawidłowości 
dotyczących działań pracodawcy.

Pracownicy dostrzegali jednocześnie problemy związane z działalnością związ-
ków zawodowych. W niektórych przedsiębiorstwach było kilka organizacji 
związkowych, które nie zawsze współdziałały, a każda z nich koncentrowała się 
na różnych grupach pracowników, mających rozbieżne oczekiwania.

„Związków zawodowych to mamy aktualnie dziewięć. Tak że wyjątkowo nam trudno 
funkcjonować w takiej firmie, gdzie jest dziewięć związków zawodowych o bardzo, 
bardzo sprzecznych interesach zawodowych. Bo są to związki branżowe, czyli związki 
walczące o... zagwarantowanie przywilejów to złe słowo, ale: interesów grup, które 
reprezentują. Nie da się wszystkim dać...”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

W zakładach produkcyjnych związki zawodowe interesowały się głównie 
pracownikami wykonawczymi zaangażowanymi przy linii produkcyjnej, nie 
zajmując się problemami innych grup pracowniczych, których prawa mogły 
być jednak naruszane. Przykładami są reprezentanci handlowi oraz specjaliści 
pracujący w biurach i reprezentujący działy, takie jak finanse, marketing lub 
wsparcie techniczne.

„Są związki zawodowe, ale one głównie dotyczą zakładów produkcyjnych, bo również 
takie wchodzą w skład naszej grupy. Jeśli chodzi o pracowników biura i pracow-
ników terenowych, to nie przypominam sobie, żeby były jakieś grupy, które [ich] 
reprezentują.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Ważnym zakresem działalności związków zawodowych jest ochrona starszych 
pracowników, jednak może to oznaczać zaniedbywanie pracowników młodszych, 
którzy borykają się z równie istotnymi problemami w pracy (na co wskazują 
analizy zaprezentowane we wcześniejszym rozdziale książki).

„Tutaj jest tyle związków zawodowych, które przede wszystkim dbają moim zdaniem 
o tych starszych pracowników.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

Należy jednak pamiętać, że – przynajmniej oficjalnie – organizacje związ-
kowe wspierają różne grupy pracowników.
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„Z tego, co wiem, to organizacja związkowa bierze pod swoje skrzydła każdego, 
kto się do niej zgłosi o pomoc, tak że nie musi być członkiem.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

W wielu organizacjach związki zawodowe nie działały, a pracownicy nie 
byli świadomi korzyści, które mogliby osiągnąć dzięki działalności związków. 
Rozmówcom wydawało się, że związki nie mogą chronić osób zatrudnionych 
w małych podmiotach, a relacja z przełożonym jest wystarczająca dla pracow-
ników:

„Tu jest zbyt chyba mały personel, żeby cokolwiek mówić o związkach zawodowych, 
bo w sumie można by powiedzieć, że takim związkiem zawodowym jest ten kierow-
nik robót. Tak, bo w pierwszej kolejności ten pracownik trafia do tego kierownika: 
»Panie Pawle, a mnie to tak czy tak, a mnie to boli, bo ja nie dostałem, albo za 
mało niż tam dostał tamten...« Nie, tak że w sumie nie mają do kogo innego się 
zwrócić z danym przypadkiem jak do kierownika w pierwszej kolejności, a potem 
kierownik tak jak ja mówię: »Słuchajcie, rozważymy, zapytam się, zobaczymy, co 
pracodawca na to powie, na pewno wpłynę, żeby coś się zmieniło, żeby się popra-
wił komfort, powiedzmy, może pracy«. Jeśli mają jakieś takie problemy typowo 
organizacji pracy, zawodowe, wynagrodzenia, jakieś jeszcze inne, powiedzmy, do 
rozstrzygnięcia, no to tym związkiem zawodowym, można by było powiedzieć, że 
jest ten kierownik robót.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)

Jeden z rozmówców ujawnił postrzeganie organizacji związkowej jako nie-
przydatnej w nowoczesnych branżach.

„To jest branża, która się rozwija. Związki zawodowe są potrzebne w tych miejscach, 
branżach... znaczy, ludzie potrzebują związków zawodowych tam, gdzie branża się 
kurczy. Ludzie się wtedy czują zagrożeni, szukają jakiegoś rozwiązania na to, żeby 
mocniej wpływać na pracodawcę. W przypadku naszej firmy ten segment rynku się 
cały czas rozwija i nie ma takiej potrzeby, żeby szukać takiego wsparcia.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat)

Dla innego z uczestników badań brak związków to wynik mentalności i aspiracji 
młodych pracowników:

„Pracownicy są niezainteresowani. Wydaje mi się, że przez to, że chyba są głównie 
młodzi i być może nie czują potrzeby zrzeszenia się, żeby chronić swoje interesy, 
bo myślą, że mogą znaleźć pracę gdzie indziej, jakby coś się stało. I raczej chyba 
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z  takiego, no nie wiem, na razie przekonania, że trzeba po prostu się skupić na 
pracy, a nie na zawiązywaniu się w jakieś sojusze i walczenia z pracodawcą.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Pojawił się wreszcie przykład małego przedsiębiorstwa, w którym prezes 
i właściciel uniemożliwił założenie związków zawodowych.

„Myśmy rozmawiali na ten temat [założenia organizacji związkowej w zakładzie 
pracy]. Prezes powiedział: związki zawodowe możecie założyć, ale za bramą, nie 
w  firmie. (...) Myśmy dali spokój, zresztą później ten przyszedł, odszedł, bo to 
rotacja na budowie i nie było sensu. Nie ma sensu do tej pory, bo i tak, co prezes 
powie, to święte.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

15.9. Podsumowanie
Przedstawione tu badania miały wzbogacić wiedzę na temat problematyki 

zgłaszania przez pracowników zaobserwowanych nieprawidłowości w działają-
cych w Polsce przedsiębiorstwach. Okazało się, że dla większości rozmówców 
najbardziej oczywistym sposobem komunikowania nieprawidłowości jest kontakt 
z bezpośrednim przełożonym. W wielu przypadkach przełożeni zachęcali do 
tego typu zgłoszeń i deklarowali prawie nieograniczoną dostępność dla zgła-
szających. Mogło być to motywowane chęcią bycia pozytywnie ocenianym przez 
podwładnych, budowania własnej pozycji „dobrego kierownika” i atmosfery 
zaufania oraz motywowania pracowników, ale też naturalną potrzebą kontro-
lowania przez kierownika problemów występujących w organizacji.

Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć niewłaściwego wykonywania 
zadań przez pracowników, konfliktów międzyludzkich lub niewłaściwego trakto-
wania pracowników przez przełożonych (w tym naruszeń prawa). Pracodawców 
najbardziej interesują zgłoszenia pierwszego typu, ponieważ ich rozpatrzenie 
może wpłynąć na usprawnienie działania organizacji. Takie przypadki nie są 
jednak związane z działaniami społecznie odpowiedzialnymi. Niektórzy pra-
cownicy wyrażali rozczarowanie brakiem oczekiwanej pomocy w rozwiązywaniu 
konfliktów z innymi członkami organizacji. Najbardziej problematyczne okazało 
się zgłaszanie problemów ostatniego typu, czyli niewłaściwych działań samego 
pracodawcy. W analizowanych organizacjach nie przewidziano odpowiednich 
sposobów dokonywania takich zgłoszeń, a zdarzali się również pracodawcy, 
którzy zniechęcali do nich pracowników.

Niektóre przedsiębiorstwa oferują mniej lub bardziej rozbudowane pro-
cedury zgłaszania nieprawidłowości, co zwykle wiązało się z zabezpieczaniem 
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interesów pracodawcy i monitorowaniem problemów z wykonywaniem zadań, 
ciągłością działania i bezpieczeństwem organizacji. Sformalizowane zgłoszenia 
mogą być wnoszone za pośrednictwem odpowiedniego systemu lub regularnych 
ankiet pracowniczych. Zidentyfikowano również podmioty, w których wsparcie 
ułatwiają dedykowane stanowiska lub komórki organizacyjne, przyjmujące zgło-
szenia od pracowników – w tych przypadkach zgłoszenia w większym stopniu 
dotyczą zapewne problemów międzyludzkich niż zaniedbań w wykonywaniu 
obowiązków.

Rozmówcy obawiają się zgłaszać nieprawidłowości, które dotyczyłyby samego 
pracodawcy, i działań, które podejmuje w odniesieniu do pracowników. Podej-
rzewają, że konsekwencje takiego zgłoszenia mogłyby być dla nich negatywne 
– problemy i tak nie zostałyby rozwiązane, a oni sami mogliby spodziewać się 
komplikacji w relacjach z przełożonymi czy nawet utraty pracy. Takie przeko-
nanie było powszechne wśród reprezentantów branż usług opartych na specja-
listycznej wiedzy, w tym podmiotów doradczych, prawniczych, informatycznych, 
architektonicznych i reklamowych. Pracownicy tych branż są świadomi częstych 
naruszeń prawa pracy we własnych organizacjach, jednak akceptują ten fakt 
i rezygnują z ewentualnego zgłaszania skarg czy dochodzenia własnych praw. Nie 
funkcjonują tu zakładowe organizacje związków zawodowych, a sami rozmówcy 
nie dostrzegali możliwych korzyści, które wynikałyby z ich istnienia. Nie udało 
się również zaobserwować żadnych rozwiązań organizacyjnych, które wspierałyby 
whistleblowing, a sami pracownicy obawiają się odwetu ze strony pracodawcy, 
jak również nie są przekonani o skuteczności działania zewnętrznych organów, 
w tym Państwowej Inspekcji Pracy.

Z badań można wysnuć kilka praktycznych wniosków i rekomendacji, których 
wdrożenie mogłoby przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników i zwięk-
szenia zaangażowania pracodawców w działania odpowiedzialne społecznie:
• Pracodawcy powinni aktywnie wspierać zgłaszanie przez pracowników nie-

prawidłowości dotyczących ich własnych działań oraz naruszeń prawa pracy 
– tworzyć odpowiednie procedury, wprowadzać systemy wspierające zgłosze-
nia oraz wykazywać rzeczywiste zainteresowanie rozwiązaniem problemów 
i eliminacją zgłaszanych nieprawidłowości.

• Wskazane jest zagwarantowanie anonimowości pracownikom zgłaszającym 
nieprawidłowości, ponieważ będzie to skłaniało do większej otwartości 
i ujawniania nawet najpoważniejszych spośród zaobserwowanych problemów.

• Społecznie odpowiedzialna postawa pracodawcy oznacza gotowość do podda-
nia się krytyce ze strony pracowników, jak również interesariuszy zewnętrz-
nych – dlatego wskazane jest organizacyjne wsparcie dla whistleblowingu, 
ułatwianie zgłaszania pracownikom zaobserwowanych nieprawidłowości 
zewnętrznym wobec organizacji podmiotom, w szczególności wymiarowi 
sprawiedliwości.
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• Przykładem dobrych praktyk, godnych naśladowania w innych organiza-
cjach, jest istnienie wyodrębnionego stanowiska lub komórki organizacyjnej, 
które umożliwia pracownikom spotkania i indywidualne rozmowy na temat 
zaobserwowanych problemów lub wątpliwości. W ten sposób można ofero-
wać również dodatkowe wsparcie o charakterze psychologicznym, etycznym 
i prawnym.

• Naruszanie prawa pracy wydaje się szczególnie powszechne w branżach 
usług opartych na wiedzy, jednak nie są w nich aktywne związki zawodowe, 
a sami pracownicy nie są świadomi, jak organizacje związkowe mogłyby 
wspierać rozwiązywanie przez pracodawców zaobserwowanych nieprawid-
łowości. Ogólnopolskie organizacje związkowe powinny zainteresować się 
rozszerzeniem swojej działalności na wspomniane branże, ponieważ mogą 
odegrać w nich bardzo pozytywną rolę przy dbaniu o przestrzeganie prawa 
pracy i interesów pracowników.



16
Uwzględnianie wartości prawnych przez pracodawców 

Maciej Bernatt

16.1. Wprowadzenie
Badania nad stosowaniem przez przedsiębiorców standardów społecznej 

odpowiedzialności biznesu powinny obejmować również aspekty stosowania 
przez przedsiębiorców wartości prawnych wynikających z Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej, aktów prawa międzynarodowego oraz innych reguł praw-
nych. Dlatego w niniejszym rozdziale książki zaprezentowana zostanie analiza 
wyników badań pod kątem respektowania przez pracodawców norm i wartości 
prawnych określających relacje pomiędzy pracodawcą-przedsiębiorcą a pracow-
nikiem. Chodzi tutaj nie tylko o wąsko pojmowane przepisy prawa pracy, ale 
także o wartości prawne znajdujące swoje źródło w najważniejszych aktach 
prawnych – wartości konstytucyjne i międzynarodowoprawne. Analiza badań jest 
prowadzona z perspektywy następujących wartości prawnych: równość i zakaz 
dyskryminacji, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawo do prywatności 
i życia rodzinnego pracowników (Bernatt 2010: 121–138). Analiza koncentruje 
się przy tym przede wszystkim na pierwszym poziomie społecznej odpowiedzial-
ności biznesu – wywiązywaniu się przez przedsiębiorców z obowiązków prawnych 
w wyniku podejmowania pozytywnych działań stanowiących wykonanie tych 
obowiązków oraz nienaruszania obowiązujących reguł prawnych (Bernatt 2011: 
41–42). Celem analizy jest wskazanie i poddanie interpretacji tych wypowiedzi, 
które mogą świadczyć o nieuwzględnianiu przez przedsiębiorców wyróżnionych 
wartości prawnych lub nawet wskazywać wprost na naruszenie obowiązujących 
przepisów. Ocenie podlega ponadto możliwość zgłaszania przez pracowników 
nieprawidłowości występujących w przedsiębiorstwie lub naruszeń przepisów 
prawa pracy. Autor niniejszego tekstu opiera się na swych wcześniej publiko-
wanych badaniach, w których analizował relacje pomiędzy wartościami praw-
nymi (m.in. prawami podstawowymi) a koncepcją społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Bernatt 2009; 2010; 2011).
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16.2. Równość i zakaz dyskryminacji
Artykuł 32 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi 

oraz że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
Natomiast zgodnie z artykułem 32 ust. 2 Konstytucji RP nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym ani gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego z artykułu 32 ust. 1 
Konstytucji wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie 
określonej kategorii (wyrok TK z 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK ZU 1988, 
poz.  1). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu 
istotną cechą powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, 
bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Decydujące 
jest więc rozróżnienie, czy dane podmioty są podobne czy odmienne – o oce-
nie zaś tego przesądza występowanie pewnej cechy istotnej (Garlicki 2005: 6).

Promieniowanie zasady równości na relacje prywatnoprawne (Limbach 1999: 
406, Safjan 2002: 225) znajduje wyraz w przepisach kodeksu pracy. Przesądzają 
one wprost, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiąza-
nia i  rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 183a §1 
kodeksu pracy). Za źródło dyskryminacji uznają one w szczególności różnico-
wanie traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną (lista ta ma charakter 
otwarty). Naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest zatem 
różnicowanie traktowania poszczególnych pracowników mających daną cechę 
istotną (np. podobne wykształcenie) ze względu na jedną ze wskazanych cech.

Jedną z możliwych podstaw dyskryminacji jest wiek pracownika. Przeprowa-
dzone badania zawierają wypowiedzi, które świadczyć mogą o nierespektowaniu 
przez niektórych pracodawców zasady równości w tym aspekcie. Za kontro-
wersyjną uznać można praktykę nakłaniana osób znajdujących się w  wieku 
przedemerytalnym do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

„Prezes w tej chwili wpadł na kapitalny pomysł, że wprowadził tak zwany program 
dobrowolnych odejść dla tych ludzi, którzy już weszli w okres ochronny. Proponuje, 
że: słuchajcie, zostało wam jeszcze do końca 3,5 roku pracy, więc ja wam proponuję 
tak, że odejdziecie dobrowolnie, a ja wam za każdy miesiąc pracy z tego okresu 
ochronnego zapłacę, powiedzmy, określoną kwotę pieniędzy. No, i wy te pieniądze 
dostaniecie zaraz, jak tylko się skończy okres wypowiedzenia i będziecie za te pieniądze 
żyli, aż wejdziecie w emeryturę, okres emerytalny – wtedy wam emeryturę wypłacą.”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)
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Uznać ją można za dopuszczalną tylko w przypadku pełnej dobrowolności 
decyzji pracownika.

Jedna z wypowiedzi świadczyć może natomiast o zmuszaniu do rozwiązania 
stosunku pracy.

„Firma moja, chcąc odchudzić stan osobowy, daje możliwość odejścia ludziom 
w pewnym wieku na tę wcześniejszą emeryturę, wypłacając bardzo duże gratyfikacje 
finansowe, i są pracownicy, którzy traktują to jako wspaniały moment na przejście 
sobie na spokojną emeryturę i jednocześnie pozyskanie sporych funduszy, żeby 
sobie to jakoś, no to życie zacząć układać na emeryturze. Są pracownicy, którzy 
skorzystają z tego, bojąc się zagrożenia, że a nuż zostaną zwolnieni, prawda. No, a są 
pracownicy tacy, którzy są zmuszani do tego i traktują to jako... jako nieszczęście.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Praktyka taka może mieć charakter dyskryminujący w rozumieniu przepi-
sów prawa pracy. Wymuszanie bowiem na pracowniku zaprzestania świadcze-
nia pracy w związku z osiągnięciem wieku przedemerytalnego stanowić może 
praktykę dyskryminującą te osoby w porównaniu z osobami, które takiego 
wieku nie osiągnęły. O dyskryminacji natomiast nie można by mówić, jeżeli 
nakłanianie do odejścia pracy byłoby kierowane do wszystkich pracowników 
(lub jednej z ich grup) bez względu na ich wiek (np. w związku z restruktu-
ryzacją przedsiębiorstwa).

Za wątpliwe z perspektywy zasady równości uznać należy również, nawet 
jeżeli jest to zachowanie formalnie zgodne z przepisami prawa pracy, rozwią-
zywanie umów o pracę z pracownikami, którym brakuje zaledwie kilka miesię-
cy do osiągnięcia wieku ochronnego. Zgodnie z artykułem 39 kodeksu pracy 
pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu 
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres 
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego 
wieku.

„Bardzo często dotyczy to [zwolnienia z pracy] takich ludzi, pracowników, którzy 
na przykład, zostaje im 8 miesięcy do wejścia w okres ochronny. No i to potem 
odbywa się na takiej zasadzie łapanki. (...) Szukają, no i tu, jak zobaczą, że mu 
zostało 8 miesięcy czy rok, czy półtora roku do ochrony, to na listę go. (...) Taka 
kobieta, która ma pięćdziesiąt, powiedzmy, pięć lat i brakuje jej do wejścia w wiek 
ochronny, (...) brakuje jej osiem miesięcy i ona po prostu dostanie wypowiedzenie, 
po 6 miesiącach zostanie na zasiłku dla bezrobotnych i kto taką kobietę 55 letnią 
plus tam na kilka miesięcy zatrudni, jak ona wejdzie za chwilę w ochronny?”

(produkcja metali, �250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat)
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W takich sytuacjach występują złożone zagadnienia prawne. Sąd Najwyższy – 
co można oceniać krytycznie – dopuszcza możliwość zawierania umów o pracę 
na czas określony dokładnie do momentu, w którym dany pracownik wchodzi 
w wiek ochronny (wyrok SN z 27 lipca 2011 r., sygn. II PK 20/11, Legalis). 
Trudno jednak traktować przedsiębiorcę stosującego tego typu praktykę za 
społecznie odpowiedzialnego. Zwalniając bowiem osoby, które objęte mają 
być w krótkim czasie okresem ochronnym, przedsiębiorca obchodzi przepisy 
kodeksu pracy, nie działa więc w duchu wartości, jaką jest zasada równości.

16.3. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Zasada równości wyrażona w artykule 32 Konstytucji RP znajduje swoje 

rozwinięcie tamże w artykule 33, który określa zasadę równego traktowania 
kobiet i mężczyzn. Przyjmowane jest, że wspomniany artykuł 33 jest skuteczny 
horyzontalnie – jego adresatami jest nie tylko władza publiczna, lecz także 
podmioty prywatne – zwłaszcza pracodawcy (wyrok TK z 13 czerwca 2000 r., 
sygn. K 15/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 137; Wojtyczek 1999: 243). Dlatego 
równość między kobietą a mężczyzną musi być brana pod uwagę jako nadrzęd-
na wartość, która powinna mieć bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane 
przez przedsiębiorców (Bernatt 2010: 126).

Istotny jest nakaz jednakowego wynagradzania za pracę tej samej wartości. 
Podkreśla się, że wprowadzenie zróżnicowania zarobków kreuje domniemanie 
sprzeczności takiej sytuacji z Konstytucją RP (Garlicki 2005: 7). Pracodawcy 
powinni wypłacać wynagrodzenie w tej samej wysokości kobietom i mężczyznom 
za porównywalną pracę. Artykuł 183c kodeksu pracy stanowi bowiem, że pra-
cownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za 
pracę o  jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są zaś te, których 
wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką 
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Niektóre wypowiedzi w ramach przeprowadzonych wywiadów potwierdzają 
w pewnym stopniu istnienie zróżnicowania płacowego, jeżeli chodzi o wyna-
grodzenie kobiet i mężczyzn.

„Według mnie mężczyźni więcej zarabiają lub mają dodatkowe gadżety w postaci 
samochodu czy Blackberry [marka telefonu komórkowego]. (...) Jeden z moich 
kolegów na równorzędnym stanowisku otrzymał samochód służbowy. Ja takiego 
samochodu nie otrzymałam.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)
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„Może z racji tego, że jestem kobietą, to twierdzę, że kobiety mniej zarabiają na 
podobnych stanowiskach.”

(produkcja metali, �250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Naruszeniem zakazu dyskryminacji kobiet jest żądanie od kobiety starającej 
się o pracę zaświadczenia lub informacji o stanie cywilnym, zaświadczenia, że 
nie jest w ciąży i oświadczenia, że w ciąże nie zajdzie (Bernatt 2010: 127). 
Żądanie takie stanowi naruszenie artykułu 221 §1 kodeksu pracy i może być 
uznane za dyskryminację w dostępie do zatrudnienia na gruncie artykułu 183b 
§1 pkt 1 kodeksu pracy.

Wcześniejsze badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Świętego Miko-
łaja i Instytutu Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/
KRC (SMG/KRC 2006) świadczyły o tym, że taka praktyka czasami występuje. 
Wynikało z nich, że w wypadku przedsiębiorców prywatnych co piąty pra-
codawca twierdził, że ciąża powoduje, iż kobieta jest gorszym pracownikiem 
(SMG/KRC 2006: 24), a co czwarta Polka obawiała się zwolnienia z pracy po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (SMG/KRC 2006: 42). 
W świetle tych badań co piąta pracująca kobieta była gotowa odłożyć urodze-
nie dziecka w obawie przed utratą posady (SMG/KRC 2006: 12). Piętnaście 
kobiet podczas rozmowy kwalifikacyjnej usłyszało pytanie o plany macierzyńskie, 
a od 3% żądano zaświadczenia, że nie są w ciąży (SMG/KRC 2006: 25). Co 
piąta kobieta twierdziła, że jej pracodawca przyjąłby negatywnie informację 
o zajściu w ciążę (SMG/KRC 2006: 11). Jednocześnie aż dwie trzecie kobiet 
powiedziały pracodawcy o ciąży przed upływem jej trzeciego miesiąca (SMG/
KRC 2006: 14). Sugestia, że po urodzeniu dziecka może dojść do zwolnienia, 
została skierowana do 12% kobiet, które poinformowały pracodawcę o swojej 
ciąży (SMG/KRC 2006: 18).

Wypowiedzi pracodawców pochodzące z wywiadów prowadzonych w ramach 
opisywanego w niniejszej książce projektu wskazują natomiast, że pracodawcy 
starają się nie zatrudniać kobiet, w wypadku których zachodzi prawdopodo-
bieństwo zajścia w ciążę.

„Tego nie ukrywam, aczkolwiek nie powinienem tego mówić: jeżeli miałbym do 
wyboru zatrudnienie osoby, młodą dziewczynę i starszą dziewczynę, która już ma 
dzieci, to nie zaryzykowałbym po raz kolejny zatrudnienie osoby, z którą miałbym 
podejrzenie albo niepewność, że w okresie najbliższym czasu będę miał problemy 
kadrowo-organizacyjne spowodowane, że tą osobę zatrudniłem.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Potwierdzają to opinie pracowników.
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„W hotelu kilka osób poszło na urlop w trakcie ciąży, na zwolnienie lekarskie – 
i było to krytykowane. (...) Prezes to trochę krytykował i mówił, że już nie będzie 
zatrudniał takich osób. Jest to teraz nagminne. (...) To może być problemem dla 
pracodawcy, bo tej osoby fizycznie nie ma, a ktoś tę pracę musi wykonać.”

(hotel, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

W niektórych przypadkach podyktowane być to może negatywnymi doświad-
czeniami z wcześniejszymi pracownikami.

„Raz mieliśmy taką sytuację, że dziewczyna przyszła do nas z innego działu. Nie 
sprawdzała się za dobrze. (...) Dosłownie dostała przekaz taki, że musi się poprawić, 
a jeżeli nie, trzeba będzie się z nią rozstać (...) i krótko po tym zdarzył się stan-
dardowy scenariusz: dziewczyna »zaciążyła«, po urodzeniu dziecka przynosiła cały 
czas zwolnienia lekarskie i różne tego typu rzeczy, więc utrzymywaliśmy ją. Albo 
inaczej: w pewnym momencie już etat utrzymywało państwo, ZUS. Blokowała etat 
i wisiała w naszym dziale przez parę lat chyba. (...) To jest taki stereotyp negatywu 
przeciwko kobietom. Takie zachowania psują obraz.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

Pracodawcy bywają również nastawieni niechętnie do pracowników mających 
małe dzieci.

„Mam dwie osoby młode, zatrudnione niedawno, które mają małe dzieci i właści-
wie ja nie wiem, czy te osoby będą siedziały w pracy, czy też nie będą, bo to już 
powoduje, że ich dyspozycyjność jest na całkiem innym poziomie oraz obecność 
w  pracy na całkiem innym poziomie. (...) Nie patrzę na grafiki pracy, bo staram 
się zrozumieć problem młodej dziewczyny, ale jednocześnie mam świadomość, jak 
to bardzo komplikuje zadania, wykonywane w obszarze, za który ona odpowiada 
i  jak to bardzo obciąża innych pracowników, którzy muszą ad hoc ją zastępować 
w zadaniach, które są przypisane do jej stanowiska pracy.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

Pojawiają się jednak również wypowiedzi z przeciwnego bieguna, wskazu-
jące na pozytywne traktowanie tego typu osób, co należy ocenić pozytywnie 
z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Jeżeli mogę powiedzieć o tym obszarze, gdzie ja jestem... Ja mam w tej chwili sześć 
mam, bo to jest młode towarzystwo. (...) Ja mam jednocześnie w tej chwili siedem 
osób na urlopach macierzyńsko-wychowawczych lub na zwolnieniach długich. I ja 
z tego nie robię problemu, po prostu szukam nowych ludzi na zastępstwo. W tej 
chwili nie mamy problemu, żeby zdobyć takie replacementy. A później, jak dziew-
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czyny z kolei wracają, to ja staram się im przychylać nieba. Mama, która wraca, 
jest tak zmotywowana do roboty, jest tak chętna, żeby dać z siebie wszystko po 
tym pobycie w domu… (...) Ja uważam, że posiadanie dzieci wręcz nastraja, żeby 
pracować jeszcze wydajniej. Staram się stwarzać takie warunki i takie warunki też 
mi stwarzano.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

Zdarza się również, że pracodawca bezpośrednio lub pośrednio stara się 
określić sytuację i plany rodzinne zatrudnionej albo zatrudnianej kobiety. 
Jeżeliby brać pod uwagę zadanie tego pytania w czasie podejmowania decyzji 
o  zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę, to można by zasadnie uznać, że 
dochodzi do naruszenia zasady równości w zatrudnieniu.

„Pamiętam, że w czasie rozmowy rekrutacyjnej, tak, byłam zapytana, czy jestem 
w związku małżeńskim, czy jestem osobą samotną – było takie pytanie.”

(hotel, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Ale jak będę miała być matką, to będę. Przecież nie pójdę do szefa i nie spytam 
się go o zgodę. Znaczy, wiem, że jej zarzucili, że powinna rok wcześniej powiadomić, 
że planuje mieć dziecko, aczkolwiek jest już jakiś czas po ślubie i mówiła o tym, 
że planuje mieć dziecko. Nie podała konkretnej daty. I wyszło na to, że najlepiej 
rok wcześniej podać konkretną datę, żeby reszta zespołu mogła się przygotować.”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Z perspektywy zasady równego traktowania istotne jest prowadzenie ze 
strony przedsiębiorców polityki zmierzającej do równouprawnienia kobiet i męż-
czyzn. Powinno to polegać na stworzeniu jasnych kryteriów awansu, także na 
najwyższe stanowiska (Bernatt 2010: 127). W świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego za dopuszczalne uznać można wprowadzanie uprzywilejowań 
wyrównawczych w celu zlikwidowania istniejących nierówności w przedsiębior-
stwie. Pracodawca ma prawo do prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej, 
nawet jeżeli miałaby ona prowadzić do tzw. odwrotnej dyskryminacji. Trybunał 
Konstytucyjny przyjął, że argumentem, który przemawia za możliwością wpro-
wadzenia akcji afirmatywnych jest zasada sprawiedliwości społecznej, której 
wyrazem jest potrzeba stworzenia kobietom równouprawnionej pozycji wobec 
mężczyzn (wyrok TK z 29 września 1997 r., sygn. K 15/97, OTK ZU z 2000 r., 
nr 5, poz. 137)1. Możliwość taka jest konsekwencją regulacji kodeksu pracy. 

1 Trybunał stwierdził: „ponieważ w rzeczywistości społecznej kobieta zajmuje z reguły 
pozyc ję słabszą (...) istnieje konstytucyjne uzasadnienie dla wprowadzania regulacji nada-
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Artykuł 183b §3 kodeksu pracy przewiduje: „nie stanowią naruszenia zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony 
czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pra-
cowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a §1, 
przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, 
w zakresie określonym w tym przepisie”. Przykładem tego rodzaju akcji afirma-
tywnych jest wprowadzenie stałych kwot odnośnie do liczby kobiet w zarządach 
i radach nadzorczych spółek.

Badania wskazują jednak, że kobiety rzadko znajdują się w zarządach spółek 
bądź też rzadko zajmują inne wpływowe stanowiska w  analizowanych przed-
siębiorstwach.

„– [Awansują] jednak mężczyźni, zdecydowanie mężczyźni. Są oczywiście [kobiety 
na stanowiskach zarządzających], bo swego czasu mieliśmy aż dwóch dyrektorów, 
gdzie były kobiety na dyrektorskich stołkach, bywają pojedyncze kobiety, ale jednak 
preferowani są mężczyźni.
– A zarząd? Pamięta pani, czy tam są sami mężczyźni?
– Sami mężczyźni.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

„Obecnie wśród członków zarządu mamy samych mężczyzn. Natomiast dwa stano-
wiska są nieobsadzone.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„Jeśli chodzi o jakieś stanowiska kierownicze, czy jakieś takie właśnie dyrektorskie, 
to w większości są to mężczyźni, jednak. Aczkolwiek jakieś panie tam, takie poje-
dyncze osoby są, również piastują takie stanowiska. (...) Myślę, że kobiety nie są 
jakoś dyskryminowane, aczkolwiek rzeczywiście, no jakoś mało tych kobiet na tych 
takich wyższych stanowiskach.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata)

Brak jest również polityki promowania kobiet w zakresie awansu i pełnienia 
funkcji kierowniczych. Preferowani są mężczyźni.

jących kobiecie pewne przywileje w porównaniu z mężczyzną, bo jest to instrument 
prowadzący do zapewnienia kobiecie rzeczywistego równouprawnienia. Innymi słowy, 
konstytucyjnie dopuszczalne jest tzw. uprzywilejowanie wyrównawcze, tzn. uprzywile-
jowanie prawne mające na celu zmniejszenie nierówności faktycznie występujących 
w życiu społecznym pomiędzy kobietami a mężczyznami”. Por. też Wyrok TK z 28 marca 
2000 r., sygn. K 27/99, OTK ZU z 2000 r., nr 2, poz. 62; wyrok TK z 5 grudnia 2000 r., 
sygn. K 35/99, OTK ZU z 2000 r., nr 8, poz. 295.
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„Bardziej prestiżowe są stanowiska wyższe, prawda. I moja opinia jest taka, że 
kobietom jest trudniej dochodzić do tych stanowisk. (...) Zdecydowanie, zdecy-
dowanie preferowani są mężczyźni na stanowisko prezesa zarządu, zdecydowanie. 
(...) W mojej ocenie, a mam z tym do czynienia już od dłuższego czasu, te rady 
nadzorcze, które dokonują wyboru zarządu, w mojej ocenie, preferują mężczyzn, 
w sposób absolutnie zdecydowany.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Kierowników miałam głównie facetów, mężczyzn. To fakt. (...) Znaczy, zdarzały się 
panie architektki, które były kierownikami zespołów, ale przede wszystkim pano-
wie są szefami. (...) Rzeczywiście, w większości wypadków panowie rządzą, że tak 
powiem, a panie… panie pracują.”

(działalność w zakresie architektury,<250 pracowników, 
kobieta, �55 lat)

Sytuacja taka występuje nawet wówczas, gdy wśród pracowników przeważają 
kobiety.

„Na przykład w client serwisie jest więcej w ogóle kobiet. (...) Ale przeważnie 
dyrektorem client serwisu jest facet.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata) 

„Same kobiety pracują. Tylko jest jeden pan kierownik.”
(handel detaliczny, <250 pracowników, 

kobieta, �55 lat)

„U mnie w firmie nie ma żadnych mężczyzn…. Jest jeden mężczyzna (...), no to 
jest szef.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
<250 pracowników, kobieta, �55 lat)

Pojedyncze przykłady świadczą o istnieniu wewnętrznych regulacji odnoszą-
cych się do polityki równościowej.

„Pięćdziesiąt procent menedżerek, menedżerów to są kobiety w mojej firmie, to są 
kobiety. Mimo że to jest branża energetyczna, to absolutnie nie czuje się, żeby były 
w jakiś sposób dyskryminowane i myślę, że dobrym przykładem jest ta inicjatywa. 
Są różne szkolenia organizowane, wykłady, pokazywane to jest, jak kobiety sobie 
świetnie radzą z życiem prywatnym i zawodowym.”

(zakład użyteczności publicznej, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)
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„– Musi być odpowiedni procent kobiet.
– Ale czy to dotyczy działów, stanowisk?
– Działów. Chyba na poziomie działów. 
– Jaki to jest procent? Czy to jest jakiś znany?
– Patrząc po naszym dziale, to jest kilkadziesiąt procent, 20%, ale jest tak... Znaczy, 
ja nie wiem, jaki jest zakładany procent, aczkolwiek jest to brane pod uwagę i o tym 
się cały czas słyszy. Takiej dywersyfikacji pod względem płci, żeby nie preferować 
jednej, znaczy, no nasz zawód to raczej jest wykonywany przez mężczyzn i rzadziej 
zdarzają się kobiety w naszym zawodzie, ale firma stara się to jakoś wypośrodkować. 
(...) Nie jest to jawnie określone w ofercie pracy, ale jest to brane w jakiś sposób 
przy decydowaniu, kto zostanie zatrudniony. Porównuje się kwalifikacje, ale też 
jednym z elementów jest płeć.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„Kiedyś słyszałem wypowiedź jakieś dyrektor całego centrum u mnie, która powie-
działa, że dobrze jest wprowadzić równowagę. Czyli kobiety i mężczyźni po równo, 
bo podobno tak jest dobrze.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata)

16.4. Prawo do prywatności i życia rodzinnego pracowników
Prawo do prywatności jest przedmiotem zainteresowania badaczy od dłu-

giego już czasu. Już w 1890 roku dwaj amerykańscy prawnicy Samuel Warren 
i Louis Brandeis opublikowali artykuł The right to privacy, w którym wska-
zywali na konieczność zapewnienia ochrony prawa do prywatności (Warren, 
Brandeis 1890). Zwracali uwagę na wkraczanie przez prasę w „święty krąg” 
życia prywatnego i domowego, w związku z rozwojem technicznym i wzrostem 
zainteresowania społecznego. 

Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego w Polsce podlega ochro-
nie na podstawie artykułu 47 Konstytucji RP. Fakt ten ma doniosłe znaczenie 
również na gruncie prawa prywatnego (Bernatt 2009: 149). Uznaje się, że w rela-
cjach stosunku pracy prawo do prywatności jest skuteczne również w stosunkach 
horyzontalnych (Wojtyczek 1999: 231).

Konieczność ochrony prawa do prywatności nabiera w relacjach pracow-
niczych dodatkowego znaczenia ze względu na rosnące możliwości kontroli 
podwładnych przy użyciu nowych technologii (Bernatt 2009: 15 3). Przykładem 
negatywnych działań przedsiębiorcy w tej sferze może być monitorowanie pracy 
pracowników polegające na ingerencji w ich prywatność, na przykład poprzez 
monitorowanie ich pracy bez ich wiedzy (ukryte kamery, kontrolowanie skrzynek 
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pocztowych) (Dörre-Nowak 2005: 163–179). Przy rozważaniu legalności tych 
stosowanych przez pracodawcę środków konieczne jest ustalenie, czy są one fak-
tycznie proporcjonalne do potrzeb pracodawcy (Bernatt 2010: 129). Konieczną 
rzeczą jest poinformowanie pracownika o stosowanym monitoringu jego pracy. 
Ważne jest również zabezpieczenie danych zbieranych na temat pracownika, 
istnieje obowiązek ich usuwania po określonym czasie, a także umożliwienia 
dostępu zainteresowanej osoby do zgromadzonych na jej temat danych. 

Za wątpliwe w świetle prawa do prywatności należy uznać badania wario-
grafem czy przeszukiwanie pracowników, szczególnie gdy działania te nie dają 
im odpowiedniej gwarancji poszanowania ich godności (Dörre-Nowak 2005: 
192–198) i są prowadzone pod pozorem ochrony przedsiębiorcy, na przykład 
przed kradzieżami. W tym ostatnim przypadku główną rolę powinny odgrywać 
państwowe organa ścigania, a nie sam pracodawca (Bernatt 2010: 130). Istotny 
jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 kwietnia 2007 roku 
w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii (sprawa nr 62617/00, pkt 43–49). 
W sprawie tej Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że doszło do naruszenia 
przez pracodawcę prawa do prywatności pracownika w związku z rejestrowa-
niem rozmów telefonicznych (m.in. dat i godzin tych połączeń), koresponden-
cji e-mailowej oraz korzystania z internetu i tworzenia na tej podstawie bazy 
danych. Istotne z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu zagadnienia 
w zakresie ochrony danych osobowych pracowników to: granice pozyskiwania 
danych osobowych pracownika, dotyczących stanu zdrowia, informacji na temat 
predyspozycji psychologicznych kandydata do pracy, sprawdzanych za pomocą 
testów psychometrycznych, ochrona danych osobowych w kontekście współpracy 
pracodawcy ze związkami zawodowymi, a także przekazywania danych pracow-
ników, którzy są członkami związków zawodowych (Bernatt 2010: 130).

Ważna jest problematyka związana z wyrażeniem zgody pracownika na gro-
madzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz ewentualne konsekwen-
cje odmowy. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „wyrażona na prośbę 
pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych 
osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. 
Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pra-
codawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca–pracownik stawia pod znakiem 
zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych 
osobowych (biometrycznych)” (wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 
249/09). W świetle wskazanego wyroku niedopuszczalne jest więc pobieranie od 
pracownika danych osobowych innych niż te wskazane w kodeksie pracy, nawet 
w przypadku wyrażenia przez niego na to zgody (Bernatt 2010: 130).

Nasze badania potwierdzają występowanie takich zachowań pracodawcy, 
które stanowić mogą nieproporcjonalną ingerencję w sferę prywatności i życia 
rodzinnego pracowników. Dotyczą one zwłaszcza dużych przedsiębiorstw.
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„Firma szalenie nas kontroluje. I mamy zeszyty od wszystkiego, nawet od wyjść do 
ubikacji. I musimy podawać czas, o której wyszłyśmy do łazienki, o której wróciły-
śmy z łazienki. Jeżeli chcemy sobie coś kupić, dajmy na to, bo to generalnie salony 
mieszczą się w centrach handlowych, więc jeżeli chcemy sobie coś, pójść gdzieś, 
kupić do jedzenia, dajmy na to, to musimy wpisać to w zeszyt, natomiast oni to 
traktują jako przerwa, jako naszą przerwę piętnastominutową. Więc oni wymagają 
tego, żebyśmy wpisywały każde nasze wyjście z salonu”.

(produkcja odzieży, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

Prowadzone są również anonimowe kontrole.

„Ludzie z danych komórek przychodzą co jakiś czas do urzędu, ewentualnie to 
jest też tajemniczy klient, też może być. Kontroluje pracowników przy stanowi-
skach pracy, oczywiście nie informując, że jest kontrolą i dopiero później się po 
przeprowadzonej rozmowie identyfikuje i przedstawia, że to była na przykład prze-
prowadzona kontrola.”

(działalność pocztowa, >250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata, kierowniczka)

„Są na przykład podsyłani, akurat nie z naszego urzędu, tylko takie osoby, niezna-
jomi, na tajemniczego klienta. Co jest sprawdzane właśnie standard obsługi klienta 
albo umiejętność obsługi klienta, umiejętność przepisów i wykonywanych czynności, 
to też podlega takiej kontroli zewnętrznej.”

(działalność pocztowa, �250 pracowników, 
kobieta, 35–44 lata)

Pracodawcy ingerują również w życie prywatne pracownika podczas urlo-
pu, choć jest to traktowane przez pracowników jako zjawisko dopuszczalne. 
Okoliczność ta nie może być jednak przesądzająca dla oceny prawidłowości 
działań pracodawcy.

„Jest przyzwolenie, że się dzwoni na urlopie, bo większość z nas ma komórki służbowe. 
Niemniej, jest przekazanie obowiązków, jak ktoś idzie na urlop, ale czasami są sytuacje, 
że się dzwoni. Ja nie odbieram tego jako kontroli, tylko jako koleżeński obowiązek.”

(hotel, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lata)

„No więc kontrola, można to opisać, jako pewna kontrola, prawda, jeżeli nie jestem 
na urlopie, a nawet jeżeli jestem na urlopie, to w tym momencie standardem jest to, 
że jest ten telefon firmowy i w sytuacjach kryzysowych jest się zawsze osiągalnym.”

(reklama, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)
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Przeprowadzone wywiady świadczą również o tym, że praca podlega kontroli 
przy użyciu nowoczesnych technologii, między innymi kamer. Monitoring ten 
odbywa się jednak za wiedzą pracowników, co – pod warunkiem jego propor-
cjonalności – nie wydaje się stanowić naruszenia prawa.

„W przedsiębiorstwie są zainstalowane kamery, gdzie pracodawca też może obser-
wować, czy pracownik stoi, czy pracuje.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata)

„Nie mam zielonego pojęcia, co podlega kamerze, bo nie mamy do nich dostępu. 
Nie mam zielonego pojęcia, co widać. Jedyne, co wiem, to to, że zmieniłam biurko. 
Bo wcześniej miałam takie, nad którym centralnie była kamera i to mnie straszni 
denerwowało. No i tam widać mnie od przodu, a nie widać mnie od tyłu.”

(produkcja mebli,�250 pracowników, 
kobieta, �34 lata)

„To jest tak, przede wszystkim jest monitoring, czyli są, są kamery, czyli taki bez-
pośredni wgląd pracodawcy na cały lokal z domu.”

(restauracja, <250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lata, kierownik)

Kontrolowane jest również korzystanie przez pracowników z internetu i ich 
korespondencja elektroniczna. Wydaje się, że w niektórych przypadkach kon-
trola ta ma miejsce bez wiedzy pracownika lub jest prowadzona z zaskoczenia. 
Taką sytuację ocenić można w konkretnej sytuacji jako naruszenie prawa do 
prywatności pracownika.

„Zdarzyło się tak, że koleżanki komputer został sprawdzony przez szefa – historia 
wybieranych stron w internecie – i musiała się z tego tłumaczyć, co robi w godzi-
nach pracy. (...) Nie, myślę, że szef miał zachciankę sprawdzić, co robią pracownicy 
w pracy. To była taka niespodziewana forma kontroli, bo tak naprawdę nie wiesz, 
kiedy ci sprawdzi komputer i czy ci sprawdzi, czy nie, a może…”

(budownictwo, <250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

„Poczta zakładowa bezwzględnie jest czytana, bo w pierwszej kolejności każda 
korespondencja. Ja pisałem ze swojej prywatnej poczty. Natomiast gdybym podał 
zakładową, to w pierwszej kolejności byłoby to na prezesa komputerze, a później 
u mnie. Tak że, tak to jest mniej więcej w naszej firmie. Czyli jesteśmy można 
powiedzieć pod, no oko Wielkiego Brata jest, czuwa.”

(produkcja metali, <250 pracowników, 
mężczyzna, �55 lat, kierownik)
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Pojedyncze wypowiedzi dowodzą również, że pracownicy świadczą pracę 
w wymiarze znacząco przekraczającym maksymalny czas pracy, określony w arty-
kule 129 §1 kodeksu pracy (czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy).

„No ja w pracy siedzę, powiedzmy, dziewięć, dziesięć godzin dziennie. (...) Jestem 
wyczulony na siedzenie po godzinach, bardzo tego nie lubię, staram się tego nie 
robić.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�25 pracowników, mężczyzna, �34 lata)

„Pracujemy między 10.00 a 18.00 każdego dnia, przedłużając ten czas pracy o poran-
ne godziny, tudzież wieczorne godziny, które nigdy nie są nam w żaden sposób 
zwracane.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, kobieta, 45–54 lata)

Praca jest często świadczona również faktycznie w czasie prywatnym. Jest 
to bezpośrednio związane z wyposażaniem pracowników w nowoczesne tech-
nologie, które umożliwiają stały kontakt z nimi.

„Ja sobie trochę nie wyobrażam, że o godzinie 18.00 pakuję foremki do wiader-
ka i  zapominam o wszystkim i wracam do domu. Mamy dostęp do naszej poczty 
korporacyjnej w telefonach i czasami zdarza się, że czasami o dziesiątej w nocy, 
czasami o pierwszej w nocy zdarza się, że niektórzy odpisują na jakiegoś maila, 
czasami o  szóstej rano. Ten kontakt my mamy cały czas i czasami może się zda-
rzyć tak, że jak jest jakieś gaszenie pożarów, to może się zdarzyć tak, że myślami 
jestem gdzie indziej, a fizycznie też jestem poza biurem, no wiadomo, czasami 
trzeba gdzieś wyjechać.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„To jest taki charakter pracy, że zarówno w pracy można mieć przerwy i zająć się 
czymś osobistym, jak również po pracy człowiek z własnej woli czy z potrzeby chwi-
li zajmuje się sprawami zawodowymi. (...) Czas nie jest tu żadnym wyznacznikiem 
granicy między pracą a domem albo nie jest bardzo ostrym wyznacznikiem granicy. 
Są dni, kiedy jest taki nawał pracy, coś się dzieje w projekcie albo coś się nie dzieje 
właśnie w projekcie dobrze i wtedy reagowanie na to zajmuje mnóstwo czasu, może 
zajmować 100% czasu albo więcej, czyli też wymaga pracy wieczorem czy w weekend.”

(telekomunikacja, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lata, kierownik)

„Cały dzień byłam w terenie, dojeżdżałam do domu jakaś siódma, ósma i gdzieś 
do godziny dwunastej, pierwszej w nocy robiłam analizy, odbierałam maile. Nawet 
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czasami dłużej, czasami mi nawet zeszło do drugiej, trzeciej. Generalnie lubię pra-
cować w nocy. (...) No i tak mówię do drugiej, trzeciej, no i, no i tak na okrągło. 
(...) To był taki najbardziej typowy dzień pracy.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)

„Właściwie pracuję 24 godziny na dobę, dlatego że... Znaczy, względnie 24 godziny 
na dobę. Właściwie pierwszą czynnością, którą robię w domu, jest od razu otwo-
rzenie laptopa albo właściwie wejście na pocztę. Pocztę i mail i zobaczenie, co 
mi w drodze między pracą a domem, ile e-maili mi przyszło. Dziennie otrzymuję 
około... od 80 do 100 e-maili. I z tego gros e-maili ze świata przychodzi po połu-
dniu, do których też muszę się ustosunkować, odpowiedzieć, napisać i tak dalej. 
Czyli właściwie... Można powiedzieć tak: zamykam dzień pracy w firmie o takiej 
rozsądnej godzinie 3.00–4.00 i w tym momencie przenoszę całą swoją robotę do 
domu. Lubię w domu pracować.”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

16.5. Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa
Respektowanie przez przedsiębiorców wartości prawnych leżących u podstaw 

społecznej odpowiedzialności biznesu, powinno polegać również na stworzeniu 
pracownikom możliwości zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń praw pracow-
niczych w przedsiębiorstwie (Bernatt 2009: 139–140). Nie powinno również 
dochodzić do karania tzw. sygnalistów (whistleblowers) za ujawnianie faktycznych 
nieprawidłowości. Znany jest przypadek procesu sądowego, w którym zwolniony 
pracownik powoływał się na konieczność ochrony jako sygnalista (wyrok Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Żoliborza z 8 grudnia 2009 r., sygn. VII P 660/08, 
utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXI Pa 
154/10; Mączka, Pietryka 2010: 8–9). Potrzeba ochrony sygnalistów wynika 
między innymi z założeń ogólnych wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wie-
lonarodowych (Rogowski 2007: 465–497).

Negatywnie należy oceniać działania przedsiębiorców prowadzące do utrud-
niania działalności stowarzyszeń zrzeszających osoby (np. byłych pracowników), 
które czują się poszkodowane przez danego przedsiębiorcę, w tym występowanie 
przeciwko takim stowarzyszeniom na drogę sądową (Bernatt 2009: 145–147). 
Sądy powszechne traktowały za nadużycie prawa i naruszenie zasad współ-
życia społecznego występowanie w tego rodzaju sytuacjach z powództwami 
o naruszenie dóbr osobistych przeciwko takim stowarzyszeniom (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z 17 maja 2006 r., sygn. I ACa 15/06, niepubl.).
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Pracodawcy nie powinni również przeciwdziałać powstawaniu ani funkcjo-
nowaniu związków zawodowych. Artykuł 58 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia 
każdemu wolność zrzeszania się, natomiast kolejny 59 ust. 1 zapewnia wol-
ność zrzeszania się w związkach zawodowych (Bernatt 2010: 130). Wolności te 
odnoszą się nie tylko do podmiotów państwowych, ale i prywatnych. W świetle 
konstytucyjnej wartości wolności związkowej na przedsiębiorcy spoczywa obo-
wiązek promowania związków zawodowych jako formy aktywizacji pracowników, 
lepszego zrozumienia ich potrzeb i w efekcie gwarantowania podstawowych kon-
stytucyjnych zasad godności czy równości (Bernatt 2010: 131). Przestępstwem 
karnym jest uniemożliwienie zakładania związku zawodowego lub utrudnianie 
działania takiego związku w danym zakładzie pracy. Artykuł 35 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o związkach zawodowych stanowi bowiem, że kto w związku z zajmo-
wanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją utrudnia wykonywanie działalności 
związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności. Natomiast z dyskryminacją ze względu na przy-
należność do związku zawodowego będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy 
pracownik z powodu członkostwa w związku zawodowym będzie traktowany 
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy (Bernatt 2010: 
131). Przejawem tego może być wypowiedzenie umowy o pracę w związku 
z przynależnością do związku zawodowego (wyrok Sądu Okręgowego w War-
szawie z 19 czerwca 2009 r., sygn. XII Pa 138/09, niepubl.) czy przeniesienie 
na niższe stanowisko.

Badania empiryczne, na których się opieramy w tej publikacji, wskazują, 
że pracodawcy coraz częściej tworzą wewnętrzne, formalne procedury, które 
umożliwiają zgłaszanie nieprawidłowości.

„– Czy są jakieś regulacje, gdzie to można zgłosić?
– O Jezu, tego jest mnóstwo. (...) My mamy coś takiego, co nazywa się telefonem 
zaufania i jeśli ktoś widzi jakieś nieprawidłowości dotyczące jego osoby czy też 
mobbingu, czy też jakichkolwiek innych rzeczy, które się dzieją, nie wiem... widzi 
przestępstwo jakieś czy coś tam, to każdy pracownik ma prawo na ten telefon 
zadzwonić. (...) Mamy procedurę tego calla, mamy szkolenia antibribery, czyli antyko-
rupcyjne, gdzie mamy informację dotyczącą naszych zachowań i jak to w korporacji 
naszej przyjęto – to znaczy, co powinniśmy traktować lub nie jako łapówka lub 
próba przekupstwa. (...) Inne jakieś [procedury] kontrolne. W tej chwili w ogóle 
wszelkie ryzyka, jeżeli dostrzegamy jakieś ryzyka czy też nieprawidłowości, to każdy 
pracownik jest zobowiązany do tego, żeby to raportować, ale to z kolei jest związane 
z politykami ogólnofirmowymi, które są w firmie.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat, kierowniczka)
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„Mamy całą procedurę na to, tak zwany Wydział Complaints, który właśnie nakłania pra-
cowników do zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Począwszy od nierównego 
traktowania, a skończywszy na fałszerstwach, praniu pieniędzy, Tak że mamy taką możli-
wość, anonimowo, nieanonimowo, więc tam jest pełna gama, żeby takie donosiki zgłaszać.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Mamy tak zwanego complaint officera, który zajmuje się różnego typu zleceniami: 
lobbing, molestowanie, tego typu rzeczy. Jest taki telefon, który jest na zasadzie 
trochę telefonu zaufania. Osoby z takim rzeczami właśnie bardzo delikatnymi. (...) 
Wiem, że ostatnio po takim zgłoszeniu była dosyć potężna interwencja i jedna z osób 
straciła nawet pracę. Było przeprowadzone śledztwo, jak to wyglądało naprawdę.”

(handel detaliczny, �250 pracowników, kobieta, �34 lat)

„Mamy w firmie coś takiego, jak komisja antymobingowa, do której można zgłosić 
różnego typu problemy. Jeśli ktoś był w jakiś sposób dyskryminowany, w taki sposób 
szeroko pojęty, czy jakieś pochodne, czy dyskryminacja, czy molestowanie można 
zgłosić. Podczas obrad prac komisji te osoby się przesłuchuje, wyjaśnia się sprawę 
i wnioskuje się do zarządu o podjęcie jakiś tam decyzji.”

(obsługa rynku nieruchomości, �250 pracowników, 
kobieta, �34 lat)

Równocześnie jednak wypowiedzi pracowników wskazują, że obawiają się 
oni zgłaszać przypadki naruszeń prawa pracy i że milcząco (w obawie przed 
zwolnieniem) taki stan akceptują.

„Nie zgłaszamy naruszania prawa pracy, bo byśmy wylecieli z tej roboty. (...) Idąc 
tam [do pracy w organizacji] wiemy, na co się piszemy, że kodeks pracy będzie 
łamany. I tak to wygląda, i to wiemy.”

(działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 
�250 pracowników, mężczyzna, �34 lat)

„Generalnie, naruszenia praw to bym się bał zgłosić, bo mógłbym nie pracować dość 
szybko. (...) Mówiliśmy sobie tak w ramach żartu z kolegami o zgłaszaniu niektórych 
rzeczy, ale tego się nie mówi, tego się nie zgłasza, każdy by się bał o swoją pracę, 
tak? Bo to raczej dość szybko można by nie pracować.”

(oprogramowanie i usługi informatyczne, �250 pracowników, 
mężczyzna, �34 lat)

„Zgadzamy się na to [na naruszenia prawa pracy] po prostu. Po prostu, żeby pra-
cować... Koleżanka się właśnie zbuntowała i potem żałowała, bo skłóciła się jakoś 
tam z kierownikiem i musiała odejść.”

(działalność w zakresie architektury, <250 pracowników, kobieta, �55 lat)
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Przyczyn takiej sytuacji można szukać również w przekonaniu pracowników 
o nieskuteczności działań instytucji państwowych.

„Naruszenia [prawa pracy] z poprzedniej firmy zostały zgłoszone przez pracowników. 
Inspekcja pracy zrobiła wszystko, co możliwe, żeby umorzyć postępowanie. Zresztą 
podobnie, wszystkie inne sprawy w poprzedniej firmie, [odchodząc z firmy] bardzo 
staraliśmy się, jakby już nie dla siebie, ale dla osób, które tam przyjdą znowu, 
i zaczną, i podejmą pracę, aby nie przechodziły tego, co my jako pracownicy prze-
szliśmy. Zgłaszaliśmy do różnych instytucji, począwszy od inspekcji handlowej, bo 
firma działała z naruszeniem prawa, poprzez inspekcję pracy, poprzez ZUS i różne 
inne rzeczy. Żadna z tych instytucji nie stawała na wysokości zadania i zrobiła 
wszystko, żeby tylko umorzyć postępowanie, więc moje doświadczenie pokazuje, 
że nie warto niczego zgłaszać.”

(obsługa rynku nieruchomości, <250 pracowników, 
kobieta, 45–54 lat)

Wypowiedzi świadczą również o ograniczonej roli odgrywanej w przedsię-
biorstwach przez związki zawodowe.

„Związków zawodowych to mamy aktualnie dziewięć. Tak że wyjątkowo nam trudno 
funkcjonować w takiej firmie, gdzie jest dziewięć związków zawodowych o bardzo, 
bardzo sprzecznych interesach zawodowych. Bo są to związki branżowe, czyli związki 
walczące o... zagwarantowanie przywilejów to złe słowo, ale: interesów grup, które 
reprezentują. Nie da się wszystkim dać...”

(transport lotniczy, �250 pracowników, 
mężczyzna, 45–54 lat, kierownik)

„Są związki zawodowe, ale one głównie dotyczą zakładów produkcyjnych, bo również 
takie wchodzą w skład naszej grupy. Jeśli chodzi o pracowników biura i pracow-
ników terenowych, to nie przypominam sobie, żeby były jakieś grupy, które [ich] 
reprezentują.”

(farmacja, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)

„Pracownicy są niezainteresowani. Wydaje mi się, że przez to, że chyba są głównie 
młodzi i być może nie czują potrzeby zrzeszenia się, żeby chronić swoje interesy, 
bo myślą, że mogą znaleźć pracę gdzie indziej, jakby coś się stało. I raczej chyba 
z  takiego, no nie wiem, na razie przekonania, że trzeba po prostu się skupić na 
pracy, a nie na zawiązywaniu się w jakieś sojusze i walczenia z pracodawcą.”

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, <250 pracowników, 
mężczyzna, 35–44 lata, kierownik)
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Jeden z rozmówców wskazał wprost na przypadek braku zgody pracodawcy na 
powstanie związku zawodowego.

„Myśmy rozmawiali na ten temat [założenia organizacji związkowej w zakładzie 
pracy]. Prezes powiedział: związki zawodowe możecie założyć, ale za bramą, nie 
w  firmie. (...) Myśmy dali spokój, zresztą później ten przyszedł, odszedł, bo to 
rotacja na budowie i nie było sensu. Nie ma sensu do tej pory, bo i tak, co prezes 
powie, to święte.”

(budownictwo, <250 pracowników, mężczyzna, �55 lat)

16.6. Podsumowanie
Budowanie poprawnych relacji pracowniczych odgrywać powinno kluczową 

rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu postrzegana pod kątem wartości prawnych może być odpowiedzią na 
potrzeby przedsiębiorców w budowaniu tych relacji. Wartości kojarzone z pra-
wami podstawowymi mają uniwersalny charakter. Tym samym mogą się stać 
inspiracją dla przedsiębiorców między innymi w zakresie stosunków pracy.

Badania wskazują tymczasem, że przedsiębiorcy-pracodawcy nie zawsze 
uwzględniają wartości prawne kojarzone ze społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu, które mają swoje źródła w Konstytucji RP i znajdują odzwierciedlenie 
w przepisach prawa pracy.

Zaobserwowano przypadki naruszenia zasady równości w zatrudnieniu – 
dyskryminacji ze względu na wiek. Polegają one na nakłanianiu osób znajdu-
jących się w wieku przedemerytalnym do przechodzenia wbrew ich woli na 
wcześniejszą emeryturę. Z perspektywy równości praktyką świadczącą o braku 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy jest rozwiązywanie umów o pracę 
z pracownikami, którym brakuje zaledwie kilku miesięcy do osiągnięcia wieku 
ochronnego.

Zidentyfikowane problemy świadczą również o nierespektowaniu przez wielu 
przedsiębiorców zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Potwierdzają mię-
dzy innymi istnienie zróżnicowania płacowego, jeżeli chodzi o kwestie wynagro-
dzenia ze względu na płeć. Wypowiedzi pracodawców w ramach prowadzonych 
wywiadów wskazują także, że starają się oni nie zatrudniać kobiet, w wypadku 
których występuje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Dodatkowo, pracodawcy 
bywają nastawieni niechętnie do pracowników mających małe dzieci. Zdarza się 
ponadto, że pracodawca stara się bezpośrednio lub pośrednio określić sytuację 
i plany rodzinne pracownika. Badania wskazują również, że kobiety rzadko znaj-
dują się w zarządach spółek bądź też rzadko zajmują inne wpływowe stanowiska. 
Brak jest przy tym w wielu przypadkach oficjalnej polityki pracodawcy – mimo 
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możliwości stosowania tzw. uprzywilejowań wyrównawczych w prawie pracy – 
promowania kobiet w zakresie awansu i pełnienia funkcji kierowniczych. Prze-
ciwnie, w praktyce preferowani są w tych przypadkach mężczyźni. Sytuacja taka 
występuje nawet wówczas, gdy wśród pracowników przeważają kobiety. Tylko 
pojedyncze przykłady wskazują na istnienie wewnętrznych regulacji odnoszących 
się do polityki równościowej.

Badania potwierdzają również występowanie zachowań pracodawców, które 
stanowić mogą nieproporcjonalną ingerencję w sferę prywatności i życia rodzin-
nego pracowników – wartości uznanych na poziomie konstytucyjnym za godne 
ochrony. Pracodawcy ingerują w życie prywatne pracownika podczas urlopu, 
choć jest to traktowane przez pracowników jako zjawisko dopuszczalne. Prze-
prowadzone wywiady świadczą również o tym, że praca podlega w coraz więk-
szym stopniu kontroli przy użyciu nowoczesnych technologii. Kontrolowane 
jest również korzystanie przez pracowników z internetu i ich korespondencja 
elektroniczna. Wydaje się, że w niektórych przypadkach kontrola ta ma miejsce 
bez wiedzy pracownika lub jest prowadzona z zaskoczenia. Zdarzają się również 
przypadki anonimowych kontroli pracy pracownika. Niektóre wypowiedzi dowo-
dzą też, że pracownicy świadczą pracę w wymiarze znacząco przekraczającym 
prawnie określony maksymalny czas pracy. Praca jest też często wykonywana 
faktycznie w czasie prywatnym. Jest to bezpośrednio związane z wyposażaniem 
pracowników w nowoczesne technologie, które umożliwiają stały kontakt z nimi.

Jeżeli chodzi o zgłaszanie przez pracowników nieprawidłowości lub naruszeń 
prawa pracy, badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej tworzą wewnętrz-
ne, formalne procedury, które to umożliwiają. Równocześnie jednak wypowiedzi 
pracowników wskazują, że obawiają się oni zgłaszać przypadki naruszeń prawa 
pracy i że milcząco taki stan akceptują. Wypowiedzi świadczą również o małej 
roli odgrywanej w spółkach prywatnych przez związki zawodowe.

Przeprowadzone badania umożliwiają zatem postawienie tezy o koniecz-
ności uwzględniania w większym stopniu przez polskich pracodawców warto-
ści prawnych. Istnieje również duże pole do wdrażania w przedsiębiorstwach 
dobrych praktyk wykraczających poza wąsko pojmowane obowiązki ustawowe. 
Negatywnie z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oceniać należy 
przypadki działań na granicy obowiązującego prawa bądź dopuszczania się 
zachowań, które pozostając formalnie zgodne z przepisami, świadczą jednak 
o braku poszanowania dla wartości leżących u ich podstaw. Analiza przepro-
wadzonych wywiadów pokazuje, że duże pole dla pozytywnych działań przed-
siębiorców występuje, jeżeli chodzi o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
Postulować należy, aby przedsiębiorcy odważniej podejmowali działania, które 
doprowadzić mogą do zmniejszenia zróżnicowania w traktowaniu kobiet i męż-
czyzn w stosunkach pracy. Można oczekiwać także takich działań ustawodawcy, 
które będą takie zachowania wśród przedsiębiorców promować.
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Wnioski z badań jakościowych 

Krzysztof Klincewicz

Książka oferowała przegląd wybranych wyników zespołowego projektu badaw-
czego Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika – badań jakoś-
ciowych, które przeprowadzono na próbie pracowników, a nie pracodawców. Ten 
aspekt różnił projekt od wielu wcześniej realizowanych w Polsce przedsięwzięć, 
w których pytano pracodawców o ich stosunek do pracowników oraz podejmo-
wane wobec nich działania, co miało pozwolić na identyfikację ewentualnych 
niedociągnięć lub naruszeń zasad prawa i etyki. Oczywistym ograniczeniem 
tych wcześniejszych projektów było dążenie respondentów do prezentowania 
jak najlepszego obrazu własnego przedsiębiorstwa, a czasami nawet przypusz-
czalna współpraca z firmowymi specjalistami do spraw public relations przy przy-
gotowywaniu korzystnych dla firmy odpowiedzi. Badania opinii i doświadczeń 
pracowników niwelują to ograniczenie i pozwalają uzyskać bliższe rzeczywistości 
odzwierciedlenie faktycznych działań pracodawców. W Polsce realizowane były 
wcześniej również badania ankietowe pracowników, jednak miały one na celu 
analizy specyficznych przypadków naruszeń prawa pracy, w szczególności przy-
padków dyskryminacji. Nie badano w nich jednak szerszego kontekstu organi-
zacyjnego postaw pracowniczych ani ewentualnych interakcji pomiędzy różnymi 
rodzajami naruszeń lub niedociągnięć w działalności pracodawców. Efektami 
wspomnianych prostych projektów badawczych były pojedyncze wskaźniki mające 
świadczyć o skali występowania poszczególnych negatywnych zjawisk w naszym 
kraju, niepozwalające jednak na analizy zależności pomiędzy różnymi zjawiskami 
organizacyjnymi. Drugim sposobem analizowania społecznej odpowiedzialności 
biznesu było zbieranie tzw. najlepszych praktyk. Zaprezentowane w książce bada-
nia dążyły do przedstawienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych przejawów 
działań pracodawców wobec pracowników, co wyróżnia prezentowany materiał 
na tle dotychczasowych publikacji w naszym kraju.
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Celem projektu badawczego była analiza wyzwań społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu w odniesieniu do relacji pracodawców z pracownikami. Na podstawie 
wywiadów i badań ankietowych pracowników identyfikowane były ewentualne 
niedociągnięcia, naruszenia zasad prawa i etyki, ale także dobre praktyki pra-
codawców. Część jakościowa badań oparła się na 90 wywiadach pogłębionych 
z reprezentantami 22 branż, dobranymi w sposób gwarantujący zróżnicowanie 
rozmówców pod względem: płci, wieku, stażu pracy w organizacji, wielkości 
przedsiębiorcy-pracodawcy, poziomu zajmowanego stanowiska, miejsca zatrud-
nienia i sytuacji rodzinnej rozmówcy. Wywiady były oparte na scenariuszu 
zawierającym 12 grup pytań wraz z zestawami pytań pomocniczych. Zawartość 
wywiadów została transkrybowana, a następnie poddana analizom w  progra-
mie do analizy danych jakościowych QSR NVivo. Kodowanie opierało się na 
uprzednio przygotowanej książce kodów, ale dalsze kroki analizy pozwoliły na 
wzbogacanie struktury kodów oraz identyfikację istotnych wątków pojawiających 
się w wypowiedziach rozmówców (kodowanie iteracyjne). Badania jakościowe 
pozwoliły na opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza, wykorzy-
stanego do badań ankietowych pracowników, w których zweryfikowano skalę 
występowania zidentyfikowanych zjawisk na polskim rynku pracy. Rozdział  2 
książki oferował przegląd uwarunkowań metodologicznych badań oraz stanowił 
wprowadzenie do dalszych części książki, prezentujących szczegółowe wyniki 
analiz. Rozdział 3 autorstwa Marcina Żemigały był z kolei wprowadzeniem do 
problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, w którym przywołane zosta-
ły najważniejsze definicje i modele z zakresu teorii organizacji i zarządzania.

Magdalena Miedzianowska w rozdziale 4 poddała analizie uwarunkowania 
podejmowania decyzji o wyborze pracodawcy oraz związki pomiędzy tymi decyz-
jami a zadowoleniem z pracy. Autorka przywołała koncepcję EVP (employee 
value proposition) jako sposób prezentowania przez pracodawców przyszłych 
korzyści z podjęcia zatrudnienia. Rozbieżność pomiędzy zawartością EVP, 
komunikowaną kandydatom do pracy a faktycznymi warunkami zatrudnienia 
może być źródłem niezadowolenia, dlatego pracodawcy powinni dbać o wiary-
godność przedstawianych ofert zatrudnienia. W świetle wypowiedzi pracowników 
istotnym elementem EVP – obok aspektów finansowych – okazały się możli-
wości dalszego rozwoju, pogłębiania wiedzy i umiejętności (m.in. absolwenci 
kierunków technicznych). To właśnie dążenie do dalszego rozwoju zawodowe-
go motywowało też uczestniczących w badaniu pracowników do poszukiwania 
nowego zatrudnienia, jednak takich osób było niewiele.

Rozdział 5, którego autorami są Marcin Żemigała i Michał Mijal, dotyczył 
równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym (WLB – work-life 
balance). Zaburzenia WLB analizowano pod kątem tzw. konfliktu czasowego 
(konieczności przeznaczania na pracę zawodową czasu, który miał być dedy-
kowany sprawom prywatnym) oraz tzw. konfliktu energetycznego (poświęcaniu 
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zadaniom służbowym energii, która czerpana jest z życia prywatnego, co skut-
kuje między innymi zmęczeniem). Wielu pracodawców przestrzega przepisów 
dotyczących wymiaru czasu pracy, choć zdarzali się też tacy, którzy w miejscu 
pracy spędzali zdecydowanie więcej godzin, niż przewiduje to prawo pracy. 
Konflikty czasowy i energetyczny stymulują nowe technologie, które ułatwiają 
wykonywanie pracy z domu lub z wyjazdów urlopowych. Szczególnie proble-
matyczny okazał się konflikt energetyczny – wielu pracowników poświęcało 
więcej energii pracy niż sprawom prywatnym. Zmiennymi wpływającymi na 
oba rodzaje konfliktów w zakresie WLB są również: wiek oraz fakt posiadania 
dzieci. Wspieranie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pra-
cowników wydaje się szczególnie istotnym zagadnieniem w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Autorka rozdziału 6 – Agnieszka Kacprzak-Choińska, omówiła elastyczne 
formy zatrudnienia i elastyczną organizację czasu pracy. Wbrew założeniom 
teoretyków zarządzania ludźmi rozmówcy nie doceniali zalet stosowania tych 
rozwiązań organizacyjnych, postrzegając je jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i pewności zatrudnienia. Pracownicy nieetatowi byli postrzegani jako mniej 
zmotywowani czy zaangażowani w sprawy przedsiębiorstwa, co zniechęcało rów-
nież pracodawców. Korzystanie z elastycznej organizacji czasu pracy pozwalało 
z kolei w opinii pracowników pogodzić pracę z potrzebami prywatnymi, ale 
wymagało samodyscypliny oraz odpowiednich predyspozycji osobowościowych 
i motywacyjnych pracownika.

Wynagrodzenia i awanse pracownicze stały się tematem rozdziału 7, którego 
autorką jest Magdalena Miedzianowska. Odpowiedzialność pracodawcy wobec 
pracowników jest szczególnie dobrze widoczna w aspekcie wynagradzania za 
wykonywaną pracę, a liczne rekomendacje teoretyków i praktyków postulują sto-
sowanie przejrzystej i powszechnie znanej pracownikom polityki wynagrodzeń. 
Pracownicy oczekują systematycznego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wzrostem 
wiedzy i umiejętności, a brak takiego wzrostu mogą odbierać jako bodziec nega-
tywny (niezadowolenie pracodawcy z ich pracy). Dla wielu rozmówców samo 
wynagrodzenie i jego wzrost nie były jednak najważniejszymi motywatorami, 
ważne okazywały się również relacje w miejscu pracy.

Michał Mijal w rozdziale 8 opisał rozwój zawodowy w oczach pracowników. 
Oczekują oni szkoleń, uczenia się w pracy dzięki realizacji istotnie nowych 
zadań, jak również wzrostu wynagrodzeń (który postrzegano jako formę rozwoju 
zawodowego). Dla pracowników ważne było indywidualne poczucie nabywania 
nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a ów „pęd do wiedzy” tylko nie-
znacznie słabł wraz z wiekiem. Pochwały lub inne formy ingracjacji nie były 
zbyt często postrzegane jako skuteczne motywatory. Frustrujący był za to brak 
perspektyw dalszego awansu, co niestety jest zjawiskiem typowym dla mniej-
szych przedsiębiorstw. Poważnymi problemami, które pracownicy uważali za 



438 Krzysztof Klincewicz

utrudnienia w rozwoju, były też: nadmiar obowiązków zawodowych oraz brak 
stabilności i pewności zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

W rozdziale 9 Adrianna Jednoralska opisała wykorzystywane przez praco-
dawców instrumenty wspierające rozwój zawodowy pracowników. Porównanie 
teoretycznych modeli i typologii takich instrumentów z materiałem empirycznym 
wskazuje na istnienie różnic pomiędzy założeniami literaturowymi a praktyką 
polskich organizacji. Niektóre instrumenty nie były prawie wcale wykorzysty-
wane, a mniejsze podmioty stosowały tylko mniej wyrafinowane narzędzia. To 
właśnie rozmiary przedsiębiorstwa (liczba pracowników, obroty) decydowa-
ły o stopniu złożoności „oferty” pracodawcy w zakresie wspierania rozwoju 
zawodowego własnych pracowników. Szkolenia były najbardziej oczywistym 
i najczęściej stosowanym instrumentem, choć niezwykle rzadko wiązano je ze 
sformalizowanymi planami rozwoju zawodowego pracowników – częściej decy-
zja o wysłaniu danej osoby na szkolenie była reakcją na doraźne potrzeby, 
podejmowaną ad hoc. Wsparcie dla rozwoju nie było zwykle systematyczne, 
strukturalizowane ani oparte na organizacyjnych modelach kompetencyjnych 
lub systemach ocen okresowych.

Krzysztof Klincewicz i Marcin Żemigała opisali w rozdziale 10 znaczenie 
rozwiązań technologicznych w procesach pracy we współczesnych polskich orga-
nizacjach. Zdecydowana większość pracowników postrzega technologie pozy-
tywnie jako źródło ułatwień w wykonywaniu zadań i oszczędności czasu pracy. 
Badania nie wykazały przypadków wykluczenia technologicznego – trudności na 
rynku pracy ze względu na problemy z wykorzystywaniem technologii. Niektó-
rzy pracownicy krytykowali jednak oszczędności czynione przez pracodawców 
decydujących się na wdrażanie tańszych rozwiązań, które powodowały problemy 
na etapie eksploatacji. Pracodawcy dążą również do ograniczania wydatków na 
szkolenie pracowników z obsługi technologii, inwestując głównie w naukę tych 
technologii, które są podstawą wykonywania zadań, a nie wspierając uczenie się 
rozwiązań usprawniających pracę. Zaobserwowano też możliwości wykorzystania 
nowych technologii jako narzędzi pozwalających na wykonywanie obowiązków 
zawodowych poza przewidywanym miejscem i czasem pracy, jednak brakowało 
przykładów przymusu takich działań ze strony pracodawców. Pojawiały się za 
to przypadki pracowników, którzy z własnej woli regularnie sprawdzali pocz-
tę elektroniczną i korzystali ze służbowych telefonów komórkowych z domu, 
co miało zapewniać im tzw. spokój ducha, ale czasami przypominało raczej 
pracoholizm.

Autorka rozdziału 11 – Agnieszka Kacprzak-Choińska opisała zagadnienie 
dyskryminacji ze względu na płeć. Ofiarami tego w polskich organizacjach są 
najczęściej kobiety, a badania dostarczyły przykładów form (segregacji pozio-
mej i pionowej, dyskryminacyjnych praktyk przy zatrudnianiu i wynagradzaniu, 
zwalniania w pierwszej kolejności kobiet w przypadku redukcji etatów, niesto-
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sownych komentarzy i zachowań). Ujawnione w wywiadach przykłady nie sta-
nowiły zwykle naruszeń przepisów prawa, były raczej negatywnymi przejawami 
utrwalonych w Polsce stereotypów dotyczących ról płciowych, w szczególności 
postrzegania kobiet w miejscu pracy. Interesujące były przypadki samodyskry-
minacji kobiet, które wydawały się nie ufać w możliwości innych reprezentantek 
własnej płci, co dodatkowo świadczy o tym, jak silne są wspomniane stereotypy. 
Polityka organizacyjna mająca na celu promowanie zachowań odpowiedzialnych 
społecznie powinna być ukierunkowana na niwelowanie organizacyjnych różnic 
między płciami, co może być szczególnie trudne ze względu na konieczność 
wpływania na akceptowane kulturowo zachowania pracowników.

Ta sama autorka kontynuowała analizy przejawów dyskryminacji w roz-
dziale  12, skupiając się na dyskryminacji ze względu na wiek. Zaskakującym 
odkryciem była zależność odwrotna niż opisywana w zagranicznej literaturze – 
w polskich organizacjach zaobserwować można więcej przypadków dyskryminacji 
pracowników młodszych niż starszych. Pracodawcy mniej chętnie zatrudniają 
osoby bez wieloletniego doświadczenia zawodowego, ograniczają im dostęp 
do awansów, zlecają mniej ambitne zadania. Odnotowano również przypadki 
niewłaściwych wypowiedzi czy zachowań ze strony bardziej doświadczonych 
pracowników. Dyskryminacja najstarszych spośród zatrudnionych związana była 
z utrudnieniami w korzystaniu ze szkoleń oraz braku woli zatrudniania w przed-
siębiorstwach technologicznych. Wiek tak jak płeć okazuje się być w  Polsce 
postrzegany stereotypowo, a wywiady pozwoliły odnotować liczne kulturowo 
uwarunkowane opinie rozmówców, stanowiące dowody takiej stereotypizacji. 
Również sami pracodawcy zwykle nie podchodzą w odpowiedzialny sposób 
do omawianej problematyki – większość z nich nie posiada programów zarzą-
dzania wiekiem.

Magdalena Miedzianowska w rozdziale 13 omówiła sytuację pracowników 
niepełnosprawnych, którzy stanowią w Polsce mało aktywną grupę zawodową 
w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Trudno o istotne zmiany w tym 
zakresie bez odpowiednich działań ze strony pracodawców, jednak rozmówcy 
błędnie utożsamiali niepełnosprawność z poruszaniem się na wózku inwalidzkim 
(niepełnosprawność ruchowa), w stereotypowy sposób wskazując na rodzaje 
zadań „bardziej odpowiednie” dla osób niepełnosprawnych. Co gorsza, praktyki 
polegające na zatrudnianiu niepełnosprawnych są przez samych pracowników 
komentowane w sposób cyniczny jako źródło oszczędności lub korzyści finanso-
wych dla ich pracodawców. Zaobserwowana sytuacja wskazuje na konieczność 
intensyfikacji działań ze strony organizacji pozarządowych, a przed pracodaw-
cami stawia jeszcze jedno trudne wyzwanie związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu.

Rozdział 14 autorstwa Marcina Żemigały dotyczy kontrowersji wokół kon-
trolowania pracowników ze strony pracodawców. Kontrola inwazyjna ingerująca 
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w prywatną sferę pracownika nie okazała się szczególnie częstym zjawiskiem, 
jednak w przypadku jej występowania skala ingerencji mogła wzbudzać niepokój. 
Pracodawcy chętniej kontrolują ilość pracy niż jakość wykonania. Zbyt często 
podejmowane lub zbyt szeroko zakrojone działania kontrolne wzbudzają nieuf-
ność pracowników, zaburzając relacje z pracodawcą, choć również brak kontroli 
jest interpretowany jako brak zainteresowania pracodawcy danym pracowni-
kiem oraz jego pracą. Co ciekawe, niektórzy pracownicy poddawani szczególnie 
inwazyjnej kontroli postrzegali ją jako… przejaw troski pracodawcy. Społecznie 
odpowiedzialne działania nie zawsze powinny więc opierać się na sugestiach 
pracowników. Dodatkowe zagrożenia stwarzają możliwości kontroli związane 
z zaawansowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które 
w rękach pracodawców mogą stanowić szczególnie niebezpieczne narzędzia.

W rozdziale 15 Krzysztof Klincewicz omówił sposoby zgłaszania przez pra-
cowników zaobserwowanych nieprawidłowości. Pracodawcy powinni oferować 
pracownikom możliwości zgłaszania nieprawidłowości, a na otrzymane zgłosze-
nia odpowiednio reagować. Specyficzne przypadki zgłaszania nieprawidłowości, 
określane jako whistleblowing, dotyczą zgłoszeń dokonywanych zewnętrznym 
interesariuszom, w tym organom systemu sądownictwa lub instytucjom admini-
stracji publicznej o kompetencjach kontrolnych. Rozdział omawia trzy rodzaje 
zgłaszanych nieprawidłowości: dotyczące realizacji zadań przez pracowników 
(np. nadużycia, niedociągnięcia w pracy), relacji międzyludzkich lub niewła-
ściwego traktowania przez przełożonych i naruszania praw pracowniczych. 
Pracownicy najczęściej deklarowali gotowość zgłaszania nieprawidłowości prze-
łożonym, choć w niektórych przypadkach dostrzegali trudności związane z takimi 
zgłoszeniami. Niektóre organizacje wprowadzają sformalizowane procedury 
zgłoszeniowe, odpowiednie systemy, stanowiska i ciała kolegialne. Pracownicy 
obawiają się jednak zgłaszania najpoważniejszych problemów, w szczególności 
dotyczących naruszeń prawa pracy, ze względu na ryzyko retorsji ze strony 
pracodawcy. Nie zaobserwowano żadnych przykładów whistleblowingu, za to 
pojawiły się przypadki zakazu takich praktyk przez przedsiębiorców. Związki 
zawodowe w niektórych branżach mogą oferować pracownikom pomoc i media-
cję w relacjach z pracodawcą, jednak badania pokazały, że organizacje związko-
we interesują się głównie problemami pracowników wykonawczych, tymczasem 
wiele poważnych problemów dotyczy innych grup pracowników, jak również 
reprezentantów branż usług opartych na wiedzy, takich jak informatyka, doradz-
two, usługi prawne czy finansowe, w których zwykle nie istnieją dedykowane 
komórki organizacji związkowej.

Maciej Bernatt w rozdziale 16 przeanalizował uwzględnianie norm i wartości 
prawnych przez pracodawców, dokonując metaanalizy wcześniejszych wątków 
badawczych pod kątem przepisów prawa. Poddane analizom zagadnienia obej-
mowały między innymi postulaty równego traktowania, zapobiegania dyskrymi-
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nacji oraz zapewnienia prywatności pracowników. Autor wskazał na przypadki, 
w  których pracodawcy ignorowali niektóre z tych wartości prawnych, co sta-
nowiło wzmocnienie wniosków prezentowanych we wcześniejszych rozdziałach. 
Szczególnie problematyczne okazały się: dyskryminacja kobiet w miejscu pracy 
(m.in. dyskryminacja płacowa) oraz nadmierna ingerencja w życie prywatne 
pracowników (w tym praca z domu i w trakcie urlopu, przy wykorzystaniu 
rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również kontrola kores-
pondencji elektronicznej pracowników bez ich wiedzy). Niepokój budzi obojętny 
stosunek pracowników do przypadków rażących naruszeń prawa pracy i brak 
woli zgłaszania tych naruszeń, a ewentualne sformalizowane procedury orga-
nizacyjne mające służyć informowaniu pracodawcy o zaobserwowanych niepra-
widłowościach nie służą w wielu przypadkach interesom samych pracowników, 
gdy źródłem nieprawidłowych zachowań będzie przełożony.

Analiza materiału empirycznego uzyskanego w badaniach jakościowych 
stanowiła punkt wyjścia do przygotowania kwestionariusza, który został póź-
niej wykorzystany w badaniu ankietowym na reprezentatywnej, ogólnopolskiej 
próbie 1000 pracowników organizacji sektora prywatnego. Badania jakościowe 
pozwoliły na diagnozę zjawisk dotyczących społecznej odpowiedzialności bizne-
su w relacjach z pracownikami oraz na uwrażliwienie badaczy na potencjalne 
problemy, które wymagają dalszych analiz (czyli określenie, jakie zagadnienia 
są istotne w analizowanym zakresie praktyki gospodarczej – odpowiedzenie na 
pytanie „co?”). Przeprowadzone w kolejnym kroku badania ilościowe dotyczy-
ły z kolei skali występowania wybranych, negatywnych i pozytywnych zjawisk 
na polskim rynku pracy w podziale na regiony, typy organizacji-pracodawców 
i  cechy respondentów-pracowników (co oznaczało udzielenie odpowiedzi na 
pytanie „ile?”). Sondaż przeprowadzony na dużej reprezentatywnej próbie 
pozwala również na weryfikację dodatkowych zależności między postrzega-
niem przez pracowników działań (odpowiedzialnych lub nieodpowiedzialnych 
społecznie) własnych pracodawców a charakterystykami pracodawców i pracow-
ników, w  szczególności postawami pracowniczymi. Wyniki badań ilościowych 
zostaną zaprezentowane w kolejnej książce, której publikacja jest przygotowy-
wana w  ramach cyklu wydawniczego przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacja wyników badań jako-
ściowych i ilościowych będzie w przyszłości podstawą przygotowania wytycz-
nych dla pracodawców, jak również badaczy zainteresowanych zagadnieniami 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, specyfiką polskiego rynku pracy 
oraz uwarunkowaniami zarządzania ludźmi w polskim sektorze prywatnym.
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