


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELASTYCZNE FORMY PRACY 
W PRAKTYCE DORADCZEJ 

 

 
Poradnik dla psychologów, 

doradców zawodowych i personalnych 
 
 
 
 

Redakcja naukowa 
Michał Skarzy ński 

 
 
 
 
 

 

 
WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 

Białystok 2007 



 

 

RECENZJA: 
Prof. dr hab. Zdzisław Czajka 
 

REDAKCJA NAUKOWA : 
Michał Skarzyński 

 

 

 

 
Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów 

Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr 
 

Małgorzata Chądzyńska …..……….......……….............….……….…….... (4.2.) 
Anastazja Hykiel …………….……………………..…...............….….…….. (4.1.) 
Małgorzata Mozerys …………….…....…….........…….........….. (3.2., 5.1., 5.2.) 
Beata Paul ………………………………........…..….......……..……… (Cześć 2.) 
Michał Skarzyński ……….......…... (Część 1., 3.1., 5.1. oraz wstępy do części) 
 

 
Wywiad oraz opisy przypadków opracował Zespół dorad ców i psycho-
logów w składzie: 

 

Aleksandra Grabowska, Anastazja Hykiel, Małgorzata Mozerys,  
Wojciech Romatowski, Małgorzata Świstak, Urszula Zadykowicz. 
 

Copyright © by WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 
Białystok 2007 

 

ISBN  978-83-87981-68-6 
 

Publikacja przygotowana w ramach Działania 3. projektu „Rodzic- Pracownik” realizowanego 
przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL. Niniejsza publikacja moŜe nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu pol-

skiego. 

 
WYDAWNICTWO 

WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku  
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31 

www..wse.edu.pl, e-mail: wydawnictwo@wse.edu.pl 
 

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU  
Andrzej Zubrycki 

 
DRUK 

Podlaska Spółdzielnia PHU   ul. 27 Lipca 40/3   15-182 Białystok 
tel. (085) 675 48 02, fax (085) 685 48 02 



 

 3 

 
SPIS TREŚCI 

 
 

Wprowadzenie ................................................................................. 13 
 

Słowo wstępne................................................................................. 17 
 

Część 1. PRACA ........................................................................... 25 
1.1. Elastyczność pracy............................................................ 20 
1.1.1. Elastyczny pracodawca ..................................................... 25 
1.1.2. Elastyczny pracownik ........................................................ 30 
1.2. Plusy i minusy elastycznych form pracy............................. 35 

Część 2. PRACODAWCA  ............................................................ 57 
2.1. Doradztwo personalne....................................................... 60 
2.1.1. Usługi doradztwa personalnego......................................... 62 
2.1.2. Funkcja personalna zarządzania ....................................... 70 
2.2. Promocja elastycznych form pracy .................................... 93 

Część 3. PRACOWNIK  ................................................................ 99 
3.1. Poradnictwo zawodowe ................................................... 101 
3.1.1. Przedmiot poradnictwa zawodowego............................... 103 
3.1.2. Nowe wartości poradnictwa zawodowego........................ 108 
3.2. Predyspozycje zawodowe pracownika elastycznego ....... 116 

Część 4. RODZINA .................................................................... 131 
4.1. Poradnictwo psychologiczne............................................ 134 
4.1.1. Problematyka pomocy psychologicznej  

dla pracowników .............................................................. 135 
4.1.2. Rozwój osobisty i zawodowy ........................................... 157 
4.2. Rodzina i praca w ujęciu systemowym............................. 166 

Część 5. RÓWNOWAGA ........................................................... 205 
5.1. Godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego  

przez telepracę ................................................................ 208 
5.1.1. Instrumenty badawcze i doradcze.................................... 215 
5.1.2. Opinie doradców.............................................................. 237 
5.2. Opisy przypadków ........................................................... 258 

 

Literatura cytowana........................................................................ 305 
 



 

 5 

SZCZEGÓŁOWY SPIS CZĘŚCI 
 

 
Część 1. PRACA ........................................................................ 25 

 

1.1. ELASTYCZNOŚĆ PRACY ............................................. 28 

1.1.1. Elastyczny pracodawca ................................................ 33 

1.1.1.1. Outsourcing i kontraktowanie pracy ................................ 33 

1.1.1.2. Praca tymczasowa.......................................................... 34 

1.1.1.3. Zadaniowy czas pracy .................................................... 34 

1.1.1.4. Praca na wezwanie......................................................... 35 

1.1.1.5. WypoŜyczenie pracownika.............................................. 36 

1.1.1.6. Praca na zastępstwo ...................................................... 36 

1.1.1.7. RównowaŜny czas pracy ................................................ 36 

1.1.1.8. Przerywany czas pracy ................................................... 37 

1.1.1.9. Umowa zlecenie ............................................................. 37 

1.1.1.10. Work-sharing .................................................................. 37 

1.1.2. Elastyczny pracownik ................................................... 38 

1.1.2.1. Job-sharing..................................................................... 39 

1.1.2.2. Praca w niepełnym wymiarze.......................................... 40 

1.1.2.3. Praca weekendowa ........................................................ 40 

1.1.2.4. Ruchomy czas pracy ...................................................... 41 

1.1.2.5. Indywidualny rozkład czasu pracy................................... 41 

1.1.2.6. Telepraca........................................................................ 41 

1.1.2.7. Samozatrudnienie........................................................... 42 

1.2. PLUSY I MINUSY ELASTYCZNYCH FORM PRACY ..... 43 
 
 
 
 
 

 
 



 

 6 

Część 2. PRACODAWCA  ......................................................... 57 

 

2.1. DORADZTWO PERSONALNE ...................................... 60 

2.1.1. Usługi doradztwa personalnego .................................. 62 

2.1.1.1. Dobór personelu ............................................................. 63 

2.1.1.2. Motywowanie, ocenianie i rozwój personelu ................... 66 

2.1.2. Funkcja personalna zarz ądzania ................................. 70 

2.1.2.1. Rekrutacja i selekcja kadr ............................................... 71 

2.1.2.2. Budowanie zespołu......................................................... 74 

2.1.2.3. Wartościowanie pracy..................................................... 75 

2.1.2.4. Motywowanie.................................................................. 76 

2.1.2.5. Ocena pracowników ....................................................... 80 

2.1.2.6. Rozwój pracowników i polityka szkoleniowa ................... 82 

2.1.2.7. Delegowanie uprawnień.................................................. 84 

2.1.2.8. Zarządzanie przez cele................................................... 85 

2.1.2.9. Zarządzanie czasem....................................................... 86 

2.1.2.10. Umiejętności menedŜerskie ............................................ 87 

2.1.2.11. Zarządzanie komunikacją ............................................... 89 

2.1.2.12. Zarządzanie kompetencjami ........................................... 91 

2.2. PROMOCJA ELASTYCZNYCH FORM PRACY ............. 93 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 7 

Część 3. PRACOWNIK ............................................................. 98 

 

3.1. PORADNICTWO ZAWODOWE ................................... 101 

3.1.1. Przedmiot poradnictwa zawodowego ....................... 103 

3.1.1.1. Tradycyjne poradnictwo zawodowe .............................. 104 

3.1.1.2. Poradnictwo kariery ...................................................... 106 

3.1.2. Nowe warto ści poradnictwa zawodowego ................ 108 

3.1.2.1. Transnacjonalizacja ...................................................... 109 

3.1.2.2. Postmodernizm............................................................. 109 

3.1.2.3. RóŜnorodność .............................................................. 112 

3.1.2.4. Równość....................................................................... 112 

3.1.2.5. Równowaga.................................................................. 113 

3.2. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE PRACOWNIKA  
ELASTYCZNEGO ........................................................ 116 

3.2.1. Elastyczne zawody ..................................................... 121 

3.2.1.1. Grafik komputerowy...................................................... 121 

3.2.1.2. Specjalista ds. finansów................................................ 122 

3.2.1.3. Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego .......... 122 

3.2.1.4. Księgowy ...................................................................... 123 

3.2.2. Cechy elastycznych pracowników ............................ 123 

3.2.2.1. Sumienność, dokładność, obowiązkowość ................... 124 

3.2.2.2. Wewnątrzsterowność.................................................... 124 

3.2.2.3. Styl radzenia sobie ze stresem ..................................... 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 8 

Część 4. RODZINA / 1 ............................................................. 131 

 

4.1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ........................ 134 

4.1.1. Problematyka pomocy psychologicznej  
dla pracowników ......................................................... 135 

4.1.1.1. Zadania trenera osobistego .......................................... 136 

4.1.1.2. Problemy poradnictwa osobistego ................................ 141 

4.1.1.2.1. Dyskryminacja kobiet .................................................... 141 

4.1.1.2.2. Rozwój duchowości w równowadze Ŝyciowej................ 143 

4.1.1.2.3. Odpoczynek.................................................................. 145 

4.1.1.3. Konsekwencje zaburzonej równowagi między pracą  
a Ŝyciem ....................................................................... 146 

4.1.1.3.1. Pracoholizm.................................................................. 146 

4.1.1.3.2. Wypalenie zawodowe ................................................... 148 

4.1.1.3.3. Bezrobocie.................................................................... 150 

4.1.1.4. Działania równowaŜące Ŝycie zawodowe i rodzinne ..... 151 

4.1.1.5. Elastyczne formy zatrudnienia ...................................... 155 

4.1.2. Rozwój osobisty i zawodowy ..................................... 157 

4.1.2.1. Teorie rozwoju osobowości........................................... 159 

4.1.2.2. Teorie rozwoju zawodowego......................................... 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

Część 4. RODZINA / 2 
 

4.2. RODZINA I PRACA W UJ ĘCIU SYSTEMOWYM......... 166 

4.2.1. Systemowe rozumienie człowieka ............................. 168 

4.2.2. Systemowe funkcjonowanie rodziny ......................... 170 

4.2.2.1. Struktura rodziny........................................................... 171 

4.2.2.2. Podsystemy .................................................................. 171 

4.2.2.3. Granice......................................................................... 172 

4.2.2.4. Stresory zewnętrzne ..................................................... 173 

4.2.3. Komunikacja w rodzinie ............................................. 175 

4.2.4. Mity rodzinne .............................................................. 177 

4.2.5. Delegacje i obligacje rodzinne ................................... 180 

4.2.6. Cykl Ŝycia rodziny ....................................................... 181 

4.2.6.1. Faza narzeczeństwa i małŜeństwa bez dzieci ............... 182 

4.2.6.2. Faza rodziny z małymi dziećmi ..................................... 188 

4.2.6.3. Środkowa faza małŜeństwa .......................................... 194 

4.2.6.4. Faza opuszczonego gniazda ........................................ 199 

4.2.6.5. Faza starości ................................................................ 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 10 

Część 5. RÓWNOWAGA / 1 .................................................... 205 

 

5.1. GODZENIE śYCIA ZAWODOWEGO  
I RODZINNEGO PRZEZ TELEPRACĘ ........................ 208 

5.1.1. Instrumenty badawcze i doradcze ............................. 215 

5.1.1.1. Ankieta monitorująca wdraŜanie ................................... 215 

5.1.1.1.1. Przeznaczenie narzędzia.............................................. 227 

5.1.1.1.2. Budowa i zasady uŜycia narzędzia ............................... 228 

5.1.1.2. Narzędzia doradcze ...................................................... 230 

5.1.1.2.1. Kontrakt ........................................................................ 230 

5.1.1.2.2. Ćwiczenia psychologiczne i doradcze........................... 231 

5.1.1.2.3. Materiały informacyjne i edukacyjne ............................. 232 

5.1.1.3. Testy psychologiczne.................................................... 233 

5.1.1.3.1. Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae .......... 234 

5.1.1.3.2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 
Stresowych ................................................................... 235 

5.1.1.3.3. Skala I-E w pracy.......................................................... 236 

5.1.1.3.4. Kwestionariusz – Psychospołeczne Warunki Pracy ...... 236 

5.1.2. Opinie doradców ......................................................... 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Część 5. RÓWNOWAGA / 2 
 

5.2. OPISY PRZYPADKÓW ................................................ 258 

5.2.1. Zofia  – szkolenia i poradnictwo  
na urlopie wychowawczym ........................................... 259 

5.2.1.1. Grupowa i indywidualna sesja doradcza ...................... 259 

5.2.1.2. Sytuacja zawodowa ..................................................... 260 

5.2.1.3. Sytuacja rodzinna ........................................................ 261 

5.2.1.4. Oczekiwania i potrzeby szkoleniowe ............................ 263 

5.2.1.5. Etap szkoleń interpersonalnych ................................... 264 

5.2.1.6. Refleksje trenera osobistego ........................................ 265 

5.1.2.7. Refleksje klientki .......................................................... 270 

5.2.1.8. Podsumowanie ............................................................ 271 

5.2.2. Maria  i izolacja towarzyska........................................... 273 

5.2.3. Wiesław  i unikanie pracy.............................................. 275 

5.2.4. Luiza  i niesystemtatyczność ......................................... 278 

5.2.5. Karolina  i brak zaufania pracodawcy ........................... 280 

5.2.6. Barbara  i poczucie faworyzowania ............................... 282 

5.2.7. Stefan  i brak oceny pracy............................................. 284 

5.2.8. Mateusz  i sceptycyzm pracodawcy .............................. 287 

5.2.9. Karol  i spadek identyfikacji z firmą ............................... 289 

5.2.10. Krystyna  i zła organizacja pracy w domu..................... 291 

5.2.11. Jerzy  i brak kontaktów.................................................. 293 

5.2.12. Eliza  i sformalizowanie relacji ....................................... 295 

5.2.13. Justyna  i nadwyręŜone zaufanie.................................. 297 

5.2.14. Tadeusz  i ingerencja partnera  w pracę........................ 299 

5.2.15. Jagoda  i nierówny podział ról w domu.......................... 301 

5.2.16. Aleksander  i zła organizacja czasu pracy .................... 302 



WPROWADZENIE 

 13 

WPROWADZENIE 

Integracja Polski z Unią Europejską i związane z nią dynamiczne 
przeobraŜenia rynku pracy, zmiany w kulturze organizacyjnej firm oraz 
światopoglądowa ekspansja wartości zjednoczonej Europy są katali-
zatorami przemian zachodzących w pracy specjalistów zajmujących 
się wsparciem osób. Pracownicy dostosowujący się do nowej rzeczy-
wistości społeczno-gospodarczej coraz częściej zgłaszają doradcom 
trudności związane z realizacją wartości całkowicie nowych w dotych-
czasowej praktyce doradczej. Problem bezrobocia i aktywizacji osób 
biernych zawodowo nie jest dziś meritum pracy ambitnych i profesjo-
nalnych doradców z wnikliwością obserwujących codzienne trudności 
swoich klientów. Coraz częściej bowiem wraz z klientem starają się 
oni rozwiązywać problemy związane z dyskryminacją na rynku pracy 
ze względu na płeć lub trudności w godzeniu Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego. Często klientem doradcy jest osoba nie tyle poszukująca 
pracy, co raczej sposobów jej godzenia z obowiązkami rodzinnymi, 
marzeniami osobistymi czy planami rodzinnymi. Grupa docelowa pra-
cy doradców, tradycyjnie kojarzona z osobami bezradnymi na rynku 
pracy, będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, wyraźnie 
przesuwa się w kierunku doświadczonych pracowników czy specjali-
stów posiadających satysfakcjonującą pracę i sytuację materialną, 
którzy domagają się realizacji swoich praw. Podobnie pracodawcy po-
szukują dziś wsparcia doradczego wykraczającego poza tradycyjną 
rekrutacją, a polegającego na znajdywaniu rozwiązań godzących Ŝy-
cie zawodowe i rodzinne swoich pracowników, zdając jednocześnie 
sobie sprawę, jak duŜym kosztem jest utrata dobrego pracownika. 
Firmy poszukują równieŜ elastycznych rozwiązań w organizacji pracy, 
doskonaląc efektywność zarządzania lub budując wizerunek firmy 
społecznie odpowiedzialnej. 

Godzenie Ŝycia zawodowego i związane z nim elastyczne formy 
pracy są dziś faktem na rynku pracy otwartym na europejskie wartości 
równości i równowagi. Odciskają one swoje piętno na przedsiębior-
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stwie, jako organizacji podejmującej wyzwanie wdroŜenia elastycz-
nych form pracy, na pracowniku, który musi zmierzyć się z całkowicie 
nowymi wymaganiami elastycznej organizacji pracy, a takŜe na rodzi-
nie, która musi się dostosować do nowej formuły zaangaŜowania            
i dyspozycyjności partnera czy rodzica. 

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pra-
cy, istotnie wykracza poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodo-
wego orientującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych czy 
reorientacji zawodowej osób zagroŜonych bezrobociem. Nowe warto-
ści na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy czy wreszcie 
funkcjonowaniem rodziny pracownika powodują, iŜ tradycyjnie wy-
kształcony doradca staje się niekompetentny w samodzielnym rozwią-
zaniu problemów swojego klienta. O ile jednak w dotychczasowych 
problemach doradczych moŜna było postawić granicę pomiędzy tym, 
co jest kompetencją doradcy zawodowego, a tym co jest obszarem 
wsparcia psychologa czy psychoterapeuty, o tyle w poradnictwie go-
dzącym Ŝycie zawodowe z osobistym i rodzinnym rozgraniczenie to 
jest niemoŜliwe. Dlatego teŜ rekomendacją ekspertów, realizujących 
innowacyjne projekty równowaŜące Ŝycie zawodowe i rodzinne, jest 
poradnictwo interdyscyplinarne, czerpiące swą skuteczność z typo-
wych kompetencji psychologa, doradcy zawodowego oraz doradcy 
personalnego. 

Rozwiązaniem praktycznym, odpowiadającym na to wyzwanie, 
wydaje się tworzenie zespołów doradczych ze specjalistów rozwiązu-
jących problemy właściwe dla ich dziedziny wiedzy i praktyki. Organi-
zacyjne i ekonomiczne aspekty modeli interdyscyplinarnych zespołów 
wsparcia nie rokują niestety ich wysokiej popularności w działalności 
instytucji rynku pracy. Wydaje się raczej, iŜ nowoczesny i profesjonal-
ny doradca na rynku pracy, niezaleŜnie od tego, czy jest w swej prak-
tyce zawodowej doradcą personalnym, psychologiem czy doradcą 
zawodowym, powinien orientować się w szerokiej problematyce go-
dzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego, a szczególnie w specyfice 
elastycznych form pracy. KaŜdy z nich będzie bowiem coraz częściej 
stawać przed zadaniem wymagającym szerszej wiedzy i kompetencji. 

Z tą myślą przygotowany został poradnik skierowany do dorad-
ców, ukazujący problematykę godzenia Ŝycia zawodowego i rodzin-
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nego w trzech podstawowych kontekstach: pracodawcy, pracownika             
i jego rodziny. Tym trzem ujęciom odpowiadają kompetencje doradcy 
personalnego, doradcy zawodowego i psychologa, definiujące łącznie 
poradnictwo interdyscyplinarne na rzecz równowaŜenia pracy i Ŝycia. 

Zamysł redaktorski zakłada ukazanie problematyki godzenia Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego w trzech kolejnych odsłonach, ukazujących 
niejako trzy wymiary równowagi, która jest podstawowym celem sto-
sowania elastycznych form pracy opisanych w pierwszej części po-
radnika. Równowaga, o której tu mowa, to pracownik balansujący po-
między pracodawcą oraz rodziną i tej właśnie kompozycji odpowiadają 
kolejne części poradnika dotyczące doradztwa personalnego dla pra-
codawców, poradnictwa zawodowego dla pracownika oraz pomocy 
psychologicznej dla osoby i rodziny. Nie są one wyczerpującym opra-
cowaniem naukowym, lecz jedynie formą popularyzowania szerszej 
problematyki doradczej, kierowaną do specjalistów doradzających na 
współczesnym rynku pracy w duchu poradnictwa interdyscyplinarne-
go. Poznawanie innych kontekstów i punktów widzenia problemu do-
radczego, związanego z godzeniem Ŝycia zawodowego lub konse-
kwencji wdraŜania elastycznych form pracy, inspirować ma doradców 
do opracowywania bardziej trafnych porad i sposobów rozwiązania 
określonego dylematu. Poznawanie przedmiotu pracy i problematyki 
doradczej innych specjalistów na rynku pracy, zajmujących się tym 
samym problemem, powinno zachęcić Czytelnika do współpracy               
i konsultacji z nimi w codziennej praktyce zawodowej. Interdyscypli-
narne ujęcie problematyki elastycznych form pracy w kontekście go-
dzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego przyczyniać się powinno do 
otwarcia doradców zawodowych na nowe znaczenia diagnozowanych 
sytuacji i w związku z tym pełniejsze poznanie problemów klienta,              
a takŜe poszukiwanie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania. 

W ostatniej części poradnika przedstawiono projekt budowania 
równowagi pomiędzy Ŝyciem zawodowym i rodzinnym z udziałem in-
terdyscyplinarnego zespołu doradców i czterdziestu pracowników, te-
stujących elastyczne formy pracy. Na uŜytek doradców poszukujących 
w podręcznikach lub poradnikach odniesień do konkretnych rozwiązań 
zaprezentowano narzędzia badawcze i doradcze zastosowane w pro-
jekcie oraz rzeczową relację doradców z jego przebiegu. Znalazło się 
w niej takŜe miejsce na opisy kilkunastu studiów przypadków, a więc 
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problemów, które były rozwiązywane przez doradców w trakcie reali-
zacji projektu. 

Konstatacją autorów poradnika jest przede wszystkim pewność,           
iŜ problem doradczy pracownika godzącego Ŝycie zawodowe z ro-
dzinnym rozpięty jest pomiędzy interesami pracodawcy i rodziny. Pra-
cownik niczym linoskoczek, przy wsparciu wszechstronnego doradcy, 
moŜe przejść swe Ŝycie, utrzymując równowagę. Brak wsparcia lub 
nierównomierne uwzględnienie interesów pracodawcy albo rodziny 
zawsze będzie skutkować brakiem równowagi, a w najgorszej sytuacji 
upadkiem, czyli wyborem realizacji jednej sfery Ŝycia przy całkowitej 
rezygnacji z drugiej. Rola doradcy, dostrzegającego problem zawo-
dowy klienta z kilku perspektyw, jest tu nieodzowna. Staje się on arbi-
trem pomiędzy róŜnymi scenariuszami Ŝycia, które nie muszą się wy-
kluczać. 

Doradców i psychologów, upatrujących w pełnieniu tej roli szansę 
osobistego rozwoju, zachęcam do lektury poradnika i stosowania        
w swojej praktyce zawodowej rekomendacji koleŜanek i kolegów po 
fachu. Jednocześnie dziękuję im za pomoc w przygotowaniu poradni-
ka oraz za trud włoŜony we wdroŜenie elastycznych form pracy. 

 
Michał Skarzyński 
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SŁOWO WSTĘPNE 

Niniejszy poradnik powstał jako element podejmowanych działań 
przez WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w projektach Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL: „Rodzic – Pracownik” oraz „Elastyczny 
Pracownik – Partnerska Rodzina”. 

Projekt „Rodzic – Pracownik” tworzą cztery projekty realizowane       
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w temacie G „Godzenie 
Ŝycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet               
i męŜczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdraŜanie bardziej 
elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towa-
rzyszących”: 

• „Rodzic – Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas 
urlopu wychowawczego” (http://www.rodzic-pracownik.pl), re-
alizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we 
Wrocławiu; 

• „Telepraca Scala Rodzinę” (http://www.cku.tu.kielce.pl/equal/), 
realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską – Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kielcach; 
• „Praca dla dwojga” (http://www.equal-pracadladwojga.pl/), re-

alizowany przez Śląską Fundację Wspierania Przedsiębior-
czości w Gliwicach; 

• „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” 
(http://www.eppr.pl/), realizowanym przez WyŜszą Szkołę 
Ekonomiczną w Białymstoku. 

W skład Partnerstwa wchodzi równieŜ firma Profit Communica-
tions z Warszawy. 

Celem Partnerstwa jest promocja wypracowanych w latach 2004-
2007 rezultatów, które składają się na swoisty model wspierania ela-
stycznych form pracy i zasad pracy na odległość, w szczególności 
przez osoby sprawujące opiekę nad osobami zaleŜnymi.  

Model tworzą takie rezultaty, jak: 
• wzory umów elastycznych form pracy; 
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• rekomendacje zmian uregulowań prawnych mających na celu 
usprawnienie wykorzystania elastycznych form zatrudnienia; 

• metodologie szkoleń promujących elastyczne formy zatrudnie-
nia; 

• metodologie i narzędzia poradnictwa zawodowego w zakresie 
elastycznych form pracy1; 

• metodologia psychologicznego wspierania osób sprawujących 
opiekę nad osobami zaleŜnymi na rynku pracy; 

• poradniki dotyczące elastycznych form pracy skierowane do 
pracodawców i pracobiorców; 

• zidentyfikowane sektory gospodarki podatne na zastosowanie 
elastycznych form pracy. 

Wypracowane rozwiązania adresowane są przede wszystkim do 
osób opiekującymi się osobami zaleŜnymi, m.in. małymi dziećmi, oso-
bami niepełnosprawnymi oraz w podeszłym wieku. Mogą być stoso-
wane równieŜ przez wszystkich pracowników, chcących podjąć pracę 
przy zastosowaniu elastycznych form pracy. 

Merytoryczne podstawy do napisania prezentowanego poradnika 
pt. „Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psy-
chologów, doradców zawodowych i personalnych” zostały stworzone 
w ramach realizacji Działania 2. Projektu IW EQUAL „Elastyczny Pra-
cownik – Partnerska Rodzina” przez WyŜszą Szkołę Ekonomiczną            
w Białymstoku, w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia 
Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Do-
skonalenia Zawodowego w Białymstoku. 

Projekt kierowany jest do pracujących rodziców posiadających 
dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet w ciąŜy i zmierza do poprawy sytu-
acji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umoŜliwiają-
cych godzenie Ŝycia rodzinnego z zawodowym.  

Ze względu na potrzebę uwzględnienia kompleksowego podejścia 
obejmuje takŜe udział: pracodawców, placówek opieki nad dzieckiem 
(Ŝłobki, przedszkola), instytucji szkoleniowych, naukowych, mediów, 
związków zawodowych oraz samorządu terytorialnego, jako instytucji, 

                         
1 Niniejszy poradnik odnosi się do tej części modelu wspierania elastycznych form 
pracy i zasad pracy na odległość przez osoby sprawujące opiekę nad osobami zaleŜ-
nymi. 
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których odpowiednio stymulowane działania w największym stopniu 
mogą sprzyjać godzeniu Ŝycia zawodowego z rodzinnym. 

Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i męŜczyzny w rodzinie powo-
duje, Ŝe cięŜar obowiązków domowych spoczywa przede wszystkim 
na kobietach, co w efekcie kształtuje ich niekorzystną pozycję na ryn-
ku pracy w stosunku do męŜczyzn, o czym świadczą niskie wskaźniki 
zatrudnienia kobiet, wyŜsze wskaźniki bezrobocia oraz bierności za-
wodowej.  

Obowiązki rodzinne stają się balastem w Ŝyciu zawodowym ko-
biet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z Ŝy-
ciem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. 
Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie 
moŜe liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangaŜowanie w firmie, 
co powoduje, Ŝe kobiety otrzymują niŜsze wynagrodzenia, zajmują 
niŜsze stanowiska. W obecnej sytuacji zbyt mała waga przywiązywa-
na jest do pomagania kobietom w godzeniu Ŝycia zawodowego z ro-
dzinnym, co wynika przede wszystkim z uznania takich działań za nie-
rokujące powodzenia. 

Tradycyjne postrzeganie ról społecznych i rodzinnych męŜczyzn              
i kobiet skutkuje występowaniem trzech subiektywnych (niewynikają-
cych z norm prawnych ani ograniczeń organizacyjnych) czynników 
utrudniających godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego: 

• niskiej aktywności męŜczyzn w pełnieniu obowiązków rodzin-
nych; 

• niskiego poziomu wykorzystania elastycznych form zatrudnie-
nia i organizacji czasu pracy; 

• niedostosowanego do potrzeb pracujących rodziców systemu 
opieki nad dziećmi i osobami zaleŜnymi.  

Działanie tych czynników prowadzi do dwojakiego rodzaju sytuacji 
społecznej kobiet: prób godzenia pracy z Ŝyciem rodzinnym bądź dłu-
gotrwałego wyłączenia z Ŝycia zawodowego i poświęcenia się obo-
wiązkom rodzinnym. 

W obu przypadkach sytuacje te w aktualnych uwarunkowaniach 
rodzą czynniki utrudniające godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego           
o charakterze obiektywnym, w tym sensie, Ŝe wywodzą się z rzeczy-
wistych kosztów/strat ponoszonych przez kobiety, pracodawców, ro-
dziny.  
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Próby godzenia przez kobietę obowiązków zawodowych i rodzin-
nych wiąŜą się z kosztami dla rodziny i samej kobiety oraz niską efek-
tywnością w pracy. Natomiast długotrwałe wyłączenie powoduje dez-
aktualizację kwalifikacji oraz trudności firmy związane z zapewnieniem 
zastępstwa za pracownika nieobecnego w pracy. Oddziaływanie tych 
obiektywnych skutków utrwala stereotypy społeczno-kulturowe, będą-
ce podłoŜem kształtowania się wspomnianych wyŜej subiektywnych 
czynników utrudniających godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego. 
Tworzy się zatem pewien układ samowzmacniający, co powoduje 
wręcz nasilanie się zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy. 

Aby rozerwać ten zamknięty układ przyczynowo-skutkowy, nie 
moŜna pozostać przy oddziaływaniu na jeden element, gdyŜ pozostałe 
czynniki będą doprowadzały do powielania się negatywnych praktyk. 
Niezbędne jest stworzenie kompleksowego modelu działań, który bę-
dzie jednocześnie oddziaływał na wszystkie kluczowe czynniki spraw-
cze, czyli na przyczyny, a nie na skutki. Oznacza to potrzebę stworze-
nia kompleksowego podejścia, którego celem nadrzędnym będzie 
przełamywanie tradycyjnego podejścia do społecznych i rodzinnych 
ról kobiety i męŜczyzny poprzez oddziaływanie na subiektywne czyn-
niki utrudniające godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz po-
moc w przełamywaniu bariery obiektywnej (bariery kwalifikacji) dla ko-
biet, które juŜ podlegają wyłączeniu z pracy.  

W związku z tym projekt „Elastyczny Pracownik – Partnerska Ro-
dzina” zmierza do stworzenia całościowego podejścia, w ramach któ-
rego uwzględnione będą jednoczesne oddziaływania na wszystkie klu-
czowe czynniki sprawcze utrudniające godzenie Ŝycia zawodowego            
i rodzinnego, czyli na przyczyny, a nie skutki.  

Dlatego teŜ strategicznym celem projektu „Elastyczny Pracownik – 
Partnerska Rodzina” jest wypracowanie oraz przetestowanie kom-
pleksowego modelu sprzyjającego godzeniu Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego. W jego ramach przewidziane działania są realizowane 
w czterech wzajemnie powiązanych obszarach (rysunek 1). 
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Rys. 1 . Główne obszary działań na rzecz godzenia Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego 

W ramach realizacji celu pierwszego, jakim jest zwiększenie za-
kresu stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu 
pracy jako instrumentu ułatwiającego godzenie obowiązków rodzin-
nych z zawodowymi poprzez ich promowanie, są podejmowane na-
stępujące działania: 

• przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego znajomo-
ści i moŜliwości zastosowania elastycznych form pracy wśród 
pracobiorców, a zwłaszcza rodziców dzieci w wieku do 7 lat 
oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców w tym zakresie; 

• organizacja szkoleń, seminariów na temat: elastycznych form 
pracy, skierowanych zarówno do pracodawców, jak i praco-
biorców, przedstawicieli związków zawodowych, inspektorów 
pracy oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy; 

• przygotowanie i upowszechnienie publikacji m.in. z wcześniej 
przeprowadzonych badań, poradników, broszur, ulotek promu-
jących elastyczne formy pracy; 
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• utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do spraw ela-
stycznych form pracy, z usług którego mogą korzystać zarów-
no pracodawcy, jak i pracobiorcy (pośrednictwo pracy, doradz-
two zawodowe i prawne); 

• przeprowadzenie audytów systemów pracy, mających na celu 
identyfikację stanowisk do uelastycznienia w firmach; 

• wybór grupy kobiet i męŜczyzn będących w trakcie urlopów 
macierzyńskich i wychowawczych bądź posiadających dzieci 
w wieku do lat 7 oraz pracodawców i przetestowanie na tej 
grupie TELEPRACY – jako jednej z elastycznych form zatrud-
nienia; 

• testowanie pozostałych elastycznych form zatrudnienia oraz 
organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwach; 

• organizacja konkursu na firmę najbardziej przyjazną rodzinie. 
Cel drugi, jakim jest zwiększenie dostępu do placówek opieki nad 

dzieckiem (Ŝłobki, przedszkola), realizowany jest poprzez: 
• przeprowadzenie badania rodziców, których dzieci uczęszcza-

ją do Ŝłobków i przedszkoli, dotyczącego ich doświadczeń           
i oczekiwań wobec organizacji opieki nad dziećmi, które naj-
bardziej sprzyjają godzeniu Ŝycia zawodowego i rodzinnego; 

• testowanie wprowadzonej zróŜnicowanej oferty przez Ŝłobki             
i przedszkola polegającej na: przedłuŜonych godzinach otwar-
cia (do 20:00-21:00), moŜliwości pozostawienia w placówce 
dziecka w sobotę; 

• zwiększenie kadry przedszkoli poprzez organizację staŜy dla 
absolwentów wydziałów pedagogicznych oraz zaangaŜowanie 
wolontariuszy; 

• promocję elastycznych Ŝłobków i przedszkoli; 
• organizację konkursu na najbardziej przyjazną zindywiduali-

zowanym potrzebom rodziców placówkę opieki nad dziećmi. 
W celu realizacji celu trzeciego, który zorientowany jest na uła-

twienie kobietom realizacji kariery zawodowej poprzez promocję więk-
szego zaangaŜowania męŜczyzn w funkcje rodzinne, podejmowane 
działania są związane z: 

• przeprowadzeniem badań ankietowych wśród męŜczyzn z róŜ-
nych grup wiekowych, co pozwoliło na zdiagnozowanie ich 
stanu świadomości o partnerskim modelu nowoczesnej rodziny 
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oraz ich gotowości do partnerskiego dzielenia się obowiązkami 
rodzinnymi; 

• zorganizowaniem i przeprowadzeniem kampanii społecznej 
skierowanej do męŜczyzn, promującej większe zaangaŜowanie 
w Ŝycie rodzinne. 

Z kolei cel czwarty, zorientowany na zapobieganie dezaktualizacji 
kwalifikacji zawodowych rodziców podczas przerwy wynikającej z peł-
nienia obowiązków rodzinnych, jest realizowany poprzez: 

• wypracowanie mechanizmów utrzymania aktywności zawodo-
wej podczas przerwy w wykonywaniu zawodu poprzez organi-
zację szkoleń;  

• zainteresowanie pracodawców i pokazanie im korzyści płyną-
cych z aktywności pracowników podczas przerwy w wykony-
waniu zawodu spowodowanej urlopami rodzicielskimi; 

• organizację opieki nad dziećmi w czasie trwania szkoleń; 
• poradnictwo zawodowe dla kobiet i męŜczyzn – planowanie 

indywidualnych ścieŜek kariery uwzględniających łączenie 
pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. 

 
 

Dr Cecylia Sadowska-Snarska 
Kierownik Projektu 

„Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” 

 



   

 

Część 1. PRACA 
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Praca jest kluczowym kontekstem Ŝycia człowieka oraz jedną             
z waŜniejszych jego aktywności w wieku dorosłym. Wokół niej orientu-
je się większość decyzji Ŝyciowych, począwszy od wyboru szkoły po 
miejsce zamieszkania. MoŜliwość wykonywania pracy i związane              
z tym finansowanie własnych działań jest podstawowym kryterium 
oceny realności Ŝyciowych marzeń i planów, nawet jeŜeli pozornie nie 
mają wiele wspólnego z aktywnością zawodową. Kontekst pracy jest 
wciąŜ obecny w rozwoju człowieka, nadając mu często jedyny 
uchwytny i bliski sens. Praca jest równieŜ obecna w codziennym Ŝy-
ciu, determinując plan kaŜdego dnia i sposób spędzania czasu wolne-
go. Człowiek zapewne nie moŜe być wolny od pracy i nawet jeŜeli nie 
jest zmuszony do zarabiania pieniędzy, podejmuje działania związane 
z planowaniem, wytwarzaniem i kierowaniem. Poza kontekstem eko-
nomicznym niewiele róŜnią się one od pracy zawodowej i podobnie 
jak ona mogą wywierać na Ŝycie człowieka presję wymagającą podpo-
rządkowania. Dlatego teŜ praca, często przeklinana, jest ciągle obec-
nym partnerem człowieka, który rzadko kiedy deklaruje satysfakcję                
i szczęście jeŜeli jej nie posiada. 

Praca determinuje szczęście człowieka i zaleŜnie od jego kondycji 
społecznej pełni róŜne funkcje, od tej najprostszej bytowej w hali fa-
bryki po wysublimowane akty duchowego rozwoju w pracowniach ar-
tystycznych czy gabinetach naukowych. Za kaŜdym razem wymaga 
ona przezwycięŜenia oporu, poniesienia wysiłku i okazania twardości 
charakteru. 

NaleŜy wskazać, iŜ właśnie ta najmniej uchwytna funkcja pracy, 
związana z osobistym rozwojem i poczuciem przyjemności, porówny-
walnym do płynięcia na fali, jest największym zagroŜeniem dla czło-
wieka, gdyŜ potrafi uzaleŜnić i ubezwłasnowolnić kaŜdego, nawet te-
go, który z ekonomicznego punktu widzenia nie musi juŜ pracować.          
W innym przypadku, na najniŜszym bytowym poziomie człowieka, 
praca niejednokrotnie zniewala, zmuszając go do wysiłku ponad siły             
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i ramy czasowe, gwarantując środki na przetrwanie jego i rodziny. 
Człowiek moŜe zatracić równowagę pomiędzy pracą a Ŝyciem, nieza-
leŜnie od swojej pozycji społecznej, kaŜdorazowo poświęcając jej jakiś 
alternatywny scenariusz własnego Ŝycia, którego z powodu nadmiaru 
pracy nie moŜe zrealizować w pełni lub wcale. 

NaleŜy podkreślić, iŜ poświęcanie scenariuszy własnego Ŝycia nie 
zawsze jest aktem wyboru, jak w przypadku kobiety, która rezygnuje             
z macierzyństwa dla kariery. Potrzeba godzenia Ŝycia zawodowego             
i rodzinnego nie jest zatem charakterystyczna dla określonych grup 
klientów i w równej mierze dotyczyć moŜe pracownika huty, kobiety na 
urlopie macierzyńskim, dyrektora banku czy teŜ pisarza. Ten fakt po-
winien mobilizować doradców i psychologów zajmujących się tym za-
gadnieniem do ciągłego poszerzania wiedzy na temat alternatywnych 
form pracy. 

Z tego teŜ właśnie powodu poradnik rozpoczyna część poświęco-
na pracy, podkreślając, Ŝe w istocie ona powinna być kluczowym 
przedmiotem edukacji doradców i psychologów. Kompozycja poradni-
ka zaczyna się od pracy elastycznej i na niej kończy, ukazując trzy 
równoległe konteksty pracy: pracodawcy, pracownika i jego rodziny 
oraz sposób ich godzenia poprzez stosowanie elastycznych form za-
trudnienia i organizacji czasu pracy. 

1.1. ELASTYCZNOŚĆ PRACY 

W obliczu postępujących procesów globalizacji, unowocześniania 
rynku pracy poprzez wykorzystywanie najnowocześniejszych technik 
gromadzenia i przesyłania informacji kluczowym zagadnieniem i wy-
zwaniem rynku pracy stało się podniesienie efektywności wydajności 
pracy, przy jednoczesnym zauwaŜeniu wyzwolenia się pracy z trady-
cyjnych ram miejsca i czasu. Wyznacznikiem okresu postindustrialne-
go stał się brak obligatoryjności świadczenia pracy w jednym miejscu            
i sztywnym przedziale czasowym. Elastyczność stała się kluczową 
cechą nowoczesnego rynku pracy i strategii zarządzania zespołami 
ludzkimi. Drogą do jej osiągnięcia jest proces deregulacji rynku pracy. 
Polega on na ograniczaniu ingerencji państwa w jego funkcjonowanie 
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i zwiększaniu swobody podmiotów gospodarczych w kształtowaniu 
warunków zatrudnienia i poziomu płac. Uwzględniają one przy tym 
swoje potrzeby, celem przystosowania się uczestników rynku pracy 
(pracowników i pracodawców) do zmieniającej się sytuacji (Jerzak M., 
2004, s. 6). Deregulacja oznacza zatem przekazanie społeczeństwu 
pewnych kompetencji w zakresie stanowienia norm prawa, obejmują-
cych stosunki pracy. Jednym z głównych obszarów deregulacji rynku 
pracy jest ochrona stosunku pracy i stopień regulacji rynku poprzez 
elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy.  

Niniejsze rozwaŜania, dotyczące elastycznych form zatrudnienia, 
naleŜy zatem rozpocząć od zdefiniowania pojęcia elastyczność, którą 
moŜna rozpatrywać w szerokim aspekcie jako elastyczność makro             
i mikro oraz w ujęciu wąskim. Elastyczność w skali makro naleŜy utoŜ-
samiać z równowagą na rynku pracy, osiągniętą poprzez dostosowa-
nie popytu na pracę do podaŜy pracy oraz płacy. W skali mikroeko-
nomicznej elastyczność definiowana jest jako moŜliwość dostosowa-
nia przedsiębiorstwa w zakresie realizowanej polityki personalnej wraz 
z jednoczesnym zaspokajaniem potrzeb pracowników i aktywnie po-
szukujących pracy (Wiśniewski Z., 1999, s. 41-44). W ujęciu wąskim 
elastyczność oznacza zaś zdolność do szybkich przystosowań wyni-
kających ze zmian warunków rynkowych i technologicznych (Kwiat-
kowski E., 2003, s. 19). Elastyczność w skali makro, czyli elastycz-
ność rynku pracy zawiera następujące elementy (Gawrycka M., 2007, 
s. 235):  

• elastyczność zatrudnienia, 
• elastyczność czasu pracy, 
• elastyczność płac i podaŜy pracy. 
Elastyczno ść zatrudnienia  to zdolność przystosowania liczby za-

trudnionych w przedsiębiorstwie do zmieniających się warunków go-
spodarowania. DuŜy wpływ wywiera na nią zastosowanie nietypowych 
(atypowych) form zatrudnienia. Rozumieć ją moŜna jako elastyczność 
funkcjonalną, ilościową, czasową i przestrzenną. Elastyczność funk-
cjonalna to szybkie zmiany zadań i funkcji pracowników w ramach or-
ganizacji. Elastyczność ilościowa polega na szybkim dostosowaniu 
liczby pracowników (zwiększenie i zmniejszenie) w zaleŜności od po-
trzeb organizacji. Elastyczność czasowa to stosowanie zmiennego 
grafika godzin pracy, zaś przestrzenna oznacza swobodę miejsca 
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świadczenia pracy (Jarmołowicz W., Kalinowska-Nawrotek B., 2007, 
s. 245).  

Elastyczno ść czasu  pracy  oznacza stosowanie nietypowej orga-
nizacji czasu pracy, która moŜe, ale nie musi wiązać się z alternatyw-
nymi formami zawierania umowy o pracę, a pracownik pozostaje                 
w stosunku pracy, wykonując ją często nadal na pełnym etacie w ra-
mach ruchomego czasu pracy w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca, 
indywidualnego czasu pracy czy zmiennego wymiaru tygodniowego 
czasu pracy w zakładzie. 

Elastyczno ść płac  oznacza reakcję płac na sytuację na rynku 
pracy, wydajność pracy czy rentowność przedsiębiorstwa, która w du-
Ŝej mierze zaleŜy jednak od siły związków zawodowych.  

Elastyczno ść poda Ŝy pracy , jako ostatnia kategoria elastyczno-
ści rynku pracy, uzaleŜniona jest od wielu zmiennych m.in. relacji osób 
aktywnych zawodowo do pozostałych, poziomu płac realnych, migracji 
itp. Oznacza ona wraŜliwość podaŜy pracy w szczególności na płacę, 
jak i zdolność przystosowania podaŜy do popytu na pracę, czyli mo-
bilność pracy w aspekcie (Puzio-Wacławik B., 2007, s. 148-149): 

• przestrzennym – zmiana miejsca zamieszkania;  
• strukturalnym czy zawodowym – zmiana zawodu. 
Wymienione powyŜej elementy elastyczności uzupełnia takŜe ela-

styczność popytu na pracę, czyli zdolność pracodawców do dostoso-
wania ilości pracy potrzebnej do wykonania danej działalności do 
zmian warunków rynkowych, co prowadzi do racjonalnego wykorzy-
stania zasobów pracy, niŜszych kosztów, a tym samym wyŜszej ren-
towności. 

Początki uelastycznienia form pracy sięgają lat 80. XX w., kiedy to 
nastąpił spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia. Wysunięto wówczas 
tezę, iŜ uelastycznienie form zatrudnienia przyczyni się nie tylko do 
utrzymania juŜ istniejących miejsc, ale takŜe do powstania nowych. 
Wytyczne UE w zakresie zatrudnienia zachęcały kraje członkowskie 
do podejmowania inicjatyw i dialogu między partnerami społecznymi, 
aby w drodze negocjacji na róŜnych szczeblach, zawierały porozu-
mienia i wdraŜały róŜnorodne formy zatrudnienia oraz czasu pracy. 
Negocjacje dotyczyły jednak przede wszystkim skracania czasu pracy 
przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Francja wprowa-
dziła 35-godzinny czas pracy, w Belgii w 2000 r. wprowadzono plan 
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globalnej reformy czasu pracy pt. „Więcej czasu dla siebie, więcej 
miejsc pracy dla wszystkich”. Program ten umoŜliwiał pracownikom 
wybór najdogodniejszej dla siebie organizacji i wymiaru czasu pracy. 
Wprowadzono wówczas m.in. 38-godzinny tydzień pracy, moŜliwość 
korzystania z rocznego urlopu na podnoszenie kwalifikacji (kredyt 
czasowy), skrócenie czasu pracy dla pracowników powyŜej 50 roku 
Ŝycia (mniej chętnych na wcześniejszą emeryturę, zwiększenie ak-
tywności zawodowej). Niektóre kraje, jak Niemcy czy Holandia, na 
podstawie stosownych ustaw wprowadziły w 2001 r. moŜliwość wybo-
ru przez pracowników dogodnego dla siebie wymiaru czasu pracy.      
W Polsce, w wyniku zmian w prawie pracy (Kodeks pracy, art. 25; 292; 
129; 130; 135-151), dopuszcza się stosowanie w zasadzie wszystkich 
atypowych form zatrudnienia. Usankcjonowano stosowanie takich 
form, jak telepraca i wynajem pracowników. Wprowadzona została 
nowa kategoria czasowego zatrudnienia, a mianowicie zatrudnienie 
na czas zastępowania nieobecnego pracownika (np. przebywającego 
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Rozszerzono ponadto moŜli-
wość, w drodze porozumienia zbiorowego lub za zgodą organizacji 
związkowej, stosowania w niektórych firmach tzw. przerywanego cza-
su pracy i wydłuŜenie okresu rozliczeniowego (uniknięcie wypłat za 
godziny nadliczbowe). Ma to znaczenie dla wszystkich przedsię-
biorstw (produkcja sezonowa, wahania koniunktury, przejściowe trud-
ności), poniewaŜ umoŜliwia ekonomiczne gospodarowanie czasem 
pracy. W praktyce jednak, poza umową o pracę na czas określony, 
umową o wykonanie określonej pracy lub pracą stałą na część etatu, 
inne formy zatrudnienia nie są w Polsce zbyt często stosowane (Je-
rzak M., 2004, s. 9-10).  

Z przedstawionych rozwaŜań wynika, iŜ elastyczność moŜe mieć 
zatem odwołania do przepisów formalno-prawnych określających dłu-
gość trwania umowy (umowa tymczasowa/na czas określony/na czas 
nieokreślony), godziny pracy (w pełnym wymiarze godzin/w niepełnym 
wymiarze godzin) lub relację między pracodawcą a pracownikiem 
(pracownik najemny/samozatrudniony/outsourcing). Z drugiej strony, 
elastyczność definiuje się teŜ jako negocjacyjne lub indywidualne po-
dejście do tradycyjnej formy zatrudnienia (w pełnym wymiarze go-
dzin), co wiąŜe się z dogodną organizacją pracy albo pracą w domu. 
Elastyczność pracy to zindywidualizowane, podlegające negocjacjom     
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i zmianom warunki pracy, obejmujące przynajmniej jeden z trzech ob-
szarów: warunki formalnoprawne, czas i miejsce (Elastyczność pra-
cy..., 2007, s. 3).  

Elastyczność zatrudnienia, rozumianą jako adaptacyjność pod-
miotów gospodarczych w zakresie zatrudnienia do warunków rynko-
wych, powinno zatem rozpatrywać się przede wszystkim jako ela-
styczność w zakresie form zatrudnienia i czasu pracy.  

Do nietypowych form zatrudnienia, które prowadzą do uelastycz-
nienia, zgodnie z literaturą przedmiotu (m.in. Jerzak M., 2004, s. 11-
12; Gawrycka M., 2007, s. 236 i nast.; Jarmołowicz W., Kalinowska-
Nawrotek B., 2007; Sadowska-Snarska C., 2007), zalicza się: 

• kontraktowanie pracy, 
• pracę tymczasową (dorywczą), 
• pracę na wezwanie, 
• telepracę, 
• samozatrudnienie, 
• zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy, 
• pracę na czas określony, 
• pracę na zastępstwo, 
• pracę weekendową, 
• wypoŜyczanie pracowników, 
• dzielnie się pracą, 
• umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
Do elastycznych form organizacji czasu pracy zalicza się nato-

miast takie formy organizacji pracy, które związane są ze zmiennym 
lub indywidualnym grafikiem pracy ułatwiającym pracodawcy lub pra-
cownikowi dostosowanie się do okoliczności zewnętrznych. Wśród 
tych form moŜna wymienić:  

• zadaniowy czas pracy,  
• równowaŜny czas pracy,  
• przerywany czas pracy, 
• praca w ruchu ciągłym, 
• ruchomy czas pracy.  
PowyŜsze formy elastycznego zatrudnienia i czasu pracy moŜna 

rozpatrywać zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Z uwagi 
na to, Ŝe przy jednych, skłonność ich wykorzystywania jest większa           
u pracodawców, a w przypadku innych, częściej inicjatywę wdroŜe-
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niową wykazuje pracownik, dalsze omówienie elastycznych form pra-
cy podporządkowane będzie osobno tym dwóm kontekstom, wyzna-
czającym obszar pracy doradców zawodowych i personalnych.                 
W pierwszej kolejności zaprezentowano zatem formy elastycznego 
zatrudnienia, które są inicjowane przez pracodawcę i wynikają ze 
specyfiki produkcji oraz pozostają w gestii pracodawcy. Następnie 
opisano te formy pracy elastycznej, na które szczególną uwagę zwró-
cić powinni doradcy zawodowi, mający na względzie dąŜenie do go-
dzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego. Są to formy, których stoso-
wanie w duŜej mierze zaleŜy od inicjatywy lub pisemnego wyraŜenia 
woli przez pracownika.  

1.1.1. ELASTYCZNY PRACODAWCA 

Elastyczność form zatrudnienia to jeden z podstawowych elemen-
tów nowoczesnych strategii zarządzania. Powinno być ono zatem roz-
waŜane jako alternatywna forma realizacji celów organizacji w stosun-
ku do tradycyjnych form, zarówno przez menedŜerów, jak i pracowni-
ków.  

1.1.1.1. Outsourcing i kontraktowanie pracy 

Kontraktowanie pracy łączone jest ze strategią zarządzania zwaną 
outsourcingiem, który oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych 
lub tez wydzielenie z dotychczasowej struktury organizacyjnej danego 
podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej jednostce zewnętrznej. 
Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio 
z uzyskiwaniem dochodu. Współcześnie bardzo często w ten sposób 
pozyskiwane są usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księ-
gowe, utrzymywanie czystości itd. Niektóre firmy idą znacznie dalej, 
outsorcując np. support lub część produkcji. Wśród duŜych zachod-
nich koncernów rozpowszechniła się praktyka zlecania wykonania 
znacznej części produkcji firmom zlokalizowanym w krajach o tańszej 
sile roboczej. PowyŜsza metoda elastycznego zatrudnienia umoŜliwia: 
optymalizację kosztów obsługi, podniesienie bezpieczeństwa organi-
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zacji, przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń, niepono-
szenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia, 
obniŜenie kosztów zarządzania kontraktem, dostęp do specjalistów           
z wielu dziedzin, osiągnięcie wyŜszej elastyczność, zmniejszenie kon-
troli czasu pracy, a takŜe ograniczenie wydatków związanych z orga-
nizacją stanowiska pracy oraz utrzymaniem systemu bezpieczeństwa          
i higieny pracy. 

1.1.1.2. Praca tymczasowa 

Praca tymczasowa lub inaczej dorywcza naleŜy do kategorii pracy 
nietypowej, pozwala dostosować liczbę zatrudnionych do aktualnych 
potrzeb pracodawców bez konieczności tradycyjnego zatrudniania              
i zwalniania. Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest trój-
stronny charakter umowy, która zawierana jest pomiędzy przedsię-
biorstwem zlecającym i agencją pracy tymczasowej na wykonanie 
określonego zakresu pracy. Agencja z kolei zleca wykonanie usług 
pracownikom tymczasowym dla przedsiębiorstwa zlecającego i z tego 
tytułu wypłaca im wynagrodzenie. Agencja otrzymuje prowizję za po-
średnictwo i organizację całego procesu wykonania pracy – usługi. 
Przedsiębiorstwo zlecające i agencja pracy tymczasowej są związani 
umową o świadczenie pracy tymczasowej. Agencja natomiast z wy-
najmowanym pracownikiem tymczasowym moŜe podpisać umowę             
o pracę bądź umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonego 
zadania. Charakterystyczne jest to, Ŝe Ŝadna umowa nie wiąŜe pra-
cownika tymczasowego z przedsiębiorstwem, na rzecz którego w rze-
czywistości świadczy on pracę (Gawrycka M., 2007).  

1.1.1.3. Zadaniowy czas pracy 

Wprowadzając zadaniowy czas pracy, pracodawca nie musi pro-
wadzić ewidencji jego wykorzystania, a pracownikowi daje swobodę        
w realizacji powierzonych zadań w dowolnej i dogodnej dla siebie po-
rze (pod warunkiem, Ŝe czas jest adekwatny do powierzonych zadań). 
NaleŜy podkreślić, Ŝe w zadaniowym czasie pracy nie chodzi o powie-
rzanie pracownikowi doraźnych zadań, np. na poszczególne dni pra-
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cy, lecz konieczne jest określenie ich zakresu w akcie kreującym treść 
stosunku pracy, najczęściej w umowie o pracę lub w zakresie czynno-
ści danego pracownika. Zadaniowy czas pracy wprowadza się w sytu-
acji, gdy:  

• dla danej pracy jest utrudnione lub niemoŜliwe precyzyjne 
określenie momentu jej rozpoczynania i zakończenia;  

• niemoŜliwa jest kontrola czasu wykonywania pracy; 
• praca moŜe być wykonywana poza normalnym rytmem funk-

cjonowania zakładu pracy;  
• wykonanie pracy zaleŜy od zmiennych, trudnych do przewi-

dzenia okoliczności uwarunkowań;  
• zapotrzebowanie na daną pracę jest zmienne;  
• decydującym czynnikiem dla wykonania pracy jest indywidual-

ne zaangaŜowanie pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa            
w pracy zespołowej.  

Zadaniowy czas pracy powinien być stosowany tam, gdzie nie ma 
potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych przebywania pracow-
nika na terenie zakładu pracy, a z uwagi na rodzaj powierzonej mu 
pracy uzasadnione jest, aby on sam określał, w jakim czasie będzie 
realizował powierzone mu zadania. Decyzja o wprowadzeniu zada-
niowego czasu pracy naleŜy do pracodawcy. Warunkiem wprowadze-
nia zadaniowego czasu pracy jest uprzednie porozumienie pracodaw-
cy z pracownikiem i uzgodnienie czasu niezbędnego do wykonania 
powierzonych zadań. Dla pracownika taka forma umoŜliwia samo-
dzielne wykonywanie powierzonych zadań oraz elastyczny czas ich 
wykonania (Klucz D., 2005). 

1.1.1.4. Praca na wezwanie  

Praca na telefon lub inaczej na wezwanie umoŜliwia pracodawcy 
wezwanie pracownika do świadczenia pracy w dowolnym momencie. 
Jest ona często oparta na kontrakcie określającym warunki zatrudnie-
nia lub umowie zawierającej naleŜności oraz zobowiązania kaŜdej ze 
stron. Praca taka wymaga od pracownika pełnej dyspozycyjności (Je-
rzak M., 2004). 
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1.1.1.5. Wypo Ŝyczenie pracownika 

Nieodpłatne wypoŜyczenie pracownika stosowane jest w określo-
nych sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo oddaje swojego pracownika do 
dyspozycji innego pracodawcy bezpłatnie, najczęściej w ramach 
współpracy. MoŜliwe jest równieŜ zawieszenie dotychczasowej umo-
wy o pracę i podjęcie jej na rzecz innego pracodawcy na podstawie 
porozumienia pracodawców i za zgodą pracownika. W takiej sytuacji 
na czas pracy u nowego pracodawcy pracownik i pracodawca zawie-
rają terminową umowę o pracę. 

1.1.1.6. Praca na zast ępstwo 

Praca na zastępstwo wykonywana jest przez innego pracownika 
przez okres długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika 
(np. choroba, urlop macierzyński lub zdrowotny). Z reguły nie jest 
określony czas zatrudnienia i zakończenia pracy. Rozwiązanie umowy 
następuje w dniu powrotu zastępowanego pracownika. Praca taka 
umoŜliwia sprawne funkcjonowanie firmy, podczas długotrwałej ab-
sencji personelu (Kodeks Pracy, art. 25). 

1.1.1.7. Równowa Ŝny czas pracy 

Do pracowników zatrudnionych przy dozorze mienia lub ochronie 
osób, a takŜe pracowników zakładowych straŜy poŜarnych i zakłado-
wych słuŜb ratowniczych stosowany moŜe być system równowaŜnego 
czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłuŜenie dobowego 
wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nie-
przekraczającym 1 miesiąca (Kodeks Pracy, art. 137). 

Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą 
być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), moŜe być stosowany sys-
tem, w którym jest dopuszczalne przedłuŜenie czasu pracy do 43 go-
dzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczają-
cym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie 
dobowy wymiar czasu pracy moŜe być przedłuŜony do 12 godzin. Za 
kaŜdą godzinę pracy powyŜej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania 
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pracy w przedłuŜonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysłu-
guje dodatek do wynagrodzenia (Kodeks Pracy, art. 138). 

1.1.1.8. Przerywany czas pracy 

W sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją 
moŜe być stosowany system przerywanego czasu pracy według z gó-
ry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niŜ jedną przerwę 
w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłuŜej niŜ 5 godzin. Przerwy nie 
wlicza się do czasu pracy, ale za czas jej trwania przysługuje pracow-
nikowi prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia 
naleŜnego za czas przestoju (Kodeks Pracy, art. 139). 

1.1.1.9. Umowa zlecenie i o dzieło 

Umowy zlecenia stanowią atrakcyjną formę zatrudniania pracow-
ników, ze względu na jasny i precyzyjny kształt oraz określony czas 
świadczenia pracy. Umowa ta nie musi być wykonana osobiście przez 
zleceniobiorcę ani w miejscu wyznaczonym. Nie jest równieŜ wykony-
wana w warunkach podporządkowania słuŜbowego lub organizacyj-
nego. Umowa o dzieło daje moŜliwość swobodnego organizowania 
pracy i czasu na nią potrzebnego, zaś dla pracodawcy brak obowiąz-
ku organizacji miejsca pracy i duŜa moŜliwość wpływu na jakość pra-
cy. Jest zawierana na wykonanie konkretnego dzieła. 

1.1.1.10. Work-sharing  

Dzielenie pracy – etatów (work-sharing) jest formą zatrudnienia 
dwóch lub większej liczby pracowników na stanowisku pracy przewi-
dzianym przez pracodawcę dla jednego pracobiorcy. Stosowana jest 
ona w celu łagodzenia skutków kryzysów i jest bardzo korzystna dla 
pracownika, jak i pracodawcy. W okresie dekoniunktury umoŜliwia za-
trzymanie pracowników sprawdzonych i wykwalifikowanych, zaś pra-
cownikowi daje moŜliwość stabilizacji i zachowania aktywności zawo-
dowej. Work-sharing jest rozwiązaniem inicjowanym zazwyczaj przez 
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państwo i pracodawców, obejmując niekiedy znaczną liczbę pracow-
ników w zakładach pracy. Work-sharing jest opcją przedstawianą jako 
reakcja na bezrobocie i metoda rozdziału bezrobocia wśród wszyst-
kich pracowników w zakładach. 

1.1.2. ELASTYCZNY PRACOWNIK 

Problematyka elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy, z uwa-
gi na silne związki między elastycznością pracy a godzeniem Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego, powinna być kluczowym zagadnieniem 
będącym w zainteresowaniu doradców zawodowych i psychologów, 
udzielających porad pracownikom. Przemawiają za tym następujące 
argumenty: 

• praca wymaga od człowieka coraz więcej czasu i zaangaŜo-
wania, a Ŝycie prywatne i rodzinne pracowników jest naraŜone 
na powstawanie presji, problemów i dylematów; 

• pomimo zmian społecznych i prawnych w zakresie równości 
kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, kobiety nadal muszą brać 
na siebie „podwójny cięŜar” związany z pracą, prowadzeniem 
domu i opieką nad dziećmi; 

• pracujące matki obarczone są większą presją społeczną, nie-
mniej problem „nieobecności ojca” w domu równieŜ nabiera 
coraz większego znaczenia; 

• brak moŜliwości równowaŜenia pracy i Ŝycia rodzinnego skut-
kuje powstawaniem powaŜnych problemów społecznych: fru-
stracji, wypalenia zawodowego, stresu, kryzysów rodzinnych, 
„wypadaniem” kobiet z rynku pracy, obniŜeniem wzrostu de-
mograficznego; 

• uzyskiwanie równowagi między obowiązkami związanymi z 

pracą i rodziną wiąŜe się ze zmianami społecznymi i prawny-
mi, dlatego moŜliwe jest tworzenie szans słuŜących godzeniu 
Ŝycia zawodowego i rodzinnego (Elastyczność pracy..., 2007, 
s. 3). 

Dlatego teŜ odpowiednie dobranie i wdroŜenie elastycznych form 
zatrudnienia lub organizacji czasu pracy, z uwzględnieniem interesów 
i potrzeb pracownika, wydaje się być drugim aspektem pracy dorad-
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ców zorientowanych bardziej na rozwój osobisty i zawodowy pracow-
nika niŜ kontekst zarządzania jego firmą. Dlatego teŜ opisane poniŜej 
atypowe formy zatrudnienia wybrane zostały głównie ze względu na 
interes i naturalną inicjatywę pracownika poszukującego sposobów 
godzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym i osobistym. 

1.1.2.1. Job-sharing  

Dzielenie pracy lub inaczej job-sharing w odróŜnieniu od work-
sharing na ogół nie jest wykorzystywane w celu unikania zwolnień                   
z pracy albo zwiększania poziomu zatrudnienia. Job-sharing jest al-
ternatywnym rozwiązaniem organizacyjnym, w ramach którego obo-
wiązki i odpowiedzialność pracownika pełnoetatowego są dzielone 
między dwóch zatrudnionych w niepełnym wymiarze. KaŜdy tego typu 
pracownik moŜe być odpowiedzialny za całe stanowisko pracy                   
i wszystkie związane z nim zadania, albo alternatywnie niektóre funk-
cje i zadania mogą być niezaleŜnie przypisane jednemu z nich. Obaj 
pracownicy zatrudnieni w ramach systemu job-sharing rozliczani są             
z wykonania swoich zadań w ustalonym zakresie. Partnerzy pracują           
w róŜnych porach dnia, choć są takie rozwiązania, w których przez 
pewien czas pracują jednocześnie. Zaletą tej formy zatrudnienia jest 
równieŜ moŜliwość uczenia się od innych, wymiana pomysłów (wza-
jemne uczenie się) oraz wspólne organizowanie czasu, zadań i odpo-
wiedzialności, co jest niezbędne w pracy w grupie oraz w kształceniu 
umiejętności kierowniczych. Praca taka umoŜliwia przeznaczenie 
większej ilości czasu na obowiązki rodzinne i sprawy osobiste – nawet 
w sytuacjach awaryjnych, gdyŜ istnieją tu większe moŜliwości znale-
zienia zastępstwa wśród osób dzielących to samo stanowisko pracy. 
Job-sharing jest często opcją kierowaną do kobiet, pragnących po-
święcić więcej czasu obowiązkom rodzinnym, utrzymując jednak swo-
je kwalifikacje i miejsce na rynku pracy. Studenci i pracownicy pra-
gnący podnosić swoje kwalifikacje, pracujące małŜeństwa, osoby              
w okresie przedemerytalnym oraz ludzie rozpoczynający działalność 
biznesową widzą w tej opcji zwiększone moŜliwości prowadzenia po-
Ŝądanego stylu Ŝycia. Dość często osoby pragną skorzystać z job-
sharing, aby móc realizować swoje zainteresowania poza pracą. Job-
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sharing jest najbardziej popularny wśród profesjonalistów, gdzie po-
strzegany jest jako rozwiązanie zapobiegające wypaleniu zawodowe-
mu. Coraz więcej ludzi w róŜnych zawodach zaczyna dostrzegać 
przydatność tego elastycznego rozwiązania. 

1.1.2.2. Praca w niepełnym wymiarze 

Praca w niepełnym wymiarze pozwala na aktywizację zawodową 
osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy               
z uwagi na sytuację rodzinną, podnoszenie kwalifikacji czy kontynu-
ację nauki. Jednocześnie ułatwia przedsiębiorcom dostosowanie cza-
su pracy pracowników do aktualnych potrzeb firmy. Zapotrzebowanie 
ze strony pracownika na pracę w niepełnym wymiarze uzaleŜnione 
jest przede wszystkim od jego wieku i płci w powiązaniu z przyczyną 
obiektywną, zaś ze strony pracodawcy od wykształcenia i rodzaju ob-
sadzonego stanowiska. Najczęściej zapotrzebowanie na taką formę 
pracy zgłaszają kobiety (z uwagi na chęć godzenia Ŝycia zawodowego 
i rodzinnego – opieka nad dziećmi), rzadziej natomiast męŜczyźni            
(w przypadku np. kontynuowania kształcenia lub choroby). Ze wzglę-
du na kryterium wieku, najchętniej taką pracę podejmują ludzie mło-
dzi, którzy pragną dalej kontynuować naukę oraz osoby starsze               
z uwagi na choroby, niepełnosprawność itp. JeŜeli natomiast kryterium 
jest wykształcenie, to pracodawcy w niepełnym wymiarze zatrudniają 
raczej pracowników o średnich kwalifikacjach, rezerwując pełne etaty 
dla najlepszych. 

1.1.2.3. Praca weekendowa 

Praca weekendowa oznacza świadczenie pracy w piątki, soboty            
i niedziele oraz święta. System taki moŜe być stosowany na pisemny 
wniosek pracownika. Dopuszczalne jest w jego ramach przedłuŜenie 
dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niŜ do 12 godzin, 
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (Kodeks 
Pracy, art. 144). 
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1.1.2.4. Ruchomy czas pracy 

Ruchomy czas pracy oznacza system organizacji umoŜliwiający 
rozpoczynanie i kończenie pracy w określonych przedziałach czaso-
wych. Drugim charakterystycznym elementem tej formy pracy jest 
przedział czasu (tzw. obecności obowiązkowej), w którym wszyscy 
pracownicy muszą być obecni w pracy. Długość i rozkład okresów 
obecności obowiązkowej uzaleŜnione są od warunków i potrzeb za-
kładu pracy, kategorii pracowników objętych systemem oraz rodzaju 
wykonywanej pracy. Wprowadzenie takiego systemu uwarunkowane 
jest pisemnym wnioskiem pracownika. Ułatwia on godzenie pracy             
z Ŝyciem pozazawodowym pracowników, nie stwarza takŜe przymusu 
zmiany zachowań – pracownik moŜe przychodzić do pracy w tym sa-
mym czasie co dotychczas lub zmienić godziny przyjść (Sadowska-
Snarska C., 2007). 

1.1.2.5. Indywidualny rozkład czasu pracy 

Indywidualny rozkład czasu pracy stosuje się wówczas, gdy wyko-
nywanie pracy w dotychczasowych godzinach staje się dla pracowni-
ka utrudnione czy wręcz niemoŜliwe. Wynikać to moŜe z róŜnych oko-
liczności i najczęściej polega na dostosowaniu do jego potrzeb godzi-
ny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ustalany jest on na pisemny 
wniosek pracownika (Kodeks Pracy, art. 142). 

1.1.2.6. Telepraca 

Do coraz bardziej popularnych form pracy związanych z uela-
stycznieniem miejsca jej wykonywania zaliczamy telepracę. Jest to 
forma organizacji pracy polegająca na wykonywaniu przez zatrudnio-
nych obowiązków słuŜbowych poza tradycyjnym miejscem pracy przy 
pozostawaniu przez nich w kontakcie z macierzystym biurem dzięki 
technicznym środkom telekomunikacji i zdalnemu dostępowi do sieci 
komputerowej (Serwis internetowy Telepraca). Pomysł telepracy zro-
dził się wraz z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i in-
formatycznych. Jest to forma organizacji i wykonywania pracy przy 
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wykorzystaniu technologii informatycznej w kontekście umowy o pracę 
lub stosunku pracy. Miejsce wykonywania pracy w przypadku tej for-
my znajduje się poza przedsiębiorstwem, na rzecz którego jest ona 
świadczona. WiąŜe się to nie tylko ze zmianą miejsca wykonywania 
pracy, ale takŜe zmianą sposobu organizacji i wykonywania zadań 
składających się na procesy pracy. Pracownik wykonuje zlecone za-
dania na zewnątrz przedsiębiorstwa i rozliczany jest z nich przez pra-
codawcę. MoŜna wyróŜnić kilka rodzajów telepracy: telepraca domo-
wa (pracownik wykonuje pracę w domu); telepraca mobilna (pracow-
nik większość pracy wykonuje w siedzibach klientów przedsiębior-
stwa); telecentra (praca zespołowa zorganizowana w formie wirtual-
nych biur); telechatki i telewioski (telecentra zlokalizowane na tere-
nach wiejskich); telepraca „zamorska” (prowadzona poza terenem 
zamieszkania). Taka forma pracy daje szansę zatrudnienia niepełno-
sprawnym, umoŜliwia elastyczną pracę, zwiększa szanse zatrudnie-
nia, szczególnie dla osób obarczonych rodziną albo dojeŜdŜających, 
zwiększa wpływ pracownika na rozkład pracy w ciągu dnia, pomaga        
w równowaŜeniu pracy z obowiązkami pozazawodowymi, zwiększa 
satysfakcję z wykonywanych zadań, przybliŜa usługi publiczne do 
klienta w układzie przestrzennym, a takŜe daje moŜliwości szerszej 
rekrutacji pracowników bez ograniczeń geograficznych. 

1.1.2.7. Samozatrudnienie 

Samozatrudnienie polega na wykonywaniu prac prostych lub wy-
soko specjalistycznych przez osoby pracujące na własny rachunek. 
Odbywa się to poprzez wydzielenie części zadań wykonywanych            
w przedsiębiorstwie i przekazanie ich do podmiotów zewnętrznych.           
W związku z tym, Ŝe samozatrudnienie polega na świadczeniu usług 
przez samodzielny podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie 
stosuje się wobec niego prawa pracy, ale prawo cywilne. Samoza-
trudnienie jest dobrą formą w przypadku braku moŜliwości znalezienia 
zatrudnienia oraz potrzebie łączenia kilku stanowisk w jednym. Wy-
zwala u pracownika przedsiębiorczość i odpowiedzialność za wyko-
nanie pracy na własny rachunek. 
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Opisane powyŜej formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy po-
siadają zarówno zalety dla pracowników, jak i pracodawców. Powo-
dzenie ich wprowadzenia w duŜej mierze zaleŜy od strategii zarzą-
dzania w organizacji oraz celów, jakie stawiane są do realizacji. Suk-
ces uzaleŜniony jest takŜe od świadomości pracowników, którzy po-
winni posiadać wiedzę dotyczącą tego, co mogą osiągnąć, świadcząc 
pracę w danej formie zatrudnienia. Nie do przecenienia jest zatem rola 
doradców zawodowych i personalnych, którzy powinni uświadamiać 
swoich klientów w zakresie pozytywnych i negatywnych aspektów po-
szczególnych form zatrudnienia oraz łączyć poszukujących pracy              
z potencjalnymi pracodawcami.  

1.2. PLUSY I MINUSY ELASTYCZNYCH FORM  
PRACY 

Elastyczne formy zatrudnienia uwaŜane są za sprzyjające osiąga-
niu równowagi pomiędzy Ŝyciem rodzinnym a zawodowym. Praco-
dawca powinien jednakŜe zdawać sobie sprawę z problemów, które 
mogą się pojawić przy ich wdroŜeniu w zakładzie pracy. Typowym 
przykładem pracy wykonywanej poza przedsiębiorstwem jest telepra-
ca lub praca w domu. Telepracownik wykonuje swoje obowiązki czę-
ściowo lub w całości w domu. W takiej sytuacji pracodawca jest zmu-
szony do zarządzania jego pracą w sposób nieosobisty, często za po-
średnictwem takich środków komunikacyjnych, jak telefon lub poczta 
elektroniczna. Mając ograniczoną moŜliwość komunikowania się oraz 
nadzoru i kontroli, pracodawca zarządza pracownikiem, dając mu du-
Ŝy „kredyt zaufania”. Ponadto, ich wzajemne oczekiwania i wyobraŜe-
nia co do realizacji zawodowych zadań nie zawsze odpowiadają rze-
czywistości. Innym przykładem problemu, który moŜe pojawić się pod-
czas wykonywania telepracy jest organizacja stanowiska pracy. Czę-
sto narzędzia pracy, które pracodawca przekazuje pracownikowi są 
poza osobistym zasięgiem jego nadzoru, czyli nie jest on pewien, czy 
pracownik uŜywa ich w odpowiedni sposób. Zatrudnienie osoby               
w formie telepracy moŜe wiązać się z odczuwaniem przez niego braku 
kontaktu z pracodawcą. Pracodawca powinien zadbać zatem o umoŜ-
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liwienie takiego kontaktu. Osoby pracujące często jako telepracownicy 
odczuwają bowiem izolację oraz poczucie pozostawienia samych so-
bie. Wymogiem świadczenia pracy w tej formie jest wyposaŜenie od-
powiednio stanowiska pracy oraz zapewnienie wszelkich niezbędnych 
konserwacji i przeglądów sprzętu, będącego fizycznie poza siedzibą 
firmy.  

Praca, która jest wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy 
powodować moŜe konflikty pomiędzy pracownikami zatrudnionymi              
w tej formie a wykonującymi obowiązki tradycyjnie. Sytuacja taka wy-
muszać będzie na pracodawcy kształtowanie umiejętności rozwiązy-
wania problemów oraz szybkiego podejmowania decyzji, poniewaŜ on 
jako zarządzający organizacją moŜe występować w roli mediatora. 
Praca w niepełnym wymiarze moŜe powodować, Ŝe pracownicy będą 
uwaŜali, Ŝe podział obowiązków jest niesprawiedliwy, np. niektórzy 
mają ich zbyt wiele, a inni zbyt mało. Podobny problem moŜe ujawnić 
się przy innej formie pracy elastycznej – dzieleniu pracy (job-sharing), 
gdzie praca jest podzielona między większą liczbę pracowników. Dla-
tego teŜ, w zarządzaniu pracownikami zatrudnionymi w taki sposób, 
istotne jest dopracowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ze 
szczególnym uwzględnieniem precyzyjnego określenia przez praco-
dawcę zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji.  

Innym przykładem zagroŜenia, z którego pracodawca powinien 
sobie zdawać sprawę, a które moŜe pojawić się przy stosowaniu ela-
stycznych form zatrudnienia, jest przekazywanie przez pracowników 
tajemnic zawodowych (transfer know-how). Pojawić się ono moŜe 
przy stosowaniu zatrudnienia tymczasowego lub pracy dorywczej,              
a takŜe przy zatrudnieniu w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wska-
zane jest, aby pracodawca, zatrudniając pracownika sezonowo, pa-
miętał o zabezpieczeniu się przed wypłynięciem z przedsiębiorstwa in-
formacji, które są istotne dla funkcjonowania jego firmy. Taką moŜli-
wość daje odpowiednio sformułowana umowa między pracodawcą,               
a agencją zatrudnienia oraz umieszczenie pracownika na takim sta-
nowisku pracy, gdzie dostęp do informacji firmy jest utrudniony lub nie 
ma zagroŜenia wypłynięcia informacji z firmy. Pracodawcy, aby unik-
nąć takich sytuacji, korzystać powinni ze sprawdzonych agencji i pra-
cowników posiadających referencje. Najczęściej jednak osoby zatrud-
niane w tej formie zajmują niskie stanowiska i nie posiadają dostępu 
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do informacji kluczowych. Ponadto, zatrudnienie pracownika w takiej 
formie, moŜe skutkować jego niskim zaangaŜowaniem się w realizację 
obowiązków oraz niską integracją z zespołem pracowniczym. Praca 
tymczasowa nierozerwalnie łączy się z małym stopniem integracji pra-
cowników i pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, iŜ nie jest to 
spowodowane złą wolą pracownika.  

Praca na wezwanie (praca na telefon) jest z pewnością formą 
sprzyjającą godzeniu Ŝycia rodzinnego z zawodowym, jednak moŜe 
powodować takie problemy, jak: zbyt długie oczekiwanie na wezwanie 
do pracy, dylemat, czy za czas pozostawania przez pracownika do 
dyspozycji pracodawcy powinien on otrzymywać wynagrodzenie (Sa-
dowska-Snarska C., 2007, s. 31) oraz w jakiej sytuacji i do jakich za-
dań moŜna wzywać pracownika. Są to zagadnienia, które powinny być 
bardzo dobrze sprecyzowane w umowie o współpracy. Wskazane 
jest, aby swoje propozycje przedstawiali zarówno pracodawca, jak             
i pracownik.  

Problem związany z zakresem zadań oraz formą ich wykonania 
moŜe pojawić się przy stosowaniu takich formach elastycznego za-
trudnienia, jak: ruchomy, zadaniowy, równowaŜny, przerywany i indy-
widualny czas pracy oraz system skróconego tygodnia pracy i praca 
weekendowa. KaŜdy z tych typów zmusza pracodawcę do zarządza-
nia pracą pracownika w sposób nieosobisty, często za pośrednictwem 
takich środków komunikacyjnych, jak telefon lub poczta elektroniczna 
(poniewaŜ pracownik wykonuje część swoich obowiązków poza za-
kładem pracy). Ponadto, realizacja zadań w formie innej niŜ tradycyjna 
moŜe być powodem konfliktów między pracownikami. Pracownicy za-
trudnieni w formie tradycyjnej, nie widząc wykonywania pracy przez 
osoby zatrudnione w formie elastycznej, mogą uwaŜać ich pracę za 
nierzetelną oraz sądzić, Ŝe pracują oni w taki sposób, aby uniknąć 
nadmiaru pracy i „zrzucić” ją na nich. 

W tabelach syntetycznie zaprezentowano zalety i wady stosowa-
nia elastycznych form pracy z punktu widzenia pracownika i praco-
dawcy. 
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KONTRAKTOWANIE PRACY 

PRACODAWCA 

PLUS 

• optymalizacja kosztów obsługi 
• podniesienie bezpieczeństwa organizacji 
• przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń 
• nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników 

oraz ich szkolenia 
• niskie koszty zarządzania kontraktem 
• dostęp do specjalistów z wielu dziedzin 
• wysoka elastyczność 
• ograniczenie wydatków związanych z organizacją stano-

wiska pracy, systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 

MINUS 

• zmniejszenie kontroli czasu pracy 
• niewystarczający stopień znajomości firmy przez usługo-

dawcę, powodujący niedostosowanie oferowanych świad-
czeń do jej specyfiki 

• małe doświadczenie menedŜerów polskich firm związane 
ze współpracą z firmami outsourcingowymi 

• nieumiejętność zawierania tego rodzaju umów i skutecz-
nego egzekwowania ich realizacji 

• konieczność zatrudniania wewnątrz firmy osoby nadzoru-
jącej realizację usług outsourcingowych 

• trudności z egzekwowaniem jakości oferowanych usług 

PRACOWNIK 

PLUS 

• wysoka elastyczność 
• mniejsza kontrola czasu pracy pracownika 
• rozliczanie za efekty pracy 
• moŜliwość pracy na wysoko specjalistycznym stanowisku 

w wielu firmach 

MINUS 

• zmniejszenie kontroli czasu pracy 
• niewystarczający stopień znajomości firmy przez usługo-

dawcę, powodujący niedostosowanie oferowanych przez 
niego świadczeń do specyfiki organizacji 

• obniŜenie poziomu oferowanych usług 
• brak kontaktu ze zleceniodawcą zewnętrznym  
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PRACA NA WEZWANIE 

PRACODAWCA 

PLUS • pozwala pracodawcy wezwać pracownika do świadczenia 
pracy w dowolnym momencie  

MINUS 
• moŜliwość niestawiennictwa pracownika na wezwanie  
• ograniczona liczba zawodów, w których moŜna zastoso-

wać tę formę  

PRACOWNIK 

PLUS • moŜliwość godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego  

MINUS 
• praca wymagająca od pracownika pełnej dyspozycyjności 
• brak gwarancji wezwań i pracy oraz brak identyfikacji z fir-

mą 

PRACA DORYWCZA 

PRACODAWCA 

PLUS 

• przeniesienie obowiązku rekrutacji na wyspecjalizowane 
firmy 

• szybka moŜliwość znalezienia pracownika w przypadku 
nieoczekiwanych zdarzeń 

• obniŜenie kosztów związanego z zatrudnieniem pracowni-
ka z uwagi, iŜ najczęściej ma on wykonać jednorazowe za-
danie 

MINUS 
• moŜliwość zatrudnienia niewłaściwej osoby 
• moŜliwość wyniesienia know-how firmy 
• brak zintegrowania pracownika z zespołem  

PRACOWNIK 

PLUS 

• moŜliwość pracy u wielu pracodawców  
• moŜliwość podreperowania domowego budŜetu 
• moŜliwość godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego 
• utrzymanie kontaktu z rynkiem pracy 

MINUS 
• brak pełnego zaufania ze strony pracodawcy 
• brak zintegrowania z zespołem 
• brak „stałej” posady i związanych z tym świadczeń  
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ZADANIOWY CZAS PRACY 

PRACODAWCA 

PLUS 

• brak konieczności prowadzenia przez pracodawcę ewiden-
cji wykorzystania czasu pracy 

• zwiększenie efektywności pracowników 
• podniesienie identyfikacji pracowników z celami strategicz-

nymi firmy 
• określenie zakresu tych zadań w akcie kreującym treść 

stosunku pracy  

MINUS 

• nieracjonalne wykorzystanie czasu przez pracownika  
• konieczność prowadzenia precyzyjnych systemów oceny 

pracowników i rozliczania z powierzonych zadań  
• brak wywiązania się z powierzonych zadań 

PRACOWNIK 

PLUS 

• moŜliwość świadczenia pracy poza normalnym rytmem 
funkcjonowania zakładu pracy 

• brak potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych prze-
bywania pracownika na terenie zakładu pracy 

• moŜliwość samodzielnego ustalania przez pracownika har-
monogramu realizacji powierzonych do wykonania zadań 

• o wykonaniu pracy decyduje indywidualne zaangaŜowanie 
pracownika a nie fakt jego uczestnictwa w pracy zespoło-
wej 

• swoboda w realizacji powierzonych zadań w dowolnej i do-
godnej dla siebie porze (pod warunkiem Ŝe czas jest ade-
kwatny do powierzonych zadań) 

• moŜliwość samodzielnego wykonywania powierzonych za-
dań oraz elastyczny czas ich realizacji 

• moŜliwość godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego 

MINUS 

• brak pełnego zaufania ze strony pracodawcy 
• brak zintegrowania z zespołem 
• zmienne zapotrzebowanie na daną pracę 
• brak gwarancji i stabilności pracy  
• brak stałej posady i związanych z tym świadczeń pracow-

niczych 
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WYPOśYCZENIE PRACOWNIKA 

PRACODAWCA 

PLUS • jasno określone ramy czasowe pracy 
• bezpłatne pozyskanie odpowiedniego fachowca 

MINUS 
• brak integracji pracownika z zespołem 
• brak moŜliwości nawiązania z pracownikiem długotrwałego 

stosunku pracy 

PRACOWNIK 

PLUS • moŜliwość zdobycia nowego doświadczenie 
• poznawanie kultury organizacyjnej innych firm 

MINUS • oddelegowanie do innego pracodawcy 
• moŜliwość wystąpienia problemu z aklimatyzacją 

PRACA NA ZAST ĘPSTWO 

PRACODAWCA 

PLUS • umoŜliwia sprawne funkcjonowanie firmy, podczas długo-
trwałej absencji personelu 

MINUS • brak integracji pracownika z firmą, gdyŜ pracuje na zastęp-
stwo  

PRACOWNIK 

PLUS • moŜliwość zdobycia nowego doświadczenia 
• moŜliwość pracy w ciekawym miejscu  

MINUS 

• z reguły nieokreślony czas zatrudnienia i zakończenia pra-
cy 

• moŜliwość wystąpienia problemu z aklimatyzacją  
• rozwiązanie umowy następuje w dniu powrotu zastępowa-

nego pracownika 
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RÓWNOWAśNY CZAS PRACY 

PRACODAWCA 

PLUS 

• umoŜliwienie sprawnego funkcjonowanie firmy, uzaleŜnio-
ne cyklem produkcyjnym 

• obniŜenie kosztów pracy pracownika, którego charakter 
pracy wymaga czasowo większego zaangaŜowania niŜ 
ośmiogodzinny okres pracy 

MINUS • utrudnione rozliczanie czasu pracy 

PRACOWNIK 

PLUS 
• umoŜliwia wykorzystanie przerw pomiędzy dyŜurami na za-

łatwienie spraw rodzinnych, przez co zwiększa się moŜli-
wość godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego  

MINUS 

• wydłuŜony czas pracy, zmęczenie 
• brak unormowanego, stabilnego grafiku pracy 
• wysoka i zmienna dyspozycyjność uniemoŜliwiająca po-

dejmowanie stałych terminowo zobowiązań poza pracą  

UMOWA ZLECENIE LUB O DZIEŁO 

PRACODAWCA 

PLUS 

• brak obowiązku organizacji miejsca pracy i duŜa moŜliwość 
wpływu na jakość pracy 

• jasny i precyzyjny kształt oraz określony czas świadczenia 
pracy  

MINUS 
• zawieranie umów na wykonanie konkretnego dzieła 
• normy czasowe jasno precyzujące czas pracy 
• moŜliwość niestawiennictwa pracownika na wezwanie  

PRACOWNIK 

PLUS • moŜliwość elastycznego operowania czasem 

MINUS • brak świadczeń pracowniczych 
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WORK – SHARING 

PRACODAWCA 

PLUS 

• umoŜliwia łagodzenie skutków kryzysów 
• obniŜa koszty pracy 
• umoŜliwia uniknięcie zwolnień grupowych 
• pozwala na budowę wizerunku społecznej odpowiedzial-

ności biznesu poprzez sprawiedliwe rozłoŜenie na większą 
grupę osób kosztów kryzysu firmy 

• zwiększa wydajności pracy na jednym stanowisku  
• umoŜliwia zatrzymanie pracowników sprawdzonych i wy-

kwalifikowanych  

MINUS 

• moŜliwość wystąpienia braku jasno sprecyzowanego za-
kresu odpowiedzialności 

• trudności w ocenie i motywowaniu pracowników związa-
nych z jednym stanowiskiem pracy obsługiwanym przez 
kilku pracowników 

PRACOWNIK 

PLUS • moŜliwość zachowania aktywności zawodowej 
• często jest to ostateczna forma utrzymania pracy 

MINUS 

• ewentualny brak jasno sprecyzowanego zakresu odpowie-
dzialności 

• ograniczone moŜliwości awansu i poczucie zagroŜenia sta-
bilności 

• rozmycie odpowiedzialności i poczucie niskiej przydatności 
w firmie 

• spadek motywacji  
• obniŜenie identyfikacji z firmą 
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JOB – SHARING 

PRACODAWCA 

PLUS • umoŜliwienie zatrzymania pracowników sprawdzonych            
i wykwalifikowanych 

MINUS • trudności w jasnym sprecyzowaniu zakresu odpowiedzial-
ności 

PRACOWNIK 

PLUS 

• odpowiedzialność za całe stanowisko pracy i wszystkie 
związane z nim zadania, albo alternatywnie niektóre funk-
cje i zadania mogą być niezaleŜnie przypisane jednemu            
z nich 

• rozliczanie pracownika z wykonania jego zadań w ustalo-
nym zakresie  

• praca partnerów w róŜnych porach dnia, chociaŜ występują 
takie rozwiązania, w których obaj partnerzy pracują przez 
pewien czas jednocześnie 

• moŜliwość uczenia się od innych 
• moŜliwość wymiany pomysłów (wzajemne uczenie się) 

oraz wspólnego organizowania czasu, zadań i odpowie-
dzialności, co jest niezbędne w pracy w grupie i kształceniu 
umiejętności kierowniczych 

• moŜliwość przeznaczanie większej ilości czasu na obo-
wiązki rodzinne i sprawy osobiste – nawet w sytuacjach 
awaryjnych, gdyŜ istnieją tu większe moŜliwości znalezie-
nia zastępstwa wśród osób dzielących to samo stanowisko 
pracy 

• pozwala na utrzymanie swoich kwalifikacji i miejsca na ryn-
ku pracy 

• zwiększone moŜliwości realizacji celów osobistych dla stu-
dentów, pracowników podnoszących swoje kwalifikacje, 
pracujących małŜeństw, osób w okresie przedemerytalnym 
oraz ludzi rozpoczynający działalność biznesową 

• moŜliwość realizowania swoich zainteresowań poza pracą 
• zapobiega wypaleniu zawodowemu 

MINUS • niŜsze zarobki, gdyŜ jest to praca w niepełnym wymiarze 
godzin 
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PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU 

PRACODAWCA 

PLUS • ułatwianie przedsiębiorcom dostosowania czasu pracy pra-
cowników do aktualnych potrzeb firmy 

MINUS • generuje konflikty w pracy powodowane ograniczoną 
współpracą i róŜnym podziałem zadań 

PRACOWNIK 

PLUS 

• umoŜliwia aktywizację zawodową osób, które nie mogą 
pracować w pełnym wymiarze czasu pracy z uwagi na sy-
tuację rodzinną, podnoszenie kwalifikacji czy kontynuację 
nauki 

MINUS 

• częste konflikty pracownicze między pełno- a półetatow-
cami 

• obniŜenie poziomu świadczeń pracowniczych, w tym urlo-
pu 

• mniejsze zarobki niŜ w przypadku pracy na pełen etat 

PRACA WEEKENDOWA 

PRACODAWCA 

PLUS • moŜliwość uzupełnienia kadry przez osoby pracujące             
w weekendy 

MINUS • konieczność zapewnienia pracownikom dni wolnych 

PRACOWNIK 

PLUS 
• wolny czas od poniedziałku do czwartku, umoŜliwiający 

pracę u innych pracodawców oraz godzenie Ŝycia rodzin-
nego z zawodowym 

MINUS 

• praca w święta i dni wolne 
• weekendy są często jedynym momentem wspólnego funk-

cjonowania rodziny, dlatego teŜ ten charakter organizacji 
pracy moŜe powodować wysokie koszty rodzinne i towa-
rzyskie 
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RUCHOMY CZAS PRACY 

PRACODAWCA 

PLUS • moŜliwość elastycznego dopasowania się do potrzeb klien-
tów 

MINUS 

• moŜliwość ustalenia długości i rozkładu okresów obecności 
obowiązkowej w zaleŜności od warunków i potrzeb firmy  

• skrócony czas pracy do 4 godzin dla wszystkich zatrudnio-
nych w firmie 

PRACOWNIK 

PLUS 
• moŜliwość dostosowania godzin pracy do Ŝycia rodzinnego 
• moŜliwość samodzielnego podejmowania decyzji o godzi-

nach pracy 

MINUS • występowanie braku stabilnego harmonogramu pracy 
utrudniającego podejmowanie zobowiązań poza pracą 

INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY 

PRACODAWCA 

PLUS • zadowolenie pracownika wynikające z wpływu na czas             
i organizację czasu pracy 

MINUS • praca w innych godzinach niŜ pozostała część załogi moŜe 
powodować obniŜenie integracji oraz faworyzowanie 

PRACOWNIK 

PLUS 

• wykonywanie pracy w dotychczasowych godzinach staje 
się dla pracownika utrudnione  

• moŜliwość optymalnego dopasowania pracy do zobowią-
zań poza pracą  

MINUS • mniejsza integracja z zespołem 
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TELEPRACA 

PRACODAWCA 

PLUS 

• moŜliwości szerszej rekrutacji pracowników bez ograniczeń 
geograficznych 

• przybliŜanie usług publicznych do klienta w układzie prze-
strzennym 

• moŜliwość współpracy ze specjalistami spoza miejsca sie-
dziby firmy, spoza miasta i kraju 

• moŜliwość zatrudniania duŜej liczby osób bez posiadania 
biura 

• obniŜenie kosztów związanych z utrzymanie stanowiska 
pracy 

MINUS 

• miejsce wykonywania pracy znajduje się poza firmą, co 
skutkuje mniejszą kontrolą wykonywania pracy 

• brak bezpośredniego nadzoru nad pracownikiem 
• konieczność dostarczenia sprzętu i jego konserwacji 
• zmiana sposobu organizacji i wykonywania zadań składa-

jących się na procesy pracy  

PRACOWNIK 

PLUS 

• szansa zatrudnienia dla niepełnosprawnych  
• umoŜliwia elastyczną pracę  
• zwiększa szansę zatrudnienia, szczególnie dla osób obar-

czonych rodziną lub dojeŜdŜających 
• zwiększenie wpływu pracownika na rozkład pracy w ciągu 

dnia 
• pomaga pracownikom w równowaŜeniu pracy z obowiąz-

kami pozazawodowymi 
• umoŜliwienie współpracy z wieloma firmami 
• umoŜliwienie współpracy z firmami spoza miejsca za-

mieszkania a nawet z innego kraju 
• obniŜenie kosztów dojazdów do pracy 
• zwiększenie satysfakcję z pracy 

MINUS 

• brak integracji z zespołem 
• brak nadzoru pracy 
• rozluźnienie kontaktów z pracodawcą 
• zanik relacji towarzyskich ze współpracownikami  
• trudność z podziałem czasu na czas zawodowy i rodzinny, 

czyli rozmywanie granic Ŝycia zawodowego i rodzinnego 
• częstsza ingerencja partnera w sprawy zawodowe 
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SAMOZATRUDNIENIE 

PRACODAWCA 

PLUS 

• przekazywanie wykonywania prac prostych lub wysoko 
specjalistycznych przez osoby pracujące na własny rachu-
nek 

• wydzielenie części zadań wykonywanych w przedsiębior-
stwie na podmioty zewnętrzne 

• obniŜenie kosztów pracowniczych 
• ułatwienie moŜliwości zwolnienia pracownika poprzez roz-

wiązanie kontraktu 
• stosowanie prawa cywilnego a nie prawa pracy  

MINUS 

• moŜliwość podjęcia pracy z innym partnerem przez do-
brych pracowników  

• usamodzielnienie pracownika zmniejszające moŜliwość in-
gerencji w sposób wykonania pracy oraz jej standard  

• brak moŜliwości wykorzystania walorów pracy zespołowej         
i obniŜona kontrola pracy 

• moŜliwość monitorowania pracy i kontrolowania jej wydaj-
ności  

• zwiększone ryzyko przejęcia wiedzy firmy i wykorzystania 
jej w działalności na własny rachunek 

PRACOWNIK 

PLUS 

• moŜliwość godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego  
• kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności 
• rozwijanie przedsiębiorczości 
• moŜliwość samodzielnego ustalania czasu i rodzaju pracy 

MINUS 

• konieczność posiadania własnej działalności gospodarczej 
• odpowiedzialność za zdobycie zleceń 
• występowanie kosztów związanych z załoŜeniem i prowa-

dzeniem formy 
• brak przywilejów pracowniczych, takich jak w przypadku 

umowy o pracę 
• niskie moŜliwości pracy zespołowej, praca samodzielna 
• zagroŜenie finansowe związane z rozliczaniem działalno-
ści 



 

 

Część 2. PRACODAWCA 
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W modelu godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego pracodawca 
jest stroną, przeciwnym biegunem osobistego Ŝycia pracownika i jego 
rodziny. Odpowiedzialny społecznie i nowoczesny pracodawca, po-
szukujący nowych form organizacji pracy sprzyjających efektywności           
i konkurencyjności na rynku, moŜe stać się naturalnym sprzymierzeń-
cem w trudzie godzenia tego, co zawodowe i rodzinne. Szczególnie 
wówczas, gdy akceptuje i rozumie korzyści płynące z wdraŜania ela-
stycznych form zatrudnienia czy elastycznej organizacji czasu pracy. 
Jednak nie zawsze tak jest, a pracodawca i stawiane przez niego wy-
magania pracy są, co naleŜy tu podkreślić, naturalną przeciwwagą 
osobistych i rodzinnych wartości, priorytetów i interesów pracownika.  

Doradztwo personalne jest usługą zorientowaną na interes praco-
dawcy, postrzegając pracownika i jego kompetencje w kontekście za-
rządzania firmą. Doradca personalny pomaga pracodawcy budować 
zasoby ludzkie w firmie oraz formułować strategie ich rozwoju poprzez 
rekrutacje i inwestycje. Wydaje się, iŜ od świadomości pracodawcy 
oraz jakości doradztwa personalnego zaleŜy, jak traktowane będą za-
soby ludzkie w firmie i na ile uwzględniony zostanie ich podmiotowy, 
ludzki i osobisty kontekst. Uwzględnienie osobistego i rodzinnego 
wymiaru pracownika na równi z jego skutecznością, efektywnością 
czy efektem ekonomicznym wykonywanej pracy moŜe okazać się klu-
czem do podniesienia jakości zasobów ludzkich w firmie społecznie 
odpowiedzialnej i przyjaznej rodzinie, z którą pracownik zechce iden-
tyfikować się i razem wzrastać w poczuciu osobistego spełnienia i sa-
tysfakcji. NiezaleŜnie od intencji, czy będzie nią potrzeba zwiększenia 
konkurencyjności, podąŜania za modą, czy wysoki poziom empatii 
pracodawcy, doradca personalny odgrywa kluczową rolę w promocji          
i wdraŜaniu elastycznych form pracy ułatwiających pracownikom oso-
bistą satysfakcję z pracy oraz godzenie Ŝycia zawodowego i rodzin-
nego.  
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Oczywiście rolę tę doradca personalny wykona pełniej, uwzględ-
niając pozaekonomiczne aspekty elastycznych form pracy oraz kon-
tekst osobisty pracownika wraz z jego potrzebami, wartościami i trud-
nościami, które będzie musiał przezwycięŜać pracodawca w trakcie 
wdraŜania elastycznych form pracy. Zgodnie z ideą poradnika niniej-
sza część publikacji ukazuje elastyczne formy pracy oraz moŜliwości 
godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego w perspektywie interesów         
i strategii pracodawcy, jako jeden z trzech istotnych kontekstów tego 
zagadnienia. Jednocześnie jest okazją dla doradców zawodowych              
i psychologów rodzinnych do poznania obszarów i problematyki pracy 
doradców personalnych oraz ich roli w promowaniu elastycznych form 
pracy i równowagi pomiędzy Ŝyciem zawodowym i rodzinnym. Wiedza 
na temat pracy i kompetencji doradców personalnych niech będzie dla 
pozostałych specjalistów poradnictwa na rynku pracy inspiracją i za-
chętą do pełniejszych interwencji i porad w codziennej pracy z klien-
tem. 

2.1. DORADZTWO PERSONALNE 

Definicję oraz ramowy opis funkcjonowania doradztwa personal-
nego prezentuje art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej zapisami, jed-
nostka świadcząca usługi doradztwa personalnego naleŜy do tzw. 
agencji zatrudnienia, które są niepublicznymi jednostkami organiza-
cyjnymi (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., art. 6, ust. 6). Doradztwo 
personalne polega w szczególności na:  

• prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu 
kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech 
niezbędnych do wykonywania określonej pracy;  

• wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na okre-
ślone stanowiska pracy;  

• weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifi-
kacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psy-
chologicznych (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., art. 18 ust. 
4). 
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Potoczna wiedza na temat usług świadczonych przed doradców 
personalnych wykracza jednak istotnie poza obszar działań nakreślo-
ny ustawą. Analiza ofert profesjonalnych firm zajmujących się doradz-
twem personalnym wskazuje duŜo szersze spektrum usług, takich jak: 
doradztwo w zakresie rekrutacji i selekcji personelu, analiza stanu za-
sobów ludzkich w organizacji w celu przygotowania planu zatrudnie-
nia, audyt personalny, opracowywanie opisów stanowisk pracy, dia-
gnozowanie i profilowanie kompetencji personelu, analiza i opraco-
wywanie systemów wartościowania pracy, motywacyjnego i wynagra-
dzania oraz ocen pracowniczych, a takŜe administrowanie kadrami 
(prowadzenie płac i rozliczeń z budŜetem) czy doradztwo prawne 
związane z zatrudnianiem i utrzymaniem personelu.  

Niektóre firmy doradztwa personalnego świadczą równieŜ usługi 
szkoleniowe, dzięki czemu są w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebo-
wanie przedsiębiorców w zakresie realizacji funkcji personalnej                 
w swoich firmach. Inne firmy świadczą równieŜ usługi pośrednictwa 
pracy, w tym za granicą u pracodawców zagranicznych, pracy tym-
czasowej oraz leasingu pracowniczego (bazy firm doradztwa perso-
nalnego na stronach internetowych).  

Wszechstronność i bogactwo usług oferowanych przez firmy do-
radztwa personalnego na polskim rynku moŜe dziwić, szczególnie 
wobec faktu, iŜ usługi doradztwa personalnego w Polsce nie są spe-
cjalnie popularne. Szacuje się, Ŝe w Polsce działa około 500 oddzia-
łów firm doradczych, a z ich usług korzysta zaledwie jedno na sto 
przedsiębiorstw polskich oraz około 15% firm zagranicznych (Hernik 
A., 2006). Warto podkreślić, iŜ w krajach, takich jak Stany Zjednoczo-
ne czy Wielka Brytania agencje doradztwa personalnego są prawie 
tak liczne jak oddziały banków, a w samym Szanghaju działa około              
2 tys. tego typu biur. Polski rynek doradztwa personalnego jest zatem 
stosunkowo mało wykształcony (Hernik A., 2006). Badania wykazują, 
Ŝe wciąŜ większość firm samodzielnie przeprowadza rekrutację, co 
trzecia częściowo korzysta z usług firm doradztwa personalnego,               
a tylko 17% w całości zlecia przeprowadzenie rekrutacji specjalistycz-
nym firmom, nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych zleceniach wy-
mienionych powyŜej. 
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Niewątpliwie przyczyną tego stanu rzeczy jest niewystarczająca 
wiedza na temat funkcji doradztwa personalnego w nowoczesnym za-
rządzaniu firmą.  

Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wy-
raźny spadek bezrobocia i deficyt specjalistów na polskim rynku pracy 
zmuszają samodzielnych jak dotąd przedsiębiorców do korzystania             
z usług agencji doradztwa personalnego. Coraz bardziej wymagające 
firmy oczekują od doradztwa personalnego pozyskania pracowników 
wysoko wykwalifikowanych, skłonnych do podejmowania zobowiązań 
w bardziej elastycznych formułach oraz ochrony posiadanych kadr 
poprzez wdraŜanie bardziej przyjaznych i elastycznych rozwiązań                  
w organizacji ich pracy. Tym samym doradztwo personalne staje 
przed wyzwaniem wykorzystania warunków elastycznych form pracy 
w trudnych poszukiwaniach specjalistów oraz wdraŜania elastycznych 
rozwiązań w usystematyzowaną i efektywną pracę doświadczonych 
pracowników.  

Warto wiedzieć zatem, na jakim etapie i w jakim obszarze usług 
doradztwa personalnego moŜe pojawić się okazja wdroŜenia ela-
stycznych form pracy lub konieczność radzenia sobie z ich konse-
kwencjami. W tym celu, dla uporządkowania wiedzy o przedmiocie do-
radztwa personalnego, zaprezentowane zostaną jego podstawowe 
obszary doradcze i kluczowe funkcje w zarządzaniu zasobami ludzki-
mi w firmie.  

2.1.1. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO  

Rekrutacja i selekcja lub dobór personelu są najbardziej popular-
nymi usługami, z których korzystają polskie przedsiębiorstwa. Agencje 
doradztwa personalnego stosują sprawdzone techniki „kojarzenia” 
przyszłych pracodawców z przyszłymi pracownikami. Najczęściej po-
sługują się takimi metodami doboru personelu, jak: bazy danych kadr, 
profesjonalne ogłoszenia prasowe oraz poszukiwanie bezpośrednie, 
popularnie zwane executive search lub head hunting. Poszukiwania 
bezpośrednie pracowników na określone stanowiska, zazwyczaj naj-
wyŜsze, o strategicznym znaczeniu dla firmy oraz wysokiej klasy spe-
cjalistów realizowane są według określonej metodologii. Bardzo istot-
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na jest szeroka sieć kontaktów, system komunikacji oraz bazy danych, 
które umoŜliwiają identyfikację kandydatów na stanowiska z określo-
nymi wymogami. W poszukiwaniach bezpośrednich firmy docierają do 
osób, które niekoniecznie myślą o zmianie pracy, a często charaktery-
zują się unikatowymi na rynku kompetencjami. Zdarza się, Ŝe stosując 
tę formę doboru, doradca personalny przeprowadza szczegółową 
analizę rynku oraz branŜy pod kątem pozyskania kandydata o kwalifi-
kacjach najbardziej zbliŜonych do oczekiwań zleceniodawcy. Doradcy 
personalni posiadają znajomość rynków pracy w poszczególnych re-
gionach kraju, co zwiększa szanse zatrudnienia danego pracownika 
na określonym obszarze geograficznym.  

Drugą grupą form doradztwa personalnego są usługi związane             
z rozwojem personelu, które nie są jeszcze na polskim rynku tak po-
pularne jak usługi rekrutacyjne. Niemniej warto spojrzeć na ten rodzaj 
usług, gdyŜ rozwijająca się świadomość pracodawców na temat roli 
zarządzania personelem z uwzględnieniem szerszej gamy elementów 
funkcji personalnej oraz presja konkurencyjności powodują, iŜ doradca 
personalny coraz częściej będzie pracował w obszarze tej grupy 
usług. Jednocześnie naleŜy podkreślić, co zostanie wykazane w dal-
szej części podręcznika, iŜ usługi te w równej mierze jak rekrutacja 
powinny uwzględniać specyfikę i konsekwencje wdraŜania elastycz-
nych form pracy. 

2.1.1.1. Dobór personelu 

ZłoŜenie zlecenia rekrutacyjnego rozpoczyna się najczęściej spo-
tkaniem wprowadzającym, rozmową lub wywiadem poświęconym roz-
poznaniu potrzeb klienta w zakresie zatrudnienia. Po wstępnym wy-
wiadzie przygotowywana jest oferta, w której proponuje się metodolo-
gię i ramy czasowe oraz określa koszty wykonania usługi. Przy tej 
właśnie okazji, precyzowania oferty na usługę rekrutacyjną, doradcy 
personalni mogą promować elastyczne formy zatrudnienia i organiza-
cji czasu pracy, które moŜna ująć w opisie stanowiska i środowiska 
pracy. Warunkowane jest to jednak tym, Ŝe obowiązki i zadania przy-
pisane do tego stanowiska umoŜliwiają ich realizację poza zakładem 
pracy lub tradycyjnymi godzinami pracy. 
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Realizację usługi rozpoczyna się od spotkania informacyjnego,            
w czasie którego członkowie zespołu rekrutacyjnego identyfikują, wy-
korzystując wspomniane uprzednio metody doboru kadr, docelową dla 
klienta grupę kandydatów. Proces selekcji składa się zazwyczaj                 
z dwóch etapów. W pierwszym, w zaleŜności od wyboru metody po-
zyskania kandydatów, następuje analiza aplikacji pisemnych (listu mo-
tywacyjnego, danych biograficznych przygotowanych w formie CV 
oraz innych wymaganych dokumentów), otrzymanych w wyniku ogło-
szenia prasowego, anonsu zamieszczonego na stronach interneto-
wych lub wyselekcjonowanych w bazie danych.  

Rekrutacja i selekcja są procesem obarczonym pewnym ryzykiem, 
dotyczy to w szczególności wyboru odpowiednich kryteriów doboru 
pracowników (Lipka A., 2002). W przypadku selekcji pracowników, 
którzy mają podjąć pracę w formie elastycznej, naleŜy dobrze prze-
analizować kryteria i nadać im odpowiednie priorytety, tzn. ustalić, ja-
kie kryteria są waŜniejsze, np. wykształcenie, doświadczenie, intuicja, 
bezinteresowność lub dobra organizacja czasu pracy. Nieodpowiedni 
wybór kandydata w procesie selekcji moŜe powodować tzw. ryzyko 
decyzji alokacyjnych (Lipka A., 2002). Dotyczy to zwłaszcza personelu 
o wysokim potencjale i specjalistycznej wiedzy. Zwraca się uwagę na 
niebezpieczeństwo niedostrzeŜenia w tym przypadku atutów osób, 
które są bardzo samodzielne, jednocześnie nie eksponują swojej war-
tości w pracy zespołowej, lub odwrotnie – podkreślają swoją rolę                
w zespole, ale ich wyniki de facto są osiągane przede wszystkim dzię-
ki pomocy zespołu (Szmidt Cz., 2000). 

Po przygotowaniu docelowej listy kandydatów doradcy rozpoczy-
nają kontaktowanie się z potencjalnymi pracownikami. Nie otrzymują 
oni jednak zwykle informacji pozwalającej na zidentyfikowanie klienta, 
zanim nie spotkają się bezpośrednio z doradcą personalnym.  

Do drugiej fazy selekcji zapraszani są tylko ci kandydaci, którzy 
spełnili ramowe kryteria selekcyjne. W jej trakcie doradcy wykorzystu-
ją zróŜnicowane techniki i narzędzia selekcyjne, a spośród nich naj-
częściej wykorzystuje się wywiad. Większość doradców personalnych 
stosuje wywiady ustrukturalizowane, czyli specjalnie przygotowane 
formularze. W praktyce wykorzystuje się tzw. „wywiad w oparciu                
o kompetencje”, który umoŜliwia doradcy identyfikację u kandydata 
konkretnych cech, które są widoczne w poprzednich osiągnięciach. 
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Taką formę wywiadu stosuje się przy poszukiwaniu kandydata na sta-
nowisko wymagające specjalistycznych kompetencji: konsultanta, kie-
rownika produktu, technologa, inŜyniera konkretnej branŜy czy techno-
logii. Podczas rozmowy bada się nie tylko rezultaty i osiągnięcia kan-
dydatów, ale równieŜ sposób ich osiągnięcia. Nadrzędnym celem wy-
wiadu jest weryfikacja, czy kandydaci znajdowali się kiedyś w sytu-
acjach, które mogą pojawić się w związku z wymaganiami stanowiska 
pracy, następnie, czy wykonywali określone zadania oraz jakie działa-
nia podejmowali, aby je wykonać (McKenna E., Beech N., 1997). 

Podczas selekcji kandydatów firmy doradztwa personalnego poza 
wywiadem wykorzystują testy psychometryczne. Najczęściej są to te-
sty osobowości, inteligencji, badające motywację i zdolności.  

Skuteczną techniką badania kandydatów, zwłaszcza w sytuacji 
opisanej wyŜej, są referencje. Trafność tego narzędzia moŜe być 
zwiększona poprzez sprawdzenie referencji z przebiegu poprzedniej 
pracy zawodowej. Bardzo istotne jest wcześniejsze przygotowanie ze-
stawu pytań pomocnych dla sprawdzenia referencji, a w przypadku 
stanowisk o kluczowym znaczeniu dla firmy osobiste spotkanie z jed-
nym z dawnych przełoŜonych kandydata (Marciniak J., 1999; Zbie-
gień-Maciąg L., 1996). Podczas takiej weryfikacji powinno się połoŜyć 
nacisk w szczególności na osiągnięcia kandydata i jego skuteczność 
w aktywności zawodowej, czyli kryteria oceny, które są mierzalne i po-
równywalne. 

Firmy doradztwa personalnego, rekrutując osoby na stanowiska 
kluczowe, handlowców lub na stanowiska, gdzie trudno podczas in-
nych technik zdiagnozować oczekiwane przez klienta kompetencje, 
często wykorzystują ośrodek oceny, czyli assessment center. Techni-
ka ta polega na wszechstronnym i równoczesnym badaniu przez pro-
fesjonalnych sędziów – asesorów wielu kandydatów w ciągu dłuŜsze-
go okresu czasu, często w ciągu kilku dni. W trakcie ośrodka oceny 
wykorzystywane są takie narzędzia, jak: dyskusja grupowa, testy pro-
jekcyjne, analiza biografii, testy inteligencji i zdolności, wygłoszenie 
przemówienia, prezentacje, gry symulacyjne i decyzyjne oraz wywiad. 
Jest to metoda niezwykle trafna, ale kosztowna. Zawsze wiąŜe się 
ona z koniecznością autorskiego przygotowania lub modyfikacji po-
wszechnie stosowanych narzędzi selekcyjnych przez wyspecjalizowa-
nych konsultantów, co umoŜliwi dostosowanie ich do oczekiwań i wy-
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magań danego klienta. Gry symulacyjne i decyzyjne, zadania i testy 
psychometryczne oraz dyskusje grupowe powinny być odpowiednio 
przygotowane tak, aby sprawdziły kompetencje wskazane przez klien-
ta.  

Doradca personalny, dysponujący kilkoma odpowiednimi kandyda-
tami, kontaktuje się z klientem w celu zorganizowania prezentacji naj-
bardziej odpowiednich kandydatów. Składają się na nią m.in. raporty      
o rekomendowanych osobach wraz z rankingiem, w których przed-
stawia się najczęściej informacje na temat osobowości, doświadcze-
nia zawodowego oraz motywacji kandydata. Podczas prezentacji 
przedstawia się czasem równieŜ raport z poszukiwań i analizy rynku 
pracy dla obsadzanego stanowiska.  

W wyniku prezentacji kandydatów i rozmów z przedstawicielem 
klienta następuje wybór najbardziej, zdaniem klienta, odpowiedniej 
osoby. Często agencje udzielają kilkumiesięcznej gwarancji na świad-
czenie usług rekrutacyjnych. Na Ŝyczenie niektórych klientów doradcy 
personalni uczestniczą w końcowych rozmowach z kandydatami, pro-
ponują zgodny z potrzebami zestaw pytań i sprawdzianów lub poma-
gają przeprowadzić analizę zmierzającą do dokonania ostatecznego 
wyboru. Warto pamiętać, Ŝe niezaleŜnie od stosowanych metod i tech-
nik poszukiwania kandydatów, ocena kompetencji, dokonywana                 
w ramach procedury rekrutacji i selekcji, ma charakter relatywny. Oce-
niając kandydatów, doradcy personalni starają się znaleźć odpowiedź 
na pytanie: w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania konkretnego 
stanowiska pracy? Ich ocena zawsze uwzględnia wymagania, wynika-
jące ze specyfiki firmy, dla której aktualnie pracują. Jeśli w jednym 
przypadku kandydat nie otrzymał pozytywnej rekomendacji, nie ozna-
cza to zatem, Ŝe w innym ocena będzie taka sama. Wraz ze zmianą 
wymagań stawianych przez zlecającą firmę zmianie ulec moŜe takŜe 
ocena kandydata. 

2.1.1.2. Motywowanie, ocenianie i rozwój personelu 

Kolejnym kluczowym przedmiotem doradztwa personalnego, obok 
tradycyjnej rekrutacji i selekcji personelu, jest usługa w zakresie pro-
jektowania i wdraŜania systemów motywacyjnych związanych z oceną 
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i wynagradzaniem pracowników. W usługach tych rola doradcy perso-
nalnego promującego elastyczne rozwiązania powinna orientować się 
na zwracaniu klientom uwagi na występowanie innego rodzaju potrzeb 
i motywacji u osób zatrudnionych w formie elastycznej. Konstruując 
czy modyfikując system motywacyjny doradca personalny moŜe zare-
komendować takie rozwiązania, które objęłyby równieŜ pracowników 
zatrudnionych w elastycznej formie. Rekomendowanym rodzajem wy-
nagradzania moŜe być wynagradzanie za kompetencje lub za wyniki 
organizacji czy teŜ działu w powiązaniu z wynikami indywidualnymi. 
Rola doradcy personalnego w tej sytuacji moŜe polegać na precyzyj-
nym określeniu i sprofilowaniu kompetencji osoby zatrudnionej w for-
mie elastycznej oraz określeniu norm i kryteriów oceny. 

Doradca personalny powinien pamiętać, Ŝe mogą wystąpić spore 
trudności przy określaniu kompetencji osoby pracującej w domu, na 
wezwanie, dorywczo lub teŜ w formie dzielenia czasu pracy. Trudno-
ści mogą wynikać z wpływu czynników niezaleŜnych od pracownika 
na realizację zadań, takie jak ryzyko czasowe, słabe moŜliwości zaob-
serwowania kompetencji interpersonalnych w zakresie współpracy 
oraz organizacji czasu pracy. Czynności wykonywane przez taką oso-
bę są trudne do zaobserwowania, poniewaŜ przebywa w zakładzie 
pracy mniej niŜ osoby zatrudnione w formie tradycyjnej, a większość 
czynności jest podejmowana w domu, do którego doradca personalny 
dostępu raczej nie ma. Taka sytuacja na doradcy personalnym wymu-
sza modyfikację dotychczas wykorzystywanych narzędzi oceny pra-
cowników.  

Projektowanie na zlecenie klienta systemu ocen pracowniczych, 
uwzględniającego osoby zatrudnione w formie elastycznej, wymagało 
będzie od doradcy personalnego przeanalizowania dotychczas wyko-
rzystywanych do oceny kryteriów i narzędzi. Podczas realizacji tego 
rodzaju usługi pojawić się moŜe tzw. ryzyko ewaluacyjne związane             
z procesem powstawania, formułowania oraz wyraŜania opinii o ce-
chach osobowościowych pracownika, jego zachowaniach i uzyskiwa-
nych wynikach. Ryzyko doboru kryteriów jest tym wyŜsze, im bardziej 
specjalistyczne obowiązki realizuje oceniany i im mniej są one ruty-
nowe. Dokonując oceny, przeanalizować naleŜy determinanty pracy 
zaleŜne i niezaleŜne od ocenianego. Korzystać naleŜy równieŜ ze 
wszelkich źródeł informacji o pracownikach i rzetelnie je weryfikować 
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(Lipka A., 2002). Weryfikacja taka, w przypadku pracownika pracują-
cego w formie elastycznej, nie zawsze jest moŜliwa do wykonania ze 
względu na pracę poza zakładem pracy. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe pracownicy oczekują przy wdroŜeniu systemu 
ocen przede wszystkim tego, Ŝe zostaną docenione ich wysiłki i wkład 
w realizowanie zadań przedsiębiorstwa. W przypadku pracy poza za-
kładem trudno jest zaobserwować wymierny wkład i wysiłek, poniewaŜ 
pracownik zatrudniony w formie elastycznej przebywa w zakładzie 
pracy rzadziej niŜ ten, którego zatrudniono w sposób tradycyjny. Po-
nadto, jak wykazało testowanie elastycznych form pracy, pracodawcy 
mają większe oczekiwania w zakresie dyspozycyjności pracowników             
i uwaŜają, tak jak i współpracownicy, Ŝe telepracownik nic w domu nie 
robi. Pracownicy oczekują równieŜ, Ŝe ich cechy oraz umiejętności 
poddane zostaną obiektywnej ocenie i będą mogli przedyskutować jej 
wyniki z kimś doświadczonym. Oczekują takŜe pomocy w zidentyfiko-
waniu popełnianych dotychczas błędów oraz stworzeniu warunków,                   
w których moŜliwa będzie ich naprawa. Oczekiwania te trudno jest 
jednak spełnić ze względu na pracę poza siedzibą firmy. Pracownicy 
oczekują równieŜ moŜliwości wyraŜenia swoich poglądów na funkcjo-
nowanie działu, mając przekonanie, Ŝe ich opinie są powaŜnie brane 
pod uwagę (Sidor-Rządkowska M., 2000).  

Projektując narzędzia oceny pracownika, doradca personalny po-
winien pamiętać, Ŝe osób zatrudnionych w formie elastycznej nie moŜ-
na ocenić tak, jak pracujących w formie tradycyjnej, chociaŜby ze 
względu na fizyczną nieobecność w zakładzie pracy oraz brak odpo-
wiedniej ilości interakcji. Niektórzy pracownicy, nawet pracujący w tym 
samym dziale, co osoba zatrudniona w formie elastycznej mogą jej nie 
znać, nie widzieć, a tylko słyszeć przez telefon. JeŜeli pracownicy za-
trudnieni w formie tradycyjnej otrzymają arkusz oceniający osobę za-
trudnioną w formie elastycznej mogą nie odpowiedzieć na niektóre py-
tania lub udzielić nierzetelnych odpowiedzi. JeŜeli wobec osób zatrud-
nionych w formie elastycznej zastosuje się inne kryteria, niŜ wobec 
tych, którzy pracują w formie standardowej, to powstanie problem, jak 
porównać uzyskane z oceny pracowniczej wyniki. Ryzyko ewaluacyj-
ne dotyczy równieŜ metod i technik oceniania. Przy punktowych ska-
lach ocen moment krytyczny istnieje juŜ przy „przydzielaniu” wag 
(punktów) danemu kryterium oceny. Niewielkie róŜnice punktowe mo-
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gą zdecydować o uzyskaniu łącznej oceny – moŜe niŜszej niŜ oczeki-
wana, ze względu na fakt trudności w ocenie, o którym pisano wyŜej. 
Podobny problem dotyczy skal behawioralnych, które są bardzo pra-
co- i czasochłonne. Mogą one nie opisywać tych zachowań oceniane-
go, które mają istotny wpływ na wykonanie zadań przypisanych da-
nemu stanowisku. W przypadku osób zatrudnionych w formie ela-
stycznej przyczyną tego moŜe być niewystarczająca moŜliwość ob-
serwacji rodzajów zachowań, poniewaŜ wykonują oni swoje zadania          
w innym, niŜ zakład, miejscu pracy  (Lipka A., 2002). 

Konsekwencją lub integralną częścią oceny i motywowania pra-
cowników są usługi w zakresie przygotowania planu rozwoju persone-
lu. Doradca personalny moŜe na tym etapie promować pracowników 
zatrudnionych w formie elastycznej, poniewaŜ jak wykazano w bada-
niach potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego takich pracowników 
są większe, a sami pracownicy widzą często moŜliwości rozwoju poza 
firmą. Badania wykazały, Ŝe aby sprostać coraz większym wymaga-
niom stawianym przez pracodawców i skutecznie konkurować o pozy-
cję zawodową, kobiety podejmują dodatkowy wysiłek w celu uzupeł-
nienia wykształcenia, podwyŜszenia go lub ukończenia rozpoczętej 
edukacji. Dlatego teŜ statystycznie kobiety zarówno pracujące, jak             
i bezrobotne mają wyŜszy poziom wykształcenia niŜ męŜczyźni (Bal-
cerzak-Paradowska B., Kołaczek B., 2001). Tendencja taka utrzymuje 
się od kilkunastu lat. W 1988 roku liczba kobiet z wykształceniem 
wyŜszym była niŜsza niŜ męŜczyzn, natomiast w 2002 roku zauwaŜa 
się juŜ zaleŜność odwrotną. Warto równieŜ podkreślić, Ŝe w ciągu            
15 lat dwukrotnie więcej kobiet niŜ męŜczyzn uzyskało wykształcenie 
wyŜsze. RóŜnica na korzyść kobiet odnosi się równieŜ do średniego             
i policealnego poziomu wykształcenia. Świadczy to o zmianie postaw 
kobiet wobec swojej roli społeczno-zawodowej oraz o dostrzeganiu 
znaczenia wykształcenia w pozyskaniu i utrzymaniu pracy. Generalny 
wniosek jest oczywisty, iŜ kobiety są lepiej wykształcone niŜ męŜczyź-
ni (Informacja o stanie.., 2003). Tę naturalną skłonność do podnosze-
nia kwalifikacji przez kobiety moŜna wykorzystać w projektowaniu poli-
tyki rozwoju i szkoleń, uwzględniając kobiety zatrudnione w formie ela-
stycznej. 
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2.1.2. FUNKCJA PERSONALNA ZARZ ĄDZANIA 

Kierowanie ludźmi jest jedną z najwaŜniejszych funkcji zarządza-
nia oraz metodą zarządzania zatrudnieniem, zmierzającą do uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie 
wysoce zaangaŜowanych i wykwalifikowanych pracowników, przy 
uŜyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych (Arm-
strong M., 2000). W procesie kierowania w odniesieniu do zespołów 
ludzkich wyodrębnia się następujące funkcje: planowanie, rekrutacja             
i selekcja, ocena, wynagradzanie, rozwój (Kostera M., 1997) lub po-
dobnie w innym ujęciu: dobór zawodowy, pobudzanie do działania, 
koordynacja pracy zespołowej, kontrolowanie wyników, stymulowanie 
kształcenia i rozwoju pracowników, ocenianie, nagradzanie i awanso-
wanie pracowników (Penc J., 2000).  

Współcześnie firmy wdraŜają filozofię strategicznego zarządzania, 
czyli procesu nastawionego na formułowanie i wdraŜanie strategii, któ-
re sprzyjają wyŜszemu stopniowi zgodności organizacji z jej otocze-
niem i osiągnięciu celów strategicznych (Griffin R.W., 2002). W zakre-
sie strategicznego zarządzania kadrami uwzględniane są takie działa-
nia, jak: traktowanie ludzi jako podstawowy kapitał firmy, branie pod 
uwagę wpływu otoczenia, konkurencji i rynku pracy, powiązanie stra-
tegii personalnej z ogólną strategią przedsiębiorstwa i kulturą firmy, 
wspieranie potrzeb działań proaktywnych, a nie reaktywnych, podkre-
ślanie znaczenia pojęć społecznych oraz zmiana i rozwój. Firmy zmie-
rzają do zbudowania tzw. organizacji uczącej się, czyli stale podno-
szącej potencjał swojej własnej inteligencji. Zmiany obejmują równieŜ 
funkcję personalną, w zakresie której formułuje się strategię personal-
ną. Ponadto, w ramach zmian wdraŜa się tzw. strategiczne zarządza-
nie kadrami. Przedmiotem zarządzania w takiej formie są ludzie trak-
towani jako podmioty. Pracownik musi stawać się podmiotem, w inte-
resie którego będzie leŜeć dbałość o kondycję i przyszłość firmy, ma-
jącym poczucie pewności pracy i satysfakcji z dobrego jej wykonywa-
nia, a takŜe odpowiedzialności nie tylko za wyniki, ale i za kształt or-
ganizacji procesu pracy (Penc J., 2000). 

Nowe podejście do zagadnienia strategicznego zarządzania zaso-
bami ludzkimi i zmieniające się przepisy prawne wpływają na zmiany 
postaw pracodawców w zakresie form zatrudnienia i utrzymania per-
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sonelu – z tradycyjnych na elastyczne. Przedsiębiorstwa są zmuszone 
do szybkiego dostosowywania wykorzystywanych technologii do coraz 
częściej zmieniających się warunków produkcji i wymogów rynku, 
gdyŜ wyroby większości firm cechuje niestabilność popytowa. Jest to 
wynikiem równieŜ trendu odchodzenia od produkcji masowej w kie-
runku elastycznej specjalizacji, zorientowanej na potrzeby indywidual-
nego klienta. Ponadto, firmy działają pod duŜą presją konkurentów do-
tyczącą obniŜania kosztów działalności, w tym zatrudnienia. 

Obecnie w procesach zarządzania podkreśla się efektywność                
i równość szans (McKenna E., Beech N., 1997). Takie podejście stwa-
rza moŜliwości rozwoju zawodowego wykwalifikowanym osobom 
(głównie kobietom), które mają rodziny i pragną godzić obie podsta-
wowe role – rodzinną z zawodową. Na podstawie przeglądu dostępnej 
literatury związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi, moŜna 
stwierdzić, Ŝe na funkcję personalną składają się rekrutacja i selekcja 
kadr oraz adaptacja nowo przyjętych, budowanie zespołu i formuło-
wanie procesu komunikacji (zarządzanie komunikacją w firmie), for-
mułowanie systemu motywacyjnego i wynagradzania, wartościowanie 
pracy, delegowanie uprawnień, projektowanie sytemu oceny pracow-
niczej i zarządzanie kompetencjami, rozwój personelu, w tym kształ-
towanie polityki szkoleniowej oraz funkcje kontrolne (administrowanie 
kadrami).  

KaŜdy z wymienionych wyŜej elementów funkcji personalnej nale-
Ŝy rozpatrywać w zaleŜności od formy zatrudnienia personelu, inaczej 
w przypadku zatrudnienia pracownika w formie tradycyjnej, a inaczej 
w formie elastycznej. Związek elementów zarządzania zasobami ludz-
kimi, a w szczególności zagroŜenia stosowania elastycznych form 
pracy, omówione zostały w rozdziale 1.2. niniejszej publikacji. 

PoniŜej zostaną omówione wspomniane elementy funkcji perso-
nalnej. 

2.1.2.1. Rekrutacja i selekcja kadr 

Według T. Listwana, rekrutacja i selekcja kadr są jednym z naj-
istotniejszych elementów rozwoju oraz istnienia kaŜdego przedsię-
biorstwa (Listwan T., 1999). Dlatego teŜ, ten element funkcji personal-
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nej zostanie omówiony dokładniej niŜ pozostałe. Pozyskiwanie kadr 
powinno być poprzedzone czynnościami planistycznymi, takimi jak 
diagnoza utrzymywanego stanu zasobów ludzkich i prognoza potrzeb 
kadrowych wynikających ze strategii rozwoju. W takim rozumieniu, re-
krutacja jest definiowana jako pozyskanie właściwych pracowników, 
zgodnie z bieŜącymi i przyszłymi potrzebami kadrowymi firmy. Efek-
tem diagnozy jest plan zatrudnienia lub plan potrzeb kadrowych. 
Przygotowując go naleŜy zastanowić się nad liczbą pracowników, któ-
rzy będą potrzebni do wykonania zadań przewidzianych w strategii 
funkcjonowania firmy oraz nad kompetencjami, jakie powinni oni po-
siadać. W dłuŜszej perspektywie przygotowanie takiego planu zatrud-
nienia ma charakter prognozowania bądź planowania strategicznego 
(Gableta M., 1999). Dlatego teŜ, niektórzy autorzy stosują pojęcie se-
lekcji strategicznej, będącej częścią strategicznego myślenia organi-
zacji zarówno w fazie jej formułowania, jak i wdraŜania (Lundy O., 
Cowling A., 2000). 

Głównym załoŜeniem procesu rekrutacji jest pozyskanie pracow-
ników w celu realizacji przygotowanego planu zatrudnienia, przy czym 
stanowiska pracy powinny zostać obsadzone zgodnie z celami ogól-
nymi i strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa (Gableta M., 1999).            
W związku z powyŜszym, zanim rozpocznie się proces rekrutacji oraz 
selekcji, naleŜy przygotować dokładny opis stanowiska pracy, które 
jest zasadniczym elementem struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa (Jasiński, 1999). KaŜdy opis powinien zawierać takie informacje, 
jak: nazwa stanowiska oraz dział, do którego, zgodnie ze strukturą or-
ganizacyjną, jest przyporządkowane wraz z opisem zaleŜności słuŜ-
bowych i funkcjonalnych, dalej nadrzędny cel (misja) stanowiska, 
główne zadania i czynności, zakres odpowiedzialności, współpraca ze 
stroną trzecią (wewnątrz i na zewnątrz organizacji), warunki pracy 
wraz z wynagrodzeniem, przydzielonymi środkami pracy oraz opisem 
kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji psychospołecznych. Takie 
wyodrębnienie składników stanowiska pracy jest nazywane specyfika-
cją pracy, będącą wizerunkiem osoby, która „będzie w stanie z powo-
dzeniem wykonywać zadania związane z daną pracą” (McKenna E., 
Beech N., 1997). Najczęstszymi modelami doboru kadr są model sita 
oraz kapitału ludzkiego, których wykorzystanie zaleŜy m.in. od potrzeb 
firmy, jej wielkości, struktury oraz etapu „Ŝycia”, a takŜe dostępności 
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podaŜy zasobów pracy. Stosowanie przez przedsiębiorstwo modelu 
kapitału ludzkiego jest okazją do pozyskania zatrudnienia przez kobie-
ty posiadające rodzinę, poniewaŜ model ten zakłada, Ŝe człowiek, gdy 
stworzy się mu odpowiednie warunki (np. zapewni zatrudnienie w ela-
stycznej formie), jest zdolny i skłonny do rozwoju. Ponadto zakłada się 
w nim, Ŝe organizacja pozyskuje osoby, które szybko się uczą, z ba-
dań wynika zaś, iŜ kobiety są lepiej wykształcone niŜ męŜczyźni, czyli 
chętniej się dokształcają (Informacja o stanie..., 2003; Kobiety w Pol-
sce…, 2003; Głogosz D., 2001). Praca tymczasowa jest doskonałym 
rozwiązaniem równieŜ dla osób nieposiadających doświadczenia za-
wodowego. Mają one moŜliwość nawiązania współpracy z wieloma 
pracodawcami. Dzięki temu mogą zdobyć w krótkim czasie doświad-
czenie zawodowe lub poszerzyć umiejętności i kwalifikacje. Tak więc, 
model kapitału ludzkiego z pewnością ułatwia godzenie Ŝycia rodzin-
nego z zawodowym. 

Końcowym etapem rekrutacji jest selekcja, którą definiuje się jako 
zespół działań mający na celu wybranie, według kryteriów efektywnej 
obsady danego stanowiska pracy, odpowiedniego kandydata spośród 
określonej grupy. Proces ten obejmuje pomiar, podejmowanie decyzji 
oraz ocenę (Lundy O., Cowling A., 2000). Zamierzając zatrudnić oso-
bę w formie elastycznej, np. jako telelepracownika, naleŜy szczególną 
uwagę zwrócić na budowę kryteriów oraz narzędzi selekcyjnych. Ce-
lem selekcji jest identyfikacja m.in. takich cech, jak: samodzielność, 
samokontrola, umiejętność zarządzania własnym czasem pracy, wy-
soki poziom komunikowania się, otwartość, którymi powinny charakte-
ryzować się osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w formie ela-
stycznej. 

W procesie rekrutacji wykorzystywane są róŜne formy selekcji 
kandydatów do pracy. Najczęściej są to: rozmowa kwalifikacyjna (wy-
wiad), testy psychologiczne, ośrodki oceny, referencje, dane biogra-
ficzne oraz grafologia. Rekrutacja jest nie tylko procesem poszukiwa-
nia wystarczająco duŜej liczby kandydatów na określone stanowisko 
pracy, ale pełni ona równieŜ rolę informacyjną i motywacyjną (Listwan 
T., 1999). Proces rekrutacji daje moŜliwość komunikowania się z ryn-
kiem zewnętrznym, dzięki czemu wpływa na kształtowanie wizerunku 
firmy. Procedura pozyskiwania kadr wymusza poniesienie przez orga-
nizację dość znacznych kosztów, związanych przede wszystkim                 
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z przygotowaniem narzędzi rekrutacyjnych, czasem osoby rekrutują-
cej poświęconym na bezpośrednią selekcję oraz dokonaniem wyboru. 
W przypadku niewłaściwego wyboru powstają tzw. koszty odroczone, 
takie jak np. brak realizacji podstawowych zadań lub niska ich efek-
tywność, absencja, zła praca, straty, zła atmosfera w zespole oraz 
ponowna rekrutacja i selekcja (Pocztowski A., 1996). Dlatego teŜ po-
winno zachęcać się pracodawców, zwłaszcza reprezentujących MSP 
do korzystania z biur (agencji, firm) specjalizujących się w tej dziedzi-
nie. W konsekwencji dla doradców personalnych jest to dobra okazja 
do promocji kobiet, które mogą być odpowiednimi kandydatkami do 
pracy i są skłonne podjąć zatrudnienie w elastycznej formie pracy. 

2.1.2.2. Budowanie zespołu 

Innym procesem, wchodzącym w skład zarządzania personelem 
jest budowanie zespołu. Realizacja tej funkcji polega na tworzeniu 
efektywnych, zadaniowych zespołów pracowniczych oraz koordyno-
waniu wszelkich procesów w nich zachodzących. śadna grupa nie 
będzie efektywnie funkcjonować, jeŜeli nie będą respektowane usta-
lone normy i zasady współpracy oraz brak będzie zamiaru realizacji 
wspólnego celu. Zespół zadaniowy wprowadza określone normy gru-
powe, czyli wyznacza zasady, według których powinien się zachowy-
wać kaŜdy z członków zespołu, jednakŜe członkowie danego zespołu 
zajmują w nim róŜne pozycje, które są wartościowane ze względu 
m.in. na prestiŜ, wartość dla grupy a takŜe posiadane kompetencje            
i cechy osobowości. W związku z przyjmowanymi przez członków po-
zycjami powstają wobec nich oczekiwania, nazywane w literaturze ro-
lami społecznymi. Istotne znaczenie w funkcjonowaniu grupy odgrywa 
kierownik (menedŜer, przywódca) (KoŜusznik B., 1998). Jest on wy-
znaczoną głową zespołu i posiada zdolność do podejmowania do-
brych decyzji oraz inspirowania innych do osiągnięcia wspólnego celu 
(Dubrin A., O’Leary E.L., 2001). Przywódca jest uwaŜany za osobę 
charyzmatyczną, posiadającą szczególny wpływ na innych członków 
zespołu. UwaŜa się, Ŝe kobieta-przywódca jest, ze względu na swoje 
atrybuty, bardzo zbliŜona do modelu współczesnego menedŜera, gdyŜ 
jest empatyczna i tworzy ciepłą atmosferę w miejscu pracy, ma bar-
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dziej rozwiniętą intuicję, łatwiej adaptuje się do zmian i szybciej toleru-
je róŜnice, ma wysoką motywację do pracy oraz rezygnuje z bezdusz-
nego karania i nagradzania na rzecz motywacji emocjonalnej (Janow-
ska Z., 2001).  

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o za-
groŜeniach, które mogą wystąpić w związku z formowaniem zespołu 
pracowniczego złoŜonego z pracowników zatrudnionych w formie tra-
dycyjnej i elastycznej. 

 

2.1.2.3. Wartościowanie pracy 

Kolejnym, istotnym elementem funkcji personalnej jest wartościo-
wanie pracy, które stanowi punkt wyjścia do tworzenia systemu wyna-
grodzeń. Jest to metoda pozwalająca na określenie wymagań danej 
pracy oraz ustalenia jej wartości (Czajka Z. i in., 1998). Wartościowa-
nie rozwinęło wiele róŜnych form i metod szacowania wartości pracy, 
do których naleŜą m.in. metody rangowania, klasyfikacji, porównywa-
nia czynników oraz punktowe. Rangowanie polega na sporządzeniu 
opisów prac, występujących w danej jednostce organizacyjnej i skla-
syfikowaniu ich według przyznanego stopnia trudności, od najprost-
szych do najbardziej złoŜonych lub odwrotnie, najczęściej uwzględnia 
się w niej takie kryteria, jak: poziom wykształcenia, staŜ, odpowie-
dzialność i warunki pracy. Metoda klasyfikacji polega na ustaleniu 
pewnej liczby klas, do których są następnie przydzielane badane sta-
nowiska. W metodzie porównywania czynników chodzi o porównanie 
stanowisk z pewną liczbą stanowisk kluczowych, tzw. wzorcowych            
– inaczej wewnętrzny benchmarking (Armstrong M., 2000). W Polsce 
najbardziej rozpowszechniona jest metoda analityczno-punktowa, któ-

PRZYKŁAD  

Praca w domu a budowanie zespołu : brak dbałości o właściwe relacje 
interpersonalne między wszystkimi pracownikami, brak tworzenia warun-
ków do osobistego komunikowania się pracowników oraz brak organizacji 
spotkań słuŜących wymianie doświadczeń i spostrzeŜeń moŜe skutkować 
tworzeniem złej atmosfery w organizacji (brak zaufania, niesprawiedliwe 
oceny i niepewność zatrudnienia), a takŜe pojawianiem się sytuacji konflik-
towych. 
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ra wymaga analizy kaŜdego wyodrębnionego kryterium oceny pracy, 
wyraŜonej punktowo, a suma ocen cząstkowych, jaką uzyska stano-
wisko określa wartość względną danej pracy. Przykładami metod, na-
leŜących do tej grupy, są: metoda profilowa oceny stanowisk Hay 
(Hay-Hay Guide Chart and Profile Method) oraz UMEWAP-95 (Czajka 
Z. i in., 1998). Stosowanie metod wartościowania stanowisk pracy, 
które przypisują ocenianym stanowiskom pewne wartości, moŜe być 
wykorzystane do udowodnienia, Ŝe nie zachodzi Ŝadna dyskryminacja 
(szczególnie na tle płci), o ile sama metoda nie jest dyskryminująca. 
Wartościowanie pracy jest przydatne na takich etapach funkcjonowa-
nia organizacji, jak: proces planowania zatrudniania, przy tworzeniu 
nowego stanowiska pracy lub projektowaniu zakresu kompetencji tego 
stanowiska oraz wymagań związanych z pracą, ponadto przy określa-
niu ścieŜek rozwoju pracowników, w trakcie zmian organizacyjnych, 
np. restrukturyzacji, lub spowodowanych wdroŜeniem nowej techniki, 
technologii albo nowej organizacji pracy, a takŜe przy projektowaniu 
systemów motywowania i wynagradzania. 

Realizując tę część funkcji personalnej naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z szacowaniem wartości da-
nego stanowiska pracy. 

 

2.1.2.4. Motywowanie 

Motywowanie jest kolejnym składnikiem funkcji personalnej. Reali-
zacja tego procesu polega na pobudzaniu pracowników do działania 
oraz stymulowaniu ich rozwoju i kształcenia. NajwaŜniejsze w proce-
sie motywowania jest zastosowanie takich bodźców, które mogą po-

PRZYKŁAD  

Praca w domu a warto ściowanie pracy: trudność w przeprowadzeniu 
wartościowania pracy moŜe wynikać ze słabej znajomości obowiązków i 
zadań przypisanych do stanowiska pracy. Część pracy jest wykonywana 
poza zakładem pracy, więc pracodawca ma ograniczoną moŜliwość ob-
serwacji pracy wykonywanej w rzeczywistości. Co więcej, istnieje ryzyko, 
Ŝe obowiązki wynikające ze stanowiska pracy są niezgodnie z rzeczywi-
stymi i mają charakter poŜądany a nie wykonywany. 



PRACODAWCA 

 77 

budzić motywację wewnętrzną, rozumianą jako zespół sił wewnętrz-
nych, sprawiających, Ŝe ludzie zachowują się w określony sposób,             
a więc uruchamiają i organizują zachowanie się człowieka na osią-
gnięcie zamierzonego celu (Penc J., 2000). Motywacja ludzi do pracy 
wynika z róŜnych pobudek. Głównie źródłem motywacji jest chęć za-
spokojenia potrzeb materialnych i bytowych („pracuję, po by zarobić 
pieniądze, Ŝeby utrzymać moją rodzinę”). Wzbudzanie i realizowanie 
przez pracę potrzeb innych niŜ bytowe powoduje większe zaangaŜo-
wanie pracownika w wykonywanie zadania, a takŜe wpływa na wzrost 
identyfikowania się z firmą. W literaturze istnieje wiele teorii próbują-
cych wyjaśnić, co powoduje, Ŝe ludzie chętnie lub niechętnie pracują.  

Najbardziej znaną i wykorzystywaną w praktyce teorią jest teoria 
potrzeb A. Maslowa, nazywana popularnie „piramidą Maslowa”. Układ 
piramidy jest hierarchiczny, tzn. na dole, jako podstawa piramidy ulo-
kowane są potrzeby fizjologiczne, a na samej górze – samorealizacji, 
które mogą się uaktywnić po uprzednim zaspokojeniu potrzeb niŜ-
szych. Logika uporządkowania piramidy oznacza, Ŝe potrzeby fizjolo-
giczne i bezpieczeństwa są zaliczane do tzw. potrzeb niŜszego rzędu, 
a pozostałe potrzeby (społeczne, wartościowania, uznania oraz samo-
realizacji) stanowią grupę potrzeb tzw. wyŜszego rzędu. Potrzeby niŜ-
szego rzędu występują wcześniej w procesie rozwoju psychologicz-
nego człowieka i są determinowane fizjologicznie. Mają one charakter 
względnie trwały i moŜliwość ich zaspokojenia jest oparta na stosun-
kowo prostych mechanizmach. Potrzeby wyŜszego rzędu charaktery-
zują się znaczną zmiennością, a ich zaspokojenie wymaga urucho-
mienia złoŜonych instrumentów. Zasadniczy wniosek wynikający z pre-
zentowanej teorii dotyczy przyjęcia załoŜenia o dywersyfikacji moty-
wów działań ludzi – pracowników. Jeśli pracownik jest pewien, Ŝe da-
na potrzeba moŜe przez dłuŜszy czas być zaspokojona, to przestaje 
ona odgrywać rolę czynnika motywującego do działania, zatem kie-
rownicy powinni obserwować stopień zaspokojenia potrzeb podwład-
nych, poniewaŜ adekwatnie do tego powinny być uruchamiane bodźce 
(zasada deficytu). JeŜeli pracownicy zaspokoją wszystkie swoje po-
trzeby, to jedynie potrzeba samorealizacji będzie źródłem motywacji, 
poniewaŜ, zgodnie z załoŜeniami teorii (zasada rozwoju), zachowania 
pracowników są motywowane przez niezaspokojoną najniŜej umiej-
scowioną w strukturze potrzebę. KaŜda organizacja, opracowując             



PRACODAWCA 

 78 

i wdraŜając system motywacyjny, powinna dąŜyć do zidentyfikowania 
potrzeb pracowników, które w danym momencie są motywatorami 
działania oraz umoŜliwiać zaspokojenie dominujących potrzeb po-
przez uwarunkowania otrzymania poŜądanych przez pracownika na-
gród je zaspokajających (Karaś R., 2004).  

JeŜeli zatrudnienie kobiety na zasadzie elastycznej formy czasu             
i organizacji pracy umoŜliwi jej godzenie ról rodzinnej z zawodową, to 
tym bardziej jej potrzeby ukierunkowane na rodzinę i pracę zawodową 
będą mogły być zaspokojone. Tym efektywniej będzie mogła realizo-
wać swoje zawodowe obowiązki. Skuteczny menedŜer (przywódca) 
powinien pamiętać o tym, Ŝe zaspokajanie pragnień generuje nowe 
motywy, poniewaŜ dla istot ludzkich charakterystyczne jest to, Ŝe nie-
mal zawsze, przez całe Ŝycie czegoś pragną (Maslow A., 2006). KaŜ-
da aktywność podejmowana przez człowieka rodzi pewne oczekiwa-
nia, dotyczy to takŜe pracy zawodowej. Pracownik przejawia oczeki-
wania wobec nagrody, kiedy wykona zlecone zadanie, które wymaga-
ło od niego wysiłku. Nagroda zgodna z oczekiwaniami pozwala na za-
spokojenie jego potrzeb.  

Takie załoŜenie jest podstawą teorii oczekiwań. Zgodnie z nią, im 
pracownik jest bardziej przekonany, Ŝe jego wysiłek doprowadzi do 
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami organizacji, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, iŜ podejmie się jego realizacji (Karaś R., 
2004). Niestety w praktyce, szczególnie w firmach zatrudniających 
wielu pracowników, identyfikacja oczekiwań wszystkich pracowników 
jest zadaniem trudnym do wykonania. Dlatego teorię tę wykorzystuje 
się głównie w projektowaniu systemu nagród dla najwyŜszej kadry za-
rządzającej.  

Teorią motywacji, o której warto wspomnieć, jest teoria wzmocnie-
nia. Opiera się ona na załoŜeniu, Ŝe ludzkie zachowania są motywo-
wane przez pozytywne wydarzenia w ich otoczeniu. Głównym przed-
stawicielem tej koncepcji jest B.F. Skinner, który uwaŜał, Ŝe pozytyw-
ne zachowania mogą być stymulowane przez zastosowanie wzmoc-
nień, takich jak np. premia czy szczery uścisk dłoni zwierzchnika. Ta-
kie formy wzmocnień mają wpływać na powtarzanie się pozytywnych 
zachowań człowieka. Praktyczne wykorzystanie tej teorii wymaga od 
organizacji precyzyjnego określenia obowiązków i zadań, za które 
pracownicy będą wynagradzani lub karani, czyli opracowania bardzo 
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dokładnego opisu stanowiska pracy, o którym wspomniano wcześniej. 
Praktycy teorii wzmocnień proponują m.in. takie rozwiązania, jak 
wprowadzanie wariantowych rozkładów czasu pracy, które polega na 
moŜliwości elastycznego kształtowania czasu pracy przez pracownika 
a w konsekwencji pełnej samodzielności w realizowaniu zadań. Moty-
wując personel, naleŜy posługiwać się materialnymi bądź niematerial-
nymi instrumentami motywowania.  

Wśród motywatorów materialnych, czyli przynoszących pracowni-
kowi ekonomiczną korzyść, oprócz płacy i premii są dzisiaj popularne 
tzw. kafeterie. Przykładami kafeterii są następujące motywatory:  

• dodatkowe ubezpieczenie; 
• opłata czesnego za szkołę czy studia dziecka; 
• finansowanie szkoleń lub kursów (które pracownik sam wybie-

rze), usług lekarskich dla pracownika lub członków jego rodzi-
ny, opłat za korzystanie z basenu, kortu tenisowego, sali gim-
nastycznej, uczestnictwo w kursie językowym; 

• przydzielenie mieszkania słuŜbowego; 
• dodatkowy płatny urlop; 
• moŜliwość skróconego tygodnia pracy przez pewien okres; 
• moŜliwość przychodzenia do pracy w późniejszych godzinach, 

garaŜowania samochodu w pomieszczeniach firmy, bezpłat-
nych napraw samochodu, kupna po znacznie obniŜonych ce-
nach produktów firmy lub wyjazdu na wykupione przez firmę 
wczasy krajowe lub zagraniczne (Zbiegień-Maciąg L., 1997).  

Dla pracodawców wykorzystujących róŜnego rodzaju kafeterie             
w swoich systemach motywacyjnych, zatrudnienie kobiety w formie 
elastycznej pracy nie powinno stanowić problemu. 

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z motywowaniem do efek-
tywnej pracy. 
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2.1.2.5. Ocena pracowników 

Z procesem motywowania i wynagradzania wiąŜe się nierozerwal-
nie ocena pracownika, która pozwala mu się zorientować jak jego pra-
ca odbierana jest przez kierownika, jakie są w stosunku do niego 
oczekiwania i w jaki sposób moŜe dostosować się do wymagań prze-
łoŜonego (Penc J., 2000). Na ocenianie składają się takie działania, 
jak: zbieranie, sprawdzanie, porównywanie, przekazywanie i wykorzy-
stywanie informacji dotyczących efektów ich pracy, zebranych od pra-
cowników i o pracownikach (Markowska E., 1994). Dlatego teŜ oce-
nianie powinno być przeprowadzanie systematycznie i w oparciu         
o ustalone, znane wszystkim pracownikom kryteria. Najczęściej oceny 
przeprowadza się w dwojakiej formie: ocena na miejscu, na bieŜąco, 
w chwili, gdy zaistniała sytuacja wymagająca oceny, związana przy-
kładowo z nowym zadaniem czy wprowadzaną zmianą standardu wy-
konania, a takŜe w formie oceny okresowej, np. powtarzanej regular-
nie co miesiąc, kwartał, rok, w postaci mniej lub bardziej formalnego 
spotkania. Ma ono na celu inwentaryzację stanu aktualnego, przeana-
lizowania go oraz ustalenia konkretnych kroków do wykonania (Sidor-
Rządkowska M., 2000). Projektując system ocen, naleŜy mieć świa-
domość, Ŝe pełni on następujące funkcje: informacyjną, ewaluacyjną, 
rozwojową oraz motywacyjną. Oceny pozwalają na określenie profilu 
psychospołecznego ocenianego pracownika oraz osiągnięte przez 
niego w ostatnim okresie postępy (jakość i poziom pracy pracownika, 
wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, a takŜe stopień przy-
datności pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracy). 
Oceny umoŜliwiają ponadto identyfikację potencjalnych moŜliwości             
i umiejętności pracownika oraz uświadamiają, od jakich efektów pracy, 

PRZYKŁAD  

Ruchomy czas pracy a motywowanie : niewłaściwa diagnoza potrzeb             
i motywacji do pracy pracownika zatrudnionego w formie elastycznej moŜe 
skutkować stosowaniem niewłaściwych narzędzi motywacyjnych, a w kon-
sekwencji stopniowym obniŜaniem się motywacji pracownika do pracy, 
spadkiem jego zaangaŜowania i obniŜaniem się efektywności wykonywa-
nych zadań. 
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zachowań i cech osobowości zaleŜy ich wynagrodzenie. UmoŜliwia to 
powiązanie wysokości płacy zasadniczej oraz przyznawanej premii             
z wynikami uzyskanymi w systemie ocen pracowników (Penc J., 
2000). Wpływa on na wszystkie elementy funkcji personalnej. Jest on 
widoczny w procesie rekrutacji kadr, oceniając zatrudniony personel 
wiemy, jakimi kwalifikacjami i predyspozycjami powinny charaktery-
zować się osoby zatrudniane w procesie doboru na stanowiska istnie-
jące juŜ w strukturze organizacji. Znając kompetencje posiadanego 
personelu, w wyniku przeprowadzenia oceny, moŜemy zbudować ze-
społy pracownicze, dopasowując cechy i umiejętności tak, aby były 
dobrze integrowane. Oceny mają wpływ na strategię firmy i odwrotnie, 
posiadając ludzi ocenionych, np. jako ekspansywnych, moŜemy reali-
zować typ strategii agresywnej, nastawionej na intensywny rozwój. 
Wyniki przeprowadzonej oceny wpływają na system motywacyjny oraz 
wynagradzania. MoŜemy zaplanować ruchy kadrowe – przesunięcia 
pionowe lub poziome (np. awanse, rozszerzenie zadań na stanowisku 
pracy), ponadto dowiedzieć się, czy oceniane osoby (pracownicy) ma-
ją kwalifikacje, które w przyszłości pozwolą im na zastąpienie obecne-
go szefa, tak więc tworzymy rezerwę kadrową. Znając potencjał za-
trudnionego personelu, moŜemy zaprojektować system zarządzania 
kompetencjami oraz system zarządzania przez cele. Na podstawie 
wyników przeprowadzonej oceny, moŜna zaprojektować politykę roz-
woju personelu, a w szczególności tzw. ścieŜkę karier i politykę szko-
leniową. W konstruowaniu systemu ocen szczególnie waŜne są kryte-
ria i skale ocen oraz metody i techniki oceniania. Najczęściej wykorzy-
stuje się następujące kategorie/grupy kryteriów: kryteria efektywno-
ściowe, np. wyniki pracy, kryteria kwalifikacyjne (obejmujące ogół wie-
dzy i umiejętności umoŜliwiających prawidłowe pełnienie określonej 
roli zawodowej), np. umiejętności organizacyjne, kryteria behawioralne 
(np. umiejętności społeczne i kierownicze) oraz kryteria osobowo-
ściowe (Pocztowski A., 1996; Sidor-Rządkowska M., 2000). W literatu-
rze przedmiotu występują dwie grupy metod oceny pracowników: rela-
tywne (porównujące wyniki pracownika z ustalonymi standardami) 
oraz absolutne (polegające na porównywaniu pracowników między 
sobą) (Kostera M., 1997). Wśród tych pierwszych, wykorzystywane są 
takie techniki, jak np. ranking, polegający na ustalaniu kolejności oce-
nianych osób, porównywanie parami oraz rozkład normalny. Nato-
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miast wśród metod absolutnych, wykorzystuje się takie techniki, jak: 
ocenę opisową, polegającą na opisie ocenianego przez oceniającego; 
skale punktowe, czyli oznaczenie na skali punktu, który jest oceną kry-
terium, pod względem którego oceniamy pracownika; technikę zda-
rzeń krytycznych, oceniającą zachowania i postawy skrajne, które 
miały miejsce w pracy; technikę skal waŜonych, opierającą się na ana-
lizie zdarzeń krytycznych i polegającą na przyporządkowaniu kaŜde-
mu zdarzeniu pewnej wagi; testy wyboru; skale behawioralne, tzw. 
BARS, polegające na ocenie poprzez konfrontację rozmieszczonych 
na skali potencjalnych zachowań z rzeczywistymi, zaobserwowanymi 
efektami pracy podwładnego, a następnie wybór takiego opisu, który 
zdaniem oceniającego, w najbardziej wierny i dokładny sposób od-
zwierciedla postawę pracownika; 360-stopniową ocenę potencjału 
menedŜerskiego, pozwalającą na poznanie potencjału kadry mene-
dŜerskiej oraz ośrodek oceny (assessment center) składający się             
z serii ćwiczeń, zadań i testów (Sidor-Rządkowska M., 2000).  

System ocen pracowniczych, jak wcześniej wspomniano, pełni 
m.in. funkcję rozwojową, która ma na celu wskazanie, a następnie 
rozwinięcie moŜliwości ocenianego, ze szczególnym nastawieniem na 
przyszłą pracę. Ponadto, uzyskane wyniki przeprowadzonej oceny 
pozwalają na ustalenie, jakiego rodzaju wiedzę dana osoba powinna 
posiadać i jakie umiejętności rozwinąć (McKenna E., Beech N., 1997).  

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z oceną pracowniczą. 

 

2.1.2.6. Rozwój pracowników i polityka szkoleniowa 

Rozwój pracowników, budowanie ścieŜek rozwoju (karier) jest na-
stępnym elementem funkcji personalnej. KaŜda organizacja powinna 
stwarzać pracownikowi realną szansę rozwoju i samorealizacji w ra-

PRZYKŁAD  

Ruchomy czas pracy a system oceny pracowniczej : niewłaściwy dobór 
kryteriów oceny oraz metody i techniki jej przeprowadzenia (np. jednakowe 
dla osób zatrudnionych w formie tradycyjnej) moŜe skutkować niemiaro-
dajnymi wynikami oceny oraz brakiem obiektywizmu. 
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mach jej obecnych, jak i przyszłych struktur. Planowanie rozwoju per-
sonelu powinno zapewnić pracownikom moŜliwości ciągłego doskona-
lenia swojego potencjału poprzez podnoszenie kwalifikacji (poziomu 
profesjonalizmu) w celu zwiększenia sprawności działania (Listwan T., 
1999) oraz ich zdolności do radzenia sobie z ciągle zmieniającymi się 
wymaganiami w miejscu pracy (McKenna E., Beech N., 1997). Orga-
nizacja powinna planować działania zmierzające do rozpoznania i zwe-
ryfikowania potrzeb, aspiracji oraz moŜliwości zatrudnionych osób. 
Konsekwencją takich analiz są plany rozwoju pracowników, które sta-
nowią program przedsięwzięć umoŜliwiających samorealizację osób 
zatrudnionych w firmie. Planowanie rozwoju pracowników spełnia na-
stępujące funkcje: 

• informuje pracownika o moŜliwościach rozwoju, podkreśla, Ŝe 
firma o niego dba; 

• motywuje zatrudnionych poprzez róŜne bodźce do zwiększania 
swojego potencjału, czyli pełni funkcję motywacyjną;  

• wzmaga zaangaŜowanie i oddanie pracowników – pracownik 
ma szansę na realizację swoich potrzeb oraz przyczynia się do 
lepszego dopasowania jego zdolności do zadań wykonywa-
nych w ramach organizacji, pełni więc funkcję strategiczną              
i samorealizacyjną; 

• uczy i doskonali kompetencje, realizuje więc funkcję edukacyj-
ną;  

• umoŜliwia lepszą komunikację między pracownikami (funkcja 
komunikacyjna) (Armstrong M., 2000).  

Pojęcie rozwój personelu, z jednej strony, utoŜsamiane jest z two-
rzeniem planu ścieŜki kariery, czyli sekwencji stanowisk, które dany 
pracownik ma szansę zająć w określonym horyzoncie czasowym pod 
warunkiem spełnienia załoŜonych kryteriów, a z drugiej, z doskonale-
niem, czyli rozszerzaniem kwalifikacji, rozwijaniem umiejętności samo-
kontroli i samooceny, umacnianiem integracji pracowników z przed-
siębiorstwem oraz kształtowaniem postaw i zachowań zgodnych z ce-
lami organizacji (Pocztowski A., 1996). Rozwój personelu jest zatem 
nierozerwalnie powiązany z polityką szkoleniową, rozumianą jako sys-
tem planowania i zarządzania szkoleniami, który jest uwarunkowany 
ogólną strategią firmy, polityką personalną, kulturą organizacyjną (po-
dejściem do problematyki szkoleń) oraz zasobami finansowymi, po-
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siadanymi przez przedsiębiorstwo. System ten jest zintegrowany i za-
chodzą w nim takie procesy, jak: rozpoznawanie i analiza potrzeb 
szkoleniowych, planowanie szkoleń, polityka informacyjna, określenie 
moŜliwości realizacji szkoleń oraz ewaluacja szkoleń, ciągła analiza              
i diagnoza obszarów do poprawy oraz następne planowanie szkoleń.  

Polityka szkoleniowa powinna w szczególności uwzględniać po-
trzeby pracowników zatrudnionych w elastycznej formie pracy, ponie-
waŜ czas ich pracy dzielony jest najczęściej pomiędzy pracą w domu, 
a zajęciami w środowisku zawodowym. Uznaje się, Ŝe doskonalenie 
pracowników powinno słuŜyć nie tylko podwyŜszeniu kwalifikacji (ro-
zumiem tu szerzej jako kompetencji), radzeniu sobie ze zmieniającym 
się rynkiem pracy, ale takŜe przekazywaniu im większej odpowie-
dzialności (Penc J., 2000).  

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z polityką rozwoju i szkoleń. 

2.1.2.7. Delegowanie uprawnie ń 

Przekazywanie większej odpowiedzialności definiowane jest jako 
delegowanie uprawnień, które wchodzi w skład procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Delegowanie uprawnień to istotny składnik zarzą-
dzania, gdyŜ na tym polega sprawne zarządzanie (Bieniok. H., 2001). 
Ten sam autor definiuje ten proces jako sztukę osiągania przez kie-
rownika celów przy pomocy ludzi, którymi kieruje. Delegowanie 
uprawnień prowadzi do podziału odpowiedzialności pomiędzy mene-

PRZYKŁAD  

Elastyczne formy pracy a polityka rozwoju pracownik ów i szkole ń: 
nieuwzględnianie pracownika zatrudnionego w formie elastycznej w ścieŜ-
ce rozwoju lub planie szkoleń moŜe wpłynąć na spadek jego motywacji do 
pracy. Pracodawcy sytuację taką uzasadniają załoŜeniem, Ŝe posiada on 
kompetencje, dzięki którym radzi sobie z realizacją obowiązków oraz, Ŝe 
rzadko bywa w zakładzie pracy i nie jest „typowym” pracownikiem, więc 
szkolenia nie są mu potrzebne. Natomiast pracownicy uwaŜają, Ŝe poza 
dostarczeniem wiedzy szkolenie jest formą wyróŜnienia przez pracodawcę, 
a nieuwzględnienie ich w planie szkoleń moŜe spowodować poczucie igno-
rowania. 
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dŜerem a jego podwładnym. Istotne jednak są następujące determi-
nanty tego procesu, a mianowicie: zakres przekazywanych uprawnień 
(na piśmie) oraz kwalifikacje i kompetencje osoby, której deleguje się 
uprawnienia. Delegowanie jest jednym z instrumentów kierowania, 
które umoŜliwia odciąŜenie kierownika od wykonywania działań ruty-
nowych i powtarzalnych, przyczynia się do przyspieszenia i poprawy 
podejmowanych decyzji oraz stwarza moŜliwości rozwoju podwład-
nych (Bieniok H., 2001). Delegując uprawnienia, naleŜy wziąć pod 
uwagę takie elementy, jak: zakres delegowanego zadania lub obo-
wiązków, predyspozycje osoby, której przekazuje się uprawnienia, 
czas delegowania uprawnień, a takŜe, cel i metody oraz techniki reali-
zacji zadania (Seiwert L.J., 1998). 

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z delegowaniem uprawnień. 

 

2.1.2.8. Zarządzanie przez cele 

Z zagadnieniem delegowania uprawnień ściśle związana jest 
umiejętność formułowania zadań, rozumianych jako cele. Taki proces 
jest nazywany zarządzaniem przez cele (ZPC) i nie jest elementem 
funkcji personalnej, ale techniką zarządzania. Wykorzystywanie                
w przedsiębiorstwie filozofii zarządzania przez cele powoduje, a wła-
ściwie wymusza inicjowanie postaw przedsiębiorczych i planistycz-
nych. 

Uznaje się, Ŝe im większy udział menedŜerów i podwładnych we 
wspólnym określaniu celów, tym wyŜsze prawdopodobieństwo ich zre-

PRZYKŁAD  

Praca w domu a delegowanie uprawnie ń: pracodawca często niedo-
kładnie zna zakres prac oraz kompetencje pracownika, zatrudnionego po-
za zakładem pracy. Nie widząc codziennych efektów pracy pracownika za-
trudnionego w formie elastycznej, tworzy sobie jej wyobraŜenia. Przeka-
zywanie w takiej sytuacji uprawnień (kompetencji) moŜe skutkować ich 
niezrozumieniem przez pracownika i brakiem moŜliwości wykonania zada-
nia, poniewaŜ nie naleŜą one do zakresu jego obowiązków albo pracownik 
nie posiada niezbędnych zasobów lub umiejętności. 
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alizowania (Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1992). Formułując cele naleŜy 
stosować się do następujących zasad: powinny być one szczegółowe, 
czyli odpowiednie dla realizatora; jasno określone, tak aby łatwo dały 
się przełoŜyć na bezpośrednie działania; wymierne, Ŝeby moŜna było 
ocenić, czy cel został osiągnięty; osiągalne, czyli dostosowane do 
moŜliwości realizatora oraz ograniczone w czasie (Forsyth P., 2003). 
Do zalet zarządzania przez cele zaliczyć moŜna m.in. następujące ce-
chy: 

• cele kaŜdego stanowiska i działu są dobrze sprecyzowane 
oraz powiązane z celami przedsiębiorstwa w sposób zwarty              
i logiczny, konsekwencją takiego działania jest łatwość w za-
projektowaniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa;  

• inicjowanie większej samodzielności i przedsiębiorczości me-
nedŜerów oraz podwładnych;  

• akcentuje pracę zespołową i poprawę relacji między menedŜe-
rami a podwładnymi, co zapewnia lepszą komunikację;  

• umoŜliwienie obiektywnego i wymiernego określenia kryteriów 
oceny pracy personelu i działów w danej organizacji;  

• mobilizowanie i motywowanie do pracy;  
• inicjowanie menedŜerów i podwładnych do doskonalenia umie-

jętności planowania i stosowania róŜnych technik operacyjnych 
(Bieniok H., 2001).  

Jak wynika z powyŜszego, technika zarządzania przez cele uła-
twia planowanie rozwoju osobistego i zawodowego. Z pewnością po-
winny ją wykorzystywać osoby zatrudnione w formie elastycznej, po-
niewaŜ w ich pracy zawodowej umiejętność zarządzania czasem 
szczególnie przekłada się na efekty pracy. Dotyczy to takich rodzajów 
elastycznej formy pracy, jak: samozatrudnienie, praca w domu, praca 
na wezwanie (na telefon), telepraca czy dzielenie stanowiska pracy.  

2.1.2.9. Zarządzanie czasem 

Stosowanie technik organizacji pracy w sposób konsekwentny              
i zorientowany na cel oraz taki, Ŝe kierowanie sobą i swoim środowi-
skiem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas wyko-
rzystywany jest sensownie i optymalnie, określa się umiejętnością za-
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rządzania czasem (Seiwert L.J., 1998). W gospodarowaniu pracą,             
a jednocześnie godzeniu jej z Ŝyciem rodzinnym chodzi o to, aby pla-
nowe, systematyczne wykonywanie zadań zmierzało do osiągnięcia 
sukcesu. W tym celu wykorzystuje się takie techniki planistyczne, jak: 
reguła 60:40, gdzie 60% czasu przeznacza się na czynności plano-
wane, a 40% na nieoczekiwane (czynności nieoczekiwanie oraz te, 
których nie moŜna zaplanować) oraz spontaniczne (twórcze zadania 
kierownicze), a takŜe metoda ALPEN, ułatwiająca zestawianie zadań, 
określanie czasu ich trwania wraz z odpowiednią rezerwą oraz nada-
nie priorytetów. W zarządzaniu czasem wykorzystuje się równieŜ za-
sadę Pareto, zgodnie z którą 20% kluczowych działań daje aŜ 80% 
całości efektów. Dlatego teŜ pracę naleŜy zaczynać od zadań niewie-
lu, ale zasadniczych, istotnych i złoŜonych, a dopiero później prze-
chodzić do realizacji wielu, ale mało waŜnych (Seiwert L.J., 1998). 

Charakteryzując zwięźle umiejętności zarządzania czasem, warto 
wspomnieć o innych umiejętnościach oraz cechach personelu, waŜ-
nych dla funkcjonowania kaŜdej organizacji.  

2.1.2.10. Umiejętności mened Ŝerskie 

W literaturze przedmiotu dotyczącej problematyki zarządzania 
wskazuje się cztery podstawowe rodzaje umiejętności: techniczne, po-
legające na zdolności posługiwania się metodami, technikami i wiedzą 
w wyspecjalizowanej dziedzinie; społeczne (interpersonalne), rozu-
miane jako zdolność współpracy z innymi ludźmi oraz rozumienia ich             
i motywowania zarówno indywidualnie, jak i grupowo; koncepcyjne, 
które polegają na zdolności do koordynowania i integrowania intere-
sów i działań organizacji oraz diagnostyczne i analityczne, rozumiane 
jako zdolność do stawiania diagnozy i projektowania najwłaściwszej 
reakcji dla danej sytuacji (Penc J., 2000). Umiejętności te nazywane 
są umiejętnościami przywódczymi i powiązane są z takimi zdolno-
ściami, jak: zdolność wywierania wpływu na innych, intuicja, empatia 
oraz przewidywanie i samoświadomość. Jak twierdzi D. Goleman, bez 
względu na styl zarządzania, większość skutecznych menedŜerów 
odznacza się tzw. inteligencją emocjonalną (Goleman D., 1999). Li-
der, czyli przywódca, charakteryzować się powinien takimi kompeten-
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cjami i postawami, jak: ciągłe poszerzanie wiedzy o wydarzeniach 
związanych z funkcjonowaniem firmy; wyznaczanie zespołowi jasne-
go, jednoznacznego kierunku i dbanie o utrzymywanie wysokiej pozy-
cji na tle innych zespołów; wspieranie zespołu bez wyręczania jego 
członków z obowiązków; podejmowanie decyzji, których inni z braku 
czasu, informacji lub wiedzy nie są w stanie podjąć; ciągłe ocenianie, 
nagradzanie postępów oraz wspieranie jednostek i całego zespołu; 
tworzenie atmosfery zaufania oraz dzielenie się sukcesami, informacją 
i wiedzą (Lambert T., 1999). Podstawowym warunkiem wszelkiej sku-
teczności (nazywamy to umiejętnością wpływania na ludzi) są odpo-
wiednie kompetencje, tj. uprawnienia, wiedza i zdolności do działania 
w celu uzyskania właściwego rezultatu w danej sytuacji przy uŜyciu 
określonych środków i uwzględnieniu ograniczeń zewnętrznych płyną-
cych z otoczenia (Penc J., 2000).  

Wśród umiejętności, które powinni posiadać menedŜerowie naj-
wyŜszego szczebla duŜe znaczenie odgrywają zdolności twórcze, po-
niewaŜ aby kreować idee i koncepcje, naleŜy charakteryzować się 
wysokim stopniem kreatywności. Umiejętności menedŜerów średniego 
szczebla charakteryzują się po części twórczością i rutyną. Jak moŜna 
zauwaŜyć w tym przypadku, wszystkie podstawowe umiejętności roz-
kładają się równomiernie. Natomiast menedŜerowie najniŜszego 
szczebla charakteryzować się powinni duŜym poziomem umiejętności 
technicznych i diagnostycznych, nieco mniejszym społecznych oraz             
w najmniejszym stopniu koncepcyjnych. Dobry przywódca to taki, któ-
ry potrafi słuchać pracowników i szukać korzyści w zgłaszanych przez 
nich potrzebach (Fritz R., 2001). Badania na grupie menedŜerów do-
wiodły, Ŝe komunikują się oni z otoczeniem przez 70% czasu trwania 
swojej pracy, z tego 9% spędzają pisząc, 16% czytając, 30% rozma-
wiając, a 45% słuchając (Wachowiak P., 2001). Umiejętność słucha-
nia jest więc istotnym elementem procesu porozumiewania się, tzw. 
komunikowania się.  

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z zarządzaniem przez cele. 
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2.1.2.11. Zarządzanie komunikacj ą 

Według M. Armstronga komunikowanie się, obok stosunków prze-
mysłowych oraz włączania się pracowników w Ŝycie organizacji, jest 
składową zadania określanego jako kształtowanie stosunków pracow-
niczych, które cytowany autor wymienia jako jedno z zadań realizo-
wanych przez zarządzanie zasobami ludzkimi. Polega ono na przeka-
zywaniu pracownikom interesujących informacji (Armstrong M., 2000). 

Istotą procesu komunikowania się jest przekazywanie wiadomości 
w formach werbalnej i niewerbalnej, które mają słuŜyć osiągnięciu lep-
szego poziomu współdziałania (Nęcki Z., 1991). W trakcie tego proce-
su zachodzą sprzęŜenia zwrotne (czyli otrzymujemy informację z po-
wrotem) i mogą wystąpić zakłócenia typu fizycznego, semantycznego 
i psychologicznego (Wachowiak P., 2001). Podstawowymi elementami 
tego procesu są: nadawca i odbiorca dokonujący określonych wybo-
rów co do kodu porozumiewania się, sposobu przekazu oraz kanału 
itp. Porozumiewanie się ludzi dokonywane jest dzięki wymianie zna-
czeń, która występuje między nadawcą, a odbiorcą informacji. Ludzie 
mogą porozumiewać się poniewaŜ istnieje określony i znany im sys-
tem znaków. Zaliczamy do nich język naturalny, właściwy dla danego 
społeczeństwa, mimikę, gesty i tonację głosu. Proces komunikowania 
się rozpoczyna się wówczas, gdy u pewnej osoby, zwanej nadawcą, 
pojawi się określona intencja (myśli, zamiar, uczucie), z którą pragnie 
się ona podzielić z inną osobą, określaną mianem odbiorcy. Nadawca 
musi przekazać swoją intencję w taki sposób, aby uczynić ją dostępną 
odbiorcy, czyli umoŜliwić mu jej poznanie. Tym, co jest dostępne i czy-
telne dla drugiej osoby, są zachowania, poprzez które nadawca ujaw-
nia myśli, zamiary lub uczucia. Informacja przekazywana jest zatem 

PRZYKŁAD  

Zadaniowy czas pracy a zarz ądzanie przez cele:  brak formułowania 
przez pracodawcę celów – zadań do wykonania moŜe skutkować niezro-
zumieniem przez pracownika sensu jego pracy oraz spadkiem motywacji 
do pracy. Trudno wymagać od pracownika realizacji obowiązków, jeŜeli 
pracodawca nie potrafi ich sformułować i odwołuje się tylko do zakresu 
ogólnych obowiązków opisanych w opisie stanowiska pracy. 
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wyłącznie przez konkretne zachowania nadawcy, które są nośnikami 
określonych wiadomości i to one pełnią funkcję znaków. Mogą nimi 
być zachowania werbalne, np. wypowiedzi nadawcy lub zachowania 
niewerbalne, np. gesty, mimika. Nadawca, chcąc przekazać jakąś wia-
domość, musi przełoŜyć ją na określone znaki, które są dla odbiorcy 
sygnałami tego, co nadawca ma na myśli. Skuteczna komunikacja 
występuje wówczas, gdy odbiorca zrozumiał nadawcę dokładnie tak, 
jak on zamierzał. W takiej komunikacji, sygnały i informacje wysyłane 
przez nadawcę dobrze oddają jego intencje, a interpretacja odbiorcy 
jest zbieŜna z zamiarami nadawcy. Porozumiewanie się między ludź-
mi charakteryzuje się takimi wartościami, jak: niepowtarzalność, nie-
zastępowalność, niezaleŜność, jawność i samonagradzanie, które za-
chodzi w niewielkiej sferze naszych kontaktów (Adler R.B. i in., 2006). 
Podczas procesu komunikowania naleŜy pamiętać o zakłóceniach 
wynikających z róŜnych przyczyn. Ze strony otoczenia mogą być one 
związane m.in. z hałasem, czy temperaturą pomieszczenia. Natomiast 
ze strony czynników związanych z funkcjonowaniem nadawcy lub od-
biorcy wynikają one np. z umiejętności posługiwania się językiem, 
wraŜliwości oraz umiejętności słuchania, rozumienia czy śledzenia in-
formacji. 

Na postawie znajomości przebiegu oraz zasad porozumiewania 
się organizacja ma moŜliwość opracowania systemu zarządzania ko-
munikacją, który polega na budowie i doskonaleniu systemu ciągłego 
informowania załogi o głównych celach, problemach i kłopotach przed-
siębiorstwa, zamierzeniach kierownictwa oraz aktualnej i docelowej 
pozycji przedsiębiorstwa na rynku (Bieniok H., 2001). Opracowanie 
systemu zarządzania komunikacją pozwala na sprawne określenie re-
guł przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi działami oraz 
stanowiskami pracy. Nie ma moŜliwości budowy systemu przekazy-
wania informacji, jeŜeli nie istnieje funkcjonująca struktura organiza-
cyjna, której jednym z elementów są precyzyjne opisy stanowisk pracy 
zawierające określenie rodzaju, sposobu oraz form (w poziomie oraz 
pionie) ich wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów. W organizacji 
najwaŜniejsza jest formalna sieć komunikacji, usankcjonowana, ale 
występuje równieŜ sieć o charakterze nieformalnym. Strategia komu-
nikacji formalnej obejmuje procedury planowania i kontroli, systemy in-
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formacyjne oraz techniki delegowania uprawnień i udzielania instrukcji 
(Armstrong M., 2000).  

System zarządzania komunikacją wspomaga dzisiaj technologie 
komunikacyjne. Najbardziej popularne, oprócz linii telefonicznej, są 
aplikacje komputerowe, np. komunikacja elektroniczna, systemy 
umoŜliwiające komunikację werbalną (gg i Skype) oraz prowadzenie 
wideokonferencji. Dzięki takim rozwiązaniom pracownicy są w stanie 
wykonywać swoje obowiązki poza firmą, np. w domu, poza określo-
nymi godzinami pracy. System zarządzania komunikacją w firmie 
obejmuje równieŜ tzw. wewnętrzne public relations. SłuŜą temu takie 
środki, jak: tablice informacyjne, gazetki z informacjami bieŜącymi, 
wewnętrzne biuletyny dystrybuowane pocztą wewnętrzną, tzw. Intra-
netem. 

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z procesem komunikowania 
się w organizacji. 

2.1.2.12. Zarządzanie kompetencjami 

Wszystkie dotychczas omówione elementy funkcji personalnej nie 
mogłyby być realizowane bez odpowiednich kompetencji pracowników 
zatrudnionych w danej organizacji. W literaturze moŜna znaleźć wiele 
definicji kompetencji. Są one rozumiane jako dyspozycje w zakresie 
wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawo-
dowe na odpowiednim poziomie (Filipowicz G., 2004) lub, Ŝe są to 
wszelkie cechy pracowników, które prowadzą do osiągania rezultatów 
zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa (Oleksyn 
T., 2006). Wskazuje się równieŜ, Ŝe kompetencje obejmują umiejętno-

PRZYKŁAD  

Praca w domu, a proces zarz ądzania komunikacj ą: brak określenia od-
powiednich metod i narzędzi komunikowania się pracowników (np. tylko 
przez telefon lub na piśmie) moŜe skutkować spadkiem ich motywacji do 
pracy. Powodem takiej sytuacji moŜe być załoŜenie pracownika, Ŝe praco-
dawca nie interesuje się jego pracą, unika kontaktu z nim lub co więcej nie 
lubi go, poniewaŜ jest on zatrudniony w innej formie niŜ pozostali. 
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ści, wiedzę oraz cechy osobowe związane ze skutecznym działaniem, 
które są niezbędne w miejscu pracy i wykorzystywane w nowych za-
wodowych sytuacjach (Armstrong M., 2000). WyróŜnia się kompeten-
cje korporacyjne (organizacji), zawodowe i społeczne. Zarządzanie 
nimi obejmuje analizę potrzeb i projektowanie portfeli kompetencji, 
przygotowanie zasobów ludzkich do realizacji zadań organizacyjnych 
poprzez dostosowywanie kompetencji posiadanych do poŜądanych, 
poprawę bilansu kompetencji oraz optymalizację relacji efekty – na-
kłady na rozwój kapitału (Oleksyn T., 2006). Nie naleŜy mylić kompe-
tencji z cechami osobowości oraz umiejętnościami pracowników, gdyŜ 
te pierwsze są rozumiane duŜo szerzej, np. kompetencje interperso-
nalne obejmują takie cechy, jak komunikatywność czy otwartość i ta-
kie umiejętności, jak umiejętność nawiązania relacji interpersonalnych 
i słuchania. Ponadto, kompetencje moŜna modelować, podczas gdy 
cechy osobowości są stałe. Opracowanie kompetencji dla kaŜdego 
stanowiska pracy jest dość skomplikowane i pracochłonne, jednakŜe 
profile kompetencyjne moŜna wykorzystać w takich elementach funkcji 
personalnej, jak: rekrutacja i selekcja, budowanie zespołów pracowni-
czych poprzez odpowiedni dobór ich członków, motywowanie i oceny 
pracownicze oraz rozwój personelu – polityka szkoleniowa.  

Rozwijanie kompetencji powinno być waŜne dla osób (zwłaszcza 
kobiet) zatrudnianych w formie elastycznego czasu pracy, poniewaŜ 
bardziej niŜ inni pracownicy, tj. zatrudnieni w tradycyjnej formie, są 
zmuszone do dostosowywania się do oczekiwań pracodawcy. Ponad-
to często łączą one realizację wielu zadań w jednym czasie, np. godzą 
obowiązki rodzinne z zawodowymi (w sytuacji pracy w domu). Coraz 
bardziej popularne staje się zarządzanie własnymi kompetencjami, 
czyli strategiczne i proaktywne zarządzanie własnym rozwojem zawo-
dowym (Oleksyn T., 2006). WiąŜe się ono bezpośrednio z poznaniem 
siebie, opracowaniem tzw. autobilansu, wyznaczeniem celów osobi-
stych i zawodowych, planowaniem rozwoju (planowaniem czasu na 
realizację wytyczonych celów), doskonaleniem oraz nabywaniem do-
świadczenia. Rynek pracy jest nadal zdominowany przez męŜczyzn, 
dlatego teŜ, według G. Hofstede „kobiety muszą się wykazywać 
szczególnie duŜą ambicją, aby móc konkurować z męŜczyznami               
w wyścigu o wyŜsze stanowiska” (Hofstede G., 2000). 
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Obecnie obserwuje się duŜe zainteresowanie tą filozofią. Analizu-
jąc dostępne na rynku oferty firm szkoleniowych, dostrzega się w nich 
prowadzenie szkoleń z tematyki zarządzania rozwojem osobistym. 
Wzrasta takŜe rola doradców zawodowych i personalnych. Ci pierwsi 
doradzają głównie osobom poszukującym lub zmieniającym pracę, jak 
pokierować swoim zawodowym, a ci drudzy świadczą usługi doradcze 
firmom w zakresie elementów funkcji personalnej. 

Realizując tę część funkcji personalnej, naleŜy pamiętać o zagro-
Ŝeniach, które mogą wystąpić w związku z zarządzaniem kompeten-
cjami w organizacji. 

2.2. PROMOCJA ELASTYCZNYCH FORM PRACY 

Z badań C. Sadowskiej-Snarskiej wynika, Ŝe polscy pracodawcy 
niedostatecznie wykorzystują nowe formy zatrudnienia. JednakŜe, do-
strzegają korzyści z ich stosowania. Ponadto wiedza na temat wszyst-
kich elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie jest dość 
słaba. Pracodawcy starający się wykorzystywać elastyczne formy pra-
cy wskazują na utrudnienia związane z ich wykorzystaniem ze wzglę-
du na brak regulacji prawnych (np. telepracy, job-sharing, ruchomego 
czasu pracy) albo dowolną interpretację uregulowań prawnych,                
w szczególności przez organa kontrolne (Sadowska-Snarska C., 
2007). Z tych samych badań wynika, Ŝe największe zainteresowanie 
wdroŜeniem poszczególnych form elastycznej organizacji czasu pracy 
dotyczy: ruchomego czasu pracy (37,0% wskazań), indywidualnego 
rozkładu czasu pracy (34,1%), części etatu zamiast urlopu wycho-
wawczego (34,1%) oraz systemu pracy weekendowej (34,1%). Stwa-

PRZYKŁAD  

Telepraca, a zarz ądzanie kompetencjami:  brak precyzyjnej identyfikacji 
kompetencji pracownika zatrudnionego w takiej formie skutkować moŜe 
niewłaściwym doborem na stanowisko pracy, nieefektywnym systemem 
motywowania, a następnie niezadowoleniem z jego pracy. Po stronie pra-
cownika pojawić się mogą problemy z realizacją obowiązków, organizacją 
pracy i łączeniem jej z obowiązkami rodzinnymi. 
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rza to podstawy do intensywnej pracy doradcy personalnego, który 
moŜe istotnie wpływać na decyzje pracodawcy lub pozytywne po-
strzeganie zatrudniania pracowników, a szczególnie kobiet w ela-
stycznej formie czasu i organizacji pracy.  

Rolę, którą moŜe pełnić doradca personalny w promocji elastycz-
nych form pracy naleŜy rozpatrywać dwojako. Z jednej strony, moŜe 
uświadamiać klientom zagroŜenia związane z zatrudnianiem i utrzy-
maniem osób pracujących w formie nietradycyjnej oraz starać się 
wspierać ich w rozwiązywaniu ewentualnych trudności, a przez to ni-
welować róŜne rodzaje ryzyka personalnego. Z drugiej strony, dorad-
ca personalny moŜe promować zatrudnianie i utrzymanie osób pracu-
jących w formie nietradycyjnej poprzez niwelowanie stereotypów               
i podkreślanie ich atutów – osobistych oraz zawodowych kompetencji. 
Stereotypowość poglądów i ich konsekwencje są istotnymi czynnikami 
zewnętrznymi utrudniającymi kobietom osiąganie ich celów zawodo-
wych. MęŜczyźni uwaŜają, Ŝe kobieta nie ma swojego zdania, jej 
awans naraŜa instytucję rodziny, a jej obecność w zakładzie pracy wy-
twarza trudności w interakcjach społecznych, kobiety są mniej zdolne 
do radzenia sobie z kryzysami niŜ męŜczyźni i potrzebują więcej 
zwolnień (Strykowska M., 1992). Te „męskie” opinie nie mają pokrycia 
w rzeczywistości, poniewaŜ, jak wykazano wyŜej, badania odnośnie 
aktywności zawodowej kobiet wykazały odmienne wyniki. Co więcej, 
praca kobiety w formie elastycznej (w domu, dorywcza, telepraca itp.) 
moŜe znacznie zredukować ryzyko pojawienia się wymienionych sy-
tuacji. W innych badaniach wykazano, Ŝe kobiety pracujące mają 
większe poczucie kompetencji i własnej wartości, wyŜszą samoocenę 
i poczucie niezaleŜności, zaspokojoną potrzebę sensu Ŝycia, lepsze 
samopoczucie i ogólnie są zdrowsze. Przejawiają równieŜ większą 
świadomość w wychowywaniu dzieci i satysfakcję w małŜeństwie. 

Na rynku pracy zauwaŜa się tendencję do wzrostu zatrudnienia 
kobiet w handlu, naprawach, pośrednictwie finansowym oraz w sekto-
rze usługowym. Doradca personalny, świadcząc usługi doradcze, mo-
Ŝe promować zatrudnienie kobiet w formie elastycznej, w szczególno-
ści pracodawcom reprezentującym te branŜe. W pracy z klientem po-
winien podkreślać korzyści ekonomiczne związane z wykorzystaniem 
elastycznych form pracy. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku wskazują, Ŝe 38% bada-
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nych firm deklarowało, Ŝe elastyczne formy pracy pozwalają na dopa-
sowanie poziomu zatrudnienia do bieŜących potrzeb firmy. W co trze-
ciej badanej firmie wskazywano, Ŝe jest to sposób na obniŜenie kosz-
tów zatrudnienia, a według 25% ankietowanych podmiotów pozwala 
na unikanie wysokich kosztów zatrudniania lub zwalniania pracowni-
ków (Sadowska-Snarska C., 2005a).  

Doradcy personalni, juŜ w pierwszej fazie selekcji, w której formu-
łuje się ramowe kryteria rekrutacyjne, powinni uwzględnić preferowany 
przez kandydata typ zatrudnienia, zwłaszcza jeŜeli jest on niestandar-
dowy. Umieszczenie w ogłoszeniu tego typu informacji pozwoli dorad-
cy na selekcję kandydatów, którzy są zainteresowani pracą w takiej 
formie zatrudnienia. Firmy doradztwa personalnego, które zamierzają 
promować elastyczne formy zatrudnienia i wykorzystują własne kwe-
stionariusze osobowe do wypełnienia przez aplikantów, deklarujących 
chęć umieszczenia ich w bazie danych, powinny przeformułować treść 
stosowanych formularzy. To znaczy, Ŝe kandydat powinien mieć moŜ-
liwość zaznaczenia w formularzu, jaką formę pracy preferuje lub 
chciałby podjąć. UwaŜa się, Ŝe kandydat nie jest zobligowany do 
podania informacji związanych z jego sytuacją rodzinną, poniewaŜ 
moŜe być to podstawą dyskryminacji. JednakŜe, warto zachęcać kan-
dydatów do zamieszczania tego typu danych, informując, Ŝe pozwoli 
to na precyzyjniejsze dopasowanie wzajemnych oczekiwań kandydata 
oraz pracodawcy. W wywiadzie powinny znaleźć się pytania o organi-
zację czasu pracy kandydata, wykorzystywane techniki oraz pytania 
umoŜliwiające identyfikację cech i umiejętności sprzyjających dobrej 
organizacji czasu pracy, takich jak: precyzja, dokładność, cierpliwość, 
determinacja czy chęć doskonalenia wiedzy. Wywiad jest okazją do 
sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych kan-
dydata oraz moŜe stanowić podstawę dla doradcy do przewidywania 
przyszłych zachowań i sposobów działania kandydatów. 

Doradca personalny na ogół wspiera proces decyzyjny klienta aŜ 
do momentu zatrudnienia kandydata. Przy tej okazji ma on moŜliwość 
zarekomendowania kandydata, którego cechy osobowościowe prefe-
rują go do zatrudnienia w formie elastycznej (przy załoŜeniu, Ŝe taką 
formę zatrudnienia dopuszcza klient). Promocja przez doradcę perso-
nalnego kobiety, która stara się godzić Ŝycie rodzinne z zawodowym           
i z tego teŜ powodu jest zainteresowana pracą w formie elastycznej, 
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jest jak najbardziej uzasadniona. Wynika to z faktu, iŜ osoba taka mia-
ła juŜ okazję sprawdzić się pełniąc zróŜnicowane role: partnersko-mał-
Ŝeńską, macierzyńsko-domową, zawodową czy uczennicy-studentki 
(Markowska D., 1986). UmoŜliwiało to bardziej niŜ u innych osób, 
rozwinięcie róŜnych kompetencji, takich jak: cierpliwość, umiejętność 
przewidywania, tolerancja, otwartość, podzielność uwagi, komunika-
tywność oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

Rozmowa doradcy personalnego z klientem jest okazją do wpły-
wania na zmianę jego świadomości oraz przełamywania stereotypo-
wego postrzegania roli kobiety. Współczesne kobiety nie chcą kon-
centrować się tylko na macierzyństwie, a na ich decyzje w zakresie 
podjęcia aktywności zawodowej wpływa sytuacja rodzinna – wzrost 
liczby rozwodów i niestabilność związków pozamałŜeńskich, co często 

wymusza na kobietach nieplanowane i uprzednio niezamierzone usa-
modzielnianie się (Newland K., 1982). Aktywność zawodowa, umoŜli-
wiając kobietom wyjście poza krąg czynności domowych, przyczyniła 
się niewątpliwie do wzrostu ich niezaleŜności i poczucia własnej war-
tości (Sierakowska K., 2000), czyli kolejnych istotnych cech, wymaga-
nych przez klienta przy niektórych stanowiskach pracy. Uzasadniona 
jest rola doradcy personalnego jako promotora zatrudniania kobiet w 
formie elastycznej, zwłaszcza na stanowiska menedŜerskie, poniewaŜ 
badania dowiodły, Ŝe częściej budują one swój autorytet na chary-
zmie, a nie na sile oraz doceniają rolę osobistych, nieformalnych kon-
taktów. Kobietom łatwiej jest takŜe motywować innych, gdyŜ potrafią 
przełoŜyć cele firmy na indywidualne cele zatrudnionych i potrafią le-
piej niŜ męŜczyźni zmieniać styl kierowania na taki, który w danej sy-
tuacji wydaje się bardziej poŜądany (Laszczak M., 2000). Inne bada-
nia dowodzą, Ŝe kobiety równieŜ charakteryzują się „męskimi” cecha-
mi, takimi jak: niezaleŜność, wrodzony instynkt przedsiębiorcy, lubie-
nie ryzyka itp. Te właśnie cechy są motywatorami do zakładania firm. 

Rola doradcy personalnego mogłaby polegać na utwierdzaniu 
klienta, Ŝe kobiety równieŜ posiadają cechy, które uwaŜane są za „mę-
skie”, a takŜe na uwypuklaniu, Ŝe cechy na ogół posiadane tylko przez 
kobiety są bardzo przydatne w pracy zawodowej. NaleŜą do nich m.in. 
znacznie częstsze niŜ u męŜczyzn zachęcanie innych do współpracy; 
włączanie podwładnych w proces decyzyjny; budowanie autorytetu na 
charyzmie, a nie na sile; większa empatia, a w konsekwencji lepsze 
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radzenie sobie z konfliktami; większe znaczenie prestiŜu instytucji niŜ 
własnego; mniejsza agresja oraz większe nastawienie na uzyskanie 

porozumienia z pracownikiem, niŜ na wydawanie poleceń (Stelmach 
W., 2005). 

Warto w tym przypadku wspomnieć o doradztwie na rzecz kobiet, 
które samodzielnie zgłaszają się do firm doradztwa personalnego. Za-
pewne w Polsce jest to dość rzadka sytuacja. ZwaŜywszy jednak na 
fakt, Ŝe na rynku pojawia się coraz więcej ofert doradztwa i szkoleń 
dotyczących rozwoju osobistego jest to okazja do udzielenia kobietom 
porad w zakresie kierowania karierą zawodową tak, aby mogły pogo-
dzić pełnienie obu ról – rodzinnej i zawodowej. W tym miejscu zaczy-
na się juŜ jednak typowa rola psychologa, pracującego nad osobistą 
sferą pracownia oraz doradcy zawodowego, tworzącego indywidualny 
plan kariery i rozwoju zawodowego swojego klienta. 



 

 

Część 3. PRACOWNIK 
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Pracownik godzący Ŝycie zawodowe i rodzinne jest centralnym 
elementem równowagi, a kompozycji tej odpowiada struktura poradni-
ka oraz rozdziałów. To całkowicie naturalny i intuicyjnie zrozumiały 
środek cięŜkości procesu równowaŜenia Ŝycia zawodowego i rodzin-
nego, w którym pracownik balansuje pomiędzy interesem pracodawcy 
i wartościami Ŝycia osobistego oraz rodzinnego. Pracownik, to inaczej 
prywatny człowiek w pracy zawodowej, czyli ucieleśnienie lub punkt 
wspólny dwóch rzeczywistości wyznaczonych przez pracę i Ŝycie ro-
dzinne. Jednak wychodząc z pracy nigdy do końca nie staje się on 
prywatną osobą uwalniającą się spod presji pracy, podobnie jak                
w trakcie wykonywania pracy nie uwalnia się z tego, co prywatne                 
i osobiste. Te dwa światy przenikają się nawzajem, stale tworząc bar-
dzo trudny obszar pracy doradczej, którym zajmuje się doradca zawo-
dowy. Planowanie kariery jest wyrazem poszanowania interesów obu 
rzeczywistości, poprzez łączenie rozwoju zawodowego z osobistym. 
Wymaga to od doradców zawodowych umiejętności widzenia dwóch 
stron medalu, szanowania dwóch systemów wartości oraz rozumienia 
procesów zachodzących równolegle w Ŝyciu zawodowym i rodzinnym.  

Dlatego teŜ nowoczesne poradnictwo zawodowe ambitnie wkra-
cza w obszary filozofii i psychologii, gdzie szuka inspiracji do prawi-
dłowego ujęcia przedmiotu swych starań. Coraz rzadziej jest nim kon-
kretny zawód, a częściej pracownik, czyli człowiek z krwi i kości wraz 
ze swoimi emocjami, który przy wsparciu doradcy odkrywa kolejne 
scenariusze Ŝycia zawodowego. 

3.1. PORADNICTWO ZAWODOWE  

Praktyka projektów realizowanych w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, szczególnie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
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EQUAL, ukazuje nową rolę poradnictwa zawodowego na rynku pracy. 
Program skupiający się na innowacyjnych usługach dla szczególnych 
grup klientów dyskryminowanych na rynku pracy nobilituje indywidual-
ne i skupione na kliencie poradnictwo, będące częstokroć najistotniej-
szym instrumentem wsparcia osób niepełnosprawnych, uchodźców, 
byłych więźniów, bezdomnych, wykluczonych społecznie osób ubo-
gich czy wreszcie zwykłych ludzi dyskryminowanych ze względu na 
płeć, wyznanie lub fakt opiekowania się osobą zaleŜną. Paradoksalnie 
pomoc najsłabszym wzmocniła poradnictwo zawodowe. Związane jest 
to z faktem, który nie jest eksponowany i łatwo zauwaŜalny w trakcie 
realizowania usług, a mianowicie, Ŝe indywidualne poradnictwo dla 
osób dyskryminowanych okazało się duŜo waŜniejsze niŜ tradycyjne 
szkolenia zawodowe, stanowiące kluczową formę wsparcia na rynku 
pracy. Wnikliwe, cierpliwe oraz zindywidualizowane poradnictwo wa-
runkuje bowiem efektywność i sens realizowania szkoleń, a co naj-
waŜniejsze, jest oczekiwane przez klientów odczuwających efekty 
dyskryminacji i wykluczenia. To całkowita nowość dla projektodawców 
i doradców realizujących tradycyjne usługi na rynku pracy, gdy duŜa 
część klientów traktuje poradnictwo zawodowe jako obowiązkowy do-
datek do bezpłatnych szkoleń zawodowych.  

Oceniając wysiłek w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, naleŜy uznać, iŜ charak-
ter i załoŜenia tego programu stworzyły warunki, w których poradnic-
two zawodowe mogło dopasować się do potrzeb klientów i specyficz-
nych problemów rynku pracy, związanych z godzeniem Ŝycia zawo-
dowego oraz rodzinnego. Efektem tego jest ukształtowanie się porad-
nictwa interdyscyplinarnego, wkraczającego w sfery Ŝycia prywatnego 
oraz relacje klienta z pracodawcą.  

Doradca zawodowy, podejmując się wysiłku godzenia Ŝycia zawo-
dowego i rodzinnego, musi kaŜdorazowo ustanawiać granice pomię-
dzy tym, co jest jeszcze poradnictwem zawodowym a tym, co staje się 
domeną psychologa czy doradcy personalnego. Podobnie muszą czy-
nić inni specjaliści realizujący poradnictwo interdyscyplinarne. Dlatego 
tak waŜne jest wzajemne zrozumienie pomiędzy specjalistami z róŜ-
nych dziedzin, którzy uczestniczą w procesie udzielania pomocy,             
a tym samym określenie przedmiotu i nowych priorytetów poradnictwa 
zawodowego. 
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3.1.1. PRZEDMIOT PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

W celu określenia i zrozumienia aktualnych priorytetów interdy-
scyplinarnego poradnictwa rynku pracy warto prześledzić zmiany, ja-
kie zachodziły w sposobie myślenia o poradnictwie zawodowym              
w ostatnich latach. Okazuje się bowiem, iŜ poglądy na temat tego, 
czym powinno się ono zajmować i jakimi metodami realizować usługi 
na rynku pracy, znacznie się w ostatnich latach zmieniły. 

Obserwując praktykę doradczą na współczesnym rynku pracy, na-
leŜy odnotować istotne zmiany w sposobie świadczenia usług dorad-
czych w związku z realizacją programów Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). ZaangaŜowanie organizacji pozarządowych do 
realizacji projektów doradczo-szkoleniowych oŜywiło istotnie rynek 
pracy, a wprowadzenie nowych form świadczenia usług poradnictwa 
zawodowego rozpoczęło proces weryfikacji i przemian samego po-
radnictwa zawodowego. Dlatego teŜ w ostatnim czasie kluczowym 
punktem zwrotnym ewolucji poradnictwa zawodowego było zderzenie 
standardów i form realizacji usług poradnictwa zawodowego świad-
czonego w ramach publicznych słuŜb zatrudnienia oraz instytucji ko-
mercyjnych realizujących projekty doradczo-szkoleniowe w ramach 
Phare i EFS. Sposób myślenia projektowego oparty na wskaźnikach 
produktu i rezultatu kreował zupełnie inne rozwiązania doradcze niŜ 
te, które od lat realizowane był w ramach usług powiatowych urzędów 
pracy. DuŜe grupy docelowe obsługiwane w krótkim czasie cyklu pro-
jektu oraz łączenie tych usług z określoną z góry ofertą szkoleniową 
były powodem krytycznej oceny dotychczasowych praktyk orientują-
cych się wokół dopasowania zawodu do osoby i diagnostycznego, sta-
tycznego charakteru poradnictwa zawodowego. Nowe okoliczności 
projektowe: presja czasu, dynamika usług oraz wymagana efektyw-
ność usług wywierały presję na metodologii poradnictwa zawodowe-
go, oczekując od doradców prowadzenia zajęć aktywizujących, w for-
mie warsztatów grupowych oraz systematycznych, cyklicznych spo-
tkań z klientem aŜ do osiągnięcia zakładanego rezultatu. Z czasem 
Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz grupowe warsztaty aktywizu-
jące stały się nowym standardem usług w publicznych słuŜbach za-
trudnienia i wszystkich instytucjach rynku pracy aplikujących o środki 
unijne.  
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Warto jednak podkreślić, iŜ zanim doszło do tej, zdawać by się 
mogło, oczywistej zmiany, dokonało się zderzenie dwóch paradygma-
tów poradnictwa zawodowego, które moŜna nazwać przejściem od 
biurokracji do aktywizacji.  

Przesunięcie akcentu z dopasowania zawodu i diagnozy predys-
pozycji zawodowych w duchu socjometrycznym i statystycznym do 
szerokich działań wspierających i edukacyjnych jest charakterystycz-
ne dla przemian związanych z postmodernizmem. Katalizatorem roz-
woju poradnictwa zawodowego okazały się programy unijne i standar-
dy usług z nimi związane. Wytyczne i priorytety programów importo-
wane z lepiej rozwiniętych krajów europejskich oraz liczne badania            
i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej związane z przygotowaniem 
dokumentacji konkursowej ukazały doradcom zawodowym nowe gru-
py docelowe i ich całkowicie inne oczekiwania oraz problemy dorad-
cze. Tradycyjne poradnictwo zawodowe nie znalazło szybkiej i sku-
tecznej odpowiedzi na te wyzwania, dlatego musiało się zmienić. 

3.1.1.1. Tradycyjne poradnictwo zawodowe 

Przez tradycyjne poradnictwo zawodowe rozumieć naleŜy taki je-
go model, który był stosowany w Polsce przez ostatnie dziesięciolecia, 
a jeszcze wcześniej z duŜą popularnością w Europie. Opiera się on na 
koncepcji „dopasowania” stworzonej na początku XX wieku przez            
F. Parsonsa. Model ten zakładał następujące kroki doradcze: pozna-
nie siebie, poznanie zawodu oraz podjęcie decyzji dopasowania za-
wodu do zdiagnozowanych predyspozycji.  

PowyŜszy schemat procedury doradczej organizował od lat pracę 
doradców zawodowych i określał stosowaną metodologię. Dla zreali-
zowania pierwszego kroku wyposaŜano doradców zawodowych w ba-
terię narzędzi diagnostycznych: kwestionariusze osobowości i prefe-
rencji zawodowych. Później, dla zrealizowania drugiego kroku, zaopa-
trywano ich w informacje na temat zawodów i rynku pracy, wyposaŜa-
jąc biuro doradcze w setki teczek zawodów i publikacji na temat rynku 
pracy. Następnie doradcy autorytarnie dokonywali dopasowania za-
wodu do zdiagnozowanych predyspozycji petenta na podstawie wy-
branego klucza, opracowanego na podstawie wyników rozległych ba-
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dań empirycznych (na przykład badania J.I. Hollanda i wynikająca             
z nich propozycja typów osobowości zawodowych). 

NaleŜy sądzić, Ŝe ten model poradnictwa święcił przez długi czas 
triumfy przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, obiektywna i na-
ukowa rzeczywistość industrialna zakładała i umoŜliwiała kongruencję 
jednostki ze środowiskiem pracy, gdyŜ zarówno pierwsze, jak i drugie, 
były przewidywalne i w miarę stałe. Psychiczny komfort egzystowania 
w modernistycznym świecie początku naszego wieku zagwarantowa-
ny był przez racjonalną i logiczną wizję rozwoju gospodarki oraz pod-
miotów gospodarczych. W poukładanej rzeczywistości zawód i wy-
znaczone przez niego środowisko pracy było konstruktem w miarę 
stałym i przewidywalnym. Podobnie psychometria, święcąca w tym 
czasie największe triumfy i rozwój, dawała bezpieczne wraŜenie zro-
zumienia i moŜliwości zliczenia czynników osobowości w kontekście 
aktywności zawodowej. Stąd sam akt dopasowania musiał być czyn-
nością gwarantującą doradcy i klientowi niezaprzeczalną euforię po-
znawczą. 

Weryfikację tej metody przyniosły nie tylko programy unijne, ale 
takŜe zmieniające się realia rynku pracy. Dezaktualizujące się opisy 
zawodów, lawinowe pojawianie się nowych środowisk pracy, rewolu-
cyjne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zakładające zerwanie 
więzi pomiędzy pracownikiem a firmą, na rzecz angaŜowania kompe-
tencji na potrzeby konkretnych projektów, spowodowały, iŜ koncepcja 
dopasowania stała się błędna, gdyŜ rozmył się lub całkowicie zanikł 
przedmiot dopasowania. Pomijając rzetelność kwestionariuszowego 
samopoznania oraz wątpliwą trafność zdiagnozowanych preferencji             
i predyspozycji w obliczu zachodzących zmian, pewne stało się, iŜ do-
pasowanie straciło sens, gdyŜ dotychczasowa oferta zawodów stała 
się nieaktualna, a przemiany w sposobie wykonywania pracy podwa-
Ŝyły samą ideę dopasowania.  

Tradycyjne poradnictwo zawodowe oparte na modelu dopasowa-
nia wybrało dwie, równoległe drogi przemian w kierunku zwiększenia 
jego skuteczności. Pierwszą z nich jest aktualizacja informacji zawo-
dowej poprzez akcentowanie kwestii zawodów przyszłości. MoŜna za-
uwaŜyć odwrót doradców praktyków od teczek zawodów i stworzo-
nych na ich bazie doradczych programów komputerowych, w kierunku 
informowania klienta o przyszłości rynku pracy, kierunkach jego prze-
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mian i proponowaniu zawodów przyszłości, zidentyfikowanych na 
podstawie badań i analiz teoretycznych.  

3.1.1.2. Poradnictwo kariery 

Drugim kierunkiem ewolucji poradnictwa tradycyjnego było zastą-
pienie koncepcji zawodu modelem kariery. W najogólniejszej definicji 
moŜna przyjąć, iŜ kariera jest aktem dopasowania, nie tyle poznaw-
czym jak wcześniej, lecz behawioralnym aktem dopasowania się jed-
nostki do rynku pracy (Skarzyński, 2005). ZwaŜywszy na ciągłą zmia-
nę wymagań rynku pracy i niestałość zatrudnienia, kariera jest zbio-
rem aktów dopasowywania się na przestrzeni Ŝycia zawodowego. 
Istotą tej definicji jest podkreślenie faktu, iŜ poradnictwo kariery nie 
przełamuje w zasadzie paradygmatu poradnictwa tradycyjnego, gdyŜ 
opiera się wciąŜ na modelu dopasowania. Nowością tak istotną,             
iŜ sprawia wraŜenie rewolucyjnego przełomu, jest fakt, iŜ statyczny 
przedmiot dopasowania (zawód i środowisko pracy) zastąpiony został 
przez dynamiczny proces. Jest nim ewoluujący rynek pracy i zmienia-
jące się środowiska zawodowe. Stąd teŜ poznawczy akt dopasowania 
został uzupełniony o zbiór aktów Ŝyciowych, zachowań przystoso-
wawczych i adaptacyjnych pracownika, tworzących obraz jego kariery. 
Nowa metoda poradnictwa postawiła przed praktykami zadanie opra-
cowania nowych narzędzi i procedur pracy związanych z wychowa-
niem i kształceniem aktywnych postaw i treningu umiejętności przy-
stosowawczych (Paszkowska-Rogacz A., 2002).  

Punktem wyjścia nowej metody doradczej są klasyczne etapy do-
radcze. Po pierwsze, jest to samopoznanie poprzez zastosowanie na-
rzędzi diagnostycznych, po drugie, informacja dotycząca wymagań 
moŜliwych zawodów, a po trzecie, akt wstępnego dopasowania skła-
niający do podjęcia decyzji zawodowo-edukacyjnej. Zrezygnowanie            
z tych trzech kroków charakterystycznych dla poradnictwa zawodu, 
choć teoretycznie kuszące, w obecnej chwili jest niemoŜliwe, zwaŜyw-
szy na tradycyjne oczekiwania klienta i instytucji finansujących porad-
nictwo. Niemniej nowy model poradnictwa kariery zasadniczo uzupeł-
nia te kroki, traktując je jako przedmiot reformy lub punkt wyjścia dla 
działań stanowiących o nowej jakości usług poradnictwa kariery. 
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Nowością poradnictwa kariery w stosunku do poradnictwa zawodu 
jest więc przede wszystkim poszerzenie obszarów poradnictwa. I tak, 
obok obszaru poznawczego, realizowanego w ramach tradycyjnego 
poradnictwa zawodu, pojawiają się dwa nowe obszary działań dorad-
czych: wychowawczy i kształceniowy (Skarzyński M., 2005). 

Obszar poznawczy określony został przez następujące cele zwią-
zane z poznaniem: siebie, rynku pracy, zawodów oraz prawa pracy. 
Cele te realizowane są poprzez diagnozę predyspozycji oraz informo-
wanie o zawodach, rynku pracy i prawie pracy. Podstawą działań             
w tym obszarze jest dobrze wyposaŜony punkt doradczy oraz doradca 
posiadający informację, wiedzę i przygotowanie diagnostyczne. Jak 
widać cele w ramach obszaru poznawczego realizowane są w modelu 
poradnictwa zawodu, przygotowując klienta do podjęcia decyzji zawo-
dowo-edukacyjnej. Klient wychodzi na rynek pracy i konfrontuje swoje 
wybory, stając przed Ŝyciowym zadaniem dopasowania się do wyma-
gań rzeczywistego, aktualnego rynku pracy. Co więcej, staje przed 
zadaniem wielokrotnego dopasowywania się, tworząc tym samym ob-
szar i obraz własnej kariery. Zadaniom tym poświęcone są dwa nowe 
obszary działań doradczych definiujące istotę poradnictwa kariery. 
Mają one przygotować klienta do aktów dostosowania się, czyli do 
własnej kariery. 

Drugą płaszczyzną poradnictwa kariery jest obszar wychowawczy. 
Definiują go następujące cele: być przedsiębiorczym i zmotywowa-
nym. W obszarze tym chodzi zatem o kształtowanie postaw zwiększa-
jących zdolności adaptacyjne klienta, a więc szanse na karierę. Cho-
dzi tu o kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych w Ŝy-
ciu codziennym, przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialno-
ści w podejmowaniu decyzji zawodowych, takŜe w kierunku samoza-
trudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej, budowanie 
wysokiej motywacji do kształcenia się i ponoszenia kosztów związa-
nych ze ścieŜką kariery, kształtowanie konsekwencji i wytrwałości            
w dąŜeniu do jasno zidentyfikowanych celów. Jak widać, realizacja 
tych celów przyjmuje zastosowanie specjalnych metod pracy, zakłada-
jących aktywność klienta, gdyŜ Ŝeby wzmocnić zachowanie, trzeba je 
najpierw aktywizować. 

Trzecią, definicyjną sferą poradnictwa kariery jest obszar szkole-
niowy, który definiują następujące cele: autorefleksja, zdolności inter-
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personalne, odporność na stres oraz zdobywanie pracy. Wyznaczają 
one działania doradcze na rzecz budowania konkretnych umiejętności 
adaptacyjnych niezbędnych na rynku pracy. Począwszy od technik 
autorefleksji, samooceny, autoprezentacji, negocjacji asertywności, 
rozwiązywania konfliktów, po praktyczną umiejętność podejmowania 
decyzji, bilansowania argumentów, poszukiwania informacji, przygo-
towywania aplikacji, odbywania rozmów kwalifikacyjnych. Cele te mo-
gą być realizowane tylko przez zastosowanie nowych metod pracy, 
których najistotniejszą cechą jest praktyczna i warsztatowa forma za-
jęć. 

Podsumowując opis obszarów działań doradczych dla poradnic-
twa kariery, naleŜy podkreślić, iŜ charakter celów definiujących wymiar 
wychowawczy i kształceniowy wymusza zastosowanie nowych metod 
pracy. Stanowią one o nowatorstwie poradnictwa kariery, zakładają 
aktywność klienta w trakcie grupowych ćwiczeń praktycznych i warsz-
tatowych. 

Tradycyjny model poradnictwa został w ten sposób zawodu wzbo-
gacony o nowe obszary działań doradczych, implikujące formę porad-
nictwa grupowego obok indywidualnego oraz formę poradnictwa ak-
tywizującego obok dyrektywnego. W tak zdefiniowanym poradnictwie 
kariery doradca tylko chwilowo pełni rolę eksperta, koncentrując się 
głównie na inspirowaniu procesu doradczego i animowaniu zachowań 
edukacyjnych i wychowawczych. W ten sposób jedynie asystuje on 
klientowi w procesie poradnictwa, inspirując go do zachowań kreują-
cych karierę, czyli aktów dopasowania się do wymagań rynku pracy. 
Inspirowanie kariery zaczyna się juŜ w procesie doradczym, który mo-
Ŝe trwać przez całe Ŝycie zawodowe klienta.  

3.1.2. NOWE WARTOŚCI PORADNICTWA   
ZAWODOWEGO 

Integracja Polski z Unią Europejską, ale takŜe globalny proces in-
tegracji europejskiej tworzą nową rzeczywistość społeczną. Nieprzy-
padkowo w tym właśnie okresie pojawiły się pierwsze głosy wybitnych 
teoretyków poradnictwa, głoszących konieczność weryfikacji standar-
dów i celów poradnictwa zawodowego, ze szczególnym akcentowa-
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niem przemiany światopoglądowej związanej z okresem ponowocze-
sności i globalizmu (Bańka A., 2003). Szczególnie istotne dla teorety-
ków poradnictwa zawodowego były dylematy związane z nowymi prio-
rytetami i wartościami pojawiającymi się w obszarze pracy doradców 
zawodowych, stawiając przed nimi zadania trudne i wyjątkowe, z po-
granicza psychologii i doradztwa Ŝyciowego (Paszkowska-Rogacz A., 
2002). Warto sobie przypomnieć, na czym polegała ta rewolucyjna 
przemiana myślenia i rozumienia celów poradnictwa zawodowego. 

3.1.2.1. Transnacjonalizacja 

Kategorią naczelną jest globalizacja, której najistotniejszą w tym 
kontekście cechą jest transnacjonalizacja, polegająca na przekracza-
niu granic przez kultury narodowe i organizacyjne przy jednoczesnym 
zachowaniu swojej specyfiki (Bańka A., 2004). Transnacjonalizacja 
oprócz podmiotów gospodarczych i związanych z nią modeli zarzą-
dzania personelem dotyczy takŜe rynków pracy. Zachowanie swoisto-
ści i jednoczesne zatarcie granic powoduje chaos i wieloznaczność in-
terpretacji obserwowanych zjawisk. Towarzyszą temu tendencje            
w nauce zmierzające do przezwycięŜenia pozytywizmu i scjentyzmu. 
W krajach wysoko rozwiniętych coraz częściej akceptuje się wielość 
prawd, punktów widzenia, kultur i związanych z nimi kontekstów inter-
pretacji. Pokolenie industrialne zmierza ku upadkowi, ustępując miej-
sca społeczeństwu informacji.  

3.1.2.2. Postmodernizm 

Postmodernistyczne przenikanie kultur organizacyjnych oraz ewo-
lucja firm stawia nowe rozumienie kariery, gdyŜ zanika zjawisko długo-
trwałego zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie, a zasoby ludz-
kie buduje się doraźnie na bazie kompetencji dostępnych na rynku 
pracy. Praca indywidualna ustępuje miejsca zespołowej, w której ze-
społy przekazują efekty swoich działań kolejnym zespołom angaŜo-
wanym do następnych przedsięwzięć. Związanie pracownika z firmą            
i wzajemna lojalność przestają być wartością, ulegając presji doraźnej 
efektywności i wysokiej skuteczności zatrudnionego. Model rozwoju 
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pracownika wraz z firmą staje się dla niej zbyt kosztowny, a obecnie 
pracownik jest osamotniony w podejmowaniu decyzji zawodowo-
edukacyjnych, wymuszonych przez konieczność kształcenia usta-
wicznego w walce o swoją konkurencyjność. 

Wydaje się oczywiste, Ŝe pomoc doradcza w takiej sytuacji jest 
nieodzowna. Zdecydowanie jednak tradycyjne poradnictwo zawodu 
musiało w obliczu tych wyzwań reformować swoje oblicze lub całkowi-
cie zmienić metodologię pracy. Dobór zawodu doskonale pasującego 
do klienta w tych warunkach nie ma większego sensu. Z czasem fak-
tycznie szeroka diagnoza predyspozycji staje się sprawą drugorzędną.  

Być moŜe w czasach kryzysu lub rozmycia dotychczasowych war-
tości, będących podstawą planowania własnego Ŝycia, doradcy zawo-
dowi nie powinni ustąpić miejsca psychoterapeutom humanistycznym      
i egzystencjalnym, psychoanalitykom i psychologom interwencji kryzy-
sowej (Skarzyński M., 2004). 

Wydaje się, iŜ poradnictwo postmodernistyczne, rezygnujące              
z diagnozy i statystyki, powinno koncentrować się na obszarze wy-
chowawczym i kształceniowym. Stawałoby się ono poradnictwem 
uczącym klienta radzenia sobie w Ŝyciu i w ten sposób rozumiane by-
łoby raczej odkrywaniem kolejnych scenariuszy własnego Ŝycia. Cele 
ponowoczesnego poradnictwa wyczerpywałyby takie działania, jak: 
budowanie postaw i skłonności do autorefleksji i kreatywnego rozwią-
zywania Ŝyciowych kryzysów oraz doskonalenie technik niezbędnych 
do przezwycięŜania trudności i projektowania własnej drogi rozwoju             
w społeczeństwie transgranicznym. Poradnictwo tego rodzaju promo-
wałoby nie informację, która jest powszechna i łatwo dostępna, ale 
hermeneutyczne jej wykorzystywanie, autonomiczne budowanie zna-
czeń własnego Ŝycia, etos pracy zespołowej, aktywne uczestnictwo              
w społecznościach lokalnych i definiowanie kariery nie w postaci pi-
ramidy, lecz szerokiej ekspresji siebie w róŜnorodnych formach 
współpracy z ukierunkowaniem na innych. Doradca w tym modelu po-
radnictwa nie jest ekspertem, nie dopasowuje, lecz umoŜliwia, poru-
sza i inspiruje szerokie plany Ŝycia. Wykracza przy tym poza kontekst 
czysto zawodowy, czyli wchodzi w sferę osobistą i rodzinną, szukając 
w niej wartości i znaczeń unikalnych oraz niepowtarzalnych dla kaŜ-
dego klienta. Tak rozumiane poradnictwo staje się w istocie poradnic-
twem Ŝycia, opartym na elastycznym i kreatywnym poszukiwaniu zna-
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czeń, takŜe poza kontekstem pracy, który jest tylko jedną z wielu moŜ-
liwych ról Ŝyciowych (Skarzyński M., 2007). 

Takie przeformułowanie poradnictwa zawodowego jest w istocie 
końcem poradnictwa zawodu, poniewaŜ zawód przestaje być nie tylko 
celem poradnictwa, ale takŜe jego podstawowym kontekstem. Czy za-
tem postmodernizm zwiastuje koniec ery poradnictwa zawodu?  

NaleŜy obecnie sądzić, iŜ poradnictwo zawodowe w ponowocze-
snych czasach faktycznie poszerza obszary swojego oddziaływania. 
Pozostaje jednak wciąŜ w kontekście rynku pracy, choć Ŝycie zawo-
dowe osiąga dziś inny status, uznając szerszy kontekst rozwoju i praw 
człowieka. W tym sensie doradcy zawodowi muszą uznawać róŜno-
rodne aspekty sytuacji Ŝyciowej swoich klientów, gdzie jest ona funk-
cją szerszej sytuacji Ŝyciowej, a praca jedną z podstawowych wartości 
i aktywności człowieka. Dlatego teŜ postmodernizm nie stał się koń-
cem poradnictwa zawodowego, lecz jedynie nowym sposobem my-
ślenia o pracy i czynnikach warunkujących sytuację zawodową klienta. 
W tym sensie przestało być ono poradnictwem zawodu, pozostając 
wciąŜ poradnictwem zawodowym. Z drugiej strony, poradnictwo za-
wodowe w dobie postmodernizmu musiało zrezygnować z przywileju 
autorytetu, poniewaŜ etyka ponowoczesna stoi na straŜy róŜnorodno-
ści, szacunku dla współistnienia odmienności, mniejszości oraz dys-
kursu, dopuszczającego wiele opcji światopoglądowych (Czerkawska 
A., Czerkawski A., 2005). Łączenie Ŝycia zawodowego z aspektami 
Ŝycia rodzinnego i osobistego coraz częściej stawia przed doradcami 
w ich praktyce zawodowej wyzwania i dylematy natury moralnej. 
„Tymczasem nasze czasy są czasami poczucia moralnej ambiwalen-
cji” – jak stwierdza Z. Bauman (Bauman Z., 1996). Pozwalają one cie-
szyć się niespotykaną dotąd wolnością wyboru, rzucając człowieka             
w stan rozdzierającej niepewności o nieznanym dotąd natęŜeniu. Uni-
kanie autorytetu przez doradców w poszanowaniu róŜnorodności                
i odmiennych światopoglądów konfrontuje się często z przeciwnym 
oczekiwaniem klientów zagubionych i niepewnych w świecie pozba-
wionym trwałych zasad oraz punktów odniesienia. W tej sytuacji do-
radca musi podejmować nowe role w zaleŜności od zastanej sytuacji 
doradczej i Ŝyciowej swojego klienta. 
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3.1.2.3. RóŜnorodno ść    

W ostatnich latach, niejako w duchu postmodernizmu, pojawia się 
w poradnictwie zawodowym oraz innych usługach rynku pracy kwestia 
równowagi, związana z uznaniem współistnienia róŜnorodności, po-
szanowania odmienności i praw mniejszości. Wartości te objawiają się 
w poradnictwie zawodowym w omawianym wcześniej zagadnieniu 
transnacjonalizacji, stanowiącym istotny aspekt eurodoradztwa. Te 
fundamentalne wartości, tak charakterystyczne dla zjednoczonej Eu-
ropy, wywodzą się jednak wprost z etyki postmodernistycznej i są na-
turalną odpowiedzią na ducha ponowoczesnych czasów. 

3.1.2.4. Równo ść 

Zagadnienie równości związane jest ze znanymi priorytetami ryn-
ku pracy, takimi jak równość szans, przeciwdziałanie dyskryminacji 
czy reintegracja społeczna grup marginalizowanych. Wartości te stają 
się w dzisiejszych czasach celem samym w sobie usług doradczych 
na rynku pracy, a pozyskanie lub zmiana zatrudnienia czy aktywizacja 
zawodowa, traktowane instrumentalnie, są narzędziem realizacji tych 
idei.  

W ten sposób praca staje się prawem a nie celem, formą aktyw-
ności gwarantującej osiąganie innych wyŜszych celów. Czy takie po-
radnictwo moŜe być realizowane w urzędach pracy, które z definicji 
orientują się wokół kategorii pracy, będącej jedynym miernikiem efek-
tywności podejmowanych działań? Charakterystyczne dla naszych 
czasów jest pojawianie się całkowicie nowych mocodawców usług po-
radnictwa zawodowego. Doradca przestaje być urzędnikiem realizują-
cym wskaźnik zatrudnienia, stając się partnerem lub wykonawcą pro-
jektów realizowanych przez instytucje czy stowarzyszenia funkcjonu-
jące w obszarze duŜo szerszym niŜ tradycyjnie rozumiany rynek pra-
cy. Poradnictwo zawodowe rozumiane w nowy sposób staje się orę-
dziem walki obrońców praw człowieka dyskryminowanego: więźniów, 
niepełnosprawnych, bezdomnych czy zamieszkujących obszary wy-
soko zmarginalizowane. W tym kontekście reorientacja zawodowa 
rolnika lub aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej przestaje 
być tylko sposobem na zmniejszenie bezrobocia, lecz staje się meto-
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dą integracji społecznej i poszanowania praw róŜnorodności. W tym 
sensie poradnictwo zawodowe wykracza z typowego obszaru rynku 
pracy w sferę heroicznych misji społecznych i humanistycznych.  

Na ile wykraczanie to zmienia charakter pracy doradcy zawodo-
wego? MoŜna by twierdzić, niezaleŜnie od kontekstu projektu i potrzeb 
grupy docelowej, Ŝe doradca zawodowy pozostaje specjalistą, wyko-
nując swą pracę tak samo profesjonalnie na zlecenie kaŜdego moco-
dawcy. Podobnie jak lekarz wykonuje swą pracę zawsze zgodnie ze 
sztuką lekarską, niezaleŜnie od tego, w jakim szpitalu pełni swój dy-
Ŝur.  

3.1.2.5. Równowaga 

Praktyczną operacjonalizacją idei równości w pracy doradcy za-
wodowego jest aspekt godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego. To 
zupełnie nowy priorytet pojawiający się niejako na bazie bardziej 
szczegółowych zagadnień, takich jak: równość płci czy przeciwdziała-
nie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, i dlatego zasługuje na spe-
cjalne omówienie. Zagadnienie równowagi praca – Ŝycie stało się po-
pularne w praktyce projektowej dzięki Inicjatywie Wspólnotowej EQU-
AL. W ramach tego programu podjęto się próby wypracowania inno-
wacyjnych rozwiązań doradczych, uwzględniających w sposób rów-
nomierny wartości związane z rozwojem zawodowym i Ŝyciem rodzin-
nym. Doświadczenia te stanowią dobry przykład rozwoju poradnictwa 
na rynku pracy i ekspansji usług doradczych w nowe obszary. 

Poradnictwo zawodowe realizowane w ramach projektów godzą-
cych Ŝycie zawodowe i rodzinne występuje w roli arbitra godzącego 
interesy dwóch stron: pracy i Ŝycia rodzinnego, reprezentowanych 
przez doradcę personalnego i rodzinnego. ArbitraŜ ten staje się ob-
szarem wypracowania nowych metod doradczych, uwzględniających 
zarówno wartości zawodowe, jak i rodzinne, uczące kompromisu po-
między tymi dwoma światami, które do tej pory w praktyce doradczej 
traktowane były całkowicie odrębnie. Innowacyjny model poradnictwa 
zrównowaŜonego wypracowany przez Białostocką Fundację Kształ-
cenia Kadr polega na godzeniu i łączeniu tych dwóch obszarów w no-
wy, jednorodny obszar poradnictwa zrównowaŜonego, w którym ar-
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gumenty rodzinne mogą motywować do rozwoju zawodowego, a mo-
tywy zawodowe, adekwatnie, są w stanie zmieniać praktykę funkcjo-
nowania rodziny. Codzienne dylematy rodzica opiekującego się dziec-
kiem rozwiązywane są z uwzględnieniem konsekwencji w Ŝyciu zawo-
dowym oraz rodzinnym. Z konieczności w proces ten angaŜowani są 
interesariusze obu światów, czyli pracodawca i partner Ŝyciowy.  

Z konieczności doradca zawodowy koordynujący ten skompliko-
wany proces doradczy musi czerpać z wiedzy i doświadczeń zarówno 
typowych dla doradcy zawodowego (konstruowanie planu zawodowe-
go w kontekście macierzyństwa), jak teŜ i zupełnie nowych, typowych 
dla doradcy personalnego (elastyczne formy zatrudnienia, zmiana 
stanowiska pracy, polityka rozwoju kadr w firmie, negocjacje z praco-
dawcą) lub dla psychologa rodzinnego (funkcjonowanie rodziny, za-
angaŜowanie partnera w opiekę nad dzieckiem lub innych ról w rodzi-
nie, rozwiązywanie konfliktów, nowy podział obowiązków).  

Skala problemu oraz róŜnorodność czynników utrudniających go-
dzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego diagnozowanych ostatnio              
w badaniach tego zagadnienia (Sadowska-Snarska C., 2005) stawia 
przed doradcą zawodowym całkowicie nowe zadania. Doradca nie 
ogranicza swej usługi do wyeliminowania typowych dla pracy doradcy 
barier, takich jak: brak wiedzy na temat swoich predyspozycji zawo-
dowych i rynku pracy, nieumiejętność poszukiwania pracy czy niska 
motywacja do podjęcia zatrudnienia. W przypadku poradnictwa zrów-
nowaŜonego, godzącego aspekt zawodowy i rodzinny, celem staje się 
zachowanie równowagi, a nie tylko przeciwdziałanie bezrobociu.              
W tym sensie niewystarczające okazują się zajęcia aktywizujące czy 
usługi o charakterze informacyjnym. Doradca zawodowy w aspekcie 
równowagi musi przezwycięŜyć duŜo więcej barier niŜ w czystym kon-
tekście zawodowym, stając się partnerem w przełamywaniu stereoty-
pów, przyzwyczajeń i uprzedzeń. To wymaga systematycznego wspar-
cia i asystowania w niespotykanej dotąd skali w tradycyjnym poradnic-
twie zawodowym. Wyzwania stojące przed doradcą zawodowym, 
uwzględniającym aspekt równowagi praca – Ŝycie oraz rozwiązania 
doradcze projektowane i weryfikowane w ramach eksperymentalnych 
projektów EQUAL, otwierają istotny temat dyskusji nad kierunkami 
rozwoju poradnictwa rynku pracy, jakim jest zagadnienie interdyscy-
plinarności usług doradczych. 
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Model poradnictwa, uwzględniający aspekty interdyscyplinarne, 
najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom wyjątkowej grupy doce-
lowej, jednak stawia przed doradcą zawodowym bardzo wysokie wy-
magania, dotyczące złoŜonych dziedzin wiedzy z pogranicza zarzą-
dzania czy psychoterapii. Sytuacja ta wydaje się analogiczna do pro-
blemów powstałych w trakcie wdraŜania standardów eurodoradztwa. 
RównieŜ w tym przypadku kanon kompetencji doradcy zawodowego 
został gwałtownie rozszerzony o wiedzę z zakresu systemów kształ-
cenia w krajach Unii Europejskiej, specyfiki rynków pracy i przepisów 
prawa pracy w tych krajach oraz specyfiki kulturowej i róŜnorodności 
obyczajów wielu odmiennych narodów tworzących zjednoczoną Euro-
pę. Wiedza ta, choć niezbędna, okazała się zbyt obszerna, by mogła 
stanowić kanon wykształcenia i kompetencji doradcy zawodowego. 
Dlatego teŜ skupiono się na opracowaniu informatycznych narzędzi 
doradczych, przy wykorzystaniu technologii internetowych i kooperacji 
krajów członkowskich, oraz specjalistycznych baz danych dostępnych 
dla eurodoradców. 

Jest to w zasadzie kluczowe pytanie o dalszy rozwój poradnictwa 
zawodowego. Ekspansja na nowe obszary doradcze oraz interdyscy-
plinarny charakter oferowanych usług wydają się wykraczać poza 
moŜliwości jednego człowieka, podejmującego się wykonywania za-
wodu doradcy zawodowego w dzisiejszych czasach. Wyzwania cza-
sów i oczekiwania projektodawców stawiają przed doradca zawodo-
wym zadania, którym merytorycznie mógłby sprostać omnibus o wy-
jątkowo wszechstronnej wiedzy. Czy faktycznie rozwój poradnictwa 
zawodowego związany z ciągłym poszerzaniem obszarów i kontek-
stów wsparcia doradczego związany jest z jego erudycyjnym charak-
terem? Czy moŜe raczej naleŜy projektować przedsięwzięcia, angaŜu-
jące w poradnictwo na rzecz godzenia Ŝycia zawodowego grupę spe-
cjalistów lub kilka instytucji, wspierających wzajemnie jeden proces 
doradczy. NiezaleŜnie od rozstrzygnięć wskazane jest poszerzanie 
obszaru działań doradców i kanonu ich wykształcenia poprzez rozwi-
janie elementów psychologicznych i ekonomicznych wiedzy doradców 
zawodowych. Jednak czas i percepcja społeczna oceni, na ile zadania 
stawiane dziś doradcom zawodowym są odpowiedzią na wyzwania 
czasu, a na ile przejawem chwilowej mody w stylu uprawiania porad-
nictwa zawodowego. 
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3.2. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE  
PRACOWNIKA ELASTYCZNEGO 

WdraŜając elastyczną formę pracy, w odpowiedzi na problem za-
wodowy klienta, naleŜy przeanalizować jego aktualną sytuację, kształ-
towaną warunkami związanymi z miejscem pracy, wykonywanym za-
wodem, organizacją czasu pracy, miejscem zatrudnienia i zajmowa-
nym stanowiskiem oraz, o czym nie zawsze się pamięta, uwarunko-
waniami osobowościowymi i Ŝyciowymi leŜącymi po stronie samego 
klienta. Określają one często moŜliwości sprostania wyzwaniom zwią-
zanym z pracą elastyczną i w rezultacie wpłynąć powinny na decyzję 
o podjęciu starań w kierunku elastycznego zatrudnienia. NaleŜy więc 
zadać pytanie o istnienie cech osobowościowych lub temperamental-
nych związanych ze stylem pracy, które mogłyby stanowić ogranicze-
nia albo atuty przy wdraŜaniu elastycznych form pracy.  

Na obraz aktywności człowieka składają się uzdolnienia, cechy 
osobowości i działalność. Wszystkie te obszary są ze sobą powiąza-
ne. Uzdolnienia wpływają na efekty podejmowanych działań, z drugiej 
strony, gdy podejmujemy określone działania nasze zdolności kształ-
tują się i rozwijają. Funkcją osobowości jest kierunkowanie działalno-
ści poprzez wyznaczanie sobie przez osobę celów i zadań do wyko-
nania. Dokonujemy oceny swoich cech osobowości, charakteru po-
przez określenie jakości wykonania tych zadań i stopnia osiągnięcia 
celów. Z drugiej strony, cechy osobowości kształtowane są pod wpły-
wem doświadczeń nabywanych podczas realizacji róŜnorodnych za-
dań (Tyszkowa M., 1990). 

Aktywność podejmowana w celu zaspokajania róŜnorodnych po-
trzeb jest nastawiona na stworzenie warunków do ich zaspokajania. 
Dzięki podejmowaniu aktywności porządkujemy i regulujemy swoje 
stosunki z otoczeniem. Działalność zawodowa jest aktywnością świa-
domą, skupioną wokół określonego celu. Praca zawodowa stanowi 
główną działalność człowieka dorosłego. Wykonywanie określonego 
zawodu to „system czynności względnie spójny, oparty na określonej 
wiedzy i umiejętnościach, skierowany na wytworzenie pewnego przed-
miotu czy usług zaspokajających potrzeby. Czynności te są wykony-
wane systematycznie lub trwale (…). Wykonywanie tych czynności 
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jest podstawą ekonomicznego bytu pracownika. Czynności te i zwią-
zane z nimi konsekwencje społeczne są podstawą prestiŜu i pozycji 
społecznej pracownika” (Zagórska I., 1979). Niewłaściwie wybrany 
zawód czy praca, czyli niezgodnie z zainteresowaniami oraz predys-
pozycjami zmniejszają szansę rozwoju osobowości i pogarszają efek-
ty podejmowanych działań (Siekańska M., 2005). 

RozwaŜając problem predyspozycji do pracy wykonywanej ela-
stycznie, czy moŜe raczej do efektywnego funkcjonowania w specy-
ficznych warunkach typowych dla pracy elastycznej (głównie telepra-
cy), warto sprecyzować pojęcie „przydatności do pracy” i „kwalifikacji”. 
O przydatności mówi się jako o zespole cech psychofizjologicznych            
i psychicznych, które składają się na określone kwalifikacje decydują-
ce o powodzeniu w danej pracy czy zawodzie. Kwalifikacje zaś to 
„moŜliwości człowieka, czyli wszystko to, w co człowiek jest wyposa-
Ŝony od urodzenia, czego nauczył się w Ŝyciu i co decyduje o jego za-
angaŜowaniu w róŜnorodną działalność” (Siekańska M., 2005).  

Aktywność człowieka podczas wykonywania zadań zaleŜy od 
czynników fizycznych (konstrukcja fizyczna, zdrowie) oraz od zdolno-
ści, które są podstawą kształtowania konkretnych umiejętności i na-
wyków. Na powodzenie w pracy mają duŜy wpływ cechy osobowości, 
zainteresowania, wiedza i umiejętności. 

Dlatego rozpatrując problematykę powodzenia pracy wykonywanej 
w elastycznej formie, moŜna spojrzeć na pracę zawodową z perspek-
tywy jednostki, a ściślej jej dobrostanu oraz warunków, jakie musi ona 
spełnić, aby wiązała się z zadowoleniem i optymalnym funkcjonowa-
niem człowieka. Z drugiej strony, moŜna teŜ przyjrzeć się wymaga-
niom, jakie stawiane są przed pracownikiem podejmującym pracę               
w elastycznej formie; innymi słowy zastanowić się nad warunkami do-
pasowania jej do człowieka i odwrotnie w formie pracy elastycznej. 

Praca zawodowa, z jednej strony, przynosi korzyści finansowe, ale 
z drugiej jest teŜ wartością samą w sobie, stanowiąc drogę do samo-
realizacji. Wówczas gdy daje ona moŜliwość realizacji waŜnych i uŜy-
tecznych celów oraz stwarza szansę rozwoju, wiąŜe się z dobrym 
zdrowiem i silniejszą motywacją. Wybór takiego a nie innego rodzaju 
aktywności zawodowej jest uzaleŜniony od wielu czynników. Są nimi 
m.in. stopień urozmaicenia i skomplikowania zajęć pozazawodowych, 
czynniki osobowościowe i zainteresowania. Według interakcyjnej teorii 
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L. Lofquista i R. Daviesa (teorii równowagi) przystosowanie do pracy 
to harmonijny stosunek między jednostką a środowiskiem pracy. Jest 
ono procesem, w trakcie którego człowiek reaguje na bodźce środo-
wiska, działa i ustala stosunki za swoim środowiskiem pracy, które 
stawia przed nim określone wymagania, ale dostarcza teŜ konkret-
nych gratyfikacji. O przydatności do pracy mówimy wówczas, gdy wy-
stępuje zgodność między czynnikami gratyfikującymi a potrzebami 
pracownika. W kaŜdym okresie Ŝycia, bez względu na etap rozwoju 
zawodowego, przystosowanie jednostki do pracy oznacza, Ŝe istnieje 
zbieŜność jej poziomu satysfakcji z pracy i przydatności do pracy 
(Larkowa H., 1987). 

Dobrostan jednostki zaleŜy między innymi od zaspokojenia po-
trzeby zachowania równowagi wewnętrznej, zarówno fizycznej, jak               
i psychicznej. Mają na nią wpływ między innymi uwarunkowania wy-
konywanej pracy, które są zgodne lub nie z naturalnymi biologicznie 
kształtowanymi właściwościami temperamentalnymi funkcjonowania 
człowieka, takimi jak: tempo i rytm pracy oraz określony optymalny 
poziom aktywacji. Praca wykonywana w optymalnych warunkach jest 
bardziej efektywna, poniewaŜ na jej koszt fizjologiczny i psychologicz-
ny składa się prawie wyłącznie wysiłek niezbędny do wykonania ko-
niecznych zadań. Oznacza to, Ŝe osoby wykazujące tendencję do wy-
konywania róŜnych czynności powoli oraz zdolne do wykonywania 
pewnych rutynowych działań przez długi czas nie męcząc się, mogą 
mieć trudności z realizacją zadań, które wymagają szybkiego prze-
stawiania się z jednej aktywności na inną lub wykonywania kilku czyn-
ności jednocześnie. Takie warunki powodować mogą zbyt duŜy stres, 
który pogarsza jakość pracy i zwiększenie liczby popełnianych przez 
pracownika błędów. Z tego teŜ względu zawody lub praca, które zwią-
zane są z szybkim i częstym przemieszczaniu się (praca mobilna) nie 
są polecane osobom o „stonowanym” temperamencie.  

Na zadowolenie z pracy składa się teŜ moŜliwość zaspokojenia 
potrzeb psychospołecznych, a takŜe uzyskiwania wsparcia społecz-
nego. Praca wykonywana w domu, np. telepraca, ograniczająca z za-
łoŜenia moŜliwość bezpośrednich kontaktów społecznych ze współ-
pracownikami, moŜe być szczególnie obciąŜająca dla osób, które ma-
ją duŜe potrzeby towarzyskie lub ze wsparcia często korzystają. Po-
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średnio takie warunki mogą wpływać niekorzystnie na satysfakcję               
z pracy, a w rezultacie obniŜać efektywność pracownika. 

Wyniki badań opublikowanych w raporcie „Telework and quality of 
life” przeprowadzonych w ramach projektu EURESCOM, takie warunki 
telepracy, jak: wysoka kontrola warunków pracy, moŜliwość elastycz-
nego reagowania oraz koncentracji w domu związane są z mniejszym 
stresem i sprzyjają zadowoleniu z pracy (Akselsen S., 2001). To zna-
czy, Ŝe im pracownik ma większy wpływ na to, co robi, tym jego satys-
fakcja z pracy jest wyŜsza. Podobne spostrzeŜenia wynikają z praktyki 
doradczej – telepracownicy wyraźnie zaobserwowali poprawę jakości 
Ŝycia po wprowadzeniu systemu telepracy, która wyraŜa się w więk-
szym zadowoleniu z Ŝycia rodzinnego (więcej czasu spędzają z dzieć-
mi i partnerem) oraz pojawieniem się nowych planów Ŝyciowych i za-
wodowych. Rozpatrując poziom obciąŜenia pracownika, moŜna wy-
róŜnić cztery rodzaje telepracy (rysunek 2), róŜniące się między sobą 
poziomem wymagań i moŜliwości wpływu na warunki pracy (Di Marino 
V., 2001).  

Długotrwały stres psychologiczny ma powaŜne skutki zdrowotne. 
Efektem chronicznego stresu są choroby układu sercowo-naczynio-
wego, trawiennego i skóry, obniŜenie odporności organizmu, zwięk-
szenie spoŜycia uŜywek, kłopoty ze spaniem, inne dolegliwości psy-
chologiczne (pogorszenie nastroju, zwiększenie poziomu lęku, depre-
sje). Przyczyny stresu tkwią w zestawie psychospołecznych warunków 
pracy, na które składają się róŜnorodne czynniki, m.in. wymagania (in-
telektualne, psychofizyczne i w zakresie odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo, wynikające z konfliktowości roli i przeciąŜenia), moŜliwość 
bycia poddanym kontroli, perspektywy otrzymania wsparcia (od prze-
łoŜonych, współpracowników), moŜliwości zachowania dobrostanu, 
wyraŜające się w samopoczuciu fizycznym i psychicznym oraz po-
trzeba zmian w środowisku pracy (Cieślak R., Widerszal-Bazyl M., 
2000).  
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Rys. 2.  Stanowiska i typy telepracy w kontekście modelu Karaska 
 

Pole 1:   niski poziom wymagań i wysoki zakres kontroli – przewiduje się, Ŝe na tych stanowi-

skach występuje niskie napięcie psychologiczne 

Pole 2:   wysoki poziom wymagań i wysoki zakres kontroli – zakłada się, Ŝe na takich stanowi-

skach występuje największa aktywność pracownika 

Pole 3:   niski poziom kontroli wymagań i niski zakres kontroli – przypuszcza się, Ŝe na tego ty-

pu praca jest najmniej aktywna 

Pole 4:   wysoki poziom wymagań i niski zakres kontroli – zakłada się, Ŝe na tych stanowiskach 

występuje najwyŜszy poziom napięcia 

Źródło: Di Marino V., 2001. 

Telepraca wykonywana w domu wiąŜe się z duŜym obciąŜeniem 
psychologicznym. Nie ma się w tym przypadku duŜego pola do ma-
newru, jeśli chodzi o warunki pracy, a sam jej zakres jest natomiast 
często dość duŜy. Nie jest to praca zrutynizowana, a pracownik zma-
ga się z rozwiązywaniem nietypowych problemów, rozliczany jest jed-
nak z efektów, a nie czasu pracy, szczególnie przy zadaniowym cza-
sie pracy. Dlatego na stanowiskach telepracowych, przy pracy wyko-
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nywanej w domu, niezbędna jest duŜa odporność emocjonalna i zdol-
ność do samomotywowania się.  

3.2.1. ELASTYCZNE ZAWODY 

RozwaŜając podjęcie pracy na elastycznych warunkach, naleŜy 
wziąć pod uwagę wymagania dotyczące psychofizycznych właściwo-
ści, koniecznych czy przydatnych przy wykonywaniu danej pracy lub 
zawodu. Dlatego teŜ analizując zawody najczęściej wykonywane               
w elastycznie zorganizowanych warunkach pracy, warto zwrócić uwa-
gę na związane z nimi wymagania psychofizyczne stawiane pracow-
nikom. 

3.2.1.1. Grafik komputerowy 

Głównym zadaniem grafika komputerowego jest opracowywanie 
projektów graficznych, a następnie ich realizacja przy uŜyciu róŜno-
rodnych przyrządów i urządzeń. Graficy komputerowi zatrudniani są         
w agencjach reklamowych, studiach grafiki komputerowej, wydawnic-
twach oraz zakładach przygotowujących do druku i drukujących mate-
riały reklamowe. Praca moŜe mieć charakter zarówno indywidualny, 
jak i zespołowy. Grafik pracuje najczęściej w biurze, a jego godziny 
pracy zaleŜą od liczby zleceń. Czasem pracują oni w weekendy lub po 
południu, poza standardowymi godzinami pracy biura lub wykonują ją 
w domu. W przypadku pracy grafika komputerowego moŜliwa jest pra-
ca zarówno w elastycznych godzinach, jak teŜ w elastycznych warun-
kach – tzn. w domu. Wymagania psychofizyczne stawiane grafikom 
komputerowym to przede wszystkim, oprócz umiejętności plastycz-
nych i technicznych, praca w szybkim tempie i zdolność do przesta-
wiania się z jednej czynności na drugą. Ilość pracy uzaleŜniona jest 
zazwyczaj od wymagań klienta, a w związku z tym pracuje on w dość 
zmiennych warunkach. Konieczność częstych kontaktów ze współpra-
cownikami i z klientami wymaga od grafika odporności emocjonalnej, 
samokontroli i cierpliwości.  
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3.2.1.2. Specjalista ds. finansów 

Głównym zadaniem specjalisty ds. finansów jest wspomaganie 
podejmowania decyzji związanych z kapitałem, czyli m.in. sporządza-
nie i prezentacja analiz danych makroekonomicznych oraz ocena ich 
wpływu na kondycję firmy, kompletowanie, analizowanie i przekazy-
wanie informacji na temat rynku kapitałowego, zarządzanie ryzykiem 
finansowym, współpraca z instytucjami finansowymi, nawiązywanie 
kontaktów i współpraca z kontrahentami. Zadania specjalisty ds. fi-
nansów związane są w głównej mierze z gromadzeniem i analizą da-
nych oraz wyciąganiem wniosków. Z uwagi na charakter pracy (praca 
w biurze, dostęp do rozległych danych, najczęściej praca samodziel-
na) moŜna na takim stanowisku pracować w domu w systemie tele-
pracy we względnie stałych godzinach. Praca jest w duŜej mierze sa-
modzielna, analityk ma często zrutynizowane zadania, sam ustala za-
zwyczaj metody pracy, a o terminach ich realizacji decyduje wspólnie 
z przełoŜonym lub kontrahentem. Wśród wymagań psychofizycznych, 
takich jak: naukowe, techniczne i urzędnicze zainteresowania oraz 
umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, waŜne są, z uwagi 
na konieczność stałej pracy z materiałem w postaci tabel, zestawień, 
wykresów itp., równieŜ takie cechy, jak: dokładność, cierpliwość, duŜa 
samokontrola i opanowanie. 

3.2.1.3. Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodo wego 

Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego odpowiada za 
dobór i organizację szkoleń, kursów oraz seminariów mających na ce-
lu rozwój zawodowy pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji. Ana-
lizuje poziom kwalifikacji załogi, poznaje plany działania poszczegól-
nych jednostek, tworzy projekt planu szkoleń, kontaktuje się z ich wy-
konawcami. Jego zadania podzielić moŜna na organizacyjno-
koncepcyjne oraz administracyjno-urzędnicze. Do prawidłowego wy-
konywania obowiązków niezbędne są: komunikatywność, samodziel-
ność i elastyczność w działaniu. Praca ta wymaga bardzo intensyw-
nych kontaktów z ludźmi, jest w duŜej mierze samodzielna. Specjalista 
ds. szkoleń rozliczany jest z efektów pracy, dlatego często pracuje              
w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nietypowych. Musi ce-
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chować się łatwością nawiązywania kontaktów, szybkiego podejmo-
wania decyzji, duŜą samodzielnością, zdolnością planowania działań, 
niezaleŜnością, odpornością na stres oraz inicjatywą.  

3.2.1.4. Ksi ęgowy 

Podstawowym zadaniem księgowego jest prowadzenie obsługi fi-
nansowo-księgowej przedsiębiorstwa. Planuje on budŜet i czuwa nad 
jego prawidłową realizacją. W zaleŜności od wielkości przedsiębior-
stwa moŜliwe są róŜne stanowiska, przy których zakres zadań nieco 
się róŜni. Praca księgowego jest zrutynizowana, wykonuje on ją zgod-
nie z przepisami i zasadami. Jest bardzo odpowiedzialna, wymaga 
duŜej koncentracji i odporności psychicznej, gdyŜ jest stresująca.                
W zakresie kontaktów z przełoŜonym i pracownikami zakładu często 
występują konsultacje. Księgowy, z uwagi na zajmowanie się spra-
wami finansowymi, naraŜony jest równieŜ na konflikty. Zadania w ra-
mach zawodu księgowego wykonywane są w stałych godzinach, ale 
ze względu na konieczność terminowego wykonywania bilansów cza-
sem wiąŜą się z pracą w godzinach nadliczbowych. Wymagania psy-
chofizyczne stawiane osobom, które mają pracować na stanowiskach 
księgowych to duŜa samodzielność, dokładność, cierpliwość, zdolność 
przestawiania się z jednej czynności na inną. Ze względu na biurowy 
tryb pracy niektóre zadania księgowego mogą być wykonywane                 
w domu, więc z powodzeniem moŜna stosować w tym przypadku te-
lepracę. 

3.2.2. CECHY ELASTYCZNYCH PRACOWNIKÓW 

Z praktyki doradczej wynika, Ŝe osiągnięciu sukcesu w podejmo-
waniu pracy na elastycznych warunkach, a przede wszystkim telepra-
cy, sprzyjają pewne cechy osobowości i umiejętności pracowników. 
NajwaŜniejsze a nich to: sumienność, dokładność, obowiązkowość, 
wewnątrzsterowność, dojrzałość, stabilność emocjonalna, racjonal-
ność myślenia, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie ze 
stresem (ze szczególnym zwróceniem uwagi na styl unikowy, jako 
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niebezpieczny dla efektywności pracy wykonywanej elastycznie), na-
wyk systematyczności, wprowadzania rutyn w planie dnia, samody-
scyplina i samokontrola w zakresie planowego działania, umiejętności 
interpersonalne, takie jak: asertywność, negocjowanie, podtrzymywa-
nie kontaktów interpersonalnych, kontrolowanie pracy własnej oraz 
punktualność i zdolność do terminowego wykonywania zadań. 

3.2.2.1. Sumienno ść, dokładno ść, obowi ązkowo ść 

Sumienność jest cechą osobowości charakteryzującą stopień wy-
trwałości, zorganizowania i motywacji do działania zorientowanego na 
cel oraz stosunek człowieka do pracy. Osoby, które są sumienne mają 
silną wolę, zazwyczaj są skrupulatne, punktualne, rozwaŜne i rzetelne 
w wykonywaniu swoich obowiązków.  

3.2.2.2. Wewnątrzsterowno ść 

Cecha umiejscowienia poczucia kontroli w pracy mierzona jest za 
pomocą skali I-E w pracy X. Gliszczyńskiej, która jest wzorowana na 
skali badającej poczucie kontroli I-E Rottera. SłuŜy ona do badania 
zgeneralizowanego poczucia kontroli, nawiązującego do teorii spo-
łecznego uczenia się i dotyczy związku między zachowaniem człowie-
ka a wzmocnieniem (Gliszczyńska X., 1990). Gdy osoba interpretuje 
następstwa swoich działań raczej w kategoriach przypadku, przezna-
czenia, szczęścia, to mówi się wówczas o zewnętrznym umiejscowie-
niu kontroli. Gdy zaś ocenia ona rezultat działań jako zgodny z wła-
snymi predyspozycjami czy zachowaniem, określamy ją jako we-
wnątrzsterowną. Ludzie róŜnią się w opisywaniu przyczyn zdarzeń, 
osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli dostrzegają swój większy 
wpływ na to, co im się przydarza, charakteryzują się mniejszym nasi-
leniem odczuwanych problemów Ŝyciowych oraz chętniej podejmują 
wysiłki w kierunku zmiany sytuacji czy rozwiązywania trudności. Oso-
by o zewnętrznym poczuciu kontroli mogą potrzebować innych osób, 
które motywować je będą do pracy, dlatego w takich przypadkach 
wskazane jest, aby zastosować telepracę mieszaną w róŜnych pro-
porcjach.  
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3.2.2.3. Styl radzenia sobie ze stresem 

W teorii zjawiska stresu jedna z najwaŜniejszych definicji określa, 
Ŝe „stres to relacja między osobą a otoczeniem, która oceniana jest 
przez nią jako obciąŜająca jej zasoby i naraŜająca na szwank jej do-
bre samopoczucie” (Stanecka-Siewert M., 2006). W relacyjnej kon-
cepcji stresu R. Lazarusa i S. Folkmana radzenie sobie z nim to „stale 
zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki jednostki, mające 
na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wy-
magań, ocenianych przez osobę jako obciąŜające lub przekraczające 
jej zasoby” (Lazarus R., Folkman S., 1984). Styl radzenia sobie ze 
stresem jest zatem względnie stałą tendencją do stosowania w róŜ-
nych sytuacjach specyficznych dla jednostki sposobów radzenia so-
bie, mających na celu usunięcie lub redukcję stresu. Przyjmuje się na 
ogół trzy główne style radzenia sobie ze stresem: skoncentrowany na 
unikaniu (wystrzeganie się myślenia, przeŜywania i doświadczania sy-
tuacji stresowych); skoncentrowany na emocjach (koncentrowanie się 
na sobie, tendencja do myślenia Ŝyczeniowego, fantazjowania) oraz 
skoncentrowany na zadaniu. Osoby z przewagą tego stylu w obliczu 
problemu mają tendencję do podejmowania wysiłków zmierzających 
do rozwiązania problemu. 

Szczególnie waŜną cechą osobowości czy teŜ nawykiem wyrobio-
nym w pracy w systemie telepracowym jest systematyczność i su-
mienność. W związku z tym, Ŝe pracę wykonuje się w warunkach do-
mowych i naturalne są czynności związane z prowadzeniem gospo-
darstwa domowego, potrzeba duŜej samodyscypliny, Ŝeby pewien 
czas, najczęściej z góry zaplanowany, poświęcać tylko i wyłącznie 
wykonywaniu obowiązków słuŜbowych. Systematyczność oznacza tu 
wyraźne wyznaczanie sobie samemu zadań i konsekwentne ich reali-
zowanie, ustalanie hierarchii priorytetów i trzymanie się w miarę moŜ-
liwości sztywno narzuconego sobie tempa. W domu brak współpra-
cowników (chyba, Ŝe pracownik utrzymuje z nimi stały kontakt telefo-
niczny lub mailowy), których obecność mogłaby działać mobilizująco, 
nie istnieje najczęściej równieŜ kontrola poziomu wykonania zadania 
ze strony kierownika, dlatego niezwykle istotne jest, aby rekomendu-
jąc system telepracy, zwrócić szczególną uwagę na te cechy osobo-
wości pracownika. Podejmując się pracy w tym systemie, warto zatem 
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zadać sobie pytanie o to, co wyznacza rytm dnia danej osoby, a takŜe 
którym nieoczekiwanym sytuacjom da się pierwszeństwo w przypadku 
konfliktu zadań – czy będą to obowiązki związane z prowadzeniem 
domu, np. kąpiel dziecka czy raczej z pracą zawodową, np. nieocze-
kiwane zlecenie. Wcześniejsze ustalenie priorytetów pozwala sprostać 
narzuconemu sobie harmonogramowi dnia pracy w domu. 

Praca w formie elastycznej moŜe teŜ wzbogacić pracownika                 
w nowe doświadczenia, umiejętności, nawyki. Mogą to być: 

• zwiększenie tempa Ŝycia, związane z koniecznością wykony-
wania zadań na czas, np. napisanie notatki zanim obudzi się 
małe dziecko; 

• przejmowanie kontroli nad zadaniami i czasem przeznacza-
nym na określone czynności; 

• wzrost poczucia własnej wartości (moŜliwość pracy w systemie 
telepracy jest postrzegana często przez współpracowników ja-
ko przywilej); 

• transfer doświadczeń Ŝycie – praca: przenoszenie nowych na-
wyków dotyczących komunikowania się z partnerem na grunt 
pracy zawodowej; 

• transfer doświadczeń praca – Ŝycie: lepsze planowanie, dzie-
lenie się obowiązkami z partnerem w domu; 

• konieczność pokonywania ewentualnych trudności z organi-
zowaniem czasu wymusza niejako wyrobienie nowych nawy-
ków (planowanie, samodyscyplina, porządkowanie, skuteczne 
komunikowanie się, samodzielność w podejmowaniu decyzji).  

PoniŜej przedstawiono algorytm postępowania przy rozwiązywaniu 
konkretnego problemu doradczego, w którym jako rozwiązanie moŜna 
zarekomendować zastosowanie jakiejś formy pracy elastycznej, 
uwzględniające analizę kompetencji pracownika. 
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PROBLEM ZAWODOWY:  brak czasu dla rodziny 
 

1. ZRÓB ANALIZ Ę pracy 
Czy pracownik pracuje w dziale/branŜy/zawodzie, w którym z reguły moŜna 
pracować elastycznie (np. handel, usługi, marketing) lub wykonywać ją moŜna 
w domu (moŜna wynieść poza firmę oprogramowanie, materiały, dokumenty)? 

 
 
 
 
 

                                                    TAK                               NIE 

2. ZRÓB ANALIZ Ę zasobów pracownika 
Konieczne jest sporządzenie profilu cech charakteru 
pracownika przez psychologa lub doradcę zawodowe-
go. NaleŜy wziąć pod uwagę:  
• etap rozwoju zawodowego,  
• analizę dotychczasowych osiągnięć i poraŜek (oraz 

postrzeganych ich przyczyn), 
• wartości, priorytety, cele Ŝyciowe, 
• czynniki motywujące i demotywujące do pracy, 
• poziom motywacji osiągnięć,  
• odporność na stres, sumienność, rzetelność, do-

kładność, odpowiedzialność, 
• wewnątrzsterowność. 

Wprowadzenie ela-
stycznej formy pracy 
będzie utrudnione 
lub niemoŜliwe. 

Czy pracownik posiada cechy charakteru, które pozwolą mu na pracę w ela-
stycznej formie? 

 
 

                                                    TAK                               NIE 

3. WYBIERZ FORMĘ elastycznej pracy 
NaleŜy przeanalizować stanowisko pracy, rodzaj wy-
konywanych czynności oraz kontaktów słuŜbowych 
pod kątem optymalnej formy pracy elastycznej. Pamię-
taj, Ŝe telepraca nie zawsze jest najlepszym rozwiąza-
niem.  
Skonsultuj z pracownikiem jego gotowość do pracy             
w formie: 
• telepraca, 
• dzielenie pracy, 
• zadaniowy czas pracy, 
• skrócony tydzień pracy, 
• praca weekendowa, 
• indywidualny rozkład czasu pracy, 
• część etatu zamiast urlopu wychowawczego, 
• job-sharing. 

Wprowadzenie ela-
stycznej formy pracy 
będzie utrudnione 
lub niemoŜliwe. 

NaleŜy podjąć dzia-
łania treningowe 
wzmacniające pra-
cownika w zakresie 
cech charakteru               
i umiejętności uła-
twiających podjęcie 
elastycznych form 
pracy. 
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Czy pracodawca jest skłonny do kompromisów i zmiany godzin pracy?  

 
 
 

                                                    TAK                                NIE 

4. UDZIEL WSPARCIA wdro Ŝeniowego 

Określ warunki, w jakich pracownik moŜe pracować 
elastycznie i porównaj z moŜliwościami oraz wymaga-
niami pracodawcy. Zdefiniuj warunki prawne, potrzeby 
kadrowe, zakres pracy, zadań, i inne. Ustal z praco-
dawcą warunki pracy w elastyczny sposób. Udziel obu 
stronom porady co do aspektów formalnych zmiany 
formy zatrudnienia, przekazując wzory wniosków. 
PrzekaŜ informację o moŜliwych problemach, jakie 
mogą pojawić się w trakcie wdraŜania elastycznych 
form pracy, korzystając z niniejszego podręcznika lub 
innych publikacji na temat wdraŜania elastycznych 
form pracy. 

Wprowadzenie ela-
stycznej formy pracy 
będzie niemoŜliwe. 
 
UWAGA:  
Wskazane jest prze-
kazanie zadania wy-
pracowywania kom-
promisu z praco-
dawcą doradcy per-
sonalnemu lub anali-
tykowi pracy, który 
będzie doradcą pra-
codawcy. 

5. SUKCES lub wysokie prawdopodobie ństwo wdro Ŝenia elastycznej  
formy pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wielość uwarunkowań powodzenia systemu pracy elastycznej 
skłania do konkluzji, Ŝe wzajemne wpływy potrzeb i moŜliwości jed-
nostki do pracy w określonych warunkach oraz wymagań psychofi-
zycznych konkretnych zawodów mają charakter interakcyjny. W związ-
ku z tym kaŜdy przypadek, z którym spotkać moŜe się doradca potrak-
tować naleŜy bardzo indywidualnie, przy czym trzeba zwrócić szcze-
gólną uwagę na określenie moŜliwości wpływania na czas pracy                 
i umiejętność planowania zajęć oraz moŜliwości sprawnego komuni-
kowania się z przełoŜonym. Wprowadzenie elastycznego systemu 
pracy jest uwaŜane przez pracodawców często za pewne udogodnie-
nie dla pracownika. Podejmując wspólnie z klientem decyzję o stara-
niach w kierunku zmiany warunków pracy, naleŜy równieŜ pamiętać, 
Ŝe praca elastyczna, a szczególnie telepraca jest pewnym wyzwa-
niem. Ilustracją moŜe być metafora sformułowana przez jednego z do-
radców pracujących z elastycznymi pracownikami:  
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„Elastyczna praca jest jak buty na spręŜynach. MoŜna        
w nich szybciej chodzić, moŜna czerpać z chodzenia             
w nich większą satysfakcję niŜ z chodzenia w zwykłych 
butach, moŜna chodzić bardziej efektywnie, sprawnie. 
MoŜna wziąć swoje dziecko na ręce i pójść dalej. Ela-
styczne buty pozwalają łatwiej nieść dziecko, ale musimy 
znaleźć kogoś, kto będzie czuł się dobrze w tych butach, 
kto będzie chciał się przemieszczać szybko i często i kto 
będzie chodził na tyle ostroŜnie, Ŝeby sobie nie wybić zę-
bów. Trzeba teŜ przewidzieć, czy osobie będzie się do-
brze szło w takich butach, tak Ŝeby rodzina nie została              
w tyle, nie mogąc tych spręŜyn dogonić”. 



 

 

Część 4. RODZINA 
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Poradnictwo psychologiczne w aspekcie godzenia Ŝycia zawodo-
wego i rodzinnego skupiać się moŜe zarówno wokół pracownika, 
uwzględniając jego ludzki, osobowościowy, osobisty czy prywatny 
aspekt lub wokół rodziny, jako systemu lub naturalnego obszaru sporu 
pomiędzy tym, co zawodowe i rodzinne. ZwaŜywszy na fakt, iŜ kon-
tekst pracownika jest standardowym obszarem działań doradcy zawo-
dowego, który w większości przypadków jest takŜe z wykształcenia 
psychologiem, specjalizacja poradnictwa psychologicznego, traktowa-
nego tu jako trzecia siła doradztwa na rzecz elastycznych form pracy, 
powinno skupiać się z konieczności na rodzinie. Z drugiej strony, ro-
dzina symbolizuje osobisty, prywatny, a nawet intymny obszar Ŝycia 
pracownika, równowaŜący jego aktywność zawodową.  

Dlatego teŜ ta część poradnika koncentruje się na wsparciu roz-
woju osobistego człowieka oraz pomocy psychologicznej w momen-
cie, w którym rozwój ten jest zagroŜony z uwagi na obowiązki zawo-
dowe. Poradnictwo psychologiczne, dopełniające poradnictwo zawo-
dowe i personalne, zajmować się zatem powinno tym, co osobiste              
i prywatne w trudnej kompozycji równowagi Ŝyciowej. 

PoniŜsze rozwaŜania dotyczyć będą praktycznego wymiaru po-
magania ludziom w harmonijnym rozwoju. Pierwsze części poradnika 
koncentrowały się na rolach doradcy personalnego, zatrudnianego 
przez pracodawcę, oraz roli doradcy kariery, którego najczęściej za-
trudnia instytucja pomocowa. W tej części będzie natomiast podjęta 
próba ukazania, jak role te moŜe zintegrować psycholog, zatrudniony 
bezpośrednio przez klienta, który pragnie rozwijać się harmonijnie              
w zgodzie ze swoimi ambicjami, moŜliwościami, jak i wyznawanymi 
wartościami, a takŜe wymaganiami otoczenia. Wstęp dotyczy ogólne-
go rozumienia pomocy psychologicznej oraz związanej z tym roli tre-
nera osobistego dla osób pracujących lub/i chcących zmienić swoją 
sytuację zawodową i Ŝyciową. Następnie omówione zostaną wybrane 
zagadnienia związane z praktyką pomocy psychologicznej udzielanej 
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osobom pracującym, między innymi z uwzględnieniem moŜliwości wy-
korzystania elastycznych form pracy. 

4.1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

Termin pomoc psychologiczna obejmuje szerokie spektrum oddzia-
ływań psychologów. MoŜna rozumieć ją jako szczególny rodzaj czyn-
ności oraz relacji społecznej o charakterze profesjonalnym. Wszelkie 
działania psychologa udzielającego pomocy nastawione są na dobro 
drugiego człowieka lub grupy ludzi, zaspokojenie ich potrzeb i spowo-
dowanie korzystnych zmian w Ŝyciu. 

Do form pomocy psychologicznej moŜna zaliczyć między innymi: 
psychoterapię, interwencję kryzysową, rehabilitację, psychoprofilakty-
kę, promocję zdrowia, poradnictwo i treningi umiejętności. Podział ten 
ułatwia niewątpliwie opis i analizę, jednak w praktyce psychologa 
wszystkie te formy oddziaływań psychologicznych przenikają się i uzu-
pełniają. Ze względu na przeznaczenie niniejszej publikacji zaprezen-
towane zostaną te z nich, które stanowiły główne narzędzie oddziały-
wań w kontakcie z uczestnikami projektu poświęconego godzeniu Ŝy-
cia zawodowego i rodzinnego, czyli szeroko rozumianego poradnictwa 
psychologicznego.  

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy osobom zdrowym, 
przeŜywającym kłopoty w adaptacji do nowych sytuacji, kryzysy roz-
wojowe lub inne trudności osobiste. Takie problemy ujawniają się naj-
częściej wtedy, gdy ludzie doświadczają jakiejś zmiany Ŝyciowej. Mo-
Ŝe to być zmiana pracy, szkoły, ale teŜ związana z podejmowaniem 
nowych ról Ŝyciowych, np. rodzica, dziadka, a takŜe sytuacja wypada-
nia z ról, jak wówczas, gdy odchodzi się na emeryturę lub traci pracę. 
Podsumowując, są to takie sytuacje, które powodują przeciąŜenie 
emocjonalne, zniechęcenie, wątpliwości. Pomoc psychologiczna moŜe 
się wtedy wiązać z udzieleniem wsparcia psychologicznego, porady 
czy teŜ z pracą nad poszukiwaniem bardziej efektywnych rozwiązań. 
Poradnictwo moŜe równieŜ spełniać bardzo waŜną rolę wspomagają-
cą ludzi w kierowaniu ich własnym rozwojem oraz uczyć, jak rozwią-
zywać konkretne, trudne problemy, które stały się źródłem wewnętrz-
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nych konfliktów czy kryzysów. Tak pojmowane poradnictwo nie polega 
na udzielaniu konkretnych porad wskazujących, co klient ma zrobić. 
Powinno natomiast nauczyć i ułatwiać refleksję nad samym sobą                
i tym, jak rozwiązywać aktualne problemy. Jednocześnie celem po-
radnictwa, jest ukierunkowanie na rozwój osobisty, tak aby klient był 
bardziej świadom własnych potrzeb i mógł podjąć odpowiedzialność 
za swoje Ŝycie oraz samodzielnie kierować własnym rozwojem. 

Klient powinien poznać i zrozumieć siebie, własną osobowość, 
funkcjonowanie, ale teŜ i swoje problemy oraz ograniczenia. Dopiero 
przyjrzenie się sobie i analiza problemu pozwoli na poszukiwanie kon-
kretnych rozwiązań. Poradnictwo w odróŜnieniu od psychoterapii jest 
procesem krótkotrwałym, trwającym najczęściej do kilkunastu spo-
tkań. Ich tematem moŜe być wszystko, co wiąŜe się z codziennym 
funkcjonowaniem człowieka: problemy osobiste, rodzinne, zawodowe, 
decyzyjne, adaptacyjne, rozwojowe, egzystencjalne, religijne, spo-
łeczne itp.  

Poradnictwo moŜe się równieŜ wiązać z pomaganiem bliskim i ro-
dzinie osób, które mają jakieś problemy, moŜe równieŜ pełnić funkcję 
profilaktyczną, czyli słuŜyć zapobieganiu problemom, chorobom, kon-
fliktom. Poradnictwo psychologiczne ma przede wszystkim słuŜyć po-
maganiu klientom w osiąganiu satysfakcji z Ŝycia i wspomagać po-
trzebę samorealizacji przy zachowaniu równowagi Ŝyciowej (Grzesiuk 
L., 1998).  

4.1.1. PROBLEMATYKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
DLA PRACOWNIKÓW  

Współczesny świat stawia przed człowiekiem bardzo wysokie wy-
magania. Dynamika i dostęp do wiedzy ogólnej i specjalistycznej spra-
wia, Ŝe jednym z podstawowych wyzwań dla współczesnych ludzi jest 
nabycie umiejętności lepszego korzystania z własnego potencjału 
oraz stałe uczenie się, pogłębianie własnej wiedzy, zmiany zawodu            
i nabywanie nowych kompetencji. Szkoła i rodzina nie zawsze dają 
moŜliwości przygotowania się do tych wyzwań, dlatego teŜ liczni 
uczący się i pracujący poszukują specjalistów, którzy pomogliby im              
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w tych zadaniach. NaleŜą do nich między innymi trenerzy rozwoju 
osobistego.  

4.1.1.1. Zadania trenera osobistego 

Podstawowym zadaniem trenera osobistego w pomocy psycholo-
gicznej dla pracownika jest pomoc we wzmacnianiu i udoskonalaniu 
jego działania, poprzez refleksję nad tym, jak stosuje on konkretne 
umiejętności oraz wiedzę w swoim Ŝyciu zawodowym i rodzinnym. 
Opiera się to na załoŜeniach dotyczących rozumienia rozwoju osobi-
stego jako wkraczania ponad poziom, na jakim człowiek znajduje się 
obecnie. Rozwój jako nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się jest 
koniecznością wynikającą choćby z faktu, Ŝe otaczający nas świat 
zewnętrzny ciągle się zmienia i stawia nowe wyzwania. Jest on zwią-
zany z ciągłym zdobywaniem nowej wiedzy, umiejętności i zachowań 
albo na modyfikowaniu tych, którymi się juŜ dysponuje (Thorpe S., 
Clifford J., 2006).  

Doradztwo moŜe więc być jednym z narzędzi, którego moŜna 
uŜyć, aby pomóc innym odkrywać i lepiej wykorzystywać swoje zaso-
by oraz moŜliwości. Trener osobisty powinien pamiętać, Ŝe ludzie od-
czuwają lęk przed zmianą, nawet jeŜeli w przyszłości ma ona przy-
nieść pozytywne efekty. Jest to waŜne, gdyŜ proponując jakieś nowe 
rozwiązania, naleŜy uwzględnić ten naturalny opór, pozwalając klien-
towi na swobodną adaptację do nowych sytuacji. Trener osobisty po-
winien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, o zasadach 
uczenia się i adaptacji do zmian. Tym bardziej, Ŝe rozwój to szeroko 
pojęty proces uczenia się i zmiany postaw. Znajomość zagadnień do-
tyczących tego tematu jest więc waŜnym narzędziem w rękach trene-
ra. Doradztwo jest procesem zastanawiania się przez klienta nad wła-
snym działaniem w konkretnym obszarze przy pomocy obiektywnej 
osoby, znającej daną problematykę. Trener osobisty powinien w pierw-
szej kolejności skupiać się na wykorzystywaniu wiedzy i zasobów, któ-
re klient juŜ posiada, ale o nich nie wie lub nie potrafi z nich skorzy-
stać, a dopiero w następnej kolejności moŜna koncentrować się na 
uczeniu go nowych umiejętności. 
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Zadaniem trenera jest pomoc w zintegrowaniu nowych doświad-
czeń i zaadoptowaniu ich do potrzeb klienta, równieŜ w zgodzie z jego 
wartościami. Praca z klientem w zgodzie z nimi jest bardzo waŜna, nie 
tylko z powodów etycznych, ale teŜ praktycznych. Jeśli trener próbo-
wałby w pracy z klientem autorytarnie forsować własne przekonania              
i pomysły na Ŝycie, spotka się najprawdopodobniej z oporem. Trener 
ma oczywiście prawo, a nawet obowiązek, uświadamiać klienta, Ŝe 
jego funkcjonowanie szkodzi jemu lub jego bliskim, nawet jeśli jest              
w zgodzie z wyznawanymi przez niego wartościami. Przykładem mo-
Ŝe być sytuacja pracoholizmu, kiedy klient wyznając kult pracy i pie-
niądza dewaluuje inne sfery Ŝycia, szkodząc sobie i bliskim. Doradca 
jest zobowiązany powiedzieć mu o tym, jak widzi jego obecne funk-
cjonowanie i jakie mu groŜą konsekwencje, jeśli nic nie zmieni. W ta-
kich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest stosowanie zasady opty-
malnej róŜnicy, która polega na proponowaniu klientowi takiej zmiany, 
która róŜni się od dotychczasowych przekonań i zachowań, ale jedno-
cześnie róŜnica ta nie jest zbyt wielka, gdyŜ wtedy mogłaby być od-
rzucona. 

PoniewaŜ zakres problematyki projektów godzących Ŝycie zawo-
dowe i rodzinne jest szeroki, wymaga od trenerów osobistych wiedzy 
zarówno o człowieku jako jednostce, jak i o systemach rodzinnych, 
pracowniczych oraz o szeroko pojętych zjawiskach rynku pracy. Tre-
ner osobisty nie moŜe oczywiście wiedzieć wszystkiego, ale podsta-
wowa orientacja w tych zjawiskach jest pomocna w określeniu kon-
kretnej ścieŜki rozwoju klienta i daje moŜliwość skorzystania z pomocy 
innych profesjonalistów, gdy zachodzi taka potrzeba.  

Predyspozycje osobowościowe trenera mają ogromne znaczenie 
dla jego skuteczności i powinien być on wspierający, empatyczny, 
cierpliwy, pozytywnie nastawiony, pewny siebie, wraŜliwy. Pomocne 
jest równieŜ wewnętrzne przekonanie trenera, Ŝe wszyscy mogą się 
rozwijać, jeśli tego chcą oraz, Ŝe aby pomagać innym w rozwoju, sa-
memu trzeba stale się rozwijać. 

Niezmiernie pomocne w kontaktach zarówno z pacjentami, jak               
i klientami są postawy podkreślane głównie w podejściu humanistycz-
nym i systemowym w psychoterapii. Są to przede wszystkim: szacu-
nek, neutralność i ciekawość.  
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Szacunek do innych ludzi, ich odmienności, wyznawanych przez 
nich wartości jest właściwie fundamentem w zawodach związanych              
z pomocą.  

Neutralno ść rozumiana jest jako stała praca nad tym, aby nie 
oceniać klienta, nie angaŜować się zbyt emocjonalnie w jego sprawy, 
być w metapozycji względem otoczenia, w jakim on funkcjonuje. Neu-
tralny trener nie ocenia, jaki jest klient, jego rodzina czy przełoŜeni              
w pracy, próbuje dostrzec i uświadomić, do jakich sprzęŜeń zwrotnych 
dochodzi i jaki jest w tym udział klienta. Dzięki temu moŜna zastano-
wić się nad kryterium uŜyteczności danego zachowania, postawy czy 
stylu komunikowania się oraz ewentualnie zaproponować nowe jego 
formy. 

Ciekawo ść pozwala trenerowi stale poszukiwać róŜnych moŜliwo-
ści rozumienia klienta, bez przywiązywania się do własnych hipotez. 
Pomaga być bardziej otwartym na potrzeby klienta i widzieć go jako 
indywidualną jednostkę, a nie kolejny przypadek z tym samym pro-
blemem. 

NaleŜy rozumieć, Ŝe pewne cechy trenera nie są czymś wrodzo-
nym, ale da się je wykształcić i pielęgnować, wraz ze wzrastającą sa-
moświadomością, wiedzą i doświadczeniem. WaŜnym aspektem roz-
woju osobistego dla wszystkich specjalistów zajmujących się poma-
ganiem jest superwizja, czyli kontakt z własnym trenerem osobistym. 
Daje to moŜliwość zobaczenia i „przepracowania” własnych odczuć               
i trudności w kontaktach z klientami. 

Pierwszym zadaniem kaŜdego doradcy osobistego będzie diagno-
za potrzeb klienta, zakresu jego moŜliwości, ograniczeń i podjęcie de-
cyzji o formie współpracy. Dotyczy to równieŜ określenia, czy klient 
wymaga doradztwa, treningu, czy moŜe jego problemy kwalifikują się 
do psychoterapii. Przykładem moŜe być częsta sytuacja z praktyki, 
kiedy młodzi ludzie zgłaszają problemy związane z podjęciem róŜnych 
Ŝyciowych decyzji, mają poczucie zastoju, nie wiedzą, co zrobić, aby 
pójść do przodu, boją się przejść do następnej fazy rozwojowej. Wszy-
scy ludzie mają liczne obawy przed wejściem w nowe sytuacje: przed 
podjęciem waŜnych Ŝyciowych decyzji, takich jak wybór zawodu, mał-
Ŝeństwo, macierzyństwo. Doradca powinien odróŜniać naturalne lęki             
i obawy od tych wynikających z głębszych zaburzeń rozwoju osobo-
wości. 
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Trener osobisty moŜe pomóc klientowi dostrzec obawy, które go 
trapią, mogą się wspólnie zająć konkretnymi problemami do rozwią-
zania, np. poprzez psychoedukację, dyskusję, pozytywne przeformu-
łowania. Często ludzie dowiadując się, Ŝe ich odczucia, myśli są nor-
malne i wynikają z naturalnych kryzysów rozwojowych, uspokajają się 
i sami idą do przodu. W takiej sytuacji postawa przyzwolenia na lęk             
i obawy oraz wsparcie i empatia będą głównymi czynnikami wspiera-
jącymi zmianę u klienta. Warto dodać, Ŝe jeśli psycholog ma świado-
mość i wiedzę o moŜliwych rozwiązaniach psychologicznych, ale             
i prawnych, np. z zakresu łączenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym, 
moŜe przykładowo uspokoić młodą kobietę, która obawia się macie-
rzyństwa. Praktyka wskazuje bowiem, Ŝe niewiele osób ma świado-
mość, Ŝe istnieją elastyczne formy pracy. 

Nawarstwiające się problemy z wcześniejszych faz rozwoju oso-
bowości mogą objawiać się niedojrzałością emocjonalną, niedostoso-
waniem społecznym lub głębszymi zaburzeniami osobowości. Naj-
częstszą przyczyną trudności w załoŜeniu własnej rodziny jest nieza-
kończony proces separacji i indywiduacji. W takich sytuacjach bardziej 
zalecane jest podjęcie psychoterapii, która umoŜliwia przepracowanie 
problemów. 

Na podstawie wstępnej diagnozy problemów klienta, jego zaso-
bów i ograniczeń, moŜna sformułować kontrakt. Jest to bardzo istotne, 
aby trener z klientem ustalili cele swoich spotkań, ich wstępną liczbę, 
częstotliwość, rodzaj komunikacji oraz warunki przerwania. Kontrakt 
daje moŜliwość późniejszej oceny skuteczności doradztwa, pozwala 
się odwołać do celów w chwilach zwątpienia oraz określa zakres treści 
spotkań. 

Kolejnym etapem doradztwa osobistego jest poszukiwanie sposo-
bów rozwiązywania problemów. Technik przydatnych w procesie do-
radczym jest wiele. Wybiera się te spośród nich, które uwzględniają 
przede wszystkim potrzeby i moŜliwości klienta, ale muszą one być 
teŜ zgodne z temperamentem, wiedzą i doświadczeniem samego do-
radcy. Praktyka i doświadczenie wskazują, Ŝe bardzo pomocne są 
techniki eksperymentu oraz wywodzące się z podejścia poznawczo-
behawioralnego, zwłaszcza te, które zmierzają do poznania negatyw-
nych i pozytywnych przekonań klienta o sobie samym i świecie,           
a mianowicie: 
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• Diagnoza negatywnych my śli i przekona ń pomaga zorien-
tować się w barierach poznawczych, które mają decydujący 
wpływ na sferę emocjonalną i wykonawczą funkcjonowania 
człowieka. 

• Eksperyment słuŜy wypróbowywaniu nowych moŜliwości, za-
chęca się więc klienta do podjęcia róŜnych zadań i obserwacji 
wyników. Przykładem jest propozycja przetestowania w ra-
mach projektu elastycznych form zatrudnienia. Uczestników 
zachęcano do obserwacji, jak zmiana zatrudnienia wpływa na 
ich funkcjonowanie osobiste, rodzinne i zawodowe. 

• Ćwiczenia i zadania pisemne.  Bardzo dobre rezultaty przy-
noszą wszelkie formy zadań pisemnych, gdyŜ do omawianych 
tematów, które są utrwalone na piśmie, moŜna odnosić się po-
nownie, np. pokazując po kilku spotkaniach, co się zmieniło na 
liście własnych moŜliwości. 

• Genogram  jako technika wywodząca się z podejścia syste-
mowego w terapii rodzin moŜe pomóc poznać kontekst rodzin-
ny klienta. Jest to tzw. mapa rodziny, drzewo rodziny, gdzie 
klient umieszcza wszystkich jej członków, wraz z oznaczeniem 
relacji między nimi. Taka mapa rodziny pozwala równieŜ ła-
twiej odnieść się do mitów i przekazów rodzinnych, a takŜe 
przeanalizować modele funkcjonowania rodziny na przestrzeni 
róŜnych faz cyklu jej Ŝycia. 

• Formy plastyczne , takie jak rysunek, kolaŜ, rzeźba mogą słu-
Ŝyć nie tylko pogłębianiu diagnozy problemów klienta, ale 
przede wszystkim po poddaniu ich refleksji pokaŜą klientowi 
dotąd nieuświadamiane potrzeby, marzenia, moŜliwości czy 
ograniczenia. 

• Odgrywanie ról  jest techniką pomocną zwłaszcza w sytuacji 
nieporozumień w relacjach. Odegranie bliskiej osoby pozwala 
często spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, ułatwia zro-
zumienie jej stanowiska w danej sytuacji oraz osiągnięcie po-
rozumienia. Odgrywanie ról moŜe być równieŜ wstępem do 
eksperymentu, np. klient wciela się w rolę przyszłego praco-
dawcy itp. 

• Wizualizacja  jest najczęściej traktowana jedynie jako forma 
relaksacji, kiedy w rzeczywistości moŜe równieŜ dostarczać 
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ogromnego materiału do pracy z klientem. Dzięki tej technice 
moŜna dowiedzieć się o tym, jak postrzega on siebie, czego 
się obawia lub pragnie, a w kolejnym etapie, poprzez wyobra-
Ŝenia powinno kształtować się pozytywne zmiany. 

Technik oddziaływania psychologicznego jest bardzo wiele i nie 
jest moŜliwe poznanie ich wszystkich. Wydaje się natomiast, Ŝe im 
większy zakres wiedzy na ten temat będzie posiadał trener, tym więk-
szą będzie miał moŜliwość indywidualnego ich stosowania w zaleŜno-
ści od potrzeb klienta i wymagań danej sytuacji. 

Ostatnią fazą pomocy psychologicznej jest wzmacnianie w pozy-
tywnych zmianach, które udzielane moŜe być w trakcie kontaktu psy-
chologicznego. Na poziomie emocjonalnym znaczenie będzie tu miała 
postawa trenera związana z empatią, zaufaniem, szacunkiem i autory-
tetem. Na poziomie poznawczym będzie to znajomość wiedzy o ucze-
niu się, postawach i przekonaniach. W praktyce nie łatwo jednak wy-
róŜnić poszczególne fazy poradnictwa psychologicznego. KaŜdy kon-
takt trenera osobistego z człowiekiem będzie wyjątkowy i wymagający 
indywidualnego podejścia.  

4.1.1.2. Problemy poradnictwa osobistego  

PoniŜej omówione zostaną tylko nieliczne z wielu tematów, ujaw-
niających się w pracy trenera osobistego z osobami czynnymi zawo-
dowo, które pragną zmienić swoją sytuację zawodową i Ŝyciową. Wy-
bór jest wynikiem doświadczenia autora oraz obserwacji uzyskanych 
w pracy z uczestnikami jednego z projektów, godzącego Ŝycie zawo-
dowe i rodzinne, realizowane w ramach inicjatywy wspólnotowej 
EQUAL. W kaŜdym z omówionych problemów moŜna, jako jedno              
z narzędzi pomocy, wykorzystać wiedzę o elastycznych formach za-
trudnienia. 

4.1.1.2.1. Dyskryminacja kobiet 

W obecnych czasach praca zawodowa stanowi nieodłączny ele-
ment Ŝycia społecznego. Coraz częściej kobiety wchodzą aktywnie na 
rynek pracy nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszyst-
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kim z potrzeby samorealizacji. Niestety nie zawsze mogą one liczyć 
na równe szanse rozwoju kariery zawodowej. Polityka Unii Europej-
skiej (UE) akcentuje znaczenie wyrównywania szans wszystkich osób 
pod względem dostępu do pracy. Ze względu na duŜe wymagania 
pracodawców i sytuację gospodarczą kraju pewne grupy społeczne 
mogą mieć utrudniony dostęp czy teŜ utrzymanie się na rynku pracy. 
Takim wymogom trudno jest sprostać osobom, które zajmują się opie-
ką nad dziećmi lub innymi osobami bliskimi, np. starszymi lub niepeł-
nosprawnymi. Ze względu na róŜne uwarunkowania ekonomiczno-
społeczno-kulturowe taką rolę w rodzinie pełnią najczęściej kobiety, co 
moŜe wiązać się z niekorzystnym wpływem na ich karierę zawodową. 
Kobiety, które czasowo zrezygnowały z pracy ze względu na poświę-
cenie się obowiązkom domowym napotykają na szereg utrudnień, kie-
dy podejmą decyzję o powrocie do pracy. Między innymi wiąŜe się to 
z dezaktualizacją kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych wzglę-
dem coraz większych wymagań pracodawców i większej konkurencji. 
Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin nie pozwala na przeciwdziałanie 
tym zjawiskom, choćby przez dokształcanie się czy angaŜowanie od-
płatnej opieki dla bliskich.  

Trudności z powrotem do aktywności zawodowej, jak pokazują 
liczne badania, wpływają na decyzje młodych kobiet związane z ma-
cierzyństwem. Z badań (Fundacja Świętego Mikołaja) wynika, Ŝe co 
piąta kobieta odkłada urodzenie dziecka w obawie przed utratą pracy, 
a co trzecia obawia się kłopotów w pracy wynikających z zajścia                
w ciąŜę. Jest to o tyle niepokojące, Ŝe Polki rodzą najmniej dzieci spo-
śród kobiet w krajach Unii Europejskiej. Nie jest to więc tylko problem 
dyskryminacji, ale równieŜ problem w skali makro, dotyczący w nieda-
lekiej przyszłości funkcjonowania całego społeczeństwa.  

Najczęściej wymienianymi przez młode kobiety powodami obawy 
przed zajściem w ciąŜę są: 

• lęk przed utratą pracy; 
• zatrzymanie lub zakończenie kariery zawodowej. Biologicznie 

najodpowiedniejszy okres na ciąŜę wypada w wieku około            
26 lat, czyli w momencie, kiedy młodzi ludzie najbardziej dy-
namicznie dąŜą do określenia się na rynku pracy i nastawieni 
są na osiąganie sukcesu. Kariera, w dobie silnej rywalizacji, 
wymaga czasu, energii i znacznych nakładów finansowych. 
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Tymczasem media promują kult wiecznej młodości, reklamy 
pokazują ludzi zdrowych, młodych i pięknych. Ludzie chcą wie-
rzyć, Ŝe mogą mieć wszystko, kobiety marzą o idealnej rodzi-
nie i Ŝyciu w pełnej harmonii, jednocześnie odwlekając decyzję 
o macierzyństwie; 

• względy finansowe. Wiele kobiet, i nie tylko, zatrudnionych jest 
na umowy, które nie uprawniają do uzyskania urlopu macie-
rzyńskiego. NiezaleŜnie od świadczeń związanych z urlopem 
macierzyńskim pojawienie się dziecka wiąŜe się ze zwiększe-
niem wydatków; 

• obowiązki pielęgnacyjne i opiekuńcze związane z dzieckiem 
spoczną tylko na kobiecie. Sytuacja ekonomiczno-społeczna 
spowodowała znaczną migrację, wiele osób przeprowadza się 
daleko od rodzin, co utrudnia skorzystanie z pomocy np. dziad-
ków w opiece nad dzieckiem. Kobiety obawiają się równieŜ, Ŝe 
męŜowie nie będą wystarczająco angaŜowali się w opiekę nad 
dzieckiem. 

Trudniejsze połoŜenie kobiet zauwaŜalne jest równieŜ wśród bez-
robotnych. Nie wszyscy w tej grupie są osobami, które straciły pracę. 
Znaczną ich część stanowią osoby, głównie kobiety, które powracają 
do pracy po dłuŜszej absencji zawodowej bądź podejmują ją po raz 
pierwszy. Kobiety powracające do pracy po dłuŜszej nieobecności, 
której przyczyną jest najczęściej urodzenie oraz wychowywanie dziec-
ka, stanowią w tej zbiorowości znaczny odsetek.  

Wszystkie wymienione wyŜej zjawiska wskazują na gorszą sytu-
ację kobiet na rynku pracy. 

4.1.1.2.2. Rozwój duchowo ści w równowadze Ŝyciowej 

KaŜdy pracujący człowiek w którymś momencie doznał napięcia 
między pracą a Ŝyciem osobistym i rodzinnym. Wielu ludzi bardzo du-
Ŝo czasu spędza w pracy. MoŜe to wynikać z róŜnych czynników: lęku 
przed stratą zatrudnienia, ambicji, potrzeby spełnienia i kontroli, po-
czucia bycia niezastąpionym, kłopotów w rodzinie lub jej braku itp. 
JednakŜe oprócz pracy człowiekowi potrzebny jest taki obszar, w któ-
rym będzie mógł on Ŝyć tak po prostu i czuć, Ŝe Ŝyje. Funkcjonowanie 
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w pełniejszej równowadze, z uwzględnieniem róŜnych potrzeb i z sza-
cunkiem dla własnych ograniczeń, będzie pozytywnie oddziaływać 
równieŜ na pracę zawodową. W jej osiąganiu waŜne jest znalezienie 
sposobu, nie na to, jak Ŝyć po pracy i mimo pracy, ale jak zaangaŜo-
wanie zawodowe moŜe pomóc w rozwoju osobistym i pozytywnie od-
działywać na Ŝycie rodzinne. Chodzi więc nie o sztywne oddzielenie 
Ŝycia zawodowego od osobistego, ale umiejętne wykorzystanie napię-
cia między nimi, by czuć się dobrze w obu obszarach.  

W jaki sposób moŜna to osiągnąć? Na to pytanie próbują znaleźć 
odpowiedź liczni specjaliści: duchowni, psychologowie, lekarze, filozo-
fowie i kaŜdy z nich proponuje róŜne rozwiązania. Duchowość, nie tyl-
ko według duchownych, jest dobrym sposobem na radzenie sobie ze 
sprawami codziennego Ŝycia. Rozumiana jest nie jako dodatkowy wy-
siłek, ale raczej jako źródło, pozwalające czerpać energię do codzien-
nych spraw. Duchowości nie naleŜy mylić z religijnością, gdyŜ jest to 
raczej szeroko rozumiana zdolność człowieka do zrozumienia własnej 
tajemnicy. Tylko człowiek duchowy moŜe świadomie kierować wła-
snym Ŝyciem. Nie ma zatem wolności bez duchowości, a dąŜenie do 
dojrzałości w sferze duchowej jest nieodzownym elementem rozwoju 
człowieka jako osoby. śyjemy w czasach, w których wiele osób zapo-
mina o rozwoju duchowym, podejmując zwykle wysiłki w tym celu, by 
stać się bardziej bogatym materialnie niŜ duchowo. Tymczasem świa-
dome i odpowiedzialne pokierowanie własnym Ŝyciem nie jest moŜli-
we bez osiągnięcia dojrzałości i pogłębionego rozwoju w sferze du-
chowej. Podstawowe wartości juŜ od czasów Arystotelesa to wolność, 
samostanowienie, odpowiedzialność i szczęście, ale równieŜ sprawie-
dliwość, umiarkowanie i roztropność. Wspierają one człowieczeństwo 
oraz pomagają zarówno w działaniach zawodowych, jak i osobistych, 
a takŜe sprawiają, Ŝe Ŝycie w ogóle ma sens. Wartości mogą być źró-
dłem energii, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, mogą równieŜ 
wskazywać kierunki działań. Oprócz tych uniwersalnych wartości, wy-
znawanych przez większość ludzi, kaŜda osoba ma subiektywne war-
tości, waŜne dla niej, nadające jej Ŝyciu kierunek i wartość. Niekiedy 
wartości osobiste mogą stać w sprzeczności z wartościami pracodaw-
cy czy firmy. Sytuacja taka wymagała będzie od pracownika siły                
i zdolności do niepoddawania się. śycie w zgodzie ze wszystkimi waŜ-
nymi wartościami nie jest łatwe, jednak świadomość, co jest dla czło-
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wieka waŜne w sytuacjach zagubienia pomoŜe znaleźć odpowiedni 
kierunek i cel (Grün A., 2005). 

4.1.1.2.3. Odpoczynek 

WaŜność odpoczynku w Ŝyciu kaŜdego człowieka podkreślało juŜ 
Pismo Święte. Wydaje się, Ŝe rytm Ŝycia podany w Biblii, czyli sześć 
dni pracy i dzień wytchnienia sprawdza się i najlepiej odpowiada or-
ganizmowi. Higiena psychiczna nakazuje umiejętnie rozłoŜyć czas 
pracy i wypoczynku. Są czasem jednak sytuacje trudne, które wyma-
gają od człowieka podjęcia większego wysiłku i nie ma wówczas cza-
su na wypoczynek. Sytuacja ekonomiczna rodziny niejednokrotnie 
wymaga, aby pracować więcej i dodatkowo dorabiać. NaleŜy wówczas 
tym bardziej zwrócić uwagę na takie rozłoŜenie proporcji między pracą 
a odpoczynkiem, Ŝeby nie doszło do przemęczenia czy wręcz skraj-
nego wyczerpania. 

Form odpoczynku jest wiele i kaŜdy indywidualnie, zaleŜnie od ryt-
mu pracy, potrzeb i wymagań, wybiera sposób regeneracji. Zaleca się 
zasadę tzw. płodozmianu, czyli dobieranie formy odpoczynku innej niŜ 
charakter wykonywanej pracy, np. osoby pracujące fizycznie powinny 
relaksować się umysłowo i odwrotnie, pracujące na co dzień umysło-
wo powinny podejmować aktywność fizyczną. Na pewno odpoczyn-
kiem będą te sytuacje, w których człowiek będzie miał poczucie, Ŝe 
nic nie musi, ale chce. Dzień czy dni wolne od pracy mogą równieŜ 
słuŜyć pielęgnowaniu więzi i relacji z bliskimi zarówno z rodziny, jak              
i przyjaciółmi. Spotkania towarzyskie, imprezy rodzinne, uczestnicze-
nie w waŜnych rodzinnych rytuałach mogą wzmacniać te więzi i po-
zwolą nie zagubić się w pracy. 

Sytuacja, gdy często człowiek czuje się przytłoczony tym, co musi, 
moŜe spowodować poczucie, Ŝe jest się maszyną lub nawet jej małym 
trybikiem. Regularny odpoczynek jest więc niezbędny i przede wszyst-
kim pozwala być bardziej wydajnym oraz zdrowym psychicznie i fi-
zycznie. 
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4.1.1.3. Konsekwencje zaburzonej równowagi mi ędzy 
prac ą a Ŝyciem  

PoniŜej opisane zostaną skrajnie niekorzystne zjawiska psycholo-
giczne związane z zaburzeniem równowagi między dąŜeniem do speł-
nienia zawodowego a realizowaniem zadań rodzinnych, przy uwzględ-
nieniu wymagań rynku pracy i zmian społecznych. Mimo, Ŝe zjawiska 
te właściwie związane są z pracą psychologów klinicznych i psychote-
rapeutów, to uznano, Ŝe omówienie ich moŜe pomóc trenerom osobi-
stym szybciej i trafniej je rozpoznać, Ŝeby odpowiednio wcześnie włą-
czyć oddziaływania prewencyjne lub naprawcze. Omówienie to wynika 
równieŜ z głębokiego przekonania, Ŝe wdraŜanie elastycznych form 
pracy, przynajmniej częściowo, mogłoby pomóc w ich zapobieganiu,     
a to zdecydowanie wchodzi w kompetencje trenerów rozwoju osobi-
stego. 

4.1.1.3.1. Pracoholizm 

Pracoholizm jest podstawowym problemem w pomocy psycholo-
gicznej dla pracowników i wiąŜe się zachowaniem autodestrukcyjnym, 
związanym z zaburzeniem równowagi pomiędzy pracą zawodową          
a innymi waŜnymi sferami Ŝycia, takimi jak rodzina, zainteresowania, 
zabawa i inne. Pracoholik, czyli osoba uzaleŜniona od pracy, to naj-
częściej przedstawiciele tzw. klasy średniej, którzy nie są zmuszeni do 
nadmiernej pracy z powodów finansowych. Pracoholik nie pracuje tak 
po prostu, miejsce pracy jest rodzajem poligonu, na którym ciągle 
trzeba się sprawdzać i stawiać czoło nowym wyzwaniom. Problem ten 
wynika z perfekcjonizmu i skłonności do rywalizacji. Pracoholik to oso-

PRZYKŁAD  

Odpoczynek mógłby się wydawać czymś naturalnym, jednak w dzisiej-
szych czasach jest wręcz towarem luksusowym, a umiejętność odpoczy-
wania zanika. Świadczy o tym najwymowniej liczba szkoleń, warsztatów 
na temat technik relaksacyjnych, dobrego wypoczynku czy zapobiegania 
wypaleniu w pracy. 
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ba, która coraz bardziej ogranicza swoje Ŝycie emocjonalne i uzaleŜ-
nia się od kontroli i władzy, stale dąŜy do uzyskania aprobaty i podzi-
wu. Praca w takiej sytuacji wiąŜe się z ciągłym niepokojem, Ŝe nie 
sprosta się wymaganiom, co jest źródłem uczucia gniewu, projekto-
wanego następnie najczęściej na innych, których obwinia się za wła-
sne niepowodzenia. Praca staje się formą ucieczki od relacji z bliski-
mi, dlatego pracoholizm jest częstą przyczyną rozpadu związków, np. 
małŜeńskich. Z czasem praca moŜe stać się jedyną i najwyŜszą war-
tością. Osoba taka będzie ciągle myśleć o sprawach zawodowych,            
o tym, co niezałatwione, i o tym co naleŜy zrobić w przyszłości. Czło-
wiek zapomina wówczas o tym co waŜne w Ŝyciu, o samorozwoju             
i rodzinie, przestaje mieć marzenia, a staje się coraz bardziej draŜliwy 
i mniej kreatywny. Stopniowo pracoholik myśli tylko o tym, co musi i co 
powinien zrobić. Pracoholizm, jak kaŜdy inny nałóg pełni funkcję za-
stępczą, w pewnym sensie wypełnia wewnętrzną pustkę. Praca nie-
świadomie traktowana jest jako kompensacja braku miłości, akcepta-
cji, satysfakcji w relacjach interpersonalnych, jest formą ucieczki od 
bliskości (Killinger B., 2007).  
 

 

PRZYKŁAD  

Przykładem moŜe być lekarz, który zgłosił się do gabinetu z Ŝoną na wy-
raźną jej prośbę, a wręcz szantaŜ. W trakcie konsultacji małŜeńskiej Ŝona 
opisała funkcjonowanie męŜa: przebywa w pracy średnio 14 godzin dzien-
nie, a czasem więcej, kiedy dyŜuruje. W domu bywa gościem, jest napięty, 
draŜliwy, strofuje ją i dzieci, Ŝe nie dają mu odpocząć po cięŜkiej pracy.       
Od kilku lat, od kiedy został ordynatorem, sytuacja się pogorszyła, właści-
wie przestał uczestniczyć w Ŝyciu rodziny. śona i dzieci stopniowo uczyli 
się Ŝyć bez niego. Momentem wyzwalającym ostry kryzys była sytuacja, 
gdy mąŜ nie zjawił się na zaręczynach córki, bo nie mógł wyrwać się z pra-
cy. W przeciwieństwie do Ŝony pan Leszek nie widział Ŝadnego problemu, 
nie mógł zrozumieć jak Ŝona i dzieci mogą nie doceniać jego poświęcenia. 
Praca z tą parą trwała prawie dwa lata i początkowo opierała się głównie 
na motywacji Ŝony i jej głębokiej miłości do pana Leszka. On sam dopiero 
w wyniku spotkań terapeutycznych usłyszał od Ŝony, jak odczuwała ona 
jego zachowanie, jak bardzo ją to raniło, a takŜe jak negatywnie praca 
wpłynęła na Ŝycie całej rodziny. Ostatecznie udało się w tej rodzinie przy-
wrócić większą równowagę i harmonię, mimo Ŝe praca nadal pozostała 
bardzo istotną wartością w Ŝyciu lekarza. 
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Przyczyn pracoholizmu moŜe być wiele, np, zaburzenia osobowo-
ści, trudności rodzinne, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych itp. KaŜda z teorii psychologicznych akcentuje inny aspekt 
funkcjonowania człowieka, który moŜe predysponować do pracoholi-
zmu. Niewątpliwie jednak problem ten moŜe mieć daleko idące nieko-
rzystne konsekwencje dla tej osoby i jej bliskich. Przede wszystkim 
będą to problemy rodzinne, małŜeńskie, rodzicielskie, mogące prowa-
dzić nawet do rozpadu rodziny. Pracoholizm daje fałszywe poczucie 
wartości, władzy i kontroli, aŜ w konsekwencji przejmuje kontrolę nad 
człowiekiem, jego rodziną i całym funkcjonowaniem. Jest on bardzo 
groźnym nałogiem, tym bardziej, Ŝe cieszy się wielkim poszanowa-
niem społecznym i akceptacją. Etos pracy jest obecnie bardzo silny. 

4.1.1.3.2. Wypalenie zawodowe 

Kolejnym częstym problemem pomocy psychologicznej dla osób 
pracujących jest wypalenie zawodowe. Istnieje wiele definicji tego ter-
minu, a bardzo ogólnie oznacza ono, Ŝe zuŜyło się całą energię psy-
chiczną, próbując podtrzymać swój zapał Ŝyciowy. Ten kryzys energii 
następuje wtedy, kiedy wymagania przewyŜszają psychiczne moŜli-
wości. Doświadczany jest jako stan wyczerpania fizycznego, umysło-
wego i emocjonalnego, spowodowany długotrwałym udziałem w sytu-
acjach wymagających duŜego wysiłku emocjonalnego. Towarzyszą 
mu róŜne objawy: fizyczne wycieńczenie, poczucie bezradności i bez-
nadziejności, utrata złudzeń, negatywne wyobraŜenie o sobie oraz 
negatywne postawy wobec pracy, ludzi i Ŝycia. Ogólna zdolność ra-
dzenia sobie z wymaganiami środowiska staje się powaŜnie ograni-
czona. 

Niebezpieczeństwo wypalenia wydaje się wyŜsze tam, gdzie obo-
wiązują wysokie wymagania związane z nieprecyzyjnymi oczekiwa-
niami lub brakiem odpowiednich zasobów. W miejscu pracy ludzie 
często czują się bezsilni, zwłaszcza w zawodzie, w którym ciągle mu-
szą sobie radzić z sytuacjami kryzysowymi i cały czas utrzymują or-
ganizm w stanie podwyŜszonej gotowości. 

MoŜna wyróŜnić pięć faz procesu wypalenia, które warto identyfi-
kować poprzez charakterystyczne objawy: 
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• I faza – fizyczna.  Odczuwa się jakby ciało stało się przeszko-
dą występują małe bóle i choroby, które nie ustępują. Regular-
nie zauwaŜa się zmęczenie, z którego cięŜko się otrząsnąć 
oraz uczucie wyczerpania. Istnieje tendencja do nadmiernego 
pobłaŜania sobie np. w ilości spoŜywanego jedzenia i pitego 
alkoholu, liczbie wypalanych papierosów oraz długości snu. 

• II faza – społeczna.  Zaczynają się problemy dotyczące związ-
ków. Pojawia się draŜliwość, tendencja do izolowania się od 
innych, szczególnie od ludzi, których uwaŜa się za wyczerpu-
jących. Człowiek traci poczucie humoru, pojawiają się konflikty 
i awantury. 

• III faza – intelektualna.  Pojawia się poczucie przeładowania            
i przytłoczenia oraz unikanie działań umysłowych. Z tego po-
wodu zaczyna się zawalać terminy i trudno jest się skoncen-
trować, są problemy z utrzymaniem uwagi wystarczająco dłu-
go, by skończyć czynność. Człowiek staje się bardziej obser-
watorem Ŝycia niŜ jego aktywnym uczestnikiem.  

• IV faza – emocjonalna.  Emocje opadają do takiego poziomu, 
w którym zaczyna się doświadczać czegoś podobnego do pa-
ranoi i całkowitego przytłoczenia. Brakuje zainteresowania 
uczuciami zarówno swoimi, jak i innych. Człowiek czuje się 
wyobcowany od ludzi i zadań. Unika się nawet tych osób,              
z którymi dobrze czuł się w przeszłości, w ten sposób pogłębia 
się izolacja. Dominuje uczucie stałego znudzenia. 

• V faza – duchowa. Osoba czuje się jakby mu „złamano du-
cha”. Potrzeby innych ludzi stanowią zagroŜenie, więc przesta-
je się ona angaŜować i robić wysiłki w kierunku nawiązania re-
lacji z innymi. Pojawia się zwątpienie w to, co jest dla niej waŜ-
ne, jak wartości i przekonania, a to prowadzi do uczucia bez-
nadziejności i bezradności. Sprawy wcześniej waŜne tracą na 
znaczeniu.  
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PRZYKŁAD  

Praktyka kliniczna pokazuje, Ŝe wiele osób pracujących zmaga się z pro-
blemem wypalenia zawodowego. Często są one zatrudnione w tzw. słuŜ-
bach mundurowych i ratowniczych. WiąŜe się to ze stałym kontaktem            
z ludzkim nieszczęściem i cierpieniem. MoŜe powodować narastające po-
czucie własnej bezradności, beznadziejności i frustracji. Dodatkowo jest to 
nasilone niskimi zarobkami, wielogodzinnymi, w tym nocnymi dyŜurami, 
konfliktami z przełoŜonymi oraz sztywną strukturą firm państwowych. Kon-
sekwencje długotrwałego obciąŜenia psychicznego i fizycznego mogą być 
bardzo groźne, tym bardziej, Ŝe na tych ludziach ciąŜy często odpowie-
dzialność za Ŝycie innych. 

 
Wypalenie zawodowe moŜe mieć powaŜne konsekwencje zdro-

wotne i społeczne. Kryzys w pracy bardzo szybko przenosi się na Ŝy-
cie prywatne, rodzinne, towarzyskie. Konsekwencje zdrowotne mogą 
być bardzo powaŜne, np. wyniszczenie organizmu, powaŜne choroby, 
takŜe psychiczne. 

4.1.1.3.3. Bezrobocie 

Bardzo częstym problemem przewijającym się w tle pomocy psy-
chologicznej dla pracowników jest perspektywa bezrobocia. Więk-
szość ludzi sytuację utraty pracy traktuje jako katastrofę Ŝyciową. Tym 
bardziej jeśli trwa ona długo. W okresie początkowym bezrobocie wią-
Ŝe się głównie z obniŜaniem się ekonomicznego poziomu Ŝycia, co 
powoduje uczucie dyskomfortu i liczne obawy związane z poczuciem 
bezpieczeństwa własnego i rodziny. Osoby bezrobotne stopniowo od-
czuwają obniŜające się poczucie własnej wartości, mają poczucie nie-
uŜyteczności, winy i krzywdy, pojawia się lęk o przyszłość. Frustracja 
związana z utrzymującym się bezrobociem moŜe wpływać na nasile-
nie się nałogów jako narzędzia słuŜącego do rozładowania napięcia            
i zapomnienia o problemach. Osoby bezrobotne częściej zapadają na 
depresję i choroby somatyczne, co moŜna wiązać ze złą kondycją 
psychiczną i jej wpływem na obniŜenie się odporności fizycznej. 
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PRZYKŁAD  

Pan Adam zgłosił się do Poradni Zdrowia Psychicznego po tym, jak skie-
rował go lekarz kardiolog. Od kilku miesięcy odwiedzał róŜnych lekarzy 
specjalistów, uskarŜając się na liczne dolegliwości somatyczne. Badania 
diagnostyczne nie pozwalały zdiagnozować źródeł złego samopoczucia, 
dlatego zalecono konsultację psychologiczną. W trakcie wywiadu szybko 
okazało się, Ŝe dolegliwości zaczęły się tuŜ po utracie pracy, którą pan 
Adam wykonywał od 23 lat. Był zatrudniony w państwowym zakładzie, któ-
ry w wyniku zmian został zamknięty. Dopiero spotkania terapeutyczne           
z psychologiem pozwoliły mu uświadomić uczucia związane ze stratą pra-
cy i odreagować je w bezpiecznej atmosferze. W tym przypadku stan bez-
robocia nie trwał długo. Pan Adam, znany jako dobry fachowiec dzięki wła-
ściwym kontaktom z ludźmi, po 3 miesiącach znalazł nowe zatrudnienie. 
Niestety w sytuacji chronicznego stanu bezrobocia duŜo więcej czasu              
i wysiłku trzeba włoŜyć, Ŝeby wywołać pozytywne zmiany w zakresie my-
ślenia, emocji i działania. 

 
Zjawisko bezrobocia silnie oddziałuje na rodzinę. Po okresie 

wsparcia i współczucia dla osoby bez pracy stopniowo nasilają się 
konflikty, pretensje, co przy długotrwałym okresie występowania pro-
blemu moŜe doprowadzić do dezintegracji i rozpadu rodziny. 

4.1.1.4. Działania równowa Ŝące Ŝycie zawodowe 
i rodzinne  

Podstawą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, a w szcze-
gólności wypalenia i pracoholizmu jest przede wszystkim dbanie              
o równowagę pomiędzy Ŝyciem zawodowym a prywatnym z wykorzy-
staniem opisanych instrumentów. W pracy naleŜy myśleć o swoich 
obowiązkach i wykonywać rzetelnie powierzone zadania, natomiast po 
pracy nie powinno się zaniedbywać Ŝycia osobistego, trzeba poświę-
cić się rodzinie i bliskim, a takŜe znaleźć czas na odpoczynek, przy-
jemności i rozwój własnych zainteresowań. Jest to bardzo waŜne                
w momencie kłopotów w pracy lub w sytuacji jej utraty. Jeśli człowiek 
nie zaniedbywał innych sfer Ŝycia, będzie mógł skorzystać z tych za-
sobów i uzyskać wsparcie oraz pomoc bliskich. Dzięki zainteresowa-
niom moŜe natomiast mniej się koncentrować na kłopotach. 
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Osiąganiu równowagi moŜe słuŜyć równieŜ zmiana podejścia do 
pracy i tego, jak w jej trakcie funkcjonujemy. WaŜne jest wypracowa-
nie takich metod, aby nie tracić zbędnie energii oraz nauczyć się rów-
nieŜ ją odzyskiwać. PoniŜej podano kilka obszarów, nad jakimi moŜna 
pracować z klientami, którzy mają problemy w godzeniu Ŝycia zawo-
dowego z osobistym, jak i z tymi, dla których praca jest głównie źró-
dłem stresu i frustracji. 

• Zrozumienie warto ści, którymi człowiek kieruje si ę przy 
podejmowaniu decyzji.  To podstawa dobrego Ŝycia, aby co-
dzienne działanie było wynikiem i realizacją wartości i potrzeb. 
JeŜeli rzeczy waŜne, marzenia, pomysły będą spychane ciągle 
na dalszy plan, trudno będzie poczuć wewnętrzną harmonię            
i satysfakcję. Codzienna praktyka psychologiczna pokazuje, Ŝe 
ludzie często nie uświadamiają sobie, zapominają lub nie sza-
nują swoich potrzeb i wartości. Podejmują decyzje Ŝyciowe            
w przekonaniu, Ŝe coś muszą, Ŝe im kazano, albo „bo tak trze-
ba”. Głębsza praca nad tym problemem powinna uwzględniać 
uwarunkowania rodzinne, wychowanie i dotychczasowe do-
świadczenia. Klient, spoglądając w przeszłość i patrząc w te-
raźniejszość, ma szansę uświadomić sobie, co go ukształtowa-
ło, co miało znaczenie, a dzięki temu bardziej racjonalnie kie-
rować własną przyszłością. 

• Umiejętność asertywno ści  – ułatwiają jasne i wyraźnie wy-
powiadanie własnych oczekiwań względem innych ludzi. Po-
zwoli to postawić zdrowe granice, powiedzieć „nie”. Jasna ko-
munikacja jest warunkiem zdrowych relacji interpersonalnych. 
Umiejętność asertywności pomoŜe równieŜ jaśniej odgraniczać 
sfery pracy i Ŝycia, dbając o równowagę między tymi syste-
mami. 

• Elastyczno ść i czujno ść. Elastyczność do zdolność do do-
stosowania się do zmiennych warunków, swobodne korzysta-
nie z własnych zasobów i chęć uczenia się czegoś nowego. 
Czujność pomoŜe stale obserwować i słuchać siebie, swoich 
potrzeb, marzeń, uczuć, a to pozwoli Ŝyć w zgodzie z sobą, 
szanując innych. 

• Czas i miejsce wył ącznie dla siebie – kaŜdemu człowiekowi 
naleŜy się miejsce i czas tylko dla siebie, bez konieczności tłu-
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maczenia się. MoŜe to być czas spędzony w samotności lub          
w grupie, waŜne aby wypływało to z wewnętrznej potrzeby,             
a nie presji. 

• Zarządzanie czasem – umiejętność sprawnego zarządzania 
czasem będzie kluczowa zwłaszcza dla osób, które duŜo pra-
cują, mają własne rodziny i osobiste pasje. MoŜna z klientami 
pracować nad tym, jak sporządzać plan dnia, a nawet tygo-
dnia, spis rzeczy, które ma się do załatwienia bardzo pilnie            
i takich, które mogą jeszcze zaczekać. Ułatwi to organizację 
czasu. Niekiedy trzeba teŜ uświadomić klientom, Ŝe nie moŜna 
mieć wszystkiego, są sytuacje, w których trzeba z czegoś zre-
zygnować na rzecz spraw waŜniejszych i nie jest to oznaką 
słabości czy niedoskonałości, ale dojrzałości. 

• Realistyczne cele  – naleŜy ustalić, co chce się osiągnąć i w ja-
kim czasie, sporządzić plan działań, pamiętając, Ŝeby nie być 
dla siebie zbyt wymagającym i krytycznym. KaŜdy popełnia 
błędy.  

• Samoocena  – praca nad adekwatną samooceną, poznaniem 
swoich mocnych stron, uzdolnień, ale teŜ i ograniczeń pozwoli 
pełniej korzystać z własnych zasobów. Zarówno zaniŜona, jak              
i nieadekwatnie podwyŜszona samoocena moŜe powodować 
szereg trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

• Rozmowa z kim ś, kto naprawd ę ma ochot ę słucha ć – praca 
nad poprawą komunikacji i poszukiwaniem wsparcia u bliskich. 
Czasem klienci zgłaszają się w stanach skrajnego wyczerpa-
nia nadmiarem spraw i obowiązków. Zapytani, czy prosili ko-
goś z bliskich o pomoc są zaskoczeni i zdziwieni. Wiele osób 
jest przekonanych, Ŝe mówienie o zmęczeniu, proszenie              
o pomoc, czy wyŜalenie się są aktami słabości. Nie mają świa-
domości, Ŝe takie sytuacje mogą ich zbliŜyć do innych, przy-
nieść ulgę albo konkretną pomoc.  

• Techniki relaksacyjne – moŜe to być joga, medytacja czy 
proste kontrolowanie oddechu, twórcza wizualizacja, gimna-
styka. Sprawiają, Ŝe człowiek czuje się wyciszony i spokojny 
(przy załoŜeniu, Ŝe będzie się je stosować systematycznie). 
Stosowanie czy teŜ zalecanie klientom technik relaksacyjnych 
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daje bardzo dobre efekty, zwłaszcza, gdy są one uzupełnie-
niem psychoterapii czy doradztwa. 

• Uprawianie sportu  – ćwiczenia fizyczne są dobrym sposobem 
na opanowanie stresu, naleŜy jednak unikać intensywnych 
ćwiczeń, które kojarzą się z rywalizacją, gdyŜ mogą mieć efekt 
odwrotny.  

• Kontakt z natur ą – spacer po parku lub wycieczka za miasto 
pozwolą nabrać dystansu od wszystkich spraw bieŜących,              
a pachnący świeŜością las i śpiew ptaków mogą dostarczyć 
energii, której nie posiadają betonowe osiedla. Wycieczka lub 
piknik z rodziną będą dobrymi zadaniami terapeutycznymi             
w trakcie kontaktu z klientem, które mogą słuŜyć dodatkowej 
refleksji w trakcie sesji. 

• Zdrowe od Ŝywianie – istnieje ścisły związek między sferą fi-
zyczną i psychiczną Ŝycia człowieka. NaleŜy unikać uŜywek: 
papierosów, kawy, alkoholu. PrzecieŜ tylko w „zdrowym ciele       
– zdrowy duch”. Wysoki wskaźnik odczuwanego stresu bardzo 
często sprzęŜony jest z problemami układu pokarmowego. Je-
śli są to juŜ zaawansowane dolegliwości, naleŜy zlecić konsul-
tację u specjalistów, takich jak gastrolog i dietetyk. 

• Poczucie humoru – stare przysłowie mówi, Ŝe śmiech to 
zdrowie. Jest w tym duŜo racji!  

• Nie troszcz si ę o rzeczy, na które nie masz wpływu  – praca 
z klientem nad akceptacją faktu, Ŝe nie nad wszystkim ma się 
władzę, kontrolę, wpływ. Są sprawy, które nie zaleŜą od czło-
wieka, a najwymowniejszy jest fakt przemijania i śmierci. Psy-
cholodzy egzystencjalni uwaŜają, Ŝe u podłoŜa wszystkich pro-
blemów psychicznych leŜy często nieuświadamiany lęk przed 
śmiercią. Tym bardziej warto pomagać klientom w akceptacji 
faktu starzenia się i przemijania, koncentrując się na tym, jak 
przeŜyć Ŝycie pełniej. 

Obszarów do pracy z klientami jest właściwie tyle ilu klientów.              
Z kaŜdym człowiekiem kontakt będzie czymś wyjątkowym, niepowta-
rzalnym. Poznawanie siebie jest jak podróŜ w głąb siebie. KaŜda               
z nich ma jakiś cel, a w jej trakcie spotyka się róŜne niespodzianki, 
róŜnych ludzi, czasem trafia się w ślepy zaułek, ale zdarza się odkryć 
coś pięknego. Psycholog moŜe być towarzyszem podróŜy, ale zawsze 



RODZINA 

 155 

jest o pół kroku za klientem, moŜe pokazywać róŜne drogi, pomagać 
rysować mapę, ale pierwszy krok zawsze stawia klient. 

4.1.1.5. Elastyczne formy zatrudnienia  

Nowym zagadnieniem w procesie pomocy psychologicznej dla 
pracowników są elastyczne formy pracy. Ich wdroŜenie w firmie wy-
maga od pracodawców przeprowadzenia zmian organizacyjnych, 
przykładowo polegających na podziale etatu czy zakupie dodatkowe-
go sprzętu. Przede wszystkim wymaga jednak od pracodawców i pra-
cowników zmiany sztywnych poglądów na temat zarządzania firmą, 
kultury pracy, systemów motywacyjnych i pracy w ogóle. Elastyczne 
formy zatrudnienia, przynajmniej jak dotąd, kierowane są głównie do 
kobiet. Zatrudnienie młodej kobiety wiąŜe się dla pracodawców z ry-
zykiem, Ŝe urodzi ona dziecko i pójdzie na urlop wychowawczy. Prze-
widujący, elastyczny pracodawca wie, Ŝe jeśli nie wesprze młodych 
matek, wrócą one do pracy dopiero po trzech latach, a wtedy moŜe 
okazać się, Ŝe ich wiedza jest w jakiejś mierze zdezaktualizowana,            
a więź z firmą mocno rozluźniona. Sytuacja taka będzie generowała 
dodatkowe koszty, związane między innymi z koniecznością dodatko-
wego szkolenia lub oczekiwaniem na pełne wdroŜenie się pracownika 
w swoje obowiązki.  

Podsumowując doświadczenia związane z udzielaniem pomocy 
kobietom testującym telepracę oraz indywidualny rozkład czasu pracy 
moŜna wymienić liczne korzyści psychologiczne, które mogą być ce-
lem pomocy psychologicznej z zastosowaniem elastycznych form pra-
cy. Są to między innymi: 

• poczucie, Ŝe łączenie Ŝycia zawodowego z rodzinnym jest 
moŜliwe, co zwiększa wyraźnie satysfakcję z Ŝycia; 

• osoby testujące system telepracy podkreślały, Ŝe taka forma 
zatrudnienia wpłynęła na poprawę jakości Ŝycia rodzinnego, co 
związane było z faktem, Ŝe więcej czasu spędza się w domu            
z partnerem lub dziećmi. Dawało to moŜliwość częstszej wy-
miany informacji między członkami rodziny, ale przede wszyst-
kim sprzyjało wymianie emocjonalnej i pielęgnowaniu więzi; 
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• elastyczne formy pracy stwarzają moŜliwość wypracowania 
nowych zasad funkcjonowania rodziny, w kierunku modelu 
bardziej partnerskiego, który w małŜeństwie i rodzinie moŜe 
pośrednio wpływać na zwiększanie moŜliwości rozwoju zawo-
dowego i osobistego kaŜdego z jej członków. Sytuacja taka 
wiązała się będzie z podwyŜszeniem samooceny i uczuciem 
spełnienia naturalnej potrzeby samorozwoju. Człowiek zado-
wolony z Ŝycia i spełniony będzie bardziej wydajny i chętny do 
działania, w ten sposób niejako odwdzięczając się firmie; 

• udział w projekcie pozwolił równieŜ na przełamanie postaw 
względem rodzicielstwa. Uczestnicy mogli się przekonać, Ŝe 
ciąŜa i opieka nad dziećmi, a następnie powrót do pracy nie 
jest taki trudny. Nowe przekonania dają poczucie wpływu na 
swoje Ŝycie, pośrednio generując wraŜenie posiadania wolne-
go wyboru, a nie konieczności realizowania pewnych celów, 
marzeń czy zadań rozwojowych. Człowiek duŜo chętniej po-
dejmuje trudne decyzje, mając przekonanie, Ŝe to jest jego 
niezaleŜny wybór, a nie przymus, będzie je teŜ chętniej trakto-
wał jako wyzwanie, a nie obciąŜenie. 

Osoby zatrudnione w elastycznych formach pracy opisywały rów-
nieŜ pewne problemy wynikające ze zmian, jakie związane były z tym 
rodzajem zatrudnienia, a mianowicie: 

• w początkowym okresie mogą pojawić się trudności w organi-
zowaniu, a właściwie koordynacji czasu na pracę w domu, cza-
su własnego oraz poświęcanego rodzinie i obowiązkom do-
mowym. Problemy te mogą wynikać z naturalnej potrzeby ad-
aptacji do zmiany, lub mogą być teŜ związane z osobowością 
uczestnika. Cechy i umiejętności, które będą uŜyteczne to: 
samodyscyplina, samodzielność, systematyczność i asertyw-
ność. Ich brak moŜe wiązać się z narastaniem poczucia fru-
stracji i niezadowolenia, a to z kolei moŜe powodować konflikty 
w rodzinie i pracy; 

• trudności w samodzielnym zarządzaniu czasem pracy mogą 
wpływać na jej efektywność i wiązać się z problemami z prze-
łoŜonymi i współpracownikami. Sytuacja taka, jako sprzęŜenie 
zwrotne, moŜe pogłębić poczucie frustracji i nasilić problemy     
w wykonywaniu zadań; 
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• problemem moŜe być sytuacja, gdy pracodawca nie ufa pra-
cownikowi, jest negatywnie nastawiony do elastycznych form 
zatrudnienia lub stanowisko pracy wymaga dosyć duŜej kon-
troli. MoŜe to bezpośrednio lub pośrednio wpływać na jakość 
kontaktów między przełoŜonym a pracownikiem. Brak zaufania 
ze strony pracodawcy moŜe obniŜać motywację do działania 
oraz efektywność pracy. MoŜe się równieŜ wiązać z poczuciem 
wyizolowania i winy względem szefa lub współpracowników 
oraz lękiem przed groźbą utraty pracy. 

Analiza spostrzeŜeń uczestników projektu wskazuje, Ŝe wdraŜanie 
elastycznych form zatrudnienia moŜe wspomóc pracowników w łącze-
niu Ŝycia rodzinnego z zawodowym. Zanim jednak zapadnie decyzja                 
o wdroŜeniu takiej formy pracy, zarówno pracownik, jak i pracodawca 
powinni wziąć pod uwagę szereg aspektów psychologicznych i for-
malnych mających wpływ na efektywność i konsekwencje w Ŝyciu 
osobistym osób świadczących pracę w formie elastycznej. 

4.1.2. ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY 

KaŜdy specjalista, nie tylko psycholog, zajmujący się doradztwem 
lub szeroko rozumianym poradnictwem powinien mieć podstawową 
wiedzę o róŜnych teoriach osobowości. Niniejszy krótki przegląd moŜe 
pomóc zorientować się w tej szerokiej problematyce i zachęcić do po-
głębiania wiedzy w tym zakresie w szeroko dostępnej literaturze. Tak 
jak nie ma moŜliwości pełnego rozumienia człowieka w oderwaniu od 
jego kontekstu rodzinnego, tak nie moŜna pominąć aspektów rozwoju 
osobistego i zawodowego w doradzaniu, jak Ŝyć w równowadze i har-
monii. 

Osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem róŜnych czyn-
ników. KaŜdy rodzi się z wyposaŜeniem biologicznym, które decyduje 
o cechach jego temperamentu oraz Ŝyje w jakimś kontekście rodzin-
nym i społecznym, który na róŜnych poziomach wpływa na jego roz-
wój od urodzenia aŜ do śmierci. 

Istnieje wiele teorii osobowości i kaŜda z nich w specyficzny spo-
sób opisuje człowieka oraz jego funkcjonowanie. Początkowo bada-
cze skupiali się głównie na okresie dzieciństwa i adolescencji, kolejni 
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jednak próbowali poznać rozwój człowieka w ciągu całego Ŝycia. 
Ostatnio pojawiają się koncepcje, które próbują zintegrować nauki          
o osobowości. Taki model stworzył między innymi D. McAdams (Oleś 
P., 2006). Proponuje on rozpatrywać zagadnienia dotyczące rozwoju 
osobowości na trzech poziomach: cech, motywów, czyli charaktery-
stycznego stylu adaptacji, oraz systemu osobistej narracji i toŜsamo-
ści. Uznaje, Ŝe trzy główne czynniki wpływające na kształt osobowości 
kaŜdego człowieka to dziedziczność, środowisko oraz aktywność wła-
sna podmiotu, a wiedza o nich uzyskana uzupełnia się. 

Podejście takie do osobowości pozwala traktować ją jako integral-
ną całość, choć widzianą z perspektywy róŜnych teorii. JednakŜe po-
mimo wielu sporów i badań dotyczących zjawiska osobowości jej pod-
stawowa definicja właściwie się nie zmienia, tylko staje się bardziej 
szczegółowa. „Osobowość to złoŜona całość myśli, emocji i zacho-
wań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) Ŝyciu człowieka. Oso-
bowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów, odzwierciedla 
działanie zarówno natury (geny), jak i środowiska. Pojęcie osobowości 
obejmuje równieŜ czasowy aspekt funkcjonowania człowieka, zawiera 
wspomnienia przeszłości, reprezentacje teraźniejszości oraz wyobra-
Ŝenia i oczekiwania co do przyszłości” (Oleś P., 2006). Takie podej-
ście pozwala badać człowieka w sposób całościowy z odniesieniem 
do środowiska naturalnego i kontekstu socjokulturowego (Oleś P., 
2006).  

Rozwój osobowości ujmowany z perspektywy cech biologicznych, 
czyli związany z temperamentem akcentuje czynniki wrodzone, gene-
tyczne. Według tego podejścia, podstawowe wymiary osobowości są 
wrodzone, co zapewnia pewną stabilność w ciągu Ŝycia, natomiast 
zmiany są pochodną procesów biologicznych i oddziaływań środowi-
skowych. Osobowość badana z punktu widzenia kształtowania się 
określonego wzorca adaptacji: potrzeb, dąŜeń, wartości, ujawnia 
wpływ głównie wczesnodziecięcych doświadczeń na jej kształt. Podej-
ścia te nie kwestionują znaczenia czynników biologicznych, ale uzna-
ją, Ŝe decydujące o typie osobowości będą w znacznym stopniu nie-
świadome oddziaływania waŜnych dla dziecka obiektów (najczęściej 
rodziców). Z tego podejścia wywodzą się teorie psychoanalityczne, 
psychologia ego, psychologia humanistyczna, egzystencjalna i inne. 
Warto jednak koncentrować się na teoriach rozwoju osobowości czło-
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wieka, które dotyczą całego Ŝycia, a szczególnie okresu dorosłości. 
Wypływające z tych teorii rozumienie człowieka oraz charakter propo-
nowanych oddziaływań psychologicznych moŜe być uŜyteczne do 
udzielania ludziom pomocy w dąŜeniu do harmonizowania ich rozwo-
ju, w zgodzie z wartościami i wymaganiami otoczenia.  

4.1.2.1. Teorie rozwoju osobowo ści 

Rozumienie rozwoju jako wyodrębniania się ego z id zapropono-
wał jako pierwszy Sigmunt Freud, a jego teorie mają wielu kontynu-
atorów po dzień dzisiejszy. Struktura osobowości składa się z trzech 
części: id, superego i ego. Ego jest najbardziej świadomą i racjonalną 
częścią osobowości, czerpie energię z id – nieświadomej struktury 
popędowej, związanej z najbardziej pierwotnymi instynktami: Ŝycia              
i śmierci. Id kieruje się zasadą przyjemności, zaś superego mechani-
zmem introjekcji, czyli przyswajania norm i wartości rodziców. Supe-
rego związane jest z sumieniem i obejmuje zakazy, normy oraz po-
winności. Rozwój oznacza przechodzenie od zasady przyjemności, 
którą kieruje id, do zasady realności, o której decyduje ego. Rolą ego 
jest ocena wymagań otoczenia i takie kierowanie funkcjonowaniem 
człowieka, Ŝeby wykorzystując energie id, uzgodnić popędowe pra-
gnienia z zasadami moralnymi superego. Zdrowy rozwój człowieka 
polega na dynamicznej równowadze tych trzech komponentów oso-
bowości. Ego jest tą strukturą, która powstaje najpóźniej w okresie do-
rastania i odpowiedzialna jest za świadomą aktywność jednostki, rów-
nieŜ tą związaną z dąŜeniem do ciągłego rozwoju i doskonałości (ego 
idealne). Oznacza to moŜliwość świadomego kierowania sobą, kontro-
lę popędów, odraczanie gratyfikacji oraz zmaganie się z wymaganiami 
świata zewnętrznego bez udziału dysfunkcyjnych mechanizmów 
obronnych. Rozwój ego związany jest równieŜ z zagadnieniami po-
czucia sensu Ŝycia, moŜliwościami dojrzałego i głębokiego kontaktu               
z innymi oraz szeroko pojętej radości Ŝycia. 

Stadia rozwoju ego opisywał między innymi Erik Erikson , stosu-
jąc paradygmat poznawczo-rozwojowy. Osiągnięcie kolejnych etapów 
jest moŜliwe dzięki naturalnemu dojrzewaniu, działaniu czynników ze-
wnętrznych oraz interakcji między tymi czynnikami. Przechodząc ko-
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lejne stadia, „Ja” powoli uwalnia się spod wpływu impulsów, stając się 
coraz bardziej świadomym i aktywnym podmiotem. Szczególnie przy-
datna w praktyce wydaje się teoria rozwoju psychospołecznego          
E. Eriksona, opisująca osiem okresów rozwojowych na przestrzeni ca-
łego Ŝycia człowieka. KaŜda kolejna faza związana jest z kryzysem,             
w wyniku pojawienia się nowego zadania rozwojowego. Rozwiązanie 
kryzysu pozwala wypracować nowe sposoby funkcjonowania, nowe 
właściwości (cnoty), które mają wpływ na dalsze fazy rozwoju. W ten 
sposób w dzieciństwie ma szansę wykształcić się podstawowa ufność 
(albo nieufność), autonomia (albo wstyd i zwątpienie), inicjatywa (albo 
poczucie winy) i pracowitość (albo poczucie niŜszości). W adolescen-
cji przełomowe znaczenie ma kryzys toŜsamości, kiedy jednostka po-
szukuje odpowiedzi na pytanie: kim jest? Osiągnięcie toŜsamości na-
daje Ŝyciu kierunek, powoduje krystalizowanie się wartości osobistych 
oraz umoŜliwia odkrycie indywidualnych moŜliwości, zdolności i ogra-
niczeń. Dzięki poczuciu toŜsamości moŜliwe jest realizowanie celów 
Ŝyciowych. śycie dorosłe wymaga rozwiązania kolejnych kryzysów: 
kryzys intymność – izolacja, związany ze zdolnością do bliskiego 
związku (cnota miłości); następnie kreatywność-stagnacja, związany 
głównie ze zdolnością do wychowania kolejnego pokolenia, czyli cnotą 
opiekuńczości. Ostatni kryzys kończy się integracją albo rozpaczą                
w efekcie przeprowadzenia bilansu całego Ŝycia.  

Ostatnie fazy rozwojowe nakładają się na wcześniej omawiane 
etapy cyklu Ŝycia rodziny. I tak cnota miłości będzie warunkiem ko-
niecznym do stworzenia trwałego, bliskiego związku z partnerem, jed-
nocześnie pozwalając nie zatracać własnej toŜsamości. Im bardziej 
człowiek świadomy będzie własnej toŜsamości, czyli potrzeb, wartości 
i zdolności, tym lepiej będzie funkcjonował w związkach. Dzięki pozy-
tywnemu rozwiązaniu kryzysu toŜsamości człowiek będzie gotów 
przestawić się z brania na dawanie. Zaczyna chętniej podejmować 
działania, by być potrzebnym, robić coś społecznie poŜytecznego. Ta-
kie nastawienie, zwane przez E. Eriksona cnotą opiekuńczości pozwa-
la podjąć bardziej świadomie role rodzicielskie, ale i inne działania al-
truistyczne. Kreatywność w tym rozumieniu będzie związana z posta-
wą otwartości, aktywności i optymizmu w myśleniu i działaniu. Pozy-
tywne rozwiązanie kryzysów w tym momencie Ŝycia będzie miało 
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bezpośredni wpływ na funkcjonowanie człowieka w rodzinie, w grupie 
i w pracy.  

Eriksonowskie podejście, kładąc nacisk na problem kryzysów roz-
wojowych, jest bardzo przydatne w praktyce doradczej lub psychote-
rapeutycznej, gdyŜ pozwala wiele problemów klientów widzieć w kate-
goriach naturalnych dylematów, wspólnych wszystkim ludziom. Daje 
to moŜliwość poszukiwania z klientami sposobów przejścia do na-
stępnej fazy, niekoniecznie posługując się językiem psychopatologii.  

RównieŜ Carl Gustaw Jung  w swoim podejściu uznał, Ŝe Ŝycie 
człowieka charakteryzuje twórczy rozwój i nasilające się z wiekiem 
dąŜenie do jedności i pełni osobowości. UwaŜał, Ŝe w dzieciństwie, 
adolescencji i wczesnej dorosłości dominują u człowieka procesy 
związane z libido, natomiast w dalszym Ŝyciu nabiera znaczenia świa-
domość własnego rozwoju, własnego „Ja” (self). Główne zadanie 
człowieka to rozwój self, zapewniający jedność, równowagę i stabil-
ność osobowości. Człowiek osiąga te cele w procesie indywiduacji, 
czyli przy pełnym rozwoju wszystkich aspektów osobowości, świado-
mych i nieświadomych oraz ich integracji. W swojej koncepcji             
C.G. Jung silnie akcentował konieczność ciągłego poszerzania samo-
świadomości i wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom. Widzenie 
człowieka dorosłego w tej perspektywie pozwala dostrzec, Ŝe moŜe on 
się stale rozwijać aŜ do śmierci. Powszechnym uznaje się raczej, Ŝe 
do połowy Ŝycia ludzie osiągają maksymalny poziom swoich moŜliwo-
ści, a później następuje tylko regresja. Podejście C.G. Junga, który 
właściwie jako pierwszy tak mocno zaakcentował wagę rozwoju po          
35 roku Ŝycia, pozwala pomóc klientom w autorefleksji nad sensem 
Ŝycia i podejmowaniem nowych form harmonii i równowagi Ŝyciowej.  

Kontynuatorami przekonań, Ŝe człowiek moŜe i powinien rozwijać 
się przez całe Ŝycie byli reprezentanci psychologii humanistycznej, 
podejścia koncentrującego się na pragnieniach, aspiracjach i celach 
człowieka. Oni równieŜ nawiązują do pojęcia świadomego „Ja”, a fina-
łem rozwoju osobowości jest tzw. osobowość dojrzała, na którą składa 
się szereg elementów: poszerzanie zasięgu własnego ja, poprzez po-
znawanie świata i innych; budowanie serdecznych kontaktów; dojrza-
łość emocjonalna; realizm w podejściu do siebie i świata; wgląd i dy-
stans do siebie; wypracowanie jednoczącej filozofii Ŝycia (Oleś P., 
2006).  
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Abraham Maslow uwaŜał, Ŝe kaŜda jednostka dąŜy do rozwijania 
swojego wewnętrznego potencjału. Gwarancją prawidłowego rozwoju 
osobowości jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak: fizjo-
logiczne, bezpieczeństwa, przynaleŜności, miłości oraz szacunku. Je-
Ŝeli któraś z tych podstawowych potrzeb nie jest zaspokojona, towa-
rzyszy człowiekowi silne uczucie dyskomfortu i frustracji oraz nie mo-
Ŝe się on dalej rozwinąć, gdyŜ nie pojawiają się potrzeby wyŜsze. Na-
leŜy podkreślić, Ŝe Ŝycie człowieka nie jest nigdy całkowicie wolne od 
frustracji. Gdy zaspokojone są jego potrzeby podstawowe, to frustra-
cja, wyrzeczenia, a nawet cierpienie i tragedie dają jednostce poczu-
cie pewności i szacunku dla samej siebie, Ŝe potrafi się pokonywać 
trudy Ŝycia i własne słabości. Dzięki stresogennym doświadczeniom            
i umiejętności ich rozwiązania człowiek zyskuje poczucie sprawstwa             
i własnej wartości.  

Jeśli człowiek zaspokoi potrzeby pierwotne, moŜe ujawnić się po-
trzeba samoaktualizacji, która związana jest z realizowaniem wła-
snych moŜliwości i talentów. Motywuje ona go do wzrostu, do wzbo-
gacania doświadczeń, jest to tzw. motywacja istnienia, która realizuje 
się w formie spełniania potrzeb wyŜszych, np. estetycznych, religij-
nych i związana jest z samorealizacją, czyli z przeŜywaniem uczuć sa-
tysfakcji, szczęścia, ekstazy i transcendencji. A. Maslow opisał rów-
nieŜ osobowość dojrzałą. Są to ludzie, którzy realizują potrzebę sa-
moaktualizacji, realiści, akceptują samych siebie i innych, są sponta-
niczni, cechuje ich pewien dystans i potrzeba prywatności, są nieza-
leŜni i autonomiczni, nawiązują bliskie i głębokie więzi uczuciowe. 
Podsumowując, człowiek o dojrzałej osobowości otwarty jest na do-
świadczenia, zintegrowany wewnętrznie i autonomiczny, z twórczym 
podejściem do Ŝycia. Takich ludzi jest oczywiście niewielu, ale wszy-
scy mogą się w procesie samorozwoju zbliŜać do tego wzorca. 

Optymistyczny pogląd na naturę człowieka miał równieŜ Carl Ro-
gers , podkreślając zdolność jednostki do zdrowego i twórczego roz-
woju, tzw. aktualizacji siebie. Według niego jest to wrodzona właści-
wość i jeśli tylko zewnętrzne warunki są sprzyjające rozwój osobowo-
ści przebiega w sposób spontaniczny. Istotą rozwoju jest „stawanie 
się” poprzez realizowanie wewnętrznego potencjału. Jeśli nic nie za-
kłóca tego procesu, człowiek ma szansę w pełni funkcjonować jako 
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jednostka otwarta na doświadczenia, z poczuciem własnej wartości           
i w harmonijnych relacjach z ludźmi.  

Teorie te pozwalają doszukiwać się w kaŜdym człowieku we-
wnętrznych zasobów, moŜliwości i talentów. Konotują pracę z klien-
tem nad poszukiwaniem przyczyn zastoju w procesie rozwoju osobi-
stego, a następnie nad osiąganiem dalszych etapów. W tym podejściu 
terapeuta – trener będzie kimś, kto towarzyszy w rozwoju, czasem jest 
tuŜ za klientem, czasem wskazuje mu drogę, ale przede wszystkim 
jest partnerem w relacji, udzielającym wsparcia.  

Stykając się w praktyce trenerskiej, doradczej czy terapeutycznej            
z jednostkami, parami, rodzinami lub grupami warto integrować róŜne 
podejścia, nie zapominając o kontekstach, w jakich funkcjonuje kaŜdy 
człowiek. Znajomość róŜnych koncepcji teoretycznych umoŜliwia lep-
sze zrozumienie jednostki, ale teŜ nie pozwala przywiązywać się do 
Ŝadnej z nich. Doradca dzięki temu moŜe, co sugeruje podejście sys-
temowe, stale generować nowe hipotezy na temat rozumienia jed-
nostki czy systemu, dając w ten sposób moŜliwość wyboru klientowi, 
jaką drogą rozwoju chce podąŜać. 

4.1.2.2. Teorie rozwoju zawodowego  

Autorzy koncepcji rozwoju i wyboru zawodu starali się określić de-
terminanty decyzji zawodowych. Kształtowanie się tych teorii jest ści-
śle związane z rozwojem doradztwa zawodowego, które jest profesjo-
nalną pomocą psychologiczną w planowaniu kariery zawodowej.  

Współczesne rozumienie rozwoju kariery zawodowej, oprócz wie-
dzy psychologicznej, korzysta z doświadczeń innych dyscyplin na-
ukowych, takich jak: filozofia, socjologia i ekonomia. Obecnie wśród 
licznych modeli teoretycznych funkcjonuje podział na koncepcje: ce-
chy i czynnika dopasowania zawodowego, psychologiczno-rozwojowe 
i podejmowania decyzji (Paszkowska-Rogacz A., 2003). 

Koncepcje cechy i czynnika dopasowania zawodowego podkreśla-
ją znaczenie odkrywania cech i zdolności człowieka i dopasowywania 
ich do zawodu. Szerokie badania dotyczyły róŜnych czynników psy-
chologicznych, mogących mieć wpływ na wybór zawodu i osiąganie 
sukcesu. Były to między innymi badania nad inteligencją i zdolno-
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ściami, potrzebami i zainteresowaniami, stereotypami, wartościami, 
rolą miejsca zamieszkania, rodziną, poziomem aspiracji i innymi 
(Paszkowska-Rogacz A., 2003).  

W początkach dwudziestego wieku w psychologii bujnie rozwijał 
się nurt psychometryczny, który zakładał, Ŝe jednostka posiada ze-
staw niezmiennych właściwości intelektu i osobowości, zwanych ce-
chami. Temu procesowi towarzyszył rozwój testów psychologicznych, 
które miały mierzyć natęŜenie cech i pomagać w diagnozie przyszłych 
osiągnięć badanego. Podejście to jest równieŜ mocno skoncentrowa-
ne na zawodzie, będącym przedmiotem analizy. MoŜliwe jest zatem 
przewidywanie przydatności cech w odnoszeniu sukcesu zawodowe-
go. Badania nad zaleŜnością między określonymi cechami a kryteria-
mi doboru zawodu dotyczyły głównie takich czynników, jak: płeć, zdol-
ności, stereotypy i wartości, tendencje do podejmowania ryzyka, po-
ziom aspiracji oraz przystosowania społecznego. Głównymi badacza-
mi tego podejścia byli: F. Parsons, D.E. Super, J.I. Holland, R.V. Da-
wis, L.H. Loftquist, D. Weiss. Koncepcje te były wielokrotnie podda-
wane krytyce, głównie kwestionowano moŜliwość obiektywnego mie-
rzenia cech oraz wartość testów. Dalsze badania poszły więc w kie-
runku głębszej analizy osobowości zawodowej lub środowiska. Nie-
wątpliwą zasługą tych teorii jest wsparcie teoretyczne dla rozwijające-
go się poradnictwa zawodowego.  

Koncepcje psychologiczno-rozwojowe większe znaczenie przypi-
sują wewnętrznej motywacji do pracy, analizują równieŜ proces zmian 
i dynamikę rozwoju jednostki na przestrzeni czasu, wyróŜniając stadia 
oraz etapy. Do tej grupy moŜna zaliczyć teorie psychodynamiczne, 
koncepcje osobowości oraz koncepcje rozwojowe. Analizując teorie 
psychodynamiczne w odniesieniu do koncepcji wyboru zawodu, oka-
zuje się, Ŝe juŜ wczesne prace psychoanalityków podejmowały ten 
problem, chociaŜ nie był on wiodący. Przykładowo Z. Freud twierdził, 
Ŝe warunkiem dobrego samopoczucia człowieka są dwie zdolności              
– do miłości i pracy. Natomiast mechanizm sublimacji tłumaczy, dla-
czego ludzie wybierają określone zawody jako formę wydatkowania 
energii psychicznej w sposób akceptowany psychicznie (Paszkowska-
Rogacz A., 2003). Koncepcje te poddają analizie jednostkę, środowi-
sko oraz ich wzajemne relacje, jednak koncentrują się nie na cechach 
i zainteresowaniach, ale na popędach i potrzebach, a za czynnik 
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szczególnie istotny dla wyboru zawodu określają wczesnodziecięce 
doświadczenia rodzinne. W rozumieniu psychodynamicznym kładzie 
się szczególny nacisk na związek między przeszłymi doświadczeniami 
a obecnym zachowaniem. Zdaniem tych badaczy mają one decydują-
cy wpływ na wybory zawodowe i przystosowanie się do pracy. Kontak-
ty ze współpracownikami i szefami będą rozumiane jako efekt prze-
niesienia, często nieświadomie, relacji z bliskimi obiektami w rodzinie. 
Tak samo uznaje, Ŝe obniŜona samoocena i poczucie skuteczności 
zawodowej moŜe mieć związek z negatywnymi przekazami i oczeki-
waniami od innych osób. Główni badacze tego nurtu to E.S. Bordin            
i A. Roe. 

Podejście rozwojowe nie odrzuca wcześniejszych koncepcji, ale 
dodatkowo uwzględnia aspekt zmian w cyklu dojrzewania oraz wpływ 
pracy i ról Ŝyciowych na kształtowanie się obrazu własnej osoby.  

Najbardziej znaną teorią psychologiczną, traktującą wybór kariery 
zawodowej w sposób dynamiczny i rozwojowy jest koncepcja               
D.E. Supera. Według niego jest to trwający całe Ŝycie proces rozwoju 
postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań, cech oso-
bowości i wiedzy, odnoszących się do pracy. Rozwój dotyczy tych 
wszystkich czynników zmieniających się wraz z kolejnymi okresami            
w Ŝyciu człowieka i powiązany jest z róŜnymi zadaniami rozwojowymi, 
które wpływają na wybory dróg Ŝyciowych. Podstawowe pojęcia tej 
koncepcji związane są z opisem obrazu siebie, wzorów kariery zawo-
dowej, stadiów rozwoju kariery i dojrzałością do kariery zawodowej. 

Kolejną grupę stanowią koncepcje rozwoju zawodowego czerpią-
ce z psychologii poznawczej, teorii społecznego uczenia się, ekonomii 
i matematyki. WiąŜą się z tym pojęciem badania teorii oczekiwań, sku-
teczności, rozwiązywania problemów i uczenia się. Teorie te wyjaśnia-
ją zachowania i wybory człowieka w kontekście oddziaływania środo-
wiska zewnętrznego oraz procesów uczenia się. Zgodnie z nimi jed-
nostka będzie miała większą skłonność do pozytywnej oceny zawodu, 
wówczas: 

• gdy zostanie pozytywnie wzmocniona do działań, kojarzonych 
z sukcesem w danej dziedzinie; 

• gdy został zaobserwowany pozytywny wzorzec, np. u rodzi-
ców, rówieśników lub innych waŜnych osób; 
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• gdy wzmocnienia dokonała odpowiednia, czyli znacząca oso-
ba, popiera dane działanie zawodowe; 

• gdy osoba zetknęła się z pozytywną opinią o zawodzie i do-
starczyło to zarówno informacji, jak i wzbudziło pozytywne 
emocje.  

Jednostka ma tendencję do braku zainteresowania określonym 
zawodem, wówczas gdy była ona zniechęcana lub nie zachęcana do 
określonych działań przez waŜne dla niej osoby. RównieŜ negatywne 
opinie na dany temat i zły wizerunek zawodu będą zniechęcać do jego 
podejmowania. To czy jednostka nabędzie poznawczych umiejętno-
ści, niezbędnych do świadomego planowania własnej drogi Ŝyciowej              
i wytyczania sobie realnych celów, zaleŜeć będzie od tego, czy otrzy-
mywała pozytywną zachętę do tego typu reakcji, zaobserwowała tego 
typu funkcjonowanie u osób waŜnych lub sławnych, ma dostęp do lu-
dzi i innych koniecznych źródeł informacji (Paszkowska-Rogacz A., 
2003). 

4.2. RODZINA I PRACA  W UJĘCIU SYSTEMOWYM 

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, występująca we wszyst-
kich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur; składa się             
z małŜonków i ich dzieci, takŜe adoptowanych oraz krewnych małŜon-
ków (Encyklopedia Powszechna PWN, 1998).  

Pomimo pozornej prostoty tej definicji próba dokładnego opisania 
rodziny i zachodzących w niej zjawisk jest bardzo trudna. NiezaleŜnie 
od perspektywy, z której jest ona analizowana i opisywana, jedno jest 
pewne – rodzina, ma ogromny wpływ na Ŝycie kaŜdego człowieka. To, 
co się w niej dzieje wpływa na szersze zjawiska społeczne, pośrednio 
oddziałując na kształt społeczeństw, państw czy wspólnot międzyna-
rodowych. Na zasadzie sprzęŜeń zwrotnych równieŜ rodzina będzie 
się stale dostosowywać do zmieniających się warunków otoczenia. 

Powszechna dyskusja o rodzinie i jej wpływie na człowieka wła-
ściwie zaczęła się w początkach XX wieku. Wydaje się mieć to ścisły 
związek z rozwojem nowej nauki – psychologii. W latach pięćdziesią-
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tych ubiegłego wieku, równieŜ dzięki powstaniu telewizji i innych tech-
nologii telekomunikacyjnych, temat rodziny stał się powszechny.  

Przedstawiany przez media obraz rodziny bardzo się zmieniał,             
z pewnością jednak oprócz odzwierciedlania przez nie zjawisk rodzin-
nych, dzięki szerokiemu zasięgowi oddziaływania, mają one ogromny 
wpływ na kształt rodziny. W ostatnich latach media zwracają uwagę 
głównie na patologiczne zjawiska rodzinne, takie jak: przemoc, alko-
holizm i niewydolność rodzicielska. Rodzice poddawani są powszech-
nej krytyce i naciskom ze strony róŜnych grup wpływów: polityków, 
kościoła, szkoły itd. W mniejszym zakresie podkreślane są pozytywne 
zjawiska i dobroczynny wpływ rodziny na wszystkich jej członków.  

RównieŜ psycholodzy w początkach nauki koncentrowali się na 
niekorzystnych zjawiskach rodzinnych i ich patologicznym wpływie na 
jednostkę. Dopiero w latach sześćdziesiątych grupa badaczy, korzy-
stając z nauki o systemach, podjęła próbę bardziej obiektywnego, po-
zbawionego oceny przyjrzenia się rodzinie i zachodzących w niej zja-
wiskach. Neutralność badaczy była tym, co umoŜliwiło spojrzenie na 
nią jak na system wzajemnych powiązań pomiędzy jej członkami i in-
nymi systemami oraz skoncentrować się na dynamice tych związków, 
a nie ich ocenie. Podejście to koresponduje z zasadą, Ŝe ludzi łatwiej 
jest zachęcić do zmiany, pokazując im, Ŝe pewne ich zachowania są 
nieefektywne, ale jednocześnie podkreślając, Ŝe mają wewnętrzny po-
tencjał i moŜliwość zmiany. Pomoc w zmianie będzie się więc wiązać 
nie z krytyką, ale z propozycją wypróbowania nowych rozwiązań. 

Praca i rodzina to dwie podstawowe płaszczyzny funkcjonowania 
człowieka, a Z. Freud podkreślał, Ŝe najwaŜniejsza w Ŝyciu jest miłość 
i praca (Freud S., 1994). TakŜe obecnie szeroko analizowana jest 
kwestia konfliktu między pracą a rodziną, związanego z róŜnorodnymi 
obciąŜeniami i wyzwaniami, jakie ze sobą niosą te dziedziny aktywno-
ści (Wharton A.S. i in. 2006; von Doussa J., 2007; Munoz Schaefer S., 
2007; Perrone K.M. i in. 2007). Jest to zjawisko szczególnie aktualne 
ze względu na przeobraŜenia, jakim podlega współczesna rodzina 
oraz stale wzrastające znaczenie pracy w Ŝyciu człowieka. Powstają 
rozwiązania prawne, programy społeczne oraz oddziaływania terapeu-
tyczne ukierunkowane na rozwiązanie tego, coraz bardziej znaczące-
go problemu (Santorski J., 2007; Wiley A.R. i in., 2007; Tatman A.              
i in., 2006).  
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W pracy omówione zostanie szerokie rozumienie rodziny oraz zja-
wisk w niej zachodzących w ciągu całego cyklu jej rozwoju. Wyszcze-
gólnione będą te aspekty, które mogą być znaczące dla rozwoju za-
wodowego członków rodziny. WaŜne jest, aby doradcy zawodowi mieli 
wiedzę na temat zjawisk zachodzących w rodzinie, która pomoŜe im 
uwzględniać wszystkie czynniki mające wpływ na decyzje zawodowe 
ich klientów. Staramy się wykazać, Ŝe rodzina jest w tym względzie 
bardzo znacząca. 

4.2.1. SYSTEMOWE ROZUMIENIE CZŁOWIEKA 

Systemowe rozumienie człowieka i jego Ŝycia w świecie, a co za 
tym idzie funkcjonowania rodziny, wyłoniło się z nauk przyrodniczych      
i filozoficznych na początku XX wieku, jako metoda spojrzenia na 
świat, zakładająca, Ŝe świat posiada systemowe wartości. Słowo sys-
tem pochodzi od greckiego systema i oznacza rzecz złoŜoną. Naj-
prostszą definicją tego pojęcia będzie zatem stwierdzenie, Ŝe system 
stanowi uporządkowaną całość, złoŜoną z jakichkolwiek elementów.      
U podstaw tego rozumienia świata leŜy przekonanie, Ŝe system jako 
całość zachowuje się jakościowo inaczej niŜ suma jego oddzielnych 
elementów. To stwierdzenie wiąŜe się z kolejnym fundamentalnym za-
łoŜeniem tych teorii, Ŝe jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu 
wpływa na pozostałe jego elementy. Składniki jednego systemu mogą 
stanowić jednocześnie części innego systemu lub otoczenia, definio-
wanego jako fragment rzeczywistości niebędący systemem, a z któ-
rym system wchodzi lub moŜe wchodzić w relacje. System zawsze 
istnieje w jakimś otoczeniu, współistnieje z innymi systemami i tym 
samym współtworzy hierarchię systemów. Pomiędzy jego elementami 
stale zachodzą wzajemne interakcje. Warunkiem przetrwania systemu 
jest jego względna stałość, która utrzymuje się mimo zmieniających 
się ciągle czynników zewnętrznych (de Barbaro B., 1999). Systemy 
otwarte, a do takich naleŜą organizmy Ŝywe, stale wymieniają energię 
z otoczeniem, a wymianę tę nazywa się pętlami sprzęŜeń zwrotnych. 
Jest to rodzaj kontroli systemu, polegający na włączaniu do niego re-
zultatów przeszłych działań, a to, co włączone, wpływa na przyszłe 
zachowania systemu. W tym ujęciu rodzina rozumiana jest jako sys-
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tem, a zatem moŜna ją opisać według tych samych zasad i pojęć, któ-
rymi opisuje się inne systemy. Według systemowego rozumienia ro-
dziny wszystkie zachowania, jakie dzieją się między ludźmi mogą być 
traktowane jako pętle sprzęŜeń zwrotnych. Zachowanie kaŜdego 
człowieka wchodzącego w interakcję będzie miało wpływ na partnera 
tej interakcji i jednocześnie będzie ono stale przez jego reakcje mody-
fikowane. 

 

 
W podejściu systemowym rodzina, aby przetrwać i rozwijać się 

musi korzystać z dwóch procesów: morfostazy (zachowanie stałości 
przy zmianach środowiskowych) i morfogenezy (zmiany w systemie              
w celu dostosowania się do zmian środowiska). Inni badacze posługu-
ją się pojęciem homeostazy, czyli procesu podtrzymującego stałość 
systemu rodzinnego poprzez zachowanie dynamicznej równowagi 
między podsystemami i procesami zachodzącymi w systemie. KaŜda 
rodzina dysponuje swoimi sposobami radzenia z wymaganiami świata 
zewnętrznego, starając się równieŜ zachować względną stabilność             
i toŜsamość w systemie. Do takich mechanizmów charakterystycz-
nych dla wszystkich rodzin naleŜą: 

• mity rodzinne (skrypty, przekazy), 
• systemy lojalności, 
• zasady komunikacji, 
• struktura, 
• strategie rodzinne. 
Oprócz mechanizmów decydujących o trwałości rodziny jednocze-

śnie działają siły zmierzające do naturalnej zmiany i rozwoju w czasie. 

PRZYKŁAD  

Przykładem moŜe być relacja matki z nastoletnią córką, gdzie matka np.           
w wyniku lęku zaczyna kontrolować nadmiernie córkę, która im bardziej 
jest kontrolowana, tym bardziej domaga się wolności i samodzielności, 
udowadniając, Ŝe się nie podporządkuje. W wyniku tego zachowania mat-
ka najprawdopodobniej nasili kontrolę itd. W efekcie, jeśli któraś ze stron 
nie zrezygnuje, moŜe dojść do kryzysu rodzinnego. A gdyby matka stoso-
wała bardziej subtelną kontrolę, córka mogłaby czuć, Ŝe jest godna zaufa-
nia i nie podejmować demonstracyjnych zachowań, a to z kolei wpłynęłoby 
na ograniczenie kontroli przez matkę. 
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Rytm rozwoju rodziny nazywany jest cyklem jej Ŝycia. PoniewaŜ kaŜdy 
człowiek i rodzina to jeden z systemów w całej hierarchii, to wszystko, 
co się w niej dzieje wpływa na inne systemy i odwrotnie. W systemo-
wym rozumieniu otaczającego świata dwie podstawowe płaszczyzny 
funkcjonowania człowieka – rodzinna i zawodowa stale się przenikają 
i wzajemnie na siebie wpływają. O ile na poziomie świadomym często 
staramy się oddzielać pracę i dom, to na poziomie podświadomym 
wiele schematów, wzorów i przekonań nabytych w rodzinie przenosi-
my w Ŝycie zawodowe i odwrotnie. 

Podobnie jak w Ŝyciu rodzinnym, tak i w pracy często ujawniają się 
przekazy i mity. RównieŜ pozycja dziecka w rodzinie, w rodzeństwie, 
delegacje, jakie otrzyma, systemy lojalnościowe, poziom władzy, hie-
rarchia i jakość komunikacji znajdują wyraźne odbicie w chwilach wy-
boru zawodu, a potem w zachowaniu w pracy. Relacje czy pozycja             
w pracy uzaleŜnione mogą być od stosunków z rodzeństwem i rodzi-
cami. Wszystkie te uwarunkowania nie są czymś, co determinuje czło-
wieka ostatecznie. Warto mieć natomiast świadomość tych zjawisk, bo 
moŜe ona pomóc zrozumieć funkcjonowanie ludzi na rynku pracy,             
a takŜe relacje wśród współpracowników i z przełoŜonymi. Im bardziej 
ugruntowane, wiąŜące i nieświadome są przekazy rodzinne, tym bar-
dziej mogą ograniczać swobodny rozwój jednostki. Poznając lepiej 
róŜne zjawiska rodzinne, moŜna odnaleźć źródło wyborów szkoły, za-
wodu, stylu kariery, teŜ tych spostrzeganych później jako błędne, nie-
zgodne z autentycznymi potrzebami. 

4.2.2. SYSTEMOWE FUNKCJONOWANIE RODZINY 

We wszystkich kulturach rodzina jest środowiskiem, które kształtu-
je osobowość człowieka. Poczucie toŜsamości polega między innymi 
na tym, Ŝe przeŜywamy siebie jako kogoś, niezaleŜnie od zmieniają-
cych się okoliczności. To przekonanie zawiera dwa waŜne elementy: 
poczucie przynaleŜności i odrębności. Oba te procesy powstają i są 
kształtowane właśnie w rodzinie, zwłaszcza we wczesnym dzieciń-
stwie.  
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4.2.2.1. Struktura rodziny  

Struktura rodziny to zasady jej organizacji, wyznaczone przez 
wzory wzajemnych interakcji. Powtarzające się interakcje utrwalają 
stałe schematy, jak, kiedy i wobec kogo się zachować. MoŜna rodzinę 
rozpatrywać więc jako niewidzialną sieć wzajemnych oczekiwań, 
gdzie kształtują się specyficzne wzory wzajemnych interakcji. Istnieją 
dwa systemy podtrzymujące dany układ reguł rodzinnych. Jednym           
z nich jest system uniwersalnych zasad dotyczących tego, jak rodzina 
powinna być zorganizowana. Dotyczy to ogólnie rzecz ujmując, poję-
cia hierarchii rodzinnej, czyli tego, jakie pozycje w rodzinie zajmują jej 
członkowie, w zaleŜności od posiadanego autorytetu lub siły.  

Drugi system reguł dotyczy konkretnych zasad postępowania 
członków rodziny, działających w danej rodzinie i jej tylko właściwych. 
Często zasady te są przekazywane z pokolenia na pokolenie, jako 
zwyczaje czy teŜ rytuały rodzinne, w szczególny sposób zabezpiecza-
jąc toŜsamość rodziny. KaŜda z nich źle reaguje na zbyt duŜe zmiany, 
na przykład oporem, co uruchamia mechanizmy słuŜące przywróceniu 
stanu poprzedniego. Jednak struktura rodziny musi być zdolna do 
pewnych zmian, ze względu na zmieniające się okoliczności Ŝycia czy 
teŜ fazy cyklu jej Ŝycia.  

4.2.2.2. Podsystemy 

W rodzinie tworzą się naturalne podsystemy, które kształtują się 
ze względu na generację, płeć, zadania, zainteresowania itp. Podsys-
temy wyznaczone są przez granice, czyli reguły określające, kto i jak 
do danego podsystemu naleŜy oraz jakie są zasady kontaktów po-
między podsystemami. Podstawowe podsystemy w rodzinie to pod-
system: małŜeństwa, rodziców i dzieci. Sposób wytyczenia i poziom 
jasności granic między tymi podsystemami będzie miał decydujące 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

• Podsystem mał Ŝeństwa , czy teŜ pary, ma za zadanie przede 
wszystkim wypracowanie wspólnych zasad funkcjonowania 
nowej rodziny. MałŜonkowie pod wpływem wspólnych do-
świadczeń ustalą role, podzielą władzę i obowiązki. Ze wzglę-
du na zachowanie struktury rodziny, granice wytworzone mię-



RODZINA 

172 

dzy małŜonkami a resztą otoczenia powinny być na tyle 
szczelne, Ŝeby nie groziła im zbytnia ingerencja z zewnątrz 
oraz na tyle elastyczne i przepuszczalne, Ŝeby pozwalały im 
się zaadaptować do indywidualnych potrzeb i wymagań wyni-
kających z otoczenia. Tym bardziej staje się to istotne, gdy na 
świat przychodzą dzieci i małŜonkowie jednocześnie stają się 
podsystemem rodziców, nabywając w ten sposób nowe obo-
wiązki (de Barbaro B., 1999).  

• Podsystem dzieci (rodze ństwo) w literaturze psychologicznej 
uwaŜany jest za pierwsze laboratorium społeczne, w którym 
dzieci doświadczają swoich relacji z rówieśnikami. Dzieci w ro-
dzinach wielodzietnych czy teŜ wtedy, gdy utrzymują częste 
kontakty z innymi dziećmi mogą doświadczyć uczucia przyjaź-
ni, miłości, wspólnoty, ale teŜ rywalizacji, złości (de Barbaro B., 
1999). 

4.2.2.3. Granice 

Najistotniejsze w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny jest wy-
znaczanie jasnych granic między podsystemami, gdyŜ zapewnia to ja-
sny podział ról i obowiązków, przepływ informacji i ułatwia komunika-
cję w rodzinie (de Barbaro B., 1999). Granice powinny być elastyczne, 
przepuszczalne – pozwalać na komunikację, ale jednocześnie na tyle 
sztywne, by odgraniczać poszczególne podsystemy.  

W wielu zaburzeniach rodziny, jak i indywidualnych po głębszej 
analizie sytuacji rodzinnej okazuje się, jak ogromny wpływ mają zabu-
rzone granice. Wtedy, kiedy małŜonkowie nie trzymają granic, włącza-
ją dzieci we własne sprawy i kłopoty, albo w koalicję przeciw współ-
małŜonkowi, często dochodzi u dzieci do manifestacji róŜnych pro-
blemów zdrowotnych i emocjonalnych (de Barbaro B., 1999). 
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Problemy doświadczane w pracy – na przykład groźba jej utraty            

– powinny być sprawą małŜonków. Zatarcie granic międzypokolenio-
wych moŜe owocować włączeniem dzieci w sprawy zawodowe rodzi-
ców, ich kłopoty i obawy. Są to często problemy niezrozumiałe dla 
małych dzieci, zbyt je obciąŜające.  

Z drugiej strony, dzieci odczuwają napięcie emocjonalne rodziców 
i waŜne jest, aby orientowały się w sytuacji rodziny. NaleŜy zatem in-
formować je o sprawach rodziców w sposób dla nich zrozumiały               
i w zakresie dla nich stosownym, a jednocześnie dać im pewność, Ŝe 
rodzice są w stanie poradzić sobie z problemami.  

4.2.2.4. Stresory zewn ętrzne  

Oprócz procesów wewnętrznych decydujących o poziomie funk-
cjonowania rodziny naraŜona jest ona stale na oddziaływanie czynni-
ków zewnętrznych. Czasem są one pozytywne i wspierające, a nie-
kiedy negatywne, wymagające od rodziny szczególnych zabiegów ad-
aptacyjnych. Istnieje wiele podziałów róŜnych sytuacji stresowych, ne-
gatywnie wpływających na jednostki, ich rodziny i całe społeczności. 
Zasadne jest więc omówienie tych czynników, które najczęściej mają 
związek z zakłóceniami w funkcjonowaniu rodziny. 

PRZYKŁAD  

Częstym przykładem obrazującym temat granic w systemie jest sytuacja, 
gdy jeden z rodziców bardzo duŜo pracuje, często przebywa poza domem. 
W konsekwencji nie jest w stanie nawiązać lub podtrzymać satysfakcjonu-
jących relacji zarówno z partnerem, jak i dziećmi. Taka sytuacja np. w po-
łączeniu z niedojrzałością drugiego partnera moŜe spowodować jego wej-
ście w koalicję z dzieckiem. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy ojciec du-
Ŝo pracuje, a matka nadmiernie koncentruje się na relacji z dzieckiem, 
czasem wykorzystując ją (niestety) do walki z męŜem. Zjawisko granic do-
tyczyć moŜe równieŜ systemów pracy i rodziny, kiedy trudna sytuacja za-
wodowa wpływa na złą kondycję psychiczną partnera, a to moŜe wtórnie 
powodować konflikty w rodzinie, i odwrotnie: niepokojące zjawiska w ro-
dzinie: kłótnie, choroby, wyraźnie wpływają na jakość wykonywanej pracy      
i poziom zaangaŜowania pracownika, albo na fakt „uciekania z domu”. 
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Sytuacja, gdy jeden z członków rodziny przeŜywa stres to przykład 
problemów związanych z czynnikami zewnętrznymi. Mogą występo-
wać one w pracy, szkole lub grupie rówieśniczej. Taka sytuacja, mimo 
Ŝe pozornie dotyczy jednej osoby ma wpływ na cały system rodzinny              
i wymaga często zmian i adaptacji u wszystkich członków. 

 

 
Kolejną trudnością, jaką moŜe przeŜywać rodzina, jest naraŜenie 

całego systemu na działanie stresu. Są to sytuacje dotyczące np. zmia-
ny zamieszkania, zapaści finansowej. Od kilku lat polskie rodziny 
poddawane są szerokim wpływom zjawiska emigracji. Najczęściej 
przebiega to w ten sposób, Ŝe jeden z małŜonków wyjeŜdŜa, a drugi 
zostaje w kraju i opiekuje się dziećmi, ale bywa teŜ tak, Ŝe całe rodzi-
ny emigrują, stykając się z nowymi warunkami lub inną kulturą. 

Kolejnym czynnikiem silnie działającym na rodzinę moŜe być sy-
tuacja, kiedy napięcie koncentruje się wokół problemów szczególnie 
dotkliwych, np. choroba jednej osoby, nałogi, przemoc w rodzinie itp. 
Zjawiska te są tak obszerne, Ŝe ze względu na objętość opracowania 
nie moŜna ich szczegółowo omówić. 

 

PRZYKŁAD  

Przykładem moŜe być sytuacja opisywana przez wiele kobiet, które miały 
lub obawiały się kłopotów w pracy w związku z urodzeniem dziecka. Uwa-
Ŝały one, Ŝe pracodawca jest niezadowolony, a konsekwencją wzięcia 
urlopu wychowawczego będzie zwolnienie lub degradacja. Taka wizja po-
wodowała szereg indywidualnych napięć i rozterek, ale teŜ stawała się te-
matem rodzinnych rozmów, ustaleń i decyzji, dotyczących np. kiedy wrócić 
do pracy, jak zorganizować opiekę nad dzieckiem. Często doprowadzały 
one do napięć między małŜonkami oraz angaŜowały równieŜ rodziny gene-
racyjne, czyli dziadków i rodzeństwo. 
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4.2.3. KOMUNIKACJA W RODZINIE 

KaŜda rodzina ma swój specyficzny styl komunikowania się. Czę-
sto to, co z zewnątrz wydaje się niejasne, zagmatwane, przez człon-
ków rodziny rozumiane jest natychmiast. To rodzina jest miejscem, 
gdzie człowiek najczęściej uczy się komunikować ze światem. Warto 
poznać style komunikowania się w rodzinie klienta, poniewaŜ ułatwi to 
poznanie jego innych sfer Ŝycia. Częstą przyczyną niesatysfakcjonu-
jących relacji są problemy wynikające z zaburzonej komunikacji.           
V. Satir była prekursorką badań nad komunikacją w rodzinie. Koncen-
trowała się na małŜeństwie, uznając, Ŝe większość konfliktowych rela-
cji w rodzinie jest jedynie efektem nierozwiązanych problemów mał-
Ŝeńskich. Zaobserwowała, Ŝe im mniejsze poczucie własnej wartości 
mieli małŜonkowie, tym mniej potrafili jasno komunikować swoje po-
trzeby i uczucia, a w konsekwencji tym gorzej układało się Ŝycie mał-
Ŝeńskie. Według V. Satir ludzie najczęściej pobierają się z potrzeby 
dowartościowania i wsparcia, ale jednocześnie ukrywają poczucie ni-
skiej wartości z obawy przed odrzuceniem. Po jakimś czasie, gdy 
okazuje się, Ŝe partner nie jest w stanie dać oparcia, a wręcz sam 

PRZYKŁAD  

Jako przykład przeanalizowana zostanie sytuacja, gdy w rodzinie jeden            
z jej członków jest chory lub upośledzony. JeŜeli tą osobą jest dziecko, to 
najczęściej wymaga ogromnego wkładu rodziców w wychowanie, czasem 
rehabilitacji i leczenia. Rodzice mają wtedy duŜo mniejsze szanse na za-
angaŜowanie zawodowe. Z jednej strony, muszą pracować, gdyŜ leczenie 
kosztuje, a z drugiej, poświęcać czas dziecku. W takiej sytuacji wykorzy-
stanie elastycznych form pracy staje się niezmiernie cenne, gdyŜ umoŜli-
wia rodzicom bardziej efektywne łączenie tych dwóch sfer. W sytuacji, gdy 
choruje jedno z małŜonków, staje się jasnym, Ŝe utrzymanie rodziny spada 
na partnera, co moŜe się wiązać z ogromnym przeciąŜeniem zarówno fi-
zycznym, jak i psychicznym. Wiele zaleŜy od tego, w jakim stopniu choro-
ba ogranicza funkcjonowanie, niemniej jednak w rodzinie zawsze będzie 
ona zjawiskiem obciąŜającym zarówno chorującego, jak i pozostałych 
członków systemu. W tym przypadku równieŜ moŜliwość elastycznego 
sposobu pracy moŜe uratować rodzinę przed kryzysem czy nawet rozpa-
dem. 
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oczekuje czegoś podobnego, dochodzi do problemów komunikacyj-
nych. W takich związkach komunikacja opiera się na domysłach, zga-
dywaniu i odczytywaniu myśli partnera. Pragnienia i oskarŜenia wobec 
partnera są wypowiadane nie wprost. MoŜna wymienić cztery wadliwe 
style komunikowania się: 

• Styl zjednywacza – osoba taka próbuje zjednać sobie przy-
chylność wszystkich poprzez uległość i przepraszanie, robiąc 
wszystko, aby nikogo nie zdenerwować, w nadziei, Ŝe otrzyma 
za to, choć trochę miłości. Przykładowo w sytuacji konfliktu 
próbuje ona uspokoić partnera, po to by nie dopuścić do ostrej 
wymiany zdań. Będzie więc uŜywała argumentów: „to juŜ nie-
waŜne”, „zostawmy to, bo się pokłócimy”, „masz rację, to ja się 
myliłam”.  

• Styl obwiniacza  – osoba nastawiona jest głównie na krytyko-
wanie innych, ukrywa swoje uczucia w poczuciu, Ŝe będzie to 
odczytane jako objaw słabości. Obwiniacz będzie starał się 
obarczyć winą partnera interakcji, zaatakować po to, by po-
czuć, Ŝe „wygrał” w konflikcie. Zatem uŜyje zwrotów typu: „to 
twoja wina, gdybyś postąpił inaczej”, „to było bardzo głupie po-
sunięcie, mogłeś spodziewać się, Ŝe to tak się zakończy”. 

• Styl komputerowo-racjonalny  – związany z ograniczaniem 
wyraŜania uczuć, uŜywaniem trudnych słów i skomplikowa-
nych sformułowań. Osoby o tym stylu zachowań w konflikcie 
nie odwołują się do sytuacji społecznej, tj. uczuć, intencji i chę-
ci, lecz pozostają przy opisie warunków, procesu, przyczyn           
i skutków, tak jakby sytuacja nie dotyczyła odczuwających 
osób. Ich zaletą jest umiejętność dokładnej analizy sytuacji 
(nie w kategoriach psychologicznych). Będą oni zatem mówić 
o czynnikach zewnętrznych, prawidłowościach, schematach, 
odwoływać się do wiedzy np. „nie byłoby kłótni, gdyby wcze-
śniej zaplanować posunięcia”, „najwaŜniejszy jest dobry plan”, 
„chodzi o to, Ŝe nie przewidziałaś, Ŝe mogą być korki” – za-
miast: „denerwuje mnie, gdy się ciągle spóźniasz”. 

• Styl m ąciciela – osoba rozładowuje napiętą sytuację przez 
zwrócenie uwagi na coś zupełnie niezwiązanego z tematem. 
Mąciciel zmienia temat, próbując usunąć kwestię sporną. Nie 
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potrafi podjąć dyskusji na konfliktowy temat. MoŜe uŜywać 
przy tym zwrotów typu „a w ogóle to...”. 

Poprawny styl komunikowania się charakteryzuje mówienie 
wprost, jasno o swoich uczuciach, myślach. Taka osoba potrafi po-
wiedzieć, co do kogoś czuje bez naruszania godności własnej oraz in-
nych. Sposób komunikowania się w trudnych sytuacjach nie ogranicza 
się do rodziny, podobny styl moŜna zaobserwować w pracy. 

W codziennej praktyce psychoterapeutów, doradców czy trenerów 
bardzo często obserwowane są problemy zarówno indywidualne, jak           
i rodzinne, wynikające z zaburzonej komunikacji. W wyniku rozmaitych 
oddziaływań moŜna pacjenta, klienta wyposaŜyć w nowe, bardziej 
funkcjonalne sposoby komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań czy 
poglądów, a przez to usprawnić znacznie jego funkcjonowanie w róŜ-
nych sferach Ŝycia (patrz: opis zajęć warsztatowych, przykład pani Zo-
fii, s. 259). 

4.2.4. MITY RODZINNE 

Mit rodzinny to zespół dość dobrze zintegrowanych przekonań po-
dzielanych przez rodzinę i odnoszących się do kaŜdego jej członka. 
Trudno jest go zakwestionować pomimo dostrzegania zniekształceń, 
które on wnosi. Mit jest rodzajem wewnętrznego opisu rodziny, często 
róŜni się od fasady na zewnątrz, wyjaśnia role i cechy członków rodzi-
ny oraz ich wzajemne relacje. MoŜe dotyczyć on w szczególności jed-
nej osoby członka rodziny, ale wpływa na cały system relacji rodzin-
nych. Mity tworzą się w początkach narzeczeństwa i pierwszych la-
tach małŜeństwa, gdy partnerzy kształtują model związku, a przy-
szłość relacji bywa jeszcze niepewna. Mity najczęściej odnoszą się do 
dwóch aspektów szczęścia lub nieszczęścia jednego lub wielu człon-
ków rodziny (Jelonkiewicz I., 1992). 

Podobne zjawiska inni autorzy opisują jako skrypty, legendy lub 
przekazy rodzinne. Skrypt rodzinny wyznacza wzór interakcji. KaŜdy 
członek rodziny ma w umyśle poznawczą reprezentację rodzinnych 
zaleŜności, dzięki temu wiadomo, kto, co i kiedy robi. Skrypty są przy-
swajane przez powtarzanie w ciągu wielu lat. Dzieci dowiadują się          
np. jak być rodzicem lub traktować pracę czy samodzielność. 
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Definicja skryptu rodzinnego przypomina mechanizm nabywania 
tzw. schematów poznawczych, czyli wzorców, które w odniesieniu do 
określonego obszaru rzeczywistości wyznaczają sposób naszego my-
ślenia, spostrzegania, zapamiętywania i działania. NiezaleŜnie od po-
dejścia teoretycznego, mity i skrypty będą tym, dzięki czemu człowiek 
moŜe sobie odpowiedzieć na pytania: jaka była, jaka mogłaby być,            
i jaka jego rodzina jest w ogóle. 

Wiele mitów, przekazów i skryptów rodzinnych dotyczy sfer Ŝycia 
zawodowego, dlatego w kaŜdym kontakcie z klientem czy pacjentem 
warto poświęcić czas na analizę tego tematu, choćby przy uŜyciu 
techniki genogramu (patrz: Część 3., s. 140). Pozwoli to lepiej zoba-
czyć, jaką wartością w rodzinie jest praca, jakie opinie o niej mają 
waŜni członkowie rodziny i jakie postawy względem pracy przejawiają. 

 

 
Rzadko występuje sytuacja, Ŝe ktoś wprost uświadamia sobie ta-

kie przekonania, a tym bardziej je wypowiada. Mogą one ujawniać się 
w postaci morału lub wspólnego przesłania opowiadanych historii ro-
dzinnych czy wspomnień. Często są przywoływane dla znalezienia 
drogi postępowania w trudnych, nowych sytuacjach lub wykorzysty-
wane podczas konfliktu interesów i potrzeb. Najczęściej świadczą          
o nich konkretne zachowania.  

 

PRZYKŁAD  

Przykłady konkretnych mitów, przekazów, schematów, które mogą mieć 
decydujące znaczenie w aspekcie godzenia Ŝycia zawodowego i rodzin-
nego: „To kobiety powinny się zajmować domem i dziećmi”; „W naszej ro-
dzinie nie ma pracujących kobiet”; „MęŜczyznom zaleŜy tylko na pracy, ka-
rierze i pieniądzach”; „MęŜczyźni są od zarabiania, kobiety od dbania              
o dom”; „Kobiety są słabe”; „MęŜczyznom jest łatwiej w Ŝyciu”; „Nic nie 
przychodzi łatwo, na wszystko trzeba zapracować”; „Nasza rodzina jest 
pechowa”’ „Skończysz źle, jak twój ojciec, tacy jak wy zawsze źle kończą”. 
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Analiza w procesie psychoterapii czy doradztwa pozwala zoba-

czyć, Ŝe przekonanie to moŜe mieć swoje źródło kilka pokoleń wstecz 
i wynikać z jakiejś określonej sytuacji, która zaistniała w rodzinie. KaŜ-
da rodzina ma swoje mity i skrypty. Jedne są bardziej funkcjonalne, 
inne mogą utrudniać funkcjonowanie jej członkom. Zawsze jednak na-
leŜy z duŜym szacunkiem odnosić się do tego zagadnienia, pamięta-
jąc, Ŝe w momencie, kiedy dany mit powstawał, był on najwyraźniej 
rodzinie potrzebny do przetrwania. Często uświadomienie sobie mitów 
rodzinnych kierujących nieświadomie Ŝyciem jej członków, pozwala 
niektóre z nich zweryfikować, czasem zakwestionować czy uelastycz-
nić, co wpływa pozytywnie na zmiany osobiste i rodzinne. 

 

ĆWICZENIE 

Przekazy transgeneracyjne zwi ązane z prac ą. Przypomnij sobie, jaki był 
układ ról zawodowych w poprzednich pokoleniach i w szerszej rodzinie.  

• Czy były kobiety niepracujące, zajmujące się domem? 
• Czy istnieją zawody powtarzane z pokolenia na pokolenie? 
• Czy jakiś zawód/specyfika zawodu powtarza się (praca związana      

z pomocą innym, prestiŜowe stanowiska, zawody techniczne czy 
humanistyczne)? 

W jakim zakresie Twoje poglądy na temat pracy pokrywają się z myśle-
niem rodziców, matki, dziadka…, a w jakim są odmienne lub sprzeczne? 

ĆWICZENIE 

Mity i znaczenie pracy zawodowej. Przypomnij sobie, czy istniały jakieś 
powiedzenia na temat pracy w twojej rodzinie. Jakie są Twoje/Partnera 
przekonania na temat pracy: 

• Jakie praca ma znaczenie? 
• Jakie ze sobą niesie wartości? 
• Praca jest środkiem czy celem samym w sobie? 
• Jakie są obciąŜenia związane z pracą? 
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4.2.5. DELEGACJE I OBLIGACJE RODZINNE 

Istotne dla zrozumienia funkcjonowania człowieka w systemie ro-
dzinnym są równieŜ zjawiska delegacji i lojalności (obligacji). Delega-
cja jest to rodzaj misji, którą otrzymuje dziecko w bardzo wczesnym 
dzieciństwie. Często juŜ w okresie Ŝycia płodowego rodzice dyskutują 
lub myślą o tym, co ich dziecko będzie robić, gdy dorośnie. Delegacje 
świadome i nieświadome mogą dotyczyć wzoru kariery, sposobu 
funkcjonowania w rodzinie, pracy, wyboru drogi Ŝyciowej. Mogą one 
przechodzić z pokolenia na pokolenie, np. częste w naszej kulturze, 
jeszcze do niedawna przekonanie, Ŝe najmłodsze dziecko zostaje 
przy rodzicach i opiekuje się nimi.  

W odniesieniu do pracy czy kariery zawodowej takŜe mogą istnieć 
delegacje, np. w postaci zobowiązania rodziców do uzyskania sukce-
su finansowego przez dziecko czy osiągnięcia prestiŜowej pozycji za-
wodowej. Mogą dotyczyć takŜe wyboru zawodu, np. w zawodowych 
klanach rodzinnych czy obligacji do kontynuowania prowadzenia ro-
dzinnej firmy. Nie zawsze powtarzanie zawodu rodziców jest wynikiem 
delegacji, moŜe to być równieŜ swobodny wybór dziecka.  

Inni badacze zwrócili uwagę na zjawisko lojalności rodzinnej, czyli 
obligacji jednostki względem systemu rodzinnego. W kolejnych poko-
leniach następuje jakby bilansowanie zobowiązań, które mają dzieci 
wobec własnych rodziców. Przez wypełnianie zobowiązań i zdobywa-
nie zaufania dla rodziny osoba zyskuje prawo Ŝądania czegoś od po-
zostałych jej członków. Na przestrzeni pokoleń ustalany jest bilans za-
sług, który staje się miarą wyobraŜenia rodziny o panującej w niej 
sprawiedliwości. Podstawowe lojalnościowe zobowiązanie to moŜli-
wość oparcia się rodziny na samej sobie i utrzymanie toŜsamości. To, 
co dla zewnętrznego obserwatora moŜe być wybitnie destrukcyjne, dla 
rodziny moŜe nie mieć takiego znaczenia, o ile zachowanie to jest wy-
razem głębokiej lojalności rodzinnej (Jelonkiewicz I., 1992). Przykła-
dem takiej sytuacji moŜe być np. ochranianie ojca naduŜywającego 
alkoholu, w imię podtrzymania mitu pełnej rodziny i utrzymania jej toŜ-
samości. Nie ma uzasadnienia ocena i ingerowanie w konflikty rodzin-
ne dopóki nie pozna się powiązań lojalnościowych, gdyŜ zachowania 
te mogą słuŜyć wyŜszym w hierarchii celom rodzinnym. 
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Te wszystkie zjawiska rodzinne mają ogromne znaczenie w Ŝyciu 
zawodowym kaŜdego człowieka. To, jakie się ma miejsce w hierarchii 
firmy, jak załatwia się sytuacje sporne, jakie style współpracy i komu-
nikacji się preferuje często odzwierciedla funkcjonowanie w rodzinie 
(patrz: opis zajęć warsztatowych, przykład pani Zofii, s. 259). 

4.2.6. CYKL śYCIA RODZINY 

KaŜda rodzina przechodzi przez rozmaite, naturalne etapy Ŝycia. 
Podczas cyklu Ŝycia rodziny nieuniknione są fazy przejściowe i kryzy-
sy, okresy, kiedy ktoś odchodzi i takie, kiedy ktoś się pojawia. Cykl Ŝy-
cia jednostki zazębia się z cyklem Ŝycia rodziny. 

Najczęściej stosowany podział uwzględnia sześć głównych eta-
pów: faza narzeczeństwa, młodego małŜeństwa, rodziny z małymi 
dziećmi, rodziny z dorastającymi dziećmi, fazy opuszczania rodziny 
przez dzieci i starości rodziców. KaŜda rodzina przechodzi punkty 
zwrotne – momenty potencjalnych kryzysów, po których następuje al-
bo skostnienie procesu rozwojowego, albo rozwinięcie się nowych 
form funkcjonowania. 

Większość kryzysów rodzinnych pojawia się właśnie w punktach 
zwrotnych cyklu Ŝycia rodziny, czyli przy przechodzeniu do kolejnej 
fazy lub w wyniku oddziaływania silnych czynników zewnętrznych, ta-
kich jak: śmierć, utrata pracy, majątku, wojna, sytuacja polityczna kra-
ju itp. To, jak rodzina radzi sobie z wyzwaniami konkretnej fazy, jest 
prognostykiem jej zachowania w etapie następnym. Tym samym nie-
rozwiązane problemy poprzednich faz często nie rozwiązują się same, 
ale wręcz nasilają trudności w fazie obecnej. Rozwój rodziny jest ści-
śle związany z rozwojem osobistym i zawodowym jej członków. Pla-
nowanie i realizowanie kariery przeplata się z podejmowaniem róŜ-
nych zadań rodzinnych i osobistych. 

PoniŜej krótko omówione zostaną kolejne fazy cyklu Ŝycia rodziny, 
ze szczególną koncentracją na wymaganiach i wyzwaniach związa-
nych z pierwszym okresem Ŝycia rodziny, w którym kształtuje się para 
małŜeńska jako podstawa nowej rodziny, a co jest z tym związane 
takŜe środowisko Ŝycia dla następnego pokolenia. Pojęcie małŜeń-
stwa obejmuje tu nie tylko pary, które zalegalizowały związek, ale teŜ 
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te związki partnerskie, zamieszkujące wspólnie i posiadające wspólne 
cele. 

4.2.6.1. Faza narzeczeństwa i mał Ŝeństwa bez dzieci 

Większość małŜonków podaje, Ŝe okres narzeczeństwa był naj-
przyjemniejszym momentem wspólnego Ŝycia. To czas poznawania 
się, wzajemnej fascynacji i zakochania, ale teŜ i okres „zaślepienia 
uczuciowego”, które nie pozwala w sposób racjonalny przyjrzeć się 
partnerowi, dostrzec jego wad i ograniczeń. W dzisiejszych czasach 
okres narzeczeństwa bardzo się zmienił, często w tej fazie partnerzy 
zamieszkują razem, tak więc wyzwania z tym związane będą podobne 
do tych, które dawniej utoŜsamiano z fazą wczesnego małŜeństwa.          
Z tego teŜ powodu zostaną one omówione wspólnie. 

Po okresie wzajemnej fascynacji partnerzy zaczynają się lepiej 
poznawać, a Ŝycie podsuwa róŜne okazje do weryfikacji swoich po-
glądów o partnerze. Dowiadują się w tym okresie więcej o własnych 
poglądach, postawach, przyzwyczajeniach i wyznawanych warto-
ściach. Poznają równieŜ rodziny partnera. Dochodzi do pierwszych 
napięć i nieporozumień, a takŜe rozczarowań. Dzięki temu partnerzy 
mogą zaobserwować, jak radzą sobie w sytuacjach konfliktu, kto 
pierwszy dąŜy do zgody, czy w spór włączają się osoby postronne itp. 
Niestety ten moment rzadko jest postrzegany jako istotny. W począt-
kach znajomości ludzie boją się sytuacji konfliktowych, róŜnic, dąŜą do 
jak najszybszego wyeliminowania takich sytuacji z lęku, Ŝe zagroŜą 
one istnieniu pary. Dopiero po wielu latach przypominają sobie, Ŝe 
partner w swoich zachowaniach przejawiał to, co obecnie tak draŜni 
i jest trudne do zaakceptowania. Młodzi ludzie często teŜ nie uświa-
damiają sobie, Ŝe nawiązując relację z partnerem, wcześniej lub póź-
niej wejdą bezpośrednio i pośrednio w relacje z jego rodziną.  

NaleŜy zatem mieć świadomość, iŜ oprócz tego, Ŝe w związek 
partnerzy wnoszą własne indywidualne przekonania, postawy, warto-
ści i zachowania, to równieŜ w pewnym stopniu wprowadzają przeko-
nania, postawy, mity oraz przekazy całych swoich rodzin pochodze-
nia, i to do kilku pokoleń wstecz. Jeśli będą one bardzo róŜne, moŜe 
dojść na tym tle do wielu konfliktów. W okresie narzeczeństwa partne-
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rzy aktywnie usuwają róŜnice (np. poprzez unikanie kwestii spornych, 
nadmierne ustępowanie) ze względu na lęk przed rozstaniem w efek-
cie rozbieŜności oraz dlatego, Ŝe mają więcej gotowości do dopaso-
wania się do partnera z powodu emocjonalnego zaangaŜowania.           
Z drugiej strony, jest to często okres, w którym nie prowadzą jeszcze 
w pełni wspólnego Ŝycia codziennego i jest mniej okazji do obserwacji 
schematów postępowania oraz uwidaczniania się róŜnic. Dopiero            
w okresie małŜeństwa lub po wspólnym zamieszkaniu następuje faza 
uzgadniania zasad, wzajemnych oczekiwań, obowiązków i planów          
– często zwana „okresem docierania się”. 

Podstawowe zadania stojące przed młodymi ludźmi w tych dwóch 
pierwszych fazach cyklu Ŝycia rodziny to nawiązanie relacji, poznanie 
się, dopasowanie, ustalenie wspólnych celów, wartości. Czasem fazy 
te związane są z indywidualnymi procesami rozwojowymi i niejedno-
krotnie wymagają od młodych ludzi podjęcia wyzwania separacji od 
rodziców, co jest konieczne, Ŝeby móc nawiązać zdrową relację part-
nerską i załoŜyć własną rodzinę. Nierozwiązana separacja moŜe mieć 
daleko idące konsekwencje dla nowego związku, np. jeden z partne-
rów moŜe odwlekać moment ślubu czy wspólnego zamieszkania albo 
we wszystkie sprawy związku wprowadzać rodziców, co doprowadza 
na ogół do wielu konfliktów i utrudnia przejście do kolejnej fazy rozwo-
ju indywidualnego i rodzinnego. 

Najczęściej narzeczeństwo przypada na czas studiów lub pierw-
szych doświadczeń zawodowych i planowania kariery. W okresie tym 
młodzi ludzie dokonują pierwszych powaŜnych wyborów Ŝyciowych, 
takich jak: gdzie zamieszkają, jaką pracę podejmą, co chcą osiągnąć 
itp. W tym etapie ich Ŝycia moŜna juŜ wyraźnie zaobserwować, jakie 
prezentują podejście do nauki, obowiązków, odpowiedzialności i prze-
konania, co do ról społecznych czy rodzinnych. WaŜne jest uświado-
mienie sobie, jaką rolę w Ŝyciu rodziny oboje partnerzy wyznaczają 
pracy. Czy mają przekonania, oczekiwania co do charakteru pracy, 
ilości czasu jej poświęcanego, czy dopuszczają moŜliwość rozłączania 
się ze względu na pracę wyjazdową? Być moŜe istnieją róŜne oczeki-
wania co do kariery zawodowej, wyznaczone przez płeć. Czy wraz          
z rozwojem rodziny powinien zmieniać się stosunek czasu i wysiłku 
poświęcanego pracy i rodzinie? Jednak często pary nie poruszają ta-
kich tematów wprost, dla kaŜdego pewne sprawy wydają się oczywi-
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ste i nawet nie przypuszczają, Ŝe róŜnice mogą stanowić problem. 
Przykładowo w okresie narzeczeństwa praca partnerki i jej ambicje 
naukowe, zawodowe często są tolerowane, natomiast po ślubie mogą 
stanowić zarzewie konfliktów, gdyŜ mąŜ wyznaje zasady zgodne              
z tradycyjnym modelem rodziny, w którym kobieta nie pracuje. Nato-
miast kobieta moŜe oczekiwać, Ŝe wraz z załoŜeniem rodziny mąŜ 
więcej czasu będzie poświęcał na sprawy pozazawodowe. Niewypo-
wiedziane przed ślubem oczekiwania stają się źródłem problemów               
i konfliktów w okresie późniejszym. Zrozumiałe jest, Ŝe nie moŜna 
wszystkiego od początku ustalić i zaplanować, bo Ŝycie i tak zweryfi-
kuje te załoŜenia, jednak trzeba poznać lepiej partnera i jego rodzinę 
oraz uświadomić sobie i wypowiedzieć własne oczekiwania, a rozcza-
rowanie wspólnym Ŝyciem moŜe być mniejsze. 

 

ĆWICZENIE 

Wybór zawodu. Czym kierowałeś się przy wyborze zawodu (marzenia, 
korzyści związane z pracą, własne zdolności i moŜliwości, ograniczenia 
środowiskowe)?  

• Na ile Twoje wybory dotyczące kariery zawodowej były zgodne           
z preferencjami Twoich rodziców? 

• Czy próbowali oni ingerować w Twoje decyzje? 
• Czy masz marzenia, nadzieje, postanowienia dotyczące kariery 

zawodowej swoich dzieci? 
• Na ile są one jednoznaczne i sprecyzowane? 

 
Warto wspomnieć o zjawisku przedłuŜającego się narzeczeństwa. 

W dzisiejszych czasach często mamy równieŜ do czynienia z sytu-
acją, kiedy to partnerzy „poznają się latami”, nie decydując się na za-
warcie związku małŜeńskiego, co bywa interpretowane jako wyraz 
głębokiego zwątpienia w sens małŜeństwa i jego trwałość. Statystyki 
ukazujące stale zwiększający się odsetek osób decydujących się na 
rozwód, na pewno nie nastrajają optymistycznie. Mówi się o deinsty-
tucjonalizacji rodziny i związanej z tym destabilizacji jej istnienia. Są 
róŜne teorie próbujące wyjaśnić przyczyny zjawisk zachodzących 
obecnie w rodzinie. Wydaje się, Ŝe jako społeczeństwo jesteśmy w fa-
zie przejściowej pomiędzy okresem dosyć jasnych, ale i sztywnych 
reguł funkcjonowania rodziny, a wypracowaniem nowej jakości wspól-
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nego Ŝycia. Jak wiadomo, okresy przejściowe związane są z cha-
osem, eksperymentami i wdraŜaniem rewolucyjnych teorii w praktykę. 
To, co obserwujemy w otaczającej rzeczywistości wydaje się je obra-
zować. Rozwiązania i modele rodziny, o których nikt nawet nie myślał 
jeszcze dwadzieścia lat temu, jak choćby małŜeństwa partnerów tej 
samej płci, obecnie są szeroko dyskutowane. I chociaŜ ludzie na pew-
no nigdy nie wypracują jednego, idealnego modelu rodziny, moŜe              
w wyniku szerokich dyskusji uświadomią sobie, Ŝe mają wybór i wpływ 
na to, jak chcą Ŝyć, a jednocześnie mogą szanować tych, którzy pod-
jęli inne decyzje.  

Jeśli juŜ dojdzie do wspólnego zamieszkania, partnerzy muszą się 
nauczyć wspólnego Ŝycia, podzielić się obowiązkami, wypracować 
szereg kompromisów związanych z Ŝyciem codziennym, ale równieŜ 
odnoszących się do kwestii fundamentalnych dla związku, czyli wspól-
nych wartości, celów i planów. Przykładowo mogą one dotyczyć,            
np. czy będą mieć dzieci, z kim będą utrzymywać kontakty towarzy-
skie, jak będą gospodarować pieniędzmi, kto będzie odpowiedzialny 
za byt finansowy rodziny, jaką rolę będzie pełnić praca w Ŝyciu kaŜde-
go – czy jest tylko źródłem dochodów, czy teŜ celem do samorealiza-
cji. 

Pozytywne rozwiązanie problemów tych dwóch pierwszych faz jest 
bardzo istotne dla kształtu, jaki przybierze związek w przyszłości. Czę-
sto role, władza, struktura rodziny, komunikacja, nakreślone na po-
czątku związku, mogą się usztywniać i cięŜko jest je zmienić w przy-
szłości. W tych fazach kształtują się równieŜ postawy dotyczące ról 
rodzinnych, a więc jak zachowuje się mąŜ, a jak Ŝona, jakie mają 
obowiązki, zadania, a jakie przywileje. Oprócz oczywiście wyzwań               
i problemów początki związku czy małŜeństwa pełne są pięknych i ra-
dosnych chwil. Partnerzy cieszą się swoim towarzystwem, często teŜ 
po raz pierwszy robią coś bez rodziców, samodzielnie, a to daje 
ogromną satysfakcję. 

Dotychczasowe zasady funkcjonowania rodzin w naszym kręgu 
kulturowym były dosyć jasne i oczywiste. MałŜeństwo to związek ko-
biety i męŜczyzny, w którym on był liderem, a ona osobą podporząd-
kowaną. MąŜ zapewniał byt, a Ŝona prowadziła dom i zajmowała się 
dziećmi. Obecnie znaczenia nabiera model małŜeństwa partnerskie-
go, potencjalnie przynoszący więcej korzyści i satysfakcji. Jednak jest 
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on większym wyzwaniem, gdyŜ wymaga ciągłego poszukiwania, wy-
pracowywania i wdraŜania nowych zachowań, poglądów i postaw. 
Najczęściej jednak występuje tzw. model przejściowy, w którym part-
nerzy dzielą się obowiązkami, a większy wkład w Ŝycie rodzinne wnosi 
kobieta, podczas gdy męŜczyzna jest bardziej zaangaŜowany zawo-
dowo. Szerzej i bardzo ciekawie te zjawiska omówione są w publikacji 
pt. „MęŜczyzna polski” (Kwiatkowska A., Nowakowska A., 2006).  

Innym, dosyć częstym zjawiskiem są związki partnerskie, małŜeń-
stwa bez dzieci. Wiek zawarcia związku małŜeńskiego oraz urodzenia 
pierwszego dziecka mocno się opóźnił w czasie. Zmienia się takŜe 
struktura rodziny w zakresie jej liczebności. Najbardziej popularny jest 
model 2+1, 2+2 (1 lub 2 dzieci), rodziny wielodzietne są w mniejszo-
ści. Jest to związane z postawami dotyczącymi kariery zawodowej,            
w szczególności kobiet, zasobami rodziny i obciąŜeniami związanymi 
z liczbą dzieci w rodzinie oraz modelem rodziny nuklearnej. 

Obecnie promowany jest model rodziny niezaleŜnej od rodzin po-
chodzenia, co ma przynosić szersze moŜliwości kształtowania przez 
młode pokolenie, zgodnie z własnymi chęciami i potrzebami, zasada-
mi i sposobami funkcjonowania, które nie będą narzucone przez ro-
dziców. Z drugiej strony, ogranicza to formy wsparcia i zakres pomocy 
uzyskiwanej przez małŜonków od rodzin pochodzenia. Młodzi ludzie        
w większym stopniu koncentrują się na nauce, karierze zawodowej lub 
w ogóle na zaistnieniu na rynku pracy. Nowe moŜliwości świadomej 
kontroli urodzeń, większe ambicje kobiet powodują, Ŝe duŜo chętniej 
zajmują się one własną karierą i świadomie unikają małŜeństwa oraz 
macierzyństwa, postrzegając je jako balast. Model rodziny, który naj-
częściej w dzieciństwie obserwowali obecni trzydziestolatkowie, poka-
zywał, jak trudne do osiągnięcia jest autentyczne partnerstwo w mał-
Ŝeństwie.  

Młode małŜeństwo decydując się na posiadanie dziecka, musi od-
powiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących wartości, planów, ról, 
oczekiwań z nimi związanych. Podstawowy konflikt dotyczy pytania: 
„dziecko czy kariera zawodowa?” i w znaczącym stopniu odnosi się on 
do kobiety. Konflikt ten jest umotywowany kulturowo – kobiecie trady-
cyjnie jest przypisana rola opiekunki ogniska domowego, w większym 
stopniu obarczonej obowiązkami rodzinnymi, a praca zawodowa jest 
odsuwana na dalszy plan.  
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MęŜczyzna w modelu tradycyjnym jest obarczony rolą Ŝywiciela 
rodziny, dąŜeniem do sukcesu zawodowego, który powinien być od-
ciąŜany z obowiązków domowych. Konflikt strukturalny dotyczy aktu-
alnej sytuacji małŜeństwa, ich moŜliwości, ograniczeń związanych              
z pracą obojga małŜonków, sytuacją finansową, wsparciem zewnętrz-
nym rodziny i sytuacją na rynku pracy. W modelu partnerskim męŜ-
czyzna jest bardziej włączany w zadania i obowiązki rodziny, odciąŜa-
jąc kobietę, a ona ma za zadanie wspierać męŜczyznę w utrzymaniu 
rodziny i wypełnianiu obowiązków zewnętrznych.  

WaŜne jest, jaki model rodziny istniał w poprzednich pokoleniach 
małŜonków, jakie role przypisywano kobiecie i męŜczyźnie, na ile były 
one sztywne, w jakim stopniu mogą podlegać modyfikacji. Kobieta de-
cydując się na posiadanie dziecka, moŜe rezygnować z kariery zawo-
dowej, lecz najczęściej postanawia godzić te dwa cele. Musi sobie 
odpowiedzieć na pytania dotyczące swoich potrzeb, zamiarów, obaw 
związanych z pracą zawodową i pełnieniem roli matki (np. praca, jako 
źródło utrzymania; praca, jako źródło samorealizacji; utrata pracy; 
dezaktualizacja kompetencji).  

Warto rozpatrzyć róŜne systemy wsparcia przy łączeniu obu ról 
(np. formy pomocy od szerszej rodziny, podział obowiązków wśród 
małŜonków, wsparcie instytucji, elastyczne formy zatrudnienia). Decy-
zja o rozwiązaniu konfliktu „dziecko czy praca?” dotyczy obojga parte-
rów. WaŜne jest, jak męŜczyzna postrzega znaczenie pracy zawodo-
wej kobiety (np. czy jest ona związana z atrakcyjnością kobiety, czy 
uznaje jej rolę dla samorealizacji, jak zamierza współuczestniczyć             
w wychowywaniu dzieci). 
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Pracując z ludźmi młodymi lub z parami, warto pamiętać i podkre-

ślać, Ŝe małŜeństwo nie jest czymś gotowym, zakłada ono proces roz-
woju, który wymaga stałego podtrzymywania i cięŜkiej pracy w całym 
okresie Ŝycia rodziny. Niestety nie istnieje Ŝadna prosta definicja poję-
cia „szczęśliwego małŜeństwa”, a wraz ze zdobywaniem wiedzy i do-
świadczenia w pracy z rodzinami wydaje się, Ŝe szczęśliwe jest takie 
małŜeństwo, które po prostu funkcjonuje tak, Ŝe małŜonkowie nie 
krzywdzą się wzajemnie. A więc to, co jest funkcjonalne i satysfakcjo-
nujące dla danej pary, stanowi o kryterium szczęśliwości związku. 

 

4.2.6.2. Faza rodziny z małymi dzie ćmi 

Następny etap cyklu Ŝycia rodziny rozpoczyna się wraz z pojawie-
niem się pierwszego dziecka. DuŜe znaczenie będzie miał fakt, czy 
para oczekiwała dziecka, czy teŜ jest tym zaskoczona, ale teŜ czy 
oboje chcą mieć potomstwo i to w danym momencie. Większość ro-
dziców czas oczekiwania na dziecko wspomina bardzo pozytywnie. 

ĆWICZENIE 

Decyzja o urodzeniu dziecka. Jakie obawy dotyczące Ŝycia zawodowego 
mogą wiązać się z urodzeniem dziecka? 

• utrata pracy, 
• przerwanie kariery zawodowej, 
• zmniejszenie moŜliwości zawodowych po powrocie, 
• niŜsza konkurencyjność jako matki, 
• dezaktualizacja kompetencji, 
• wypadnięcie z wprawy w wykonywanej pracy. 

Co pozytywnego niesie ze sobą fakt urodzenia dziecka (dla kaŜdego z ro-
dziców, rodziny, kariery zawodowej matki)? 

ZADANIA FAZY ROZWOJOWEJ  

• Wzajemne poznanie. 
• Stworzenie więzi łączącej małŜonków. 
• Uzgodnienia dotyczące funkcjonowania rodziny. 
• Separacja od rodzin pochodzenia. 
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Wprawdzie towarzyszy temu wiele obaw i naturalnych lęków, ale rów-
nieŜ jest to okres entuzjazmu i ciekawości u młodych rodziców.  

Niestety często wizja narodzin dziecka niepokoi młodych ludzi. 
Dość szybko zauwaŜają, Ŝe w ich Ŝyciu zajdą wielkie zmiany. Oprócz 
naturalnych zmian związanych z ciąŜą i narodzinami dziecka, wiele 
kobiet obawia się wpływu macierzyństwa na rozwój kariery zawodo-
wej. RównieŜ u męŜczyzn pojawiają się wątpliwości, czy sprostają 
wymogom związanym z pełnieniem roli ojca lub czy teŜ tylko na nich 
będzie spoczywał obowiązek utrzymania rodziny.  

JeŜeli powodem małŜeństwa była ciąŜa, to często młodzi ludzie, 
którzy nie zdąŜyli się poznać w rolach partnerów, nie są przygotowani 
do ról rodzicielskich. W takiej sytuacji mogą nawarstwić się problemy           
i napięcia z kilku faz Ŝycia rodziny. 

Po urodzeniu dziecka rodzice często przez kilka lat stają się zaab-
sorbowani opieką i jego wychowaniem. Kobiety często mają bardzo 
idealistyczny obraz macierzyństwa. W praktyce okazuje się, Ŝe mimo 
najszczerszych chęci rodziców i ich pozytywnego nastawienia dziecko 
często z róŜnych powodów płacze, gdyŜ w ten sposób komunikuje 
swoje potrzeby. Bezpośrednio po porodzie kobieta jest zmęczona fi-
zycznie i psychicznie, a pierwsze tygodnie związane są dla obojga ro-
dziców z napięciem, czuwaniem, niewyspaniem, co dodatkowo wywo-
łuje uczucia frustracji i dyskomfortu. W tym momencie rodzina staje 
przed koniecznością wypracowania innego modelu funkcjonowania, 
juŜ uwzględniającego nowego członka. 

Według wyników ankiet przeprowadzonych w projekcie Elastyczny 
Pracownik – Partnerska Rodzina (Muczyński M., śynel M., 2006) oraz 
licznych badań statystycznych, socjologicznych, potwierdza się teza, 
Ŝe zarówno kobiety, jak i męŜczyźni w zdecydowanej większości opo-
wiadają się za partnerskim modelem rodziny.  

Mimo tego deklarowanego partnerstwa nadal większość męŜczyzn 
i kobiet uwaŜa, Ŝe kobieta powinna mieć takie same szanse zawodo-
we, ale nie mogą one zakłócać prowadzenia domu i opieki nad dzieć-
mi. Taką moŜliwość dają elastyczne formy pracy (praca w częściowym 
wymiarze czasu, weekendowa, zadaniowy czy ruchomy czas pracy 
oraz róŜne formy pracy w domu), pozwalające kobiecie na łatwiejsze 
godzenie obowiązków domowych i zawodowych. Jednocześnie męŜ-
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czyźni mogą takŜe korzystać z elastycznych form pracy, aby w więk-
szym stopniu uczestniczyć w Ŝyciu rodzinnym.  

Gdy w przytaczanym wcześniej badaniu spytano respondentów          
o to, jak dokładnie funkcjonują ich rodziny, okazało się, Ŝe w 69% ba-
danych małŜeństw preferuje tradycyjny podział ról między partnerami.  

Wśród osób uczestniczących w projekcie dane te potwierdziły się, 
co wskazuje, Ŝe idealistyczny partnerski model rodziny praktycznie nie 
istnieje. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŜda faza Ŝycia rodziny wymusza inny 
rodzaj partnerstwa, a beneficjenci projektu to rodziny z małymi dzieć-
mi w wieku od kilku miesięcy do 7 lat, co w naturalny sposób wymu-
sza na matce większe zaangaŜowanie w opiekę nad dziećmi. Z relacji 
uczestniczek wynika, Ŝe zaangaŜowanie męŜczyzn w szeroko rozu-
miane sprawy domowe jest z ich perspektywy niewystarczające. Czę-
sto czują się osamotnione, zdane na siebie i wyłączone z innych sfer 
Ŝycia. Jednocześnie podkreślają ogromną satysfakcję związaną              
z kontaktem z dzieckiem, a te, które zdecydowały się na urlopy wy-
chowawcze, podkreślają szereg pozytywnych elementów związanych 
z samodzielną opieką nad dzieckiem. 

Kobiety najczęściej uwaŜają za oczywiste, Ŝe mają więcej obo-
wiązków domowych i nawet nie zastanawiają się nigdy, dlaczego tak 
jest. Po głębszej analizie osobowości i funkcjonowania rodzin wydaje 
się, Ŝe w znacznym zakresie jest to spowodowane postawą samych 
kobiety. Pytane, czy proszą męŜów o pomoc, odpowiadają, Ŝe z pew-
nością odmówiłby lub, Ŝe duŜo pracują i są zmęczeni itp. Niejedno-
krotnie są równieŜ przekonane, Ŝe męŜczyzna nie potrafi wykonywać 
wielu czynności tak dobrze jak one oraz, Ŝe nawet, gdy coś zrobi, to 
trzeba będzie to poprawić. Wydaje się więc, Ŝe tak jak męŜczyźni 
przez wiele pokoleń bronili kobietom dostępu do sfer Ŝycia publiczne-
go, tak teraz kobiety bronią swojego odwiecznego terytorium. W wyni-
ku takiego podejścia próbują one być idealnymi gospodyniami, mat-
kami, a jednocześnie muszą i chcą myśleć, jak nie wypaść z rynku 
pracy i dbać jeszcze o własny szeroko rozumiany rozwój osobisty.  

ZauwaŜyć moŜna jeszcze jedną prawidłowość, a mianowicie ko-
biety o niskim poczuciu własnej wartości duŜo chętniej wycofują się           
z rynku pracy, rezygnują z kariery zawodowej i budują własny obraz 
na bazie roli macierzyńskiej. Nie jest niczym złym bycie dumną matką 
i opiekunką Ŝycia rodzinnego, gorzej, jeśli samoocena opiera się tylko 
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na tej roli, bo jest wówczas bardzo zaleŜna od relacji z dziećmi i mało 
odporna na zmieniające się warunki Ŝycia, takie jak: utrata pracy 
przez męŜa, jego odejście czy teŜ usamodzielnienie się dzieci.  

W trakcie udzielania poradnictwa lub terapii naleŜy być stale wraŜ-
liwym na potrzeby członków rodziny, równieŜ w kontekście modelu ro-
dziny. To, Ŝe wymagania ekonomiczne i trendy sugerują, iŜ model 
partnerski jest lepszy, nie musi wcale być prawdą dla wszystkich. Jeśli 
wszyscy w rodzinie zgadzają się na model tradycyjny, czują, Ŝe reali-
zują w nim swoje najwaŜniejsze potrzeby i rozwijają się, naleŜy to             
w najwyŜszym stopniu uszanować i wspierać, choćby poprzez rozwią-
zania socjalne zabezpieczające kobiety finansowo po odejściu czy 
śmierci partnera, przynajmniej w pierwszym okresie zanim będzie 
moŜliwa adaptacja do nowej sytuacji. 

 

 
Faza rodziny z małym dzieckiem to często okres powrotu kobiety 

do pracy zawodowej po urlopie (macierzyńskim, wychowawczym lub 
po dłuŜszej przerwie w pracy). WiąŜe się on z obawami o własne 
kompetencje, moŜliwość adaptacji do zmienionych warunków pracy, 
czasem poczuciem przegranej w rywalizacji ze względu na przerwę             
w pracy. Ponadto powrót do obowiązków zawodowych w pełnym wy-
miarze moŜe owocować poczuciem winy, Ŝe zaniedbuje się rodzinę.     
Z faktem powrotu mamy do pracy muszą sobie poradzić teŜ dzieci. 
Jest to dla nich trudna zmiana Ŝyciowa związana z rozłąką z matką. 
Sposób w jaki sobie z tym nowym doświadczeniem poradzą wpływa 
na proces separacji, a jednocześnie od niego zaleŜy (proces separacji 
– indywiduacji intensywnie przebiega około 2 roku Ŝycia dziecka, a po-

ĆWICZENIE 

Podział ról i obowi ązków.  Czy istnieje podział ról i obowiązków związany 
z płcią?  

• Jakie są główne zadania Ŝyciowe męŜczyzny, kobiety? 
• Czy istnieje podział prac domowych na kobiece, męskie? Na ile 

jest sztywny? 
• Dla kogo jest waŜny, kto go pilnuje? 
• Jakie są Twoje przeświadczenia na temat kariery zawodowej ko-

biet, męŜczyzn? 
• Czy istnieją zawody kobiece, męskie? 
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tem odnawia się w okresie adolescencji). Okres ten to takŜe moment 
wkroczenia instytucji w Ŝycie rodziny. Dziecko idzie do Ŝłobka, przed-
szkola, szkoły. Rodzice muszą zawierzyć innym opiekunom, a takŜe 
nauczyć się z nimi współpracować. Dzieci uczą się norm zachowania 
w szerszych niŜ rodzina społecznościach, mają teŜ okazję zaistnieć             
w gronie rówieśników.  

NiezaleŜnie od modelu funkcjonowania, który wybierze rodzina, 
pewny wydaje się fakt, Ŝe moŜliwości uelastycznienia form pracy mo-
gą przynieść duŜe korzyści. W modelu partnerskim i pośrednim rodzi-
ce będą mogli bardziej elastycznie, a przez to efektywniej zarządzać 
czasem, próbując wypracować kompromis między wymaganiami ro-
dzinnymi i zawodowymi. W rodzinach preferujących model tradycyjny, 
gdzie pracuje tylko męŜczyzna, miałby on moŜliwość spędzania dłuŜ-
szego czasu z rodziną, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na relacje 
między małŜonkami, jak i budowanie więzi z dziećmi. Dla samego 
męŜczyzny moŜe to być moŜliwość odkrycia, jak wiele satysfakcji 
moŜna czerpać z obserwacji i aktywnego udziału w wychowaniu dzie-
ci. Pod wpływem większej świadomości łatwiej będzie teŜ docenić 
wkład kobiety w funkcjonowanie rodziny. Korzyści te potwierdzają za-
równo uczestnicy projektu, testujący w praktyce elastyczne formy pra-
cy, jak i zajmujący się nimi opiekunowie. Jako podstawowe wymieniali 
oni: lepsze planowanie i zarządzanie czasem, częstsze dzielenie się 
obowiązkami z partnerem, większe poczucie bliskości z partnerem lub 
rodziną, zwiększenie świadomości, jak waŜni są oboje rodzice dla 
dzieci. Wśród wskazywanych korzyści pojawiło się równieŜ przekona-
nie, Ŝe ciąŜa nie wyłącza z aktywności zawodowej, a takŜe przełama-
no obawy związane z trudnościami z powrotem do pracy po przerwie 
wynikającej z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Kobiety, 
które mogą dokształcać się w okresie urlopu macierzyńskiego nie ma-
ją poczucia dezaktualizacji kompetencji, co jest szczególnie waŜne            
w przypadku wysokich kwalifikacji czy ścisłej specjalizacji. Im mniejszy 
stres związany z podjęciem roli zawodowej, tym lepiej znosi to cała 
rodzina.  

Osobnym problemem jest fakt, Ŝe niewiele rodzin decyduje się na 
dwoje dzieci, a nieliczne na więcej. Z badań przeprowadzonych w pro-
jekcie wynika, Ŝe ponad 71% badanych nie zamierza powiększać ro-
dziny. Jako powód takiej decyzji rodzice podają najczęściej fakt obcią-
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Ŝenia dotychczasowymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi oraz 
złą kondycję finansową albo lęk przed utratą pracy. Wprawdzie ostat-
nie zmiany na rynku pracy obniŜyły poziom bezrobocia, odbyło się to 
niestety kosztem rodziny, gdyŜ często związane jest z emigracją jed-
nego z jej członków.  

Wiele kobiet nie uświadamia sobie moŜliwych konsekwencji takich 
sytuacji. Często na poziomie racjonalnym wiedzą, Ŝe emigracja za-
robkowa jest zagroŜeniem dla stabilności rodziny, jednak poprzez me-
chanizmy wyparcia i zaprzeczeń rzadko czują, Ŝe mogą one bezpo-
średnio dotyczyć ich rodziny. 

Specyficznym zagadnieniem fazy jest emigracja zarobkowa                
w kontekście funkcjonowanie rodziny. Wśród uczestniczek projektu są 
kobiety, których męŜowie w ogóle nie widzieli jeszcze swoich dzieci 
lub widują je raz na pół roku przez dwa tygodnie. NiemoŜliwe jest wte-
dy nawiązanie prawidłowej relacji.  

Oprócz utraty kontaktu ojca z dziećmi, istnieje równieŜ ryzyko roz-
luźnienia relacji małŜeńskiej. Z czasem małŜonkowie zaczynają mieć 
coraz mniej wspólnych spraw, nie mogą dzielić ze sobą trudów, ale              
i przyjemności Ŝycia. Wprawdzie dzięki moŜliwościom komunikacyj-
nym, moŜna widzieć ojca czy męŜa codziennie za pośrednictwem łącz 
internetowych, ale oczywiście nie zastąpi to realnego kontaktu. Sytu-
acja krótkiej separacji małŜonków moŜe mieć czasami równieŜ dobro-
czynny wpływ na rodzinę. Mogą oni za sobą zatęsknić, często uświa-
damiają sobie, jak bardzo związani są z partnerem. Dla wielu kobiet 
sytuacja emigracji zarobkowej męŜa powoduje zwiększenie ich aktyw-
ności w zakresie załatwiania róŜnych spraw, za które dotąd odpowie-
dzialny był partner. Daje im to moŜliwość zorientowania się we wła-
snych zasobach i moŜliwościach. Niejednokrotnie poprawa sytuacji 
materialnej rodziny moŜe wspomóc ich rozwój, np. przez nabycie wła-
snego mieszkania, moŜliwość dofinansowania zajęć pozalekcyjnych 
dzieci czy teŜ przez przeznaczenie większych środków na przyjemno-
ści itp. Praca w formie samozatrudnienia umoŜliwia świadczenie usług 
dla kilku pracodawców jednocześnie, co powoduje, Ŝe nie jest się uza-
leŜnionym od jednego płatnika. Wówczas istnieje większa moŜliwość 
uchronienia się przed dotkliwą koniecznością poszukiwania zatrudnie-
nia za granicą. 
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4.2.6.3. Środkowa faza mał Ŝeństwa 

W naszej kulturze rodzice zajmują się dziećmi przez wiele lat,           
a często nawet do końca Ŝycia. Gdy małŜeństwo trwa juŜ kilka, kilka-
naście lat, dzieci podrosną, stają się bardziej samodzielne, idą do 
szkoły, partnerzy wchodzą w środkową fazę związku. Często okres 
ten daje rodzicom moŜliwość odpoczynku, powrotu do innych ról spo-
łecznych, np. zawodowych. Wzrastająca niezaleŜność i samodziel-
ność dzieci powoduje odciąŜenie rodziców w zakresie obowiązków 
domowych. To stwarza miejsce dla większego zaangaŜowania się          
w sprawy zawodowe, na które jest wówczas więcej czasu i energii. 
MałŜonkowie lepiej się znają, stali się równieŜ bardziej dojrzali, a to 
moŜe zacieśniać relacje. KaŜde z nich wie równieŜ, w jakim zakresie 
moŜe liczyć na partnera. W fazie tej rodzice przeŜywają często 
ogromną satysfakcję z obserwacji rozwoju dzieci oraz z ich osiągnięć. 
Czerpią korzyści ze stabilizacji. Jest to teŜ często okres szczytu kom-
petencji zawodowych, osiągnięcia poŜądanej pozycji, realizowania 
zamierzeń i korzystania z dokonań w sferze pracy zawodowej. 

Jednak, jak i pozostałe, środkowa faza cyklu Ŝycia rodziny stawia 
przed jej członkami liczne wyzwania i problemy do rozwiązania. W za-
kresie wychowania dzieci moŜe się okazać, Ŝe nie spełniają one 
oczekiwań i ambicji rodziców, Ŝe mają problemy, których rodzice           
w ogóle się nie spodziewali. Dzieci nadal wymagają opieki, kontroli            
i częstego kontaktu, co angaŜuje ich czasowo i emocjonalnie. Proble-
my dzieci, rozumiane systemowo, są często zewnętrznym wyrazem 
nieporozumień między rodzicami czy teŜ innych napięć w rodzinie, na 
przykład między rodzicami a dziadkami. Partnerzy mogą mieć w tej 
fazie równieŜ własne indywidualne problemy, które będą oddziaływać 

ZADANIA FAZY ROZWOJOWEJ  

• Podjęcie ról rodzicielskich. 
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na rodzinę. I tak kobiety mają więcej czasu dla siebie, co powoduje 
u niektórych z nich nasilenie lęku. Dorastanie dzieci paradoksalnie 
moŜe powodować u rodzica uczucie niepokoju, Ŝe jest juŜ niepotrzeb-
ny. Zwłaszcza matki, które dotąd poświęcały całą uwagę dzieciom, 
mogą mieć duŜe problemy z przekierowaniem swojej energii na inne 
sfery Ŝycia. Szczególnie trudna jest sytuacja tych, które zrezygnowały 
z pracy zawodowej na dłuŜszy czas, poświęcając się wychowywaniu 
dzieci i prowadzeniu domu.  

W sytuacji, gdy dzieci usamodzielniają się, matki często stoją 
przed koniecznością wyboru dalszej drogi Ŝyciowej i jedynym realnym 
rozwiązaniem wydaje się ponowne zaangaŜowanie w pracę. Powrót 
do niej moŜe budzić przeraŜenie ze względu na rosnącą konkurencję, 
zmieniające się warunki. Z jednej strony, przerwa spowodowała obni-
Ŝenie kompetencji (np. brak bieŜących szkoleń, obniŜenie wprawy            
w wykonywanej pracy). Z drugiej zaś, kobiety mogą odczuwać silny 
lęk przed rywalizacją z młodszymi, aktywnymi zawodowo koleŜanka-
mi. WaŜna jest wówczas jakość samooceny kobiety. Pomocne moŜe 
być wsparcie ze strony męŜa, który zna aktualne realia pracy zawo-
dowej i ma wpływ na samoocenę Ŝony. Warto zastanowić się, jakie 
korzyści przyniosła „praca w domu” i jakie nowe umiejętności pozwoli-
ła nabyć (patrz kampania „Mamy w pracy”). Bycie mamą kształtuje 
umiejętności organizacyjne, zarządzania czasem, planowania, kon-
centracji na zadaniach, negocjacji, a takŜe uczy stanowczości, konse-
kwencji, odpowiedzialności, asertywności, elastyczności oraz wzmaga 
efektywność działania i kreatywność. Innym wyjściem w takiej sytuacji 
moŜe być poszukiwanie przez kobietę powodów dla pozostania                
w domu. Czasem staje się nim konieczność pomocy dziecku sprawia-
jącemu kłopoty lub w szczególny sposób obciąŜonemu obowiązkami 
(np. ze względu na dodatkowe zajęcia, intensywne zaangaŜowanie           
w jakąś dziedzinę – uprawianie sportu, karierę muzyczną itp.). WaŜne, 
aby wybór dziecka nie był związany z sytuacją matki. W przypadku, 
gdy kłopoty z dziećmi nasilają się w okresie przejściowym, warto 
skonsultować się z terapeutą rodzinnym. NaleŜy sprawdzić, na ile 
problemy z dziećmi odsuwają rozwiązywanie dylematu matki co do 
dalszej organizacji Ŝycia.  

Okres środkowej fazy małŜeństwa często wiąŜe się z pierwszym 
bilansem Ŝyciowym kaŜdego człowieka, dotyczącym zarówno sfery 
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rodzinnej, zawodowej, jak i osobistej. Najczęściej wypada on około           
40 roku Ŝycia. Kobiety w tym wieku zaczynają częściej dostrzegać 
efekty starzenia się, czują się niedowartościowane, przeŜywają fru-
strację na rynku pracy. Mimo, Ŝe stoją przed szansą lub koniecznością 
powrotu do pełnego Ŝycia zawodowego, obawiają się, Ŝe ich wiedza           
i doświadczenie uległo dezaktualizacji. MęŜczyźni bilansują częściej 
własne osiągnięcia materialne i zawodowe. Z perspektywy rywalizacji 
porównują osiągnięcia własne z innymi męŜczyznami. Niestety często 
spostrzegają swoje partnerki juŜ tylko jako matki swoich dzieci, czują 
się odsunięci jako partnerzy seksualni, myślą, Ŝe ich rola sprowadza 
się do zabezpieczenia bezpieczeństwa materialnego rodzinie. W kil-
kunastoletnich związkach mamy do czynienia z naturalnym procesem 
spadku wzajemnej atrakcyjności, a jeśli do tego dołączą się inne pro-
blemy z Ŝycia obecnego i przeszłości, nietrudno wówczas o kryzys.  

W niektórych związkach występuje specyficzne oddalenie emo-
cjonalne, wręcz dystans, czasem określany przez pary jako stan wy-
palenia. W tej fazie małŜeństwa najczęściej dochodzi do rozwodów, 
gdyŜ małŜonkowie czują się jeszcze na tyle młodzi i wydolni, Ŝe chcą 
podjąć próbę zmiany i ułoŜenia sobie Ŝycia na nowo z innym partne-
rem. Dotąd to głównie męŜczyźni podejmowali takie decyzje, często 
odchodząc do młodszych partnerek. Jednak zmiany społeczno-
kulturowe spowodowały, Ŝe od kilku lat coraz częściej odchodzą ko-
biety, gdyŜ czują, Ŝe partner nie spełnia ich oczekiwań jako mąŜ czy 
ojciec. Sytuacja kobiet poprzez dostęp do rynku pracy i moŜliwość za-
robkowania jest jednym z decydujących czynników wpływających na 
poziom samooceny. Skutkuje to większą odwagą w podejmowaniu 
decyzji o Ŝyciowych zmianach.  

W tym okresie kobietom łatwiej jest powracać do kariery zawodo-
wej i duŜego znaczenia nabierają wówczas doświadczenia zawodowe 
związane z wszelkiego rodzaju formy pracy w okresie urlopu macie-
rzyńskiego czy wychowawczego. Mogły to być wcześniej niedocenia-
ne drobne czy krótkotrwałe zadania, np. świadczenie usług na pod-
stawie umowy o dzieło czy zlecenia, praca tymczasowa lub na za-
stępstwo. Ponadto elastyczne formy zatrudnienia mogą umoŜliwić 
stosunkowo „miękki start” do pracy, kiedy jest to zatrudnienie w nie-
pełnym wymiarze, na określony czas, praca wykonywana w domu czy 
ściśle określone zadanie – jak w przypadku umowy o dzieło. Pozwala-
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ją one testować własne kompetencje, potwierdzić je, dowiedzieć się, 
w jakich zakresach naleŜy się dokształcić oraz zorientować w rynku 
pracy. 

Faktem jest, Ŝe w naszej kulturze to głównie kobiety zajmują się 
opieką nad dziećmi, ojcowie częściej koncentrują się na pracy zawo-
dowej. Taki styl funkcjonowania rodziny ma ogromne znaczenie w sy-
tuacji rozwodu rodziców. Role byłych małŜonków bardzo się zmienia-
ją, stają się oni w najlepszym przypadku partnerami w wychowaniu 
dzieci, a w najgorszym zaciekle ze sobą walczą. Mimo Ŝe społeczne 
widzenie roli ojca w ostatnich latach bardzo się zmieniło, nadal poku-
tuje przekonanie, Ŝe opieka nad dziećmi to zadanie niemęskie. Widać 
to chociaŜby w statystykach, które pokazują, Ŝe tylko około 2,5% oj-
ców w Polsce korzysta z moŜliwości urlopu wychowawczego. Wielu 
męŜczyzn, którzy świetnie radzą sobie w roli ojców i opiekunów, gdy 
są sami, w towarzystwie kobiet stają się tylko drugoplanowymi po-
mocnikami. Niestety jest to często związane z postawą samych ko-
biet, które uwaŜają, Ŝe nikt tak dobrze nie zaopiekuje się dzieckiem 
jak one. Sami męŜczyźni nie doceniają wystarczająco swojej ogrom-
nej roli w rozwoju dziecka, degradując się do funkcji zarządcy finan-
sowego rodziny. Elastyczne formy pracy mogą niejako „zwrócić” ojców 
i męŜów rodzinom z korzyścią dla obu stron.  

 

ĆWICZENIE 
Praca a Ŝycie rodzinne. Zastanów się i zaznacz, jakie wartości niesie: 

PRACA  RODZINA 

� dostatek 
� bezpieczeństwo 
� prestiŜ 
� władza 
� uznanie 
� bycie potrzebnym 
� pieniądze 
� realizowanie innych marzeń 
� samorealizacja 
� rozwijanie zainteresowań 
� poszerzanie wiedzy 

inne: 

� bliskość 
� miłość 
� bezpieczeństwo 
� zaleŜność 
� bycie potrzebnym 
� samorealizacja 
� szacunek 
� powaŜanie 
� dawanie siebie 
� autonomia 
� wzajemna pomoc 

inne: 
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Specyficznym zagadnieniem tego okresu Ŝycia rodziny są proble-
my związane z rozwodem. Jeśli dojdzie do rozpadu małŜeństwa, 
sprawa ról rodzicielskich i opieki nad dziećmi bardzo się komplikuje. 
Liczne uwarunkowania prawne, ekonomiczne i kulturowe sprawiają, 
Ŝe po rozwodzie opiekę nad dziećmi sprawują głównie matki. Sami 
męŜczyźni często przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczą-
cych opieki nad dziećmi, ustępują Ŝonom, podobnie jak robili to           
w małŜeństwie. Tylko nieliczni otwarcie deklarują chęć pełnej opieki 
nad dzieckiem. Spojrzenie na tę sytuację często zmienia się juŜ po 
rozwodzie, kiedy ojcowie orientują się, Ŝe bez udziału Ŝony mogą so-
bie dawać radę. Trudno przecenić znaczenie kontaktu ojca z dziec-
kiem, zarówno dla rozwoju dziecka, jak i samopoczucia męŜczyzny. 
Liczne statystyki pokazują, Ŝe omawiany problem rozbitych rodzin ma 
ogromną skalę. W latach 90. XX w. w Wielkiej Brytanii 35% męŜczyzn 
nie utrzymywało Ŝadnych kontaktów ze swoimi dziećmi. W USA 50% 
dzieci traci kontakt z ojcem w ciągu 10 lat po rozwodzie. Wyniki po-
dobnych badań pokazały równieŜ, Ŝe ponad 60% ojców chciałoby 
utrzymywać kontakt z dziećmi.  

Próby zrozumienia i wyjaśnienia tego zjawiska pokazały, Ŝe często 
ojcowie są mało zaangaŜowani w wychowanie dzieci w trakcie trwania 
małŜeństwa, a po rozwodzie równieŜ mało angaŜują się w rozwój re-
lacji z dziećmi. To, co ma największy wpływ na zaangaŜowanie ojca        
w kontakty z dzieckiem, to poczucie odpowiedzialności za bycie oj-
cem, subiektywnie odczuwany sens tego zaangaŜowania oraz brak 
przeszkód w spotkaniach. śony, matki mają równieŜ ogromny wpływ 
na przebieg relacji dzieci z ojcem. Niestety bardzo często dzieci stają 
się ofiarami złości, Ŝalu i chęci odwetu na męŜu ze strony Ŝony; 
zwłaszcza, kiedy męŜczyzna odchodzi do innej partnerki. Nie moŜna 
oczywiście dyskutować z uczuciami porzuconej kobiety, jednak forma 
przeŜywania będzie miała równieŜ ogromny wpływ na dzieci. Najgor-
sza z moŜliwych jest sytuacja zaburzenia granic między podsystema-
mi rodzice – dzieci, matka – dzieci. Rodzice często wchodzą w koali-
cję z dziećmi przeciwko partnerom, niejednokrotnie wprowadzają we 
wszystkie szczegóły rozstania, nie bacząc na to, czy dziecko ma zdol-
ności intelektualne i emocjonalne do uniesienia tej wiedzy, tym bar-
dziej, Ŝe często nie jest ona obiektywna. Sytuacje tego typu nie doty-
czą oczywiście wszystkich kobiet i męŜczyzn. Przy dobrej woli obojga 
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rodziców, wówczas, gdy opadną emocje związane z rozstaniem, uda-
je się wypracować nowe sposoby funkcjonowania, a niejednokrotnie 
po rozwodzie ojcowie relatywnie częściej spotykają się z dziećmi              
i forma ich kontaktów jest bardziej satysfakcjonująca dla obu stron.  

Rozwód stwarza konieczność reorganizacji Ŝycia osobistego i za-
wodowego obojga małŜonków. Z jednej strony, jest to związane z po-
działem ról w opiece nad dziećmi, ustaleniem sposobów mieszkania, 
kontaktowania się, podejmowania decyzji, z drugiej, ze sprawami fi-
nansowymi i decyzjami dotyczącymi kariery zawodowej. Rozwód jest 
trudnym doświadczeniem dla całej rodziny i pociąga za sobą wielolet-
nie konsekwencje (Wallerstein J.S., Blakeslee S., 2006). W początko-
wym okresie powoduje destabilizację, a w jej wyniku obniŜenie nastro-
ju i wydolności – takŜe w pracy zawodowej. W późniejszym okresie 
moŜe się zdarzyć, Ŝe osoby rozwiedzione po zawodzie w sferze Ŝycia 
osobistego kierują swoją energię na Ŝycie zawodowe. Praca moŜe być 
wówczas silnym źródłem satysfakcji, poczucia spełnienia i własnej 
wartości. MoŜe teŜ być środkiem do poradzenia sobie w okresie przej-
ściowym, dopóki jednostka nie będzie gotowa do ponownego zaanga-
Ŝowania się w bliski związek partnerski. W rozwiązaniu problemu 
opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców ogromną rolę moŜe mieć 
moŜliwość uelastycznienia stanowiska pracy, tym bardziej, jeśli jeden 
z rodziców jest zdany na samotne wychowywanie dziecka. Problemy 
małŜeńskie bardzo traumatycznie wpływają na rozwój emocjonalny             
i intelektualny dziecka, ale teŜ nie pozostają bez śladu w psychice 
małŜonków. 

 

4.2.6.4. Faza opuszczonego gniazda 

Dla kaŜdej rodziny moment opuszczania domu przez dorosłe 
dzieci jest bardzo trudny, a czasem wręcz krytyczny. Kulminacją 
zdrowego przejścia tej fazy jest wypracowanie nowych sposobów re-
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lacji z dziećmi i ich rodzinami oraz przejście z pozycji rodziców do roli 
dziadków. 

Rodzice dotąd skoncentrowani na dzieciach, ich problemach, ra-
dościach, muszą ponownie skupić się na sobie samych i na relacji 
małŜeńskiej. Niejednokrotnie w zdrowych systemach rodzinnych mo-
ment ten spostrzegany jest jako trudny, ale równieŜ dający wiele moŜ-
liwości. Ludzie w tym okresie Ŝycia osiągnęli juŜ najczęściej stabiliza-
cję finansową i zawodową, co pozwala często na realizację dotych-
czas nieosiągalnych planów i marzeń. Problemy w tej fazie Ŝycia 
związane są najczęściej ze zbyt duŜym zaangaŜowaniem rodziców              
w Ŝycie swoich dzieci. Często bardziej kwestia ta dotyczy matek, które 
mają poczucie, Ŝe poświęciły dla dzieci całe dorosłe Ŝycie i często 
wprost lub pośrednio uwaŜają, Ŝe mogą nadal ingerować i wpływać na 
Ŝycie dzieci. Uruchamiają się skomplikowane zjawiska lojalności we-
wnątrzrodzinnej.  

Wyjście z domu ostatniego dziecka często kojarzone jest ze smut-
kiem, tęsknotą, uczuciem pustki, stąd nazwa tej fazy – faza opusz-
czonego gniazda. W tym czasie po raz pierwszy naprawdę realny wy-
daje się problem opieki nad starymi czy schorowanymi rodzicami.  

Faza ta konfrontuje rodziców z faktem, Ŝe są oni teŜ małŜonkami, 
męŜczyzną i kobietą, a być moŜe cała ich energia od wielu lat wydat-
kowana była na dzieci i pracę. MoŜe to spowodować liczne konflikty, 
kryzysy i potrzebę ponownego ustalenia zasad wspólnego Ŝycia. Po-
jawia się wtedy poczucie, Ŝe partnerzy nie mają sobie nic do powie-
dzenia i nie ma nic oprócz dzieci, co mogłoby ich łączyć. Ale teŜ czę-
sto po kilku miesiącach od wyprowadzki dzieci emocje stabilizują się              
i pary odnajdują dosyć satysfakcjonujący sposób na wspólne Ŝycie al-
bo pojawiają się wnuki, które tak jak kiedyś dzieci, skoncentrują uwa-
gę rodziny i nieświadomie rozładują napięcie.  

Podstawowym zadaniem tego okresu jest dla małŜonków koniecz-
ność odbudowy relacji małŜeńskiej, wobec odsunięcia na dalszy plan 
ról rodzicielskich. ZaangaŜowanie w pracę zawodową moŜe się wów-
czas pojawić jako droga ucieczki przed pustą relacją małŜeńską.               
W przeciwnym przypadku kwestie zawodowe mogą łączyć partnerów, 
stwarzając miejsce dla wspólnych działań, rozmów i powiększając 
moŜliwości poszukiwań wspólnych aktywności (np. ze względu na fi-
nanse, wyjazdy i wzajemną pomoc). W okresie tym małŜonkowie mo-
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gą skupić się na pracy, poszukując nowych wyzwań. Mają teraz wię-
cej czasu, swobody na ich realizację, gdyŜ zmniejszają się obowiązki 
rodzinne. Z drugiej strony są juŜ wykwalifikowanymi, doświadczonymi 
pracownikami mogącymi zajmować pozycje ekspertów. Rozwiąza-
niem moŜe być samozatrudnienie, prowadzenie działalności gospo-
darczej o charakterze doradczym lub konsultacyjnym.  

Rodzice mogą teŜ być pomocni dorosłym dzieciom w kwestiach 
zawodowych, szczególnie w sytuacji powielania zawodów lub uzupeł-
niania się aktywności zawodowych.  

W tej fazie często rodziny trafiają do terapii, zwłaszcza, kiedy              
z domu odchodzi pierwsze i ostatnie dziecko. Odejście dzieci nie jest 
równoznaczne z fizyczną wyprowadzką, ale oznacza moment faktycz-
nego usamodzielniania się w zakresie wypracowywania własnych 
wartości, postaw i planowania przyszłości, kształtowania własnych 
granic. Często takim momentem symbolicznie staje się podjęcie 
pierwszej pełnoetatowej pracy przez dziecko. 
 

4.2.6.5. Faza staro ści 

Kiedy parze uda się przejść przez wszystkie poprzednie fazy, czę-
sto następuje okres harmonii i zadowolenia. Następnym krytycznym 
momentem w Ŝyciu rodziny, ale i kaŜdego człowieka indywidualnie 
jest przejście na emeryturę. W polskiej rzeczywistości wiąŜe się to            
z utratą prestiŜu i ograniczeniami finansowymi. Człowiek czuje się 
wówczas odstawiony na boczny tor, mało wartościowy i postrzega 
siebie jako obciąŜenie dla rodziny. Bywa to przyczyną pogorszenia 
nastroju, a co za tym idzie spadku odporności organizmu, powodują-
cego liczne dolegliwości somatyczne, a na zasadzie sprzęŜeń zwrot-
nych wpływa wtórnie na dalsze obniŜenie nastroju. 

ZADANIA FAZY ROZWOJOWEJ  

• Usamodzielnienie się dzieci. 
• Organizacja zasad małŜeństwa po opuszczeniu rodziców przez 

dzieci. 
• Wypracowanie nowych sposobów relacji z dziećmi i ich rodzinami. 
• Podjęcie roli dziadków. 
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Zjawisko to w szczególnym stopniu dotyczy męŜczyzn, dla których 
praca często jest przez dorosłe Ŝycie na pierwszym miejscu w rankin-
gu wartości i dostarcza największej satysfakcji. Większe angaŜowanie 
się w Ŝycie rodziny moŜe ich zabezpieczyć przed poczuciem pustki            
w sytuacji utraty moŜliwości czerpania satysfakcji z pracy. Kobiety ra-
dzą sobie łatwiej, gdyŜ najczęściej nadal mają wiele obowiązków do-
mowych, opiekują się wnukami, mają więcej kontaktów towarzyskich, 
są bardziej skoncentrowane na działaniu i nadal czują się uŜyteczne 
społecznie, np. w roli babć, duŜo częściej podejmują dodatkowe prace 
zarobkowe.  

W okresie emerytalnym najczęściej osoby nie chcą pracować           
w pełnym wymiarze godzin, lecz odczuwają potrzebę kontaktu z za-
wodem. W tej sytuacji z pomocą mogą przyjść elastyczne formy pra-
cy. Z jednej strony, mogą to być róŜne prace dorywcze, z drugiej, pra-
ce na określony czas czy usługi świadczone na korzyść wielu praco-
dawców. Pozwalają one wykorzystać potencjał, doświadczenie zawo-
dowe osoby, umiejętności i wiedzę, które zostały zgromadzone w cią-
gu całego Ŝycia zawodowego. Osoba taka moŜe pełnić funkcje nadzo-
rujące i konsultacyjne z pozycji eksperta czy doradcy oraz propono-
wać rozwiązania i poddawać pomysły, ale ich nie wykonywać. Pozwoli 
jej to czuć się przydatną i spełnioną, a jednocześnie funkcja ta nie jest 
nadmiernie obciąŜająca. Pełnienie takiej roli moŜliwe jest w sytuacji 
osób wysoko wykwalifikowanych lub posiadających wysokie specy-
ficzne i wąskie umiejętności, które są cenne na rynku pracy. W pozo-
stałych przypadkach moŜna pozostać czynnym zawodowo, pracując 
doraźnie, np. na zastępstwo, wezwanie, tymczasowo itp. Pozwala na 
to dyspozycyjność związaną z pozostawaniem na emeryturze.  

Odrębnym tematem jest problem śmierci jednego z partnerów. 
Jest to jedno z najbardziej obciąŜających zdarzeń Ŝyciowych, nieza-
leŜnie od wieku. Poradzenie sobie ze zjawiskiem Ŝałoby w starszym 
wieku jest bardzo trudne. Wyniki wielu badań wskazują, Ŝe w sytuacji 
śmierci współmałŜonka, umieralność drugiego bardzo wzrasta w ciągu 
najbliŜszego roku. W tym okresie wsparcie udzielone przez członków 
rodziny, ale teŜ nakreślenie nowych perspektyw, moŜe nadać na nowo 
sens Ŝyciu starszego człowieka, pogrąŜonego w smutku. W ten spo-
sób dochodzimy do tego momentu, kiedy to dzieci zajmują się swoimi 
rodzicami. Obecna rzeczywistość dostarcza innych moŜliwości. Istnie-
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ją domy opieki, moŜna wynająć opiekunkę lub korzystać z usług róŜ-
nych placówek. NiezaleŜnie od tego, jaki sposób rozwiązania tych 
kwestii wybierze rodzina, cykl jej Ŝycia będzie kontynuowany. 

 

 
Podsumowując powyŜsze rozwiązania moŜna sformułować 

ogólniejsze rekomendacje dotyczące elastycznych form pracy w prak-
tyce doradczej psychologów rodzinnych, które przedstawia poniŜsza 
tabela. 

 

 

ZADANIA FAZY ROZWOJOWEJ  

• Przejście na emeryturę. 
• Nowa organizacja Ŝycia osobistego wobec braku pracy zawodo-

wej. 
• Zaakceptowanie faktu skończoności Ŝycia. 

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A RODZINA  

PLUS 

� Rozwiązanie konfliktu: praca czy rodzina – większa moŜli-
wość godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

� Więcej czasu dla rodziny u kobiet, z jednoczesną moŜli-
wością rozwoju zawodowego. 

� Większy udział męŜczyzn w Ŝyciu domowym (większa 
dyspozycyjność dla domu), a w wyniku tego docenienie 
roli kobiet w domu. 

� Efektywniejsze zarządzanie czasem w domu i pracy               
– moŜliwość dostosowywania, planowania zadań obu dzie-
dzin. 

� MoŜliwość pracy kobiet w czasie wychowywania małych 
dzieci: 
- brak całkowitej zaleŜności finansowej rodziny od pracy 

męŜczyzny; 
- stały kontakt kobiety z zawodem – nie dezaktualizuje się 

wiedza i umiejętności zawodowe; 
- łatwiejszy powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, 

wychowawczym. 
� Mniejsze zagroŜenie utratą pracy w przypadku zatrudnie-

nia u kilku pracodawców, co powoduje mniejszy stres. 
� Alternatywa dla emigracji zarobkowej – nie następuje dłu-

gotrwałe rozstanie. 
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ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A RODZINA  

PLUS 

� MoŜliwość testowania, potwierdzania własnych kompeten-
cji zawodowych, co skłania ku świadomemu planowaniu 
kariery z uwzględnieniem potrzeb rodziny. 

� Orientacja w rynku pracy dzięki róŜnym kontaktom zawo-
dowym – większa elastyczność w planowaniu kariery. 

MINUS 

� W przypadku pracy tymczasowej, na czas określony,            
o dzieło – brak stałości zatrudnienia i dodatkowych świad-
czeń, co powoduje brak stabilności w rodzinie. 

� Niejednostajne obciąŜenie pracą powoduje trudności               
w planowaniu róŜnych działań w rodzinie i planowaniu 
przyszłości. 

� Praca w domu i brak określonych ram czasowych powodu-
je rozmywanie granic Ŝycia zawodowego i rodzinnego. 

� Konieczność samodzielnego organizowania pracy moŜe 
powodować niewywiązywanie się z zadań lub ogranicza-
nie zaangaŜowania w Ŝycie rodzinne. 

� Brak wsparcia zewnętrznego w postaci zespołu w pracy 
powoduje, Ŝe większy cięŜar emocjonalny spada na pra-
cownika i częściej włącza on rodzinę w problemy zawo-
dowe. 



 

 

Część 5. RÓWNOWAGA 
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Celem godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego jest równowaga, 
rozumiana jako zachowanie proporcji pomiędzy zawodowym i prywat-
nym aspektem Ŝycia pracownika. Równowaga to optymalne połącze-
nie komponentów lub aspektów rzeczywistości opisanych w poprzed-
nich częściach poradnika. Narzędziem jej utrzymania są elastyczne 
formy pracy, wykorzystywane przez pracownika operującego pomię-
dzy pracodawcą i rodziną. W tym sensie elastyczne formy zatrudnie-
nia lub organizacji czasu pracy umoŜliwiają pracownikowi zrealizowa-
nie wartości z obu obszarów czy kontekstów jego Ŝycia. Doradca za-
wodowy planuje karierę pracownika przy współpracy z doradcą per-
sonalnym, reprezentującym interesy firmy, oraz psychologiem, repre-
zentującym prywatny i rodzinny aspekt Ŝycia zatrudnionego.  

Model poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz zrównowaŜenia 
Ŝycia zawodowego i rodzinnego zmierza poprzez elastyczne formy 
pracy do stanu równowagi. Jednak nie jest ona stała, a pozostaje ra-
czej ciągłym procesem balansowania i korygowania róŜnic poprzez 
umiejętność analizy obu aspektów Ŝycia pracownika. Jedną z nich jest 
właśnie zdolność elastycznej pracy, inną zaś umiejętność zrozumienia 
i oceny własnych potrzeb oraz praw. Wybór elastycznej formy pracy            
i decyzja o jej wdroŜeniu w praktykę dopiero rozpoczyna proces rów-
nowaŜenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego, który naraŜa pracownika 
na trudności zarówno w pracy, jak i Ŝyciu osobistym. Dopiero prze-
zwycięŜenie tych trudności stawia pracownika w innym miejscu jego 
osobistego rozwoju, z którego sam moŜe ocenić czy warto było podjąć 
tego typu wyzwanie. W tej niełatwej próbie moŜe towarzyszyć pra-
cownikowi doradca znający problematykę korzystania z elastycznych 
form pracy. Doradcom asystującym pracownikowi w nauce równowa-
Ŝenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz pracodawcy poszukują-
cemu nowych rozwiązań w zarządzaniu firmą poświęcony jest ten 
rozdział raportujący wyniki projektu związanego z testowaniem ela-
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stycznych form pracy i ich oddziaływaniem na Ŝycie zawodowe i ro-
dzinne. 

5.1. GODZENIE śYCIA ZAWODOWEGO  
I RODZINNEGO PRZEZ TELEPRACĘ 

W ramach projektu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL „Elastyczny 
Pracownik – Partnerska Rodzina” objęto opieką doradczą grupę około 
30 osób testujących elastyczną formę pracy. Pracowały one w indywi-
dualnym rozkładzie czasu pracy oraz w systemie telepracy. Byli wśród 
nich zarówno urzędnicy, jak i pracownicy sektora prywatnego. Uza-
sadnieniem objęcia opieką doradczą tych pracowników była potrzeba 
udzielenia im wsparcia podczas zmiany systemu pracy i przystoso-
wywania się do przemian w organizacji Ŝycia zawodowego oraz ro-
dzinnego. Prezentowana metodologia poradnictwa jest efektem pracy 
doradców z tą grupa pracowników. 

Zmiana systemu pracy na elastyczny, szczególnie w przypadku te-
lepracy, wiąŜe się ze zmianą dotychczasowych sposobów pełnienia 
ról zawodowych i rodzinnych oraz związanych z nimi nawyków, przy-
zwyczajeń, postaw. Psychospołeczne uwarunkowania telepracy, takie 
jak: moŜliwość kontrolowania warunków oraz elastyczność w organi-
zowaniu sobie zadań przyczyniają się do zadowolenia z pracy. Wska-
zuje się, Ŝe specyficzne uwarunkowania pracy w domu są jednak nie-
korzystne dla pracownika. Warunki telepracy wykonywanej w domu 
charakteryzują się wysokimi wymaganiami wobec efektów pracy w po-
łączeniu z niskim poziomem kontroli jej warunków i organizacji. MoŜe 
powodować to utrzymywanie się duŜego napięcia psychologicznego           
i w efekcie niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie telepracownika 
(Najmiec A., 2003). Innymi słowy telepraca, szczególnie wykonywana 
całkowicie w domu, jest trudna. Stałe wsparcie psychologa – doradcy 
personalnego lub rodzinnego pozwoliło „Elastycznym” przyjrzeć się 
swojemu zachowaniu w róŜnych rolach (pracownika i rodzica), okre-
ślić swoje moŜliwości w tej formie zatrudnienia i wprowadzić pewne 
zmiany, które pozwalają wyeliminować trudności związane z wprowa-
dzeniem systemu elastycznej pracy.  
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Usługa poradnictwa zawodowego dla osób wdraŜających ela-
styczną formę pracy polega na stałej opiece psychologa, wsparciu 
klienta przy wprowadzaniu zmian pozwalających w sposób jak naj-
efektywniejszy łączyć obowiązki wynikające z pełnienia ról zawodowej 
i rodzicielskiej.  

Zadaniem psychologa – opiekuna zawodowego – jest pomoc           
w określeniu zasobów klienta jako telepracownika, wskazanie obsza-
rów wymagających samodoskonalenia oraz pomoc w rozwiązywaniu 
bieŜących problemów zawodowych i rodzinnych. Podczas pracy                
z klientem dąŜy się do zdiagnozowania jego głównych trudności przy-
stosowawczych, wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów oraz 
sprawdzenia skuteczności zaproponowanych rozwiązań. Usługa reali-
zowana jest w trakcie spotkań, odbywających się na przestrzeni kilku 
miesięcy przy wykorzystaniu przygotowanych narzędzi i ogólnych sce-
nariuszy sesji. Spotkania organizowane są elastycznie – w dogodnych 
terminach i miejscach spotkań (moŜliwe spotkania w zakładzie pracy 
lub w domu telepracownika). Klient ma takŜe moŜliwość kontaktowa-
nia się z opiekunem wówczas, gdy wystąpi jakikolwiek problem.  

Proces testowania elastycznych form pracy i wsparcie doradcze            
w trakcie wdraŜania nowych rozwiązań dotyczył z zasady pracowni-
ków posiadających dzieci do lat 7, którzy wyraŜali chęć lub potrzebę 
wdroŜenia elastycznych rozwiązań. Opiekun rozpoczynał zatem pracę 
z klientem pracującym, który nie przebywał na urlopie rodzicielskim              
i pozostawał w tradycyjnym stosunku pracy.  

Pracę z klientem rozpoczyna się od przedstawienia ogólnych za-
łoŜeń całego cyklu spotkań z opiekunem zawodowym, którego zada-
niem jest przedstawienie zakresu doradztwa, poruszanej tematyki 
oraz osobistych moŜliwości i propozycji opiekuna. Przedstawia on tak-
Ŝe cele i ogólny plan sesji. Podczas wstępnej rozmowy ustala wspól-
nie z klientem zasady współpracy, które obejmują m.in. zadania za-
równo klienta, jak i opiekuna, terminy spotkań, sposób kontaktowania 
się między sesjami itp. W tym celu zaleca się zawarcie z kaŜdym 
klientem kontraktu, w którym zapisuje się wspólnie ustalone zasady, 
wstępnie określone tematy do omówienia, inne ustalenia. Zawarcie 
kontraktu pozwala uregulować współpracę z klientem na partnerskich 
zasadach, zapewnia komfort spotkań dzięki stworzeniu poczucia bez-
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pieczeństwa obu stronom i umoŜliwia określenie wzajemnych zobo-
wiązań – zarówno opiekuna, jak i klienta. 

Atmosfera pierwszego spotkania klienta z opiekunem zawodowym 
jest niezwykle waŜna ze względu na konieczność nawiązania dobrego 
kontaktu i stworzenia przyjaznej atmosfery do współpracy. Jest ono 
aranŜowane przez organizatora sesji, natomiast termin kaŜdego na-
stępnego spotkania jest juŜ indywidualnie ustalany wspólnie przez 
opiekuna i klienta. Oczywiście opiekun posługuje się głównie meto-
dami obserwacji i wywiadu dla zdiagnozowania sytuacji zawodowej              
i rodzinnej klienta, tzn. jego przystosowania do zmiany warunków pra-
cy, ale moŜe równieŜ wykorzystać wystandaryzowane narzędzia psy-
chologiczne. Są nimi testy psychologiczne – do wyboru kwestionariu-
sze NEO-FFI, CISS, Skala I-E w pracy, Kwestionariusz Psychospo-
łeczne Warunki Pracy (za zgodą autorów testu) lub inne (Cieślak R., 
Widerszal-Bazyl M., 2000). Testy wykonywane są w miarę potrzeb 
podczas poszczególnych sesji, a ich wyniki w kontekście zgłaszanych 
przez klienta problemów omawiane są podczas kolejnych spotkań. 

Pierwsze spotkanie słuŜy wstępnemu zorientowaniu się opiekuna 
w sytuacji zawodowej i rodzinnej klienta oraz określeniu ogólnego za-
kresu tematów poruszanych podczas spotkań. Pomimo tego, Ŝe praca 
z kaŜdą osobą wygląda nieco inaczej i odmienne kwestie wymagają 
szerszego omówienia oraz treningu, moŜna jednak określić zagadnie-
nia, które najczęściej pojawiają się w pracy z osobami przystosowują-
cymi się do nowej, elastycznej formy pracy. Są to: komunikacja              
z przełoŜonym w pracy i z partnerem w rodzinie, asertywność/wyzna-
czanie granic, podział obowiązków związanych z pełnieniem ról rodzi-
cielskich w domu, radzenie sobie ze stresem/unikanie przeciąŜeń 
obowiązkami zawodowymi oraz zarządzanie czasem. 

Głównym zadaniem opiekuna podczas pierwszego spotkania jest 
przygotowanie klienta do kilkumiesięcznej wspólnej pracy. W związku 
z tym naleŜy zachęcić do prowadzenia samoobserwacji, np. prowa-
dząc dziennik i zmotywować go do rzetelnego wypełniania zadań 
ustalonych wspólnie podczas sesji. Praca z klientem rozkłada się na 
kilka miesięcy, dlatego waŜne jest, dla tworzenia pełnego obrazu sy-
tuacji zawodowej i rodzinnej klienta, aby właściwie gromadzić, oczywi-
ście z zachowaniem naleŜytej dyskrecji, dane dotyczące tej osoby, no-
tatki z uwagami i wnioskami ze spotkań oraz wyniki testów. Dobrym 
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rozwiązaniem jest prowadzenie przez klienta dziennika, w którym opi-
sywane są zdarzenia ze sfery zawodowej lub prywatnej oraz jego re-
fleksje. Sposób prowadzenia i jego zakres tematyczny ustalany jest 
wspólnie z opiekunem. W dzienniku zapisuje się takŜe tematykę spo-
tkań i problemy, nad którymi opiekun wspólnie z klientem ma praco-
wać. Zapisy w dzienniku mogą mieć formę tabel lub luźnych notatek. 
Przydatne moŜe być równieŜ ustalenie częstotliwości dokonywania 
zapisków (raz w tygodniu, w zaleŜności od wydarzeń).  

Podsumowanie spotkania poświęcone jest zgłaszaniu wniosków                
z sesji. Opiekun przekazuje równieŜ klientowi do zapoznania się tek-
sty, które wiąŜą się z tematyką danego spotkania i są uzupełnieniem 
poruszanych w jego trakcie zagadnień. MoŜliwe jest teŜ zlecenie wy-
konania swego rodzaju „pracy domowej”, będącej wymyślonym i za-
proponowanym przez opiekuna, indywidualnym zadaniem dla klienta. 

Kolejne spotkania przebiegają zgodnie z wcześniejszymi wspól-
nymi ustaleniami pomiędzy opiekunem i klientem. Ich celem jest tre-
ning umiejętności interpersonalnych, słuŜących lepszemu funkcjono-
waniu w roli osoby świadczącej pracę w systemie elastycznym (głów-
nie praca w domu). Trening rozpoczyna się od analizy zasobów klien-
ta czy teŜ jego mocnych i słabych stron w kontekście przystosowania 
do funkcjonowania w systemie pracy elastycznej, a takŜe zaprojekto-
wania usprawnień w organizacji pracy i/lub organizacji Ŝycia domowe-
go. Pomiędzy poszczególnymi sesjami następuje sprawdzanie sku-
teczności zaproponowanych dotychczas rozwiązań oraz ewentualna 
korekta zachowań i postaw pracownika. 

Dobrym źródłem informacji o funkcjonowaniu pracownika jest 
dziennik. Podczas spotkań omawiane są sytuacje w nim opisane,              
a wspólnie przeprowadzona analiza ma na celu identyfikację moŜli-
wych rozwiązań doradczych. W trakcie sesji poruszane są z klientem 
głównie następujące zagadnienia: komunikacja w domu i w pracy, or-
ganizowanie Ŝycia domowego oraz czasu wolnego, strategie radzenia 
sobie ze stresem, a takŜe zarządzanie czasem. 

Opcjonalnie moŜna zaaranŜować spotkanie klienta i opiekuna               
z pracodawcą, jeśli sytuacja tego wymaga (np. wsparcie przy rozwią-
zaniu ewentualnych konfliktów, wymiana opinii na jakiś aspekt pracy 
wykonywanej w domu itp.). Zadaniem klienta jest w takim przypadku 
przygotowanie się do rozmowy i zaproszenie na spotkanie pracodaw-
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cy lub przełoŜonego. Następnym krokiem jest omówienie rozmowy               
z opiekunem i przygotowanie projektu zmiany, która moŜe być rozwią-
zaniem zgłoszonego problemu. 

Ostatnie spotkanie słuŜy podsumowaniu dotychczasowej pracy, 
określeniu postępów i zmian, jakie nastąpiły w ciągu kilku miesięcy 
współpracy z opiekunem. Celem jest teŜ udzielenie końcowych reko-
mendacji klientowi i przekazanie mu wskazówek na przyszłość.  

W tabeli przedstawiono załoŜenia dotyczące przebiegu sesji po-
radnictwa na rzecz elastycznych form pracy. 

 

 

SESJA 1                           2 godziny  

Pierwszy kontakt opiekuna z klientem rozpoczynający proces wdraŜania 
elastycznych form pracy. Zawiązanie kontraktu, ustalenie zasad współpra-
cy i obszarów moŜliwego wsparcia. Realizacja następujących etapów spo-
tkania doradczego: 

• nawiązanie kontaktu; 
• przedstawienie celów i ogólnego planu spotkań; 
• ustalenie zasad współpracy; 
• wstępna orientacja w sytuacji zawodowej i rodzinnej klienta oraz 

określenie zakresu poruszanych tematów podczas spotkań; 
• opcjonalnie przeprowadzenie badań psychologicznych słuŜących 

lepszej diagnozie zgłaszanych problemów; 
• ewaluacja sesji. 

Opiekun zleca pracownikowi pracę domową polegającą na prowadzeniu 
dziennika wdroŜeniowego i szczegółowego notowania napotkanych wąt-
pliwości, problemów i udogodnień. 
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SESJA 2                           1 godzina  

Drugi kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad Elastycznych Form 
Pracy, kontynuujący proces wdraŜania elastycznych form pracy. Podsu-
mowanie lub weryfikacja ustaleń kontraktu, zasad współpracy i obszarów 
moŜliwego wsparcia w konfrontacji z doświadczeniami 1 miesiąca wdraŜa-
nia elastycznej formy pracy poprzez realizację następujących etapów spo-
tkania doradczego: 

• analiza mocnych i słabych stron klienta (na podstawie dziennika, 
ćwiczeń diagnostycznych, wyników testów psychologicznych, ob-
serwacji); 

• omówienie przypadków z dziennika i dokonanie oceny moŜliwych 
rozwiązań zgłoszonych problemów; 

• opcjonalnie: przeprowadzenie badań psychologicznych słuŜących 
lepszej diagnozie zgłaszanych problemów; 

• ewaluacja sesji. 
Opiekun zleca pracownikowi pracę domową, polegającą na prowadzeniu 
dziennika wdroŜeniowego i szczegółowego notowania napotkanych wąt-
pliwości, problemów i udogodnień. Ponadto pracownik otrzymuje zalecenie 
kontaktu z pracodawcą celem umówienia spotkania trójstronnego po              
3 miesiącach wdraŜania w Punkcie Porad Elastycznych Form Pracy ze 
specjalistą w dziedzinie problemowej, zdiagnozowanej w analizie procesu 
wdraŜania (prawnik, kadrowiec, doradca personalny, psycholog i inne). 

SESJA 3                           1 godzina  

Trzeci kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad Elastycznych Form 
Pracy, kontynuujący proces wdraŜania elastycznych form pracy. Spotkanie 
podsumowujące 3-miesięczny okres wdraŜania elastycznej formy pracy          
z udziałem pracodawcy lub bezpośredniego przełoŜonego pracownika 
oraz specjalistów w dziedzinie zdiagnozowanej jako problemowa na ostat-
nim spotkaniu i w trakcie kolejnych dwóch miesięcy wdraŜania: 

• omówienie przypadków z dziennika; 
• opcjonalnie: spotkanie z pracodawcą lub przełoŜonym na temat 

moŜliwości wprowadzenia dalszych usprawnień w pracy; 
• opcjonalnie: przeprowadzenie badań psychologicznych słuŜących 

lepszej diagnozie zgłaszanych problemów; 
• omówienie ankiety monitorującej wdraŜanie; 
• ewaluacja sesji. 

Opiekun zleca pracownikowi dalszą pracę domową, polegającą na prowa-
dzeniu dziennika wdroŜeniowego i szczegółowego notowania napotkanych 
wątpliwości, problemów i udogodnień. Ponadto pracownik otrzymuje ankie-
tę monitorującą proces wdraŜania do wypełnienia przed kolejnym spotka-
niem z opiekunem. 
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Źródło: opracowanie własne. 

SESJA 4                           2 godziny  

Czwarty, kluczowy kontakt opiekuna z klientem podsumowuje półroczny 
okres wdraŜania i testowania elastycznych form pracy. Głównym jego ce-
lem jest ocena elastycznych form pracy w kontekście godzenia Ŝycia za-
wodowego i rodzinnego, skupiająca się na wynikach ankiety monitorującej: 

• omówienie wyników ankiety monitorującej; 
• grupowanie i hierarchizacja problemów w obszarach: firma – pra-

cownik – rodzina; 
• grupowanie i hierarchizacja udogodnień w obszarach: firma – pra-

cownik – rodzina; 
• omówienie przypadków z dziennika; 
• projekt rekomendacji; 
• ewaluacja sesji. 

Opiekun zleca pracownikowi dalszą pracę domową polegającą na prowa-
dzeniu dziennika wdroŜeniowego i szczegółowego notowania napotkanych 
wątpliwości, problemów i udogodnień. Pracownik proszony jest o przeka-
zanie ankiety monitorującej dla pracodawcy i partnera w rodzinie. 

SESJA 5                           1 godzina  

Piąty, zamykający proces kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad 
Elastycznych Form Pracy. Na spotkaniu we współpracy z prawnikiem, do-
radcą personalnym, psychologiem lub doradcą zawodowym w zaleŜności 
od zapotrzebowania klienta, wypracowane są ostateczne rekomendacje 
słuŜące wprowadzeniu trwałych rozwiązań w zakresie pozytywnie zweryfi-
kowanych elastycznych form pracy: 

• omówienie wyników ankiety monitorującej pracodawcy i partnera; 
• ostateczne grupowanie i hierarchizacja udogodnień w obszarach: 

firma – pracownik – rodzina; 
• omówienie przypadków z dziennika; 
• projekt ostatecznych rekomendacji; 
• omówienie formalnych aspektów trwałego wdroŜenia przetestowa-

nych rozwiązań – konstruowanie indywidualnego planu rozwoju za-
wodowego w tym zakresie; 

• ewaluacja sesji. 
Opiekun zamyka proces wdraŜania, przygotowując pracownika do trwałe-
go wykorzystania rezultatów testu oraz planowania własnej kariery z wyko-
rzystaniem zdiagnozowanych i zrozumianych własnych kapitałów zawo-
dowych i osobowościowych w skutecznym godzeniu Ŝycia zawodowego 
oraz rodzinnego. 
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5.1.1. INSTRUMENTY BADAWCZE I DORADCZE 

Kluczowym momentem testowania elastycznych form pracy jest 
zbieranie informacji zwrotnej oraz analiza pozyskanych danych, na 
podstawie której moŜna stworzyć rekomendacje i porady dla kolejnych 
pracowników i ich doradców. Większą część informacji zwrotnej pozy-
skali doradcy w ramach cyklu spotkań indywidualnych z pracownikami 
testującymi elastyczne formy organizacji pracy i nie sposób przecenić, 
tego najbardziej naturalnego i popularnego sposobu badania, jakim 
jest wywiad i rozmowa. Jednak stworzenie ankiety inwentaryzującej 
problemy we wszystkich obszarach godzenia Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego było zarówno instrumentem porządkującym pracę dorad-
ców, kreującym ramy wywiadu standaryzowanego, jak teŜ impulsem 
do szerszej analizy swojej sytuacji przez samych pracowników. Dzięki 
tej ankiecie, ukazującej wszechstronne i bardzo szczegółowe aspekty 
testowanej rzeczywistości, dzienniki pracowników wydają się bardziej 
przemyślane, dojrzałe i wnikliwe.  

Wystandaryzowana forma zbierania danych daje moŜliwość po-
równania odpowiedzi całej grupy pracowników i wyciągania pewnych 
wniosków statystycznych, które mogą być podstawą formułowania 
bardziej uniwersalnych i ogólnych twierdzeń. Wiedza o wysokich walo-
rach empirycznych staje się podstawą rekomendacji, zaleceń i porad 
dla specjalistów, zajmujących się problematyką godzenia Ŝycia zawo-
dowego oraz rodzinnego. 

5.1.1.1. Ankieta monitoruj ąca wdra Ŝanie 

Podstawowym załoŜeniem, leŜącym u podstaw wdroŜenia badania 
ankietowego, była teza, iŜ wprowadzenie elastycznej formy pracy jest 
sposobem na rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem 
w podwójnej roli pracownika i członka rodziny, wzbogaca obie sfery 
Ŝycia pracownika elastycznego, umoŜliwia efektywne wykonywanie 
pracy, a takŜe moŜe powodować korzystne zmiany w funkcjonowaniu 
rodziny. Elastyczna forma pracy moŜe równieŜ wywołać trudności 
przystosowawcze, które powodować mogą nieefektywne funkcjono-
wanie w roli pracownika i rodzica. Badania ankietowe umoŜliwiają 
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zbadanie jakości funkcjonowania zawodowego, osobistego i rodzin-
nego wraz z podjęciem roli pracownika elastycznego. MoŜe być zatem 
wykorzystana z powodzeniem takŜe w przypadku osób, które są            
w trakcie zmiany warunków zatrudnienia.  

Wyniki badań ankietowych dają takŜe podstawę do porównania 
jakości Ŝycia przed wprowadzeniem zmiany w organizacji zatrudnienia 
na bardziej elastyczne, w trakcie jej wprowadzenia oraz po zakończe-
niu procesu reorganizacji, generując dane mogące być podstawą oce-
ny efektywności i uŜyteczności poszczególnych elastycznych form 
pracy. 

Główną koncepcją projektu ankiety jest skonfrontowanie dwóch 
rzeczywistości ścierających się w procesie godzenia Ŝycia zawodo-
wego i rodzinnego, czyli rzeczywistości pracy (firmy lub pracodawcy)     
z warunkami Ŝycia osobistego i rodzinnego. Te dwie płaszczyzny             
w załoŜeniach metodologicznych i konstrukcyjnych ankiety traktowane 
są jako dwa konteksty lub punkty widzenia w istocie jednej rzeczywi-
stości, jaką jest Ŝycie pracownika, przebiegające pomiędzy tym co 
zawodowe i osobiste (rodzinne). Dlatego teŜ dwie podstawowe części 
ankiety nazwano roboczo, a w istocie symbolicznie: Praca i śycie, 
nawiązując do popularnej juŜ w praktyce projektowej dychotomii, a co 
za tym idzie lansowanej w mediach idei, jaką jest równowaga Praca          
– śycie.  

W ten sposób łatwo zauwaŜyć, iŜ to właśnie idea równowagi jed-
noznacznie sugeruje metodologię podjętych badań. Metaforą projek-
towanej ankiety była zatem tradycyjna waga szalkowa, w której stan 
równowagi osiąga się i monitoruje przez analizę zawartości obu szal. 
Podobnie nie da się zrozumieć równowagi Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego bez wnikliwej analizy tych dwóch aspektów rzeczywistości. 
Podział ankiety na dwie części pozwala obserwować, jakie zmiany za-
chodzą w Ŝyciu rodzinnym w wyniku zastosowania nowej organizacji 
pracy i odwrotnie, bo przecieŜ sytuacja na obu szalach zmienia się 
dynamicznie, gdy staramy się zachować równowagę.  

Ankieta dla pracownika z załoŜenia pozwala monitorować procesy 
zachodzące w obszarze pracy i Ŝycia osobistego, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów kompensujących zmiany zachodzące w Ŝy-
ciu zawodowym poprzez wprowadzenie nowej, elastycznej organizacji 
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pracy. Celem lepszego wglądu w rzeczywistość zawodową i rodzinną 
pracownika zaprojektowano dwie dodatkowe ankiety uzupełniające: 

• dla pracodawcy monitorująca, uzupełniająca i weryfikująca da-
ne dotyczące Ŝycia zawodowego, wypełniana przez praco-
dawcę lub bezpośredniego przełoŜonego pracownika wdraŜa-
jącego elastyczną organizację pracy; 

• dla partnera monitorująca, uzupełniająca i weryfikująca dane 
dotyczące Ŝycia rodzinnego, wypełniana przez współmałŜon-
ka, partnera Ŝyciowego lub najbliŜszego członka rodziny. 

Skonstruowane tak narzędzie nie jest tylko instrumentem obser-
wacji i monitorowania procesu wdraŜania elastycznych form pracy. 
Poprzez wnikliwą diagnozę i inwentaryzację róŜnorodnych kosztów            
i korzyści pojawiających się po obu stronach procesu pozwala ocenić 
obserwowane formy pracy elastycznej w kontekście ich funkcjonalno-
ści i uŜyteczności. Porównanie wyników ankiety z danymi ankietowa-
nej osoby w zakresie wykonywanego zawodu, rodzaju pracy i cech 
osobowości jest podstawą rekomendowania poszczególnych ela-
stycznych form pracy dla konkretnych zawodów, czynności lub typów 
pracowników. 

Istotnym zabiegiem heurystycznym w metodologii ankiety jest 
oparcie jej konstrukcji na analogiach w opisie dwóch aspektów tej sa-
mej rzeczywistości. Dlatego teŜ obszary badawcze rzeczywistości za-
wodowej mają swoje odbicie w rzeczywistości osobistej, co sugeruje, 
Ŝe zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i osobistym zauwaŜyć moŜna 
analogiczne relacje, procesy i systemy wartości, opisujące jedno i to 
samo Ŝycie człowieka: 
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PoniŜej przedstawiono problematykę poszczególnych obszarów 
monitoringu w formie pytań i zagadnień problemowych, które tworzą 
zawartość merytoryczną prezentowanego narzędzia: 

 

PRACA śYCIE 

1.1. PRACOWNIK 
1.1.1. Role zawodowe 
1.1.2. Zarządzanie czasem 
1.1.3. Zarządzanie zadaniami  
1.1.4. Jakość pracy 
 
1.2. PRACODAWCA 
1.2.1. Relacje 
1.2.2. Ocena pracy 
1.2.3. Kontrakt 
1.2.4. Wynagrodzenie 
 
1.3. FIRMA 
1.3.1. Relacje 
1.3.2. Współpracownicy 
1.3.3. Podział zadań w zespole 
1.3.4. Obszar towarzyski 
 
1.4. ROZWÓJ I KARIERA 
1.4.1. Marzenia i plany 
1.4.2. Pozycja w firmie 
1.4.3. MoŜliwości awansu 
1.4.4. Doskonalenie zawodowe 

2.1. OSOBA 
2.1.1. Role matki i ojca 
2.1.2. Czas w rodzinie 
2.1.3. śycie towarzyskie 
2.1.4. Czas wolny i wypoczynek 
 
2.2. PARTNER 
2.2.1. Relacje 
2.2.2. Ocena pracy 
2.2.3. Podział ról 
2.2.4. Związek 
 
2.3. RODZINA 
2.3.1. Relacje 
2.3.2. Dzieci i rodzice 
2.3.3. Wsparcie rodziny 
2.3.4. śycie rodzinne 
 
2.4. ROZWÓJ I WARTOŚCI 
2.4.1. Marzenia i plany 
2.4.2. Poczucie własnej wartości 
2.4.3. Rozwój osobisty 
2.4.4. Samodoskonalenie 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA ZAWODOWEGO 

PRACOWNIK 
W obszarze tym powinny być raportowane aspekty związane z wyko-

nywaniem pracy. Przeanalizowany zostanie proces pracy w kontekście 
pracownika, czyli zagadnienia związane z jej wykonywaniem. Ponadto              
w obszarze tym monitorowane będą wszelkie aspekty związane z pracow-
nikiem, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: 

• Role zawodowe:  Funkcje pełnione przed wdroŜeniem elastycznej 
formy pracy. Funkcje pełnione w elastycznej formie pracy. Czy 
funkcje lub zadania się zmieniły? Czy pojawiły się nowe zadania 
oraz czy elastyczna forma pracy pozwala realizować dotychcza-
sowe funkcje? 

• Zarządzanie czasem: Czy pracownik samodzielnie planuje sobie 
czas pracy? Jakie są zasady organizowania sobie czasu pracy? 
Czy praca jest rozłoŜona równomiernie, czy się nawarstwia? Czy 
pracownik pracuje więcej, czy mniej? Ile godzin dziennie pracuje? 
W jakich godzinach pracuje? Czy pracuje w nocy oraz w niedziele    
i święta? 

• Zarządzanie zadaniami: Czy pracownik samodzielnie planuje so-
bie zadania? W jaki sposób pracownik otrzymuje zadania do wy-
konania? Czy pracownik moŜe ustalać dowolnie kolejność wyko-
nania zadań? Czy zadania wykonywane są równomiernie, czy się 
spiętrzają? W jaki sposób pracownik ustala priorytety zadań oraz 
czy zadania inne niŜ zawodowe wpływają na priorytety zadań? 

• Jako ść pracy: Jak pracownik określa jakość pracy wykonywanej 
elastycznie? Czy jakość pracy zwiększyła się? Co jest powodem 
zmian w jakości pracy? Czy wsparcie rodziny lub partnera wpływa 
na jakość pracy? Jakie czynniki w organizacji pracy wpływają na 
jej jakość? Jakie czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny 
wpływają na jakość pracy oraz czy obecność w domu innych 
członków rodziny wpływa na jakość pracy? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA ZAWODOWEGO 

PRACODAWCA 
W obszarze tym raportowane powinny być aspekty związane z rela-

cjami z pracodawcą. Bezpośredni przełoŜony zlecający zadania moŜe być 
traktowany równieŜ jako pracodawca. Szczególnie powinny być monitoro-
wane wszelkie zmiany zachodzące w relacjach z pracodawcą poprzez po-
szukiwanie odpowiedzi na pytania: 

• Relacje: Jak wyglądały relacje z pracodawcą przed wdroŜeniem? 
Jak wyglądają relacje po wdroŜeniu? Czy relacje się zmieniły na 
korzyść? Na czym polega ta zmiana? Jak często pracownik kon-
taktuje się ze swoim przełoŜonym? Czy rozmawia o nieporozu-
mieniach, jakie się pojawiają? Jaki jest stosunek pracodawcy do 
pracy w elastycznej formie? Jaka jest bliskość relacji z pracodaw-
cą oraz jak się one zmieniły po wdroŜeniu elastycznej formy pra-
cy? 

• Ocena pracy: Jak oceniana jest praca wykonywana elastycznie? 
Czy brak bezpośredniego nadzoru wpływa na ocenę pracy? Czy 
istnieje moŜliwość oceny zaangaŜowania? Czy istnieje moŜliwość 
oceny dyspozycyjności? Czy pracownik moŜe wpływać na ocenę 
pracy robiąc tzw. dobre wraŜenie oraz czy brak nadzoru nie powo-
duje problemów z dyscypliną pracy? Jak oceniana była do tej pory 
jakość pracy? Czy pracownik miał bezpośredni nadzór nad pracą? 
Czy było kiedykolwiek oceniane zaangaŜowanie pracownika? Jak 
ocenia pracownik dyscyplinę w pracy?  

• Kontrakt: Czy pracodawca uznaje elastyczną formę pracy? Czy 
pracodawca egzekwuje wszystkie przywileje związane z elastycz-
ną formą pracy? Czy pracodawca nie Ŝąda większej dyspozycyj-
ności? Czy czas pracy jest normowany oraz czy pracodawca nie 
naduŜywa nienormowanego czasu pracy? Czy pracodawca jest 
przychylny elastycznej pracy? Czy pracodawca zwykł wprowadzać 
zmiany w systemie i organizacji pracy? Czy pracownik ma kontro-
lowany przez pracownika czas pracy? Czy zdarza się pracować 
poza standardowymi godzinami pracy bez dodatkowego wynagro-
dzenia? 

• Wynagrodzenie: W jaki sposób realizowane jest rozliczenie finan-
sowe pracy? Czy nowa forma pracy wpływa na poziom wynagro-
dzeń i jakie to zmiany? Czy nowa forma pracy ułatwia/utrudnia sta-
rania o podwyŜkę, premię? Jak nowa forma pracy wpływa na kosz-
ty uzyskania przychodu? Jak praca rozliczana jest finansowo oraz 
czy istnieją inne korzyści finansowe z wprowadzenia elastycznego 
czasu pracy, takie jak: tańsze dojazdy, posiłki, garderoba? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA ZAWODOWEGO 

FIRMA 
W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty związane z funkcjo-

nowaniem w firmie. Szczególnej uwadze poddane będą relację z innymi 
pracownikami, podział zadań i wzajemna pomoc w firmie. Obszar powinien 
monitorować wszelkie zmiany w relacjach pracowniczych oraz w szeroko 
rozumianym „byciu w firmie”. 

• Relacje: Czy zmieniły się relacje związane z zaufaniem, powier-
nictwem spraw prywatnych? Czy zmieniły się jakość i częstość 
kontaktów z firmą oraz poziom zaangaŜowania w Ŝycie firmy? Jak 
wyglądały relacje ze współpracownikami przed wdroŜeniem? Czy 
do obowiązków pracownika naleŜy kierowanie jakimś zespołem 
ludzi? Czy w firmie funkcjonuje struktura płaska czy hierarchiczna? 
Czy stanowisko pracy jest samodzielne? 

• Współpracownicy: Czy nowa forma pracy wpłynęła na kontakt           
z pracownikami i w jaki sposób? Czy kontakty z pracownikami fir-
my zmalały? Czy zmieniła się ich jakość? Czy kontakty są bardziej 
merytoryczne? Czy i jak zmieniła się częstość tych kontaktów? Jak 
wygląda bliskość relacji, pomoc, wsparcie informacyjne, wymiana 
doświadczeń, konflikty interpersonalne, zasoby, wartości, władza, 
wpływy? Jaki sposób kontaktowania się ze współpracownikami 
jest dla pracownika najbardziej efektywny oraz co chciałby on 
zmienić w kontaktach ze współpracownikami? 

• Podział zada ń w zespole: Czy nowa forma pracy umoŜliwia pracę 
zespołową? Czy pracownik otrzymuje naleŜyte wsparcie współ-
pracowników? Czy uczestniczy w zadaniach zespołowych? Jak 
wygląda przekazywanie zadań? Role w zespole, obciąŜenie pracą 
w zespole? Czy pracownik ma równe moŜliwości zlecania, dele-
gowania lub powierzania zadań innym pracownikom oraz czy za-
szły istotne zmiany w tym obszarze? 

• Obszar towarzyski:  Jak zmieniła się emocjonalna i towarzyska 
aura relacji z innymi pracownikami? Czy pracownik ma poczucie 
mniejszej atrakcyjności towarzyskiej? Czy jest pomijany w organi-
zacji wspólnych przedsięwzięć pracowników? Czy nowa forma 
pracy wpłynęła na relacje towarzyskie z pracownikami z firmy? 
Czy pracownik w równym stopniu towarzyszy we wspólnych wyj-
ściach, zabawach po pracy w gronie pracowników? W jaki sposób 
zmienił się ten udział? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA ZAWODOWEGO 

ROZWÓJ I KARIERA 
W obszarze tym raportowane będą osobiste aspekty związane z rolą 

pracownika oraz rozwojem zawodowym. Pytania dotyczą kwestii związa-
nych z pozycją w firmie, moŜliwościami rozwoju i awansu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu nowej formy pracy na te zagadnienia oraz monito-
rowaniem opinii, oczekiwań i obaw pracownika w tym zakresie, a takŜe czy 
elastyczna forma pracy daje pracownikowi nowe szanse i perspektywy 
(ograniczenia lub wyrzeczenia) w Ŝyciu zawodowym. 

• Marzenia i plany: Czy pracownik odczuwa satysfakcję z pracy? 
Czy ma plany zawodowe i czy zmieniły się one od czasu wprowa-
dzenia elastycznej formy pracy? Jakie to są plany? Czy pracownik 
chciałby zmienić zawód? Czy pojawiły się w związku z tym nowe 
moŜliwości rozwoju? W jaki sposób stosowanie elastycznej formy 
pracy pomogło w osiągnięciu zamierzonych planów oraz w jaki 
sposób stosowanie elastycznej formy pracy przeszkadza w osią-
gnięciu tych planów?  

• Pozycja w firmie: Jak pracownik określa swoją pozycję w firmie? 
Czy w ostatnim czasie poprawiła się lub zmieniła jego pozycja             
w firmie? Jak duŜy wpływ ma pracownik na decyzje przełoŜonego? 
Czy ma udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy? Czy 
wdraŜane są jego pomysły i w jaki sposób podjęcie elastycznej 
formy pracy zmienia te obszary? 

• MoŜliwo ści awansu: Jak pracownik określa swoje szanse i moŜ-
liwości awansowania? Czy określono w firmie jego ścieŜkę rozwo-
ju zawodowego? Czy istniej jakiś warunek awansu? Czy pracow-
nik chce awansować oraz czy podjęcie pracy w formie elastycznej 
w opinii pracownika zmniejsza moŜliwości jego awansu? 

• Doskonalenie zawodowe: Czy pracownik podejmował jakieś sta-
rania w kierunku doskonalenia zawodowego w ciągu ostatniego 
roku? Czy oczekiwania pracodawcy względem doskonalenia pra-
cownika są zgodne z planami pracownika? Czy elastyczna praca 
wymaga podniesienia kwalifikacji pracownika? Jak pracownik oce-
nia moŜliwości doskonalenia zawodowego po rozpoczęciu stoso-
wania elastycznej formy pracy? Czy te moŜliwości są teraz więk-
sze czy mniejsze oraz, co według pracownika, jest powodem tej 
zmiany? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA RODZINNEGO 

OSOBA 
W obszarze tym powinny być raportowane osobiste aspekty związane 

z rolami Ŝyciowymi, które nie są związane z pracą. Pytania monitorują 
wszelkie zmiany, ograniczenia lub nowe moŜliwości pełnienia ról Ŝycio-
wych. WaŜna jest odpowiedź na pytanie, na ile nowa forma pracy wpływa 
na moŜliwości pełnienia tych ról, czy powstają ograniczenia lub nowe moŜ-
liwości. 

• Role matki i ojca: Jakie nowe role matki/ojca moŜesz pełnić dzię-
ki nowej formie pracy? Czy praca elastyczna ułatwi opiekę nad 
dzieckiem? Czy więcej czasu poświęca pracownik dziecku oraz jak 
w nowej sytuacji rozwiązuje sytuacje kryzysowe, takie jak choroba 
dziecka? 

• Czas w rodzinie: Jakie są zajęcia typowo kobiece, realizowane 
dzięki nowej formie pracy? Z jakich zajęć, form spędzania czasu 
po pracy, pracownik musiał zrezygnować? 

• śycie towarzyskie: W jaki sposób pracownik ocenia swoje Ŝycie 
towarzyskie, jego intensywność i jakość? Czy podjęcie pracy           
w formie elastycznej daje większe moŜliwości kontaktów towarzy-
skich, czy pracownik ma więcej czasu na Ŝycie towarzyskie? Czy 
zmieniła się struktura przyjaciół (znajomi z pracy i inni przyjaciele), 
z którymi pracownik spędza wolny czas oraz czy w Ŝyciu towarzy-
skim pojawiły się nowe formy spędzania czasu i zabawy? 

• Czas wolny i wypoczynek: Czy pracownik ma więcej czasu wol-
nego? Czy praca wykonywana jest kosztem czasu wolnego oraz         
w jakim stopniu? Czy pojawiły się nowe formy spędzania czasu? 
Czy jakieś formy są rzadsze? Czy pracownik potrafi stawiać grani-
ce między pracą a odpoczynkiem oraz czy pracując w domu nie 
jest cały czas w pracy? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA RODZINNEGO 

PARTNER 
W obszarze tym monitorowane są wszelkie aspekty związane z part-

nerem Ŝyciowym. NaleŜy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy nowa 
forma pracy wpływa na relacje z partnerem i w jaki sposób. Szczególnie 
istotny jest aspekt związany z podziałem obowiązków, poszanowaniem 
wartości pracy wykonywanej przez partnerów oraz wpływu pracy na zwią-
zek. NaleŜy monitorować zmiany, pytając o stan sprzed okresu testowania 
i w trakcie testowania oraz jakość i znaczenie ewentualnych zmian.  

• Relacje: W jaki sposób partner reaguje na pracę w domu? Czy 
partner akceptuje tę formę pracy? Czy wykonywanie pracy w do-
mu nie powoduje protestów partnera lub innych członków rodziny? 
Czy elastyczna forma pracy daje więcej czasu dla rodziny i partne-
ra? 

• Ocena pracy: Czy partner interesuje się pracą zawodową wyko-
nywaną w domu? Czy partner poznaje charakter pracy zawodo-
wej? Czy pomaga w pracy zawodowej? Czy zmienia się opinia 
partnera na temat pracy zawodowej pracownika?  

• Podział ról: Czy w domu istnieje podział ról? Czy ten podział 
zmienił się w trakcie testowania elastycznej formy pracy? Czy                
w związku z wykonywaniem pracy elastycznej w domu partner 
podjął się nowych ról domowych? Czy partner opiekuje się bar-
dziej dzieckiem, czy paradoksalnie oczekuje większego zaanga-
Ŝowania pracownika pracującego elastycznie? 

• Związek: Czy wykonywanie pracy w domu ma wpływ na związek, 
a jeŜeli tak, to jaki? Czy w związku pojawiły się nowe emocje i ja-
kie? Czy wykonywanie pracy w domu wpływa na związek, jakość 
spędzanego czasu wolnego oraz wspólnie wykonywane zadania? 
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MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA RODZINNEGO 

RODZINA 
W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty funkcjonowania ro-

dziny przed i w trakcie okresu testowania elastycznej formy pracy. NaleŜy 
poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy elastyczna forma pracy wpływa na 
funkcjonowanie rodziny, dotychczasowe formy wsparcia, na relacje z ro-
dzicami (dziadkami) i dziećmi. Szczególnie istotne są reakcje członków ro-
dziny na nową formę pracy, ich opinię oraz formy współpracy w nowej sy-
tuacji. 

• Relacje:  Jak elastyczna praca wpływa na relacje z dziećmi i rodzi-
ną? Ile czasu pracownik spędzał wcześniej z dzieckiem, a ile spę-
dza obecnie? Jaka zaszła zmiana w tym zakresie? Ile czasu pra-
cownik spędzał wcześniej, a ile spędza obecnie z partnerem? Ile 
czasu pracownik spędzał wcześniej, a ile spędza obecnie z rodzi-
cami i dalszą rodziną? Czy podjęcie elastycznej pracy zmieniło te 
relacje w sensie ilościowym lub jakościowym? 

• Dzieci i rodzice:  Czy dzieci akceptują elastyczną formę pracy? 
Jaka jest ich opinia na ten temat? Czy dzieci angaŜują się w Ŝycie 
zawodowe pracownika pracującego w domu? Czy dzieci poznają 
pracę pracownika, czy interesują się nią? 

• Wsparcie rodziny:  W jakim stopniu partner wspiera opiekę nad 
dziećmi? W jakim stopniu dalsza rodzina wspiera opiekę nad 
dziećmi? Czy wsparcie rodziny zmieniło się po rozpoczęciu pracy 
elastycznej, a jeŜeli tak to, w jaki sposób? 

• śycie rodzinne:  Jak partner ocenia swoje zaangaŜowanie w Ŝycie 
rodziny przed i po wdroŜeniu elastycznej formy pracy? Czy pra-
cownik w równym stopniu angaŜuje się w organizację imienin, 
urodzin, imprez okolicznościowych, wspólnych wyjazdów? 
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Źródło: opracowanie własne. 

MONITOROWANIE OBSZARU śYCIA RODZINNEGO 

ROZWÓJ I WARTOŚCI 
W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty osobiste i psycholo-

giczne związane z systemem wartości, rozwojem osobistym i satysfakcją       
z Ŝycia osoby testującej elastyczną formę pracy. NaleŜy poszukiwać od-
powiedzi na pytania: w jaki sposób nowa forma pracy wpływa na samopo-
czucie i samoocenę pracownika, poczucie satysfakcji lub zagroŜenia? Czy 
elastyczna forma pracy daje pracownikowi nowe szanse i perspektywy 
(ograniczenia lub wyrzeczenia) w Ŝyciu osobistym? 

• Marzenia i plany: W jaki sposób stosowanie elastycznej formy 
pracy pozwala realizować plany, zamierzenia, cele osobiste? Czy 
stosowanie elastycznej formy pracy daje obiektywnie więcej czasu 
na realizację swoich marzeń? Czy autorefleksja i analiza własnej 
sytuacji otwiera pracownika na zmianę i myślenie w perspektywie 
przyszłości? Czy godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego zwięk-
sza wagę Ŝycia osobistego i prywatnego, a w szczególności po-
czucia prawa do marzeń i własnych celów? 

• Poczucie własnej warto ści: W jaki sposób elastyczna forma pra-
cy wpływa na poczucie własnej wartości? Czy autorefleksja i sa-
moocena dokonana w pracy doradczej wpływa na samoocenę? 
Czy większa asertywność, samodzielność i odpowiedzialność            
w pracy przekłada się na sfery Ŝycia osobistego oraz czy zmiana 
relacji z pracownikami, partnerem lub rodziną wpływa zauwaŜalnie 
na samoocenę pracownika wdraŜającego elastyczne formy pracy? 

• Rozwój osobisty: Czy godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego 
poszerza perspektywy rozwoju osobistego? Czy motywuje do 
zmiany takŜe w obszarach osobistych i prywatnych? Czy reorgani-
zacja formy pracy ma wpływ na reorganizację wartości i prioryte-
tów osobistych oraz prywatnych? Czy zmiana w samoocenie oraz 
nowe relacje i wyzwania sprzyjają poczuciu pracownika wpływu na 
jego rozwój osobisty? 

• Samodoskonalenie: Czy elastyczny czas pracy daje nowe moŜli-
wości samodoskonalenia? Czy poprzez elastyczny czas pracy 
pracownik zwiększa swą aktywność w zakresie zajęć hobbistycz-
nych, zainteresowań? Czy elastyczne formy pracy wpływają na 
obcowanie z kulturą i sztuką oraz czy w poczuciu pracownika trud-
ności napotykane w nowych warunkach pracy wpływają trwale na 
umiejętności pozazawodowe, a jeŜeli tak to, w jaki sposób? 
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5.1.1.1.1. Przeznaczenie narz ędzia 

Ankieta moŜe być wykorzystywana przez doradcę podczas pracy 
indywidualnej z klientem i wspomagać go w tworzeniu kompleksowe-
go opisu uwarunkowań wykonywania pracy zawodowej. Dane uzy-
skane w ankiecie mają jednak charakter orientacyjny i powinny sta-
nowić wstęp do rozmowy poruszającej dany problem. MoŜliwe jest 
przeprowadzenie ponownego badania po upływie dłuŜszego czasu               
i porównanie odpowiedzi w celu wychwycenia róŜnic i zmian. Pozwala 
ono wówczas na dokonanie opisu dynamiki przeobraŜeń zachodzą-
cych w Ŝyciu zawodowym i osobistym w efekcie zmiany organizacji 
pracy. 

W związku z powyŜszym, chociaŜ narzędzie powstało w celu mo-
nitorowania procesu testowania i wdraŜania elastycznych form w pro-
jekcie, jej zastosowanie moŜna wyobrazić sobie takŜe w innych przy-
padkach, związanych z godzeniem Ŝycia zawodowego i rodzinnego, 
takich jak: 

• wprowadzenie elastycznej formy pracy na określony czas; 
• istotna zmiana warunków zatrudnienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynności związanych z elastycznym sposo-
bem organizacji czasu pracy; 

• wdraŜanie w firmie nowych metod zarządzania przez cele; 
• ocena kandydata do pracy na elastycznym stanowisku pracy. 
Ankieta zawierająca dane socjograficzne, zawodowe i psycholo-

giczne moŜe teŜ słuŜyć do badań porównawczych poszczególnych 
grup zawodów lub czynności w kontekście elastycznych form pracy             
i godzenia Ŝycia zawodowego oraz rodzinnego. W badaniach zbioro-
wych moŜna dokonać porównań ze względu na: 

• wykonywany zawód; 
• zajmowane stanowisko pracy lub pełnione czynności; 
• miejsce zatrudnienia (wielkość przedsiębiorstwa, sektor itp.); 
• kierunek zmiany warunków zatrudnienia; 
• strukturę rodziny i zasady partnerstwa w rodzinie; 
• model kariery zawodowej i motywację do rozwoju. 
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5.1.1.1.2. Budowa i zasady u Ŝycia narz ędzia 

Narzędzie składa się z ankiety podstawowej, przeznaczonej dla 
pracownika wdraŜającego elastyczne formy pracy oraz dwóch ankiet 
uzupełniających dla przedstawicieli obszaru Ŝycia zawodowego i ro-
dzinnego, czyli pracodawcy i partnera. Ankiety uzupełniające kore-
spondują treścią pytań z ankietą podstawową, pełniąc w pewnym za-
kresie funkcję ankiet kontrolnych. 

5.1.1.1.2.1. Ankieta dla pracownika 

Ankieta składa się z dwóch części: Praca oraz śycie i obejmuje 
110 itemów ułoŜonych w 32 blokach tematycznych. W kaŜdej części 
bloki zagadnieniowe tworzą cztery podstawowe obszary tematyczne. 
Wprowadzenie analogicznych obszarów i bloków tematycznych               
w dwóch symetrycznych częściach ankiety słuŜyć ma monitorowaniu 
transferu doświadczeń pomiędzy sferami Ŝycia zawodowego i osobi-
stego. 

Pozycje ankiety tworzą pytania typu otwartego, pytania zamknięte, 
tabele, wykresy oraz skale. 

Pytania w ankiecie dotyczą faktów, zewnętrznych uwarunkowań 
(pytania kwestionariuszowe), zachowań (samopis, pytania kwestiona-
riuszowe) oraz postaw (skale). Ponadto pytania ułoŜone są w taki spo-
sób, aby moŜliwy był: 

• opis stanu przed wprowadzeniem formy elastycznej pracy, 
• opis stanu po wprowadzeniu formy elastycznej, 
• ocena zmian z perspektywy pracownika. 
Odpowiedzi na pozycje w ankiecie udziela się: stawiając symbol       

X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając miejsce na skali znakiem            
X, wpisując odpowiedź na pytanie otwarte, uzupełniając tabelę lub 
wpisując odpowiedź w diagram. 

Wypełnienie podstawowej wersji ankiety zajmuje 60 minut, dlatego 
teŜ ze względu na ograniczony czas pracy doradcy z klientem zaleca-
ne jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaŜ doradcy, a następnie 
przygotowanie pracownika do samodzielnej pracy nad ankietą w do-
mu. Zalecane jest wypełnianie ankiety poszczególnymi blokami tema-
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tycznymi lub obszarami tematycznymi przez kilka dni, z zastanowie-
niem się i przemyśleniem odpowiedzi.  

Przy badaniu większej grupy osób w celu zachowania poufności 
informacji ankietę moŜna wypełniać anonimowo, kodując kaŜdy wy-
pełniony kwestionariusz, według wcześniej opracowanego klucza, co 
ułatwi późniejsze zidentyfikowanie arkuszy wypełnionych przez pra-
codawcę i partnera oraz porównanie odpowiedzi. 

5.1.1.1.2.2. Ankieta dla pracodawcy 

Ankieta składa się z jednej części dotyczącej pracy i obejmuje            
18 itemów bez podziału na bloki tematyczne lub obszary. Pozycje an-
kiety tworzą pytania typu otwartego, pytania zamknięte, tabele oraz 
skale z wyraźną przewagą pytań zamkniętych i tabel. Pytania w an-
kiecie dotyczą faktów, ocen i opinii na temat zastosowania w pracy 
wdroŜonej elastycznej formy pracy, jej efektywności, moŜliwości oceny 
oraz relacji z pracownikiem. Ponadto ułoŜone są one w ten sposób, 
aby moŜliwy był opis stanu przed wprowadzeniem formy elastycznej 
pracy oraz po jej wprowadzeniu, a takŜe ocena zmian w pracy pra-
cownika z perspektywy pracodawcy. Odpowiedzi na pozycje w ankie-
cie udziela się, stawiając znak X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając 
miejsce na skali znakiem X, wpisując odpowiedź na pytanie otwarte, 
uzupełniając tabelę lub wpisując odpowiedź w diagram. 

Wypełnienie tej wersji ankiety zajmuje około 20-30 minut i zaleca-
ne jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaŜ doradcy, a następnie 
przygotowanie pracodawcy do samodzielnej pracy nad ankietą. MoŜ-
liwe teŜ jest wypełnienie ankiety przez pracodawcę w trakcie wywiadu 
strukturyzowanego.  

5.1.1.1.2.3. Ankieta dla partnera 

Ankieta składa się z jednej części dotyczącej Ŝycia osobistego 
pracownika i obejmuje 34 itemy bez podziału na bloki tematyczne lub 
obszary. Pozycje ankiety tworzą pytania typu otwartego, pytania za-
mknięte, tabele oraz skale z wyraźną przewagą pytań zamkniętych              
i tabel. 
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Pytania w ankiecie dotyczą faktów, ocen i opinii partnera lub 
członka rodziny na temat rodzinnych konsekwencji zastosowania ela-
stycznej formy pracy, jej wpływu na wewnętrzne relacje i funkcjono-
wanie rodziny. Pytania ułoŜone są w taki sposób, aby moŜliwy był opis 
stanu przed wprowadzeniem elastycznej formy pracy oraz stanu po jej 
wprowadzeniu, a takŜe ocena zmian w pracy pracownika z perspek-
tywy pracodawcy. Odpowiedzi w ankiecie udziela się stawiając: znak 
X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając miejsce na skali znakiem X, 
wpisując odpowiedź na pytanie otwarte, uzupełniając tabelę lub wpi-
sując odpowiedź w diagram. 

Wypełnienie tej wersji ankiety zajmuje około 30-40 minut i zaleca-
ne jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaŜ doradcy, a następnie 
przygotowanie partnera do samodzielnej pracy nad ankietą. MoŜliwe 
teŜ jest wypełnienie ankiety przez doradcę w trakcie wywiadu struktu-
ryzowanego lub wypełnienie ankiety przez pracownika w trakcie roz-
mowy ze swoim partnerem, pod warunkiem, Ŝe badanie partnera 
przeprowadzone zostanie po całkowitym wypełnieniu ankiety przez 
pracownika. 

5.1.1.2. Narzędzia doradcze  

Podczas realizacji usługi poradnictwa z zakresu elastycznych form 
pracy opiekun opcjonalnie i według zdiagnozowanych potrzeb moŜe 
korzystać z róŜnych narzędzi doradczych:  

• kontrakt – ustalany obligatoryjnie na pierwszym spotkaniu; 
• ćwiczenia psychologiczne i doradcze – wybór ćwiczeń; 
• materiały informacyjne i edukacyjne – wybór tekstów; 
• testy psychologiczne – wybór testów. 
PoniŜej zaprezentowane są poszczególne narzędzia z uwzględ-

nieniem przeznaczenia, sposobu wykorzystania i korzyści wynikają-
cych z ich zastosowania w procesie doradczym. 

5.1.1.2.1. Kontrakt 

Kontrakt jest rodzajem umowy między doradcą a klientem co do 
realizowanej usługi poradnictwa. Dotyczy podstawowych kwestii orga-



RÓWNOWAGA 

 231 

nizacyjnych, uwzględnia pomysły, potrzeby, oczekiwania i moŜliwości 
kaŜdej ze stron. Kontrakt zawierany w celu uregulowania wzajemnych 
kontaktów jest efektem wspólnych ustaleń doradcy i klienta. 

Zawierając kontrakt, ustala się liczbę i częstotliwość spotkań,               
a takŜe ich wstępne terminy, tematykę poruszaną podczas sesji, spo-
sób kontaktowania się, miejsce spotkań (naleŜy pamiętać, Ŝe sesje 
mogą odbywać się równieŜ w zakładzie pracy klienta). Kontrakt 
uwzględnia równieŜ wprowadzanie zmian w ustaleniach, jeśli w trakcie 
pracy okaŜe się, Ŝe jakiś temat jest waŜniejszy lub wymaga głębszego 
przeanalizowania – dopuszcza się zmiany w tematyce spotkań. Po-
nadto kontrakt zawiera pisemne zobowiązanie klienta do rzetelnego 
wypełniania zadań zleconych przez doradcę oraz zgodę na udział              
w badaniu z wykorzystaniem testów psychologicznych, a takŜe zobo-
wiązanie doradcy do zachowania wymaganej poufności i rzetelności           
w przekazywaniu informacji o wynikach testów. 

Kontrakt zawierany jest podczas pierwszego spotkania z klientem 
w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kaŜdej ze stron, wpisując               
w odpowiednie rubryki treść wspólnych ustaleń. Reguluje on kwestie 
organizacyjne oraz określa zakres wsparcia doradczego, udzielanego 
klientowi. Dzięki określeniu warunków, w których prowadzone są se-
sje, zakłada się współodpowiedzialność obu stron za proces dorad-
czy, co zapewnia komfort psychologiczny procesu doradczego. 

5.1.1.2.2. Ćwiczenia psychologiczne i doradcze  

Właściwa praca z klientem rozpoczyna się od zdiagnozowania sy-
tuacji zawodowej i rodzinnej klienta. Po przeprowadzeniu wstępnego 
rozpoznania problemów klienta doradca jest w stanie zaplanować te-
matykę kolejnego spotkania. Podczas sesji korzysta z przygotowa-
nych ćwiczeń. Po zdiagnozowaniu głównych obszarów problemów 
klienta doradca dobiera ćwiczenia zgodnie z poruszanymi tematami, 
dysponując następującym zbiorem ćwiczeń: 

• „Plan działania”: diagnoza sytuacji zawodowej i rodzinnej, 
sposobów pełnienia ról społecznych pracownika i rodzica, wła-
snych zasobów – mocnych i słabych stron klienta, moŜliwości 
rozwoju, głównych problemów związanych z pełnieniem obu 
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ról i ich godzeniem oraz określenie programu wprowadzania 
zmian, będących ich rozwiązaniem. 

• „Moje umiej ętności”:  diagnoza zasobów klienta wykorzysty-
wanych w pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasobów 
przydatnych w elastycznej organizacji pracy. 

• „Zdobywanie informacji”:  projektowanie rozwiązań określo-
nych problemów, kształtujące umiejętność strategicznego roz-
wiązywania własnych problemów. 

• „Mapa asertywno ści”:  diagnozowanie umiejętności asertyw-
nego stawiania granic, ze szczególnym uwzględnieniem umie-
jętności asertywnych w elastycznej organizacji pracy oraz             
w relacjach z pracodawcą lub zespołem pracowników w no-
wych okolicznościach pracy. 

• „Moje przekonania asertywne”:  uświadomienie własnych 
praw i edukacja w zakresie praw asertywności, w kontekście 
umiejętności godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego z po-
szanowaniem własnej prywatności i priorytetów osobistych. 

• „Sie ć wsparcia”:  określenie zewnętrznych zasobów i ośrod-
ków wsparcia w radzeniu sobie za stresem. 

• „Obowi ązki domowe”:  refleksja na temat partnerstwa w ro-
dzinie oraz analiza zasad podziału obowiązków domowych 
pomiędzy partnerami. 

Doradca w zaleŜności od diagnozowanych problemów i ordyno-
wanych obszarów indywidualnej pracy doradczej podejmuje decyzję           
o wyborze poszczególnych narzędzi oraz czasie ich wykonania. Nie-
które z nich mogą zostać zadane jako praca samodzielna w czasie 
pomiędzy kolejnymi spotkaniami, jednak w tym przypadku konieczne 
jest omówienie wyników ćwiczeń oraz monitorowanie poziomu zrozu-
mienia tematyki poruszanej w ćwiczeniach. 

5.1.1.2.3. Materiały informacyjne i edukacyjne  

Zaproponowane przez opiekuna w trakcie spotkań teksty do zapo-
znania się przez klienta są uzupełnieniem treści poruszanych podczas 
sesji doradczych. Dotyczą umiejętności interpersonalnych, waŜnych 
dla pracownika podejmującego się wyzwania wdroŜenia elastycznych 
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form pracy oraz prawnych aspektów wybranych form pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procedur zmiany warunków pracy na ela-
styczne. Materiały informacyjne i edukacyjne powinny być punktem 
wyjścia rozmów i prac podejmowanych na sesjach doradczych. W tym 
celu wskazane jest zlecanie pracownikom lektury tekstów oraz samo-
dzielnego przygotowania się do rozmowy w zakresie poruszanej pro-
blematyki z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł informacji. Ko-
rzystne jest omówienie następujących zagadnień:  

• asertywność, 
• zarządzanie czasem, 
• stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, 
• aspekty prawne elastycznych form pracy i zatrudnienia, 
• poszukiwanie i zdobywanie pracy elastycznej. 
Proponowane teksty przygotowane są w konwencji poradnikowej, 

przybliŜają od strony teoretycznej tematykę poruszaną podczas roz-
mowy z doradcą, będąc uzupełnieniem i naturalną inspiracją tych roz-
mów. Doradca ma pewną dowolność w wyborze tekstów w zaleŜności 
od specyfiki problemu, nad którym z nim pracuje. Teksty są napisane 
przystępnym językiem, zawierają pytania i problemy do przemyślenia 
oraz praktyczne wskazówki do zastosowania w Ŝyciu. 

5.1.1.3. Testy psychologiczne  

Psycholog pracujący z klientem nad wdroŜeniem elastycznych 
form pracy moŜe korzystać z profesjonalnych testów zakupionych                  
w Pracowni Testów Psychologicznych PTP na standardowych warun-
kach ich dostępności. NaleŜy jednak mieć na względzie fakt, iŜ kaŜdo-
razowe ich uŜycie generuje koszty związane z wynagrodzeniem na 
rzecz pracowni, a większość proponowanych przez Pracownię testów 
dozwolona jest do stosowania wyłącznie przez doradców z wykształ-
ceniem wyŜszym psychologicznym. Jednocześnie zawodowa orienta-
cja psychologa korzystającego z tego typu narzędzi istotnie zwiększa 
zakres moŜliwych do wykorzystania testów, w zaleŜności od indywi-
dualnych doświadczeń zawodowych, preferencji oraz diagnozowanej 
sfery funkcjonowania psychicznego. Psycholog, doradca personalny                 
i doradca zawodowy będą poszukiwali kwestionariuszy osobowości, 
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słuŜących diagnozie i pomiarowi zdolności oraz podstawowych umie-
jętności interpersonalnych. Natomiast psycholog rodzinny o orientacji 
terapeutycznej moŜe preferować typowe, kliniczne testy diagnostycz-
ne, związane z oceną poziomu stresu, lęku czy specyficznych zabu-
rzeń osobowości.  

ZwaŜywszy na szerokie spektrum dostępnych testów oraz ograni-
czoną efektywność tych narzędzi w obszarze związanym z poradnic-
twem zawodowym i doradztwem personalnym zaproponowano wybór 
testów uŜywanych z satysfakcjonującym powodzeniem przez dorad-
ców w trakcie testowania elastycznych form pracy.  

5.1.1.3.1. Inwentarz Osobowo ści NEO-FFI Costy i McCrae 

Inwentarz jest jednym z najczęściej stosowanych w doradztwie 
personalnym testów psychologicznych. Opiera się na pięcioczynniko-
wym modelu opisu osobowości, uwzględniającym następujące czyn-
niki: 

• neurotyczno ść – określa przystosowanie emocjonalne versus 
emocjonalne niezrównowaŜenie, czyli podatność na doświad-
czanie negatywnych emocji; osoby z niską neurotycznością są 
stabilne emocjonalnie, spokojne, zrelaksowane i zdolne do ra-
dzenia sobie ze stresem; 

• ekstrawersj ę – określa jakość i ilość interakcji społecznych 
oraz poziom aktywności, energii i zdolność do przeŜywania 
pozytywnych emocji; osoby ekstrawertywne są towarzyskie              
i rozmowne, wykazują optymizm i pogodny nastrój, osoby in-
trowertywne prezentują rezerwę w kontaktach towarzyskich, 
tendencję do przebywania w samotności; 

• otwarto ść na doświadczenie  – określa tendencje jednostki 
do poszukiwania i pozytywnego wartościowania doświadczeń 
Ŝyciowych, tolerancję wobec nowości i ciekawość poznawczą; 
osoby otwarte na doświadczenia są niekonwencjonalne, nieza-
leŜne w sądach; 

• ugodowo ść – określa pozytywne lub negatywne nastawienie 
do innych ludzi, altruizm lub antagonizmy; osoby ugodowe są 
zgodne, sympatyczne, skłonne do udzielania pomocy, nasta-
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wione kooperatywnie, zaś mało ugodowe są raczej egocen-
tryczne i rywalizujące; 

• sumienno ść – określa stopień zorganizowania, wytrwałości              
i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel, 
czyli stosunek człowieka do pracy; osoby o duŜej sumienności 
mają silną wolę, są skrupulatne i punktualne, miewają tenden-
cje perfekcjonistyczne (Zawadzki B. i in., 1998). 

Wyniki tego testu interpretuje się psychometrycznie (porównanie 
otrzymanych wyników do norm wiekowych i w poszczególnych ska-
lach między sobą) oraz psychologicznie, rysując profil osobowości 
badanego. Za pomocą testu moŜna zdiagnozować moŜliwości adap-
tacyjne jednostki do środowiska zawodowego, a szczególnie nowego 
środowiska elastycznej organizacji pracy. Test dość często stosowany 
jest podczas selekcji personelu. 

5.1.1.3.2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacja ch  
Stresowych 

Kwestionariusz bada trzy podstawowe style radzenia sobie z trud-
nymi stresującymi sytuacjami, przy czym jeden z nich przyjmuje dwie 
postacie. Stylami tymi są: 

• skoncentrowany na zadaniu:  polega na podejmowaniu za-
dań; osoby, które uzyskują wysokie wyniki w tej skali mają ten-
dencję do podejmowania wysiłków zmierzających do rozwią-
zania problemu, w tym na planowanie rozwiązania; styl wydaje 
się najbardziej poŜądany wśród pracowników; 

• skoncentrowany na emocjach:  polega na koncentrowaniu 
się na sobie w stresujących sytuacjach, na własnych przeŜy-
ciach emocjonalnych, takich jak: złość i poczucie winy; działa-
nia podejmowane przez osoby mające tendencję do stosowa-
nia tego stylu mają na celu rozładowanie napięcia, choć cza-
sem mogą doprowadzić jego do wzrostu lub przygnębienia; 

• skoncentrowany na unikaniu:  polega na wystrzeganiu się 
myślenia, przeŜywania i doświadczania sytuacji stresowej, mo-
Ŝe przybierać dwie formy: angaŜowanie się w czynności za-
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stępcze (oglądanie telewizji, objadanie się) lub poszukiwanie 
kontaktów towarzyskich. 

Wyniki badania testem pozwalają oszacować sprawność i efek-
tywność pracownika przy wykonywaniu samodzielnych zadań w pra-
cy. Test przeznaczony jest do badania osób dorosłych; dobrze oce-
niono jego trafność i rzetelność. Badanie przeprowadza się indywidu-
alnie lub grupowo, analiza wyników pozwala określić dominujący styl 
radzenia sobie ze stresem (Strelau J. i in., 2005). 

5.1.1.3.3. Skala I-E w pracy  

Kwestionariusz bada wewnętrzne versus zewnętrzne umiejsco-
wienie kontroli w sytuacji pracy. Pozwala określić przystosowanie do 
roli pracowników, bywa stosowany w selekcji pracowników lub kandy-
datów do pracy. Skalę skonstruowano na wzór skali I-E Rottera. Bada 
ona zgeneralizowane i sytuacyjne poczucie kontroli. Skala I-E w pracy 
moŜe mieć zastosowanie tam, gdzie chodzi o lepsze zrozumienie mo-
tywacji ludzi do pracy i efektywność lub jej brak. Uzyskany w teście 
wynik, świadczący o wewnętrznym lub zewnętrznym umiejscowieniu 
kontroli, pozwala przewidzieć zdolność pracownika do samodzielnego 
radzenia sobie z problemami zawodowymi i samodzielnymi zadaniami 
w pracy. Osoby wewnątrzsterowne chętniej przejmują inicjatywę            
i sprawniej radzą sobie bez bezpośredniego nadzoru (Gliszczyńska 
X., 1990). 

5.1.1.3.4. Kwestionariusz – Psychospołeczne Warunki  Pracy  

Kwestionariusz umoŜliwia ocenę środowiska zawodowego pod ką-
tem optymalnych dla zdrowia warunków psychospołecznych wykony-
wanej pracy. Pozwala określić poziom wymagań, zakresu kontroli, 
wsparcia społecznego i dobrostanu pracowników. Na uŜytek poradnic-
twa elastycznych form pracy pozwala oszacować potrzeby pracowni-
ków dotyczące zmian w ich środowisku pracy. Normy opracowano dla 
róŜnych grup zawodowych, dzięki czemu analiza warunków pracy jest 
dokładna. 
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5.1.2. OPINIE DORADCÓW 

W ramach projektu w procesie testowania i wdraŜania elastycz-
nych form pracy brało udział kilkunastu doradców o róŜnorodnych 
orientacjach zawodowych i specjalnościach. W związku z powyŜszym 
kluczowe wydaje się zebranie doświadczeń tych osób w formie przy-
jaznej dla osób poszukujących porad, rekomendacji czy inspiracji do 
pracy doradczej w obszarze godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego 
oraz wdraŜania elastycznych form pracy. Wiedza doradców zgroma-
dzona w trakcie projektu, ich doświadczenie, opinie i wraŜenia są 
istotnym źródłem lub raczej zasobem wiedzy i informacji zwrotnych na 
temat testowanych w projekcie form pracy elastycznej.  

SpostrzeŜenia doradców oraz psychologów pracujących z pra-
cownikami w ramach sesji indywidualnych są, obok dzienników pisa-
nych przez pracowników i ankiet monitorujących, trzecim najwaŜniej-
szym instrumentem badawczym zastosowanym w tym projekcie. Ze-
branie i przekazanie tej wiedzy innym specjalistom moŜliwe było              
w wyniku przeprowadzenia z doradcami zawodowymi, psychologami               
i doradcami personalnymi swoistego wywiadu w grupie, który pełnił ro-
lę superwizji; wymiany doświadczeń oraz profesjonalnego raportu              
z ich pracy. Wywiad przeprowadził psycholog niezaangaŜowany mery-
torycznie w projekt, który naturalnie zainteresowany był rozwiązaniami 
i pracą doradczą w obszarze godzenia Ŝycia zawodowego oraz ro-
dzinnego. Dlatego naleŜy mieć nadzieję, Ŝe osoby sięgające po ten 
materiał jako specjaliści zechciałyby zadać podobne pytania jak w tym 
wywiadzie: 
 

Jesteście doradcami, opiekunami osób pracuj ących            
w elastyczny sposób. Na czym polegała Wasza praca? 

 
Polegała ona głównie na opiece, a nie na ukierunkowaniu klienta, 

jak odbywało się to w poradnictwie bardziej tradycyjnym. Nie zawsze 
jest tak, Ŝe klient przychodzi z konkretnym problemem i wystarczy tyl-
ko odpowiednio go ukierunkować. Pracownicy elastyczni zgłaszają 
specyficzne problemy. Praca z nimi nie była łatwa, poniewaŜ trudniej 
było znaleźć ich konkretne problemy, a tym samym ustalić, na czym 
miałoby polegać wsparcie doradcy. Wynikało to przede wszystkim              
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z tego, Ŝe klientami były osoby pracujące i w tym przypadku naleŜało 
im pomóc pogodzić pracę i Ŝycie w domu.  
 

To trudne zadanie. Jak spotkania doradcze wygl ądały 
na pocz ątku? Czy mieli ście jaki ś obligatoryjne tematy 
spotka ń? Czy wiedzieli ście, jaki ma by ć efekt pracy              
z „Elastycznymi”, czy te Ŝ mieli ście swobod ę? Jak to 
wygl ądało? 

 
Mieliśmy oczywiście przygotowane tematy, które proponowaliśmy 

klientom, ale nie były one obowiązkowe, co oznaczało, Ŝe nie musieli-
śmy ich wszystkich obowiązkowo „przerobić”. Zdarzało się, szczegól-
nie na początku współpracy, Ŝe zadawaliśmy klientom pytanie, co 
chcieliby robić lub o czym porozmawiać. Nie było z tym problemu – ja-
ki temat zaproponowali, taki był omawiany. Niektóre z tematów zapro-
ponowanych przez twórców załoŜeń koncepcyjnych doradztwa bardzo 
się klientom podobały, na przykład stres czy asertywność. Klienci na 
asertywność reagowali „z otwartymi rękoma”, a zarządzanie czasem          
– to był temat ulubiony, który teraz omawiam z kaŜdą osobą. Wydaje 
się, Ŝe klienci są zachwyceni.  

Czy klienci mieli podan ą tematyk ę spotka ń? 
 

Na pierwszym spotkaniu przekazywałem klientom, Ŝe są zaplano-
wane tematy, takie jak: stres, asertywność i komunikacja. Uprzedza-
łem jednocześnie, Ŝe jeŜeli okaŜe się w trakcie spotkań, Ŝe w przy-
padku wystąpienia u danej osoby potrzeby poruszenia jakiegoś tema-
tu, gdyŜ np. miała miejsce jakaś trudna sytuacja z udziałem współpra-
cownika, przełoŜonego lub partnera albo sytuacja, której klient chce 
się przyjrzeć, to moŜemy się tym zająć w pierwszej kolejności. 

 
Na przykład – jedno spotkanie poświęciłam na omówienie sytuacji, 

w której znalazła się klientka. Chodziło o to, Ŝe pracodawca nie najle-
piej zareagował na jej propozycję, aby świadczyła pracę jako telepra-
cownik. Całe zajęcia poświęciłyśmy na przećwiczenie rozmowy na ten 
temat z pracodawcą i zaplanowanie, jak mogłaby ona wyglądać. Inna 
klientka poprosiła o temat „jak mówić do męŜa, Ŝeby słuchał”.               
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W związku z tym przerobiłyśmy ćwiczenia z komunikacji. Myślę, Ŝe 
warto rozszerzyć propozycję tematyki spotkań o zagadnienia komuni-
kacji, poniewaŜ jest to ulubiony temat większości klientów. Zagadnie-
nia dotyczące komunikacji dominują teŜ w prawie wszystkich proble-
mach, z którymi spotyka się doradca podczas pracy indywidualnej lub 
szkoleń. Klientki, przynajmniej moje, podkreślały, Ŝe to waŜne i po-
trzebne, Ŝeby wiedzieć jak mówić, aby być wysłuchanym. Takie tema-
ty często realizowaliśmy. Otwartość na zagadnienia poruszane              
w trakcie spotkań to trochę jak dawanie wolnej ręki: „Proszę bardzo, 
moŜemy porozmawiać o tym czy o tamtym, jeśli jest taka potrzeba”. 
Jeśli daje się klientowi pewien wybór, to moŜna sprawdzić jego ocze-
kiwania. 
 

Czy pracowali ście z tymi samymi osobami? Czy pracu-
jąc z klientami ł ączycie ró Ŝne doświadczenia – psycho-
loga, doradcy personalnego lub zawodowego, czy te Ŝ 
pracuj ąc z tą samą osob ą pełnili ście ró Ŝne funkcje? 

 
Nie pracowaliśmy z tymi samymi osobami, natomiast pracowali-

śmy z podobnymi klientami. Mieliśmy przez to okazję im się przyjrzeć      
i ich problemom z telepracą z róŜnych stron, wymieniając doświad-
czenia i własne spostrzeŜenia między sobą. Praca z klientami jest roz-
łoŜona w czasie i jest to pewna seria spotkań (część sesji odbyła się 
wcześniej, część odbędzie się później), po to, aby być mniej więcej na 
bieŜąco z wiedzą na temat tego, co się dzieje u klientów. Praca                
z klientami to pewien proces. Nie jest tak, Ŝe jak juŜ do tej pory omó-
wiliśmy wszystkie tematy to wszystko juŜ zrobiliśmy.  
 

Czy z góry wyznaczona została liczba spotka ń? 
 

Tak. Łącznie przeznaczono 7 godzin dla jednej osoby. Praca zale-
Ŝy oczywiście od dynamiki procesu z konkretnym klientem, ale istnieją 
pewne ramy czasowe: na przykład pierwsze spotkanie trwać powinno 
2 godziny, inne godzinę. Trudno przewidzieć, jak długo będzie trwała 
praca z klientem, ale jest moŜliwość, aby spotkać się z nim w innych 
okolicznościach i z innym problemem. Trudno jest przerwać, jeśli 
klient jest zaangaŜowany. 
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Czy klienci sami wyznaczaj ą terminy spotka ń? Czy ob-
liguj ą Was jakie ś wyznaczone miesi ące? 

 
Na początku jest zawierany kontrakt, w którym ustalone są wstęp-

ne terminy spotkań i w ten sposób klienci wiedzą, Ŝe np. jedno spo-
tkanie jest na przełomie lipca i sierpnia. Ale terminy te są dość rucho-
me. To, Ŝe ja chciałabym trzymać się ustalonych dat to jedno, ale 
okazuje się, Ŝe klienci mają jakieś inne plany. Z jedną z pań trudno 
jest mi się umówić na trzecie spotkanie, podczas gdy z innymi oso-
bami jestem juŜ po czterech spotkaniach. 

A mo Ŝe ta osoba nie czuje potrzeby spotkania? 
 

Raczej nie, po prostu cały czas coś uniemoŜliwia jej spotkanie. Na 
przykład musi zostać dłuŜej w pracy lub ma jakąś waŜną sprawę do 
załatwienia. Innym problemem moŜe być to, Ŝe jestem dostępna po 
godzinie 16, a w tym czasie klientka ma zazwyczaj jakieś zajęcia. 
Ostatnio była przez 3 tygodnie na urlopie, więc czekałam, aŜ się on 
zakończy. Zdarza się, Ŝe niektórzy „Elastyczni” są bardzo niesystema-
tyczni i niesłowni. 
 

No tak, a przecie Ŝ w pracy elastycznej potrzebna jest 
odpowiedzialno ść… 

 
Ale są teŜ zupełnie inne grupy. Na początku umawiałem się na 

miesiąc, a dzień miesiąca mieliśmy później ustalić, natomiast z innymi 
osobami umawiałem się na konkretne terminy. Z obserwacji wynika 
jednak, Ŝe lepiej jest wyznaczać konkretne daty spotkań. Zawsze za-
strzegam, Ŝe gdyby coś się zmieniło to mamy do siebie kontakt telefo-
niczny i proszę o wcześniejsze powiadomienie. Tak samo jest z mojej 
strony. Taki system się sprawdza, ale warto teŜ przypomnieć kliento-
wi, np. dwa dni wcześniej o spotkaniu, poniewaŜ z praktyki juŜ wiem, 
Ŝe zdarza się im zapomnieć i nie przyjść na spotkanie. To jest charak-
terystyczne dla telepracowników, Ŝe gdy w takich sytuacjach dzwonię, 
Ŝeby zapytać, co się stało słyszę: „o, rzeczywiście, byliśmy na dziś 
umówieni”. 
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Mam wra Ŝenie, Ŝe elastyczni pracownicy w ogóle wy-
padaj ą z pewnego rytmu, je Ŝeli nie maj ą wyznaczonej 
pracy na czas, tylko sami nim dysponuj ą. 

 
Niektórzy nie. Zastanawiam się z drugiej strony, z czego to wyni-

ka, Ŝe są tacy niesystematyczni. Myślę, Ŝe z cech osobowości, z nie-
umiejętności umiejscowienia wszystkich spraw w czasie. 
 

To bardzo zaskakuj ące, Ŝe telepracownicy mog ą być 
tak nieobowi ązkowi. 

 
To zaleŜy gdzie pracują – urzędnicy są bardziej obowiązkowi. 

Wiedzą, kiedy jest spotkanie, przychodzą na czas, mają odrobione 
zadania… 
 

Jaka bran Ŝa jest mniej obowi ązkowa? 
 

Chyba nie chodzi tu o branŜę, tylko o pewną specyfikę pracy, ro-
dzaj wykonywanych czynności i sposób ich rozliczania. To, jak się 
pracuje, wpływa na zachowania w Ŝyciu pozazawodowym. 
 

Jakie osoby s ą najbardziej nieobowi ązkowe, zapomi-
nalskie czy nieterminowe? 

 
Handlowcy i osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych. 

Często oni sobie sami wyznaczają zadania i pracują ponad czas. 
 

Czy telepraca nie jest w takim razie pewnym zagro Ŝe-
niem, bo mo Ŝe wyrobi ć nieodpowiednie nawyki, np. 
niesystematyczno ści, trudno ści z umówieniem si ę, za-
pominania o spotkaniach? 

 
UwaŜam, Ŝe to zaleŜy od osobowości, bo w niektórych przypad-

kach jest wręcz odwrotnie. Wielu moich klientów zgłasza, Ŝe telepra-
ca, praca elastyczna nauczyła ich systematyczności i odpowiedzialno-
ści. Klienci sami mówią, Ŝe gdyby nie to, Ŝe muszą być systematyczni 
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i odpowiedzialni, nie poradziliby sobie z telepracą. Wszystko zaleŜy od 
tego, na jaki grunt trafi telepraca. Daje ona pewną wolność, ale powo-
dzenie takiego systemu zaleŜy od tego, jak się tę swobodę potraktuje. 
Czy jako szansę dla siebie, bo dodaje skrzydeł, czy jako zabawę na 
powaŜnie, bo ma się tyle czasu wolnego, a więc poczucie, Ŝe moŜna 
duŜo zrobić. Wydaje mi się więc, Ŝe naprawdę bardzo duŜo zaleŜy od 
osobowości, dlatego nie demonizowałabym problemu pojawiania się 
złych nawyków wśród telepracowników. 
 

Mówicie, Ŝe z urzędnikami nie ma problemu. 
 

Tak. Te osoby pracują „od – do”. Mam wraŜenie, Ŝe telepracowni-
cy z mojej grupy pracują więcej i zabierają pracę do domu. Tutaj czas 
pracy wkracza w Ŝycie osobiste, wykradając ten, który mógłby być po-
święcony rodzinie lub własnym zainteresowaniom. Myślę, Ŝe czasem 
jest to jakiś rodzaj odskoczni, ucieczki. 
 

Prawdę mówi ąc, z jednej strony, jest to bardzo dobra 
forma, a z drugiej, okropna, bo telepracownicy s ą chy-
ba skazani na ten dom. 

 
No tak, ale to zaleŜy, jaki ten dom jest. 

 
Ale przecie Ŝ kaŜdy odczuwa potrzeb ę wyj ścia z domu, 
jest to naturalne, szczególnie je śli siedzi si ę cały czas 
w domu. 

 
To są autentyczne problemy, zgłaszane przez pracowników ela-

stycznych, które polegają na tym, Ŝe poruszają się oni tylko w obrębie 
domu.  
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A co w sytuacji, gdy kto ś lubi przebywa ć z lud źmi i nie 
wie, jak poradziłby sobie z tak ą pracą w domu, je śli 
musiałaby kontaktowa ć się z pracodawc ą tylko dwa 
razy w tygodniu. Czy Wasi klienci cz ęsto kontaktuj ą się 
z pracodawc ą?  

 
Ale czy chodzi o kontakt osobisty, czy telefoniczny – bo to róŜni-

ca? 
 

Chyba osobisty, bo telefoniczny to Ŝaden kontakt, 
przecie Ŝ moŜna w szlafroku i w ogóle. Wyj ście na ze-
wnątrz jest bardzo potrzebne. 

 
Właśnie o to chodzi. To są autentyczne problemy telepracowników 

i bardzo często są przez nich zgłaszane. Niestety poziom Ŝycia i za-
robki nie zawsze pozwalają na bogate Ŝycie towarzyskie, a stąd wnio-
sek, Ŝe praca to po prostu najtańsza forma Ŝycia towarzyskiego. 
 

Czy pozostawanie w domu, poza obiegiem czasem ich 
nie przerasta? 

 
Nie, ale obawiają się, Ŝe w pewnym momencie mogą nie wytrzy-

mać ciągłego siedzenia w domu. MąŜ wraca po południu do domu,               
a pani, która jest telepracownikiem nie ma o czym opowiadać, nie mo-
Ŝe powiedzieć, co się dzisiaj działo w pracy.  

 
W porównaniu do grupy bezrobotnych i tak jest dobrze. Te osoby 

są bardzo zajęte. Nie jest proste, Ŝeby się z nimi umówić w dowolnym, 
wybranym przez siebie czasie.  
 

Czy to znaczy, Ŝe gdy kto ś nie chodzi do pracy to ma 
więcej zaj ęć niŜ pracuj ący? 

 
MoŜliwe, ale myślę, Ŝe raczej chodzi tu o coś innego. Po prostu 

pracująca osoba potrafi sprawniej godzić to wszystko, lepiej zarządza 
czasem i paradoksalnie jest bardziej dyspozycyjna, a moŜe raczej 
zdyscyplinowana.  
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MoŜe jest jej łatwiej, poniewa Ŝ jest do tego przyzwycza-
jona, Ŝe musi zd ąŜyć, wyj ść, wyrobi ć się czy dotrzyma ć 
terminu spotkania. A mo Ŝe dyspozycyjno ść po prostu 
zaleŜy od motywacji klienta do kolejnych spotka ń poza 
jej standardowymi zaj ęciami? 

 
Na pewno teŜ. 

 
Czy „Elastyczni” wybrali tak ą form ę, bo maj ą małe 
dzieci i to pomo Ŝe im sprosta ć wyzwaniom stawianym 
pracownikowi i rodzicowi? 

 
Tak właśnie jest. Są to osoby z małymi dziećmi – matki i ojcowie. 

ZałoŜenie było takie, Ŝe telepraca ma pomóc łączyć Ŝycie zawodowe            
i prywatne, rodzinne. Łatwiej i lepiej zajmować się rodziną, pracując               
w domu, w szczególności, gdy ma się małe dziecko. 
 

Tak, to oczywiste. Patrz ąc jednak z drugiej strony, przy 
dziecku mo Ŝna chyba pracowa ć jedynie w nocy! 

 
Nieprawda, moŜna pracować wówczas gdy dziecko śpi. Wszystko 

zaleŜy od tego, jak się ułoŜy harmonogram swojego dnia. Zapewne 
równieŜ od tego, w jakim dziecko jest wieku, od jego usposobienia              
– czy jest spokojne czy grymasi. Małe dziecko śpi duŜo, ale wszystko 
zaleŜy od tego, jak się sobie poukłada dzień pracy i – co jest bardzo 
istotne według mnie – czy się jest konsekwentnym w wykonywaniu te-
go planu dnia.  

 
Dokładnie tak. Czy śpi, czy nie, trzeba wykonać pewne zaplano-

wane czynności, nawet jeśli dziecko marudzi lub płacze. Jedna z mo-
ich klientek pracuje w domu i na początku bardzo się tego obawiała. 
Gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy, była jeszcze na urlopie, więc 
było to niejako zaplanowane, Ŝe za jakiś czas będzie musiała godzić 
obowiązki zawodowe z domem i opieką nad dzieckiem. Na kolejnych 
spotkaniach powiedziała mi o tym, Ŝe myślała, iŜ będzie gorzej. Oka-
zało się bowiem, Ŝe tak naprawdę dziecko śpi, a później siedzi i bawi 
się, a ona w tym czasie pracuje zerkając na nie. Uznała, Ŝe nie jest to 
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takie trudne, jak sobie wcześniej wyobraŜała. Później dziecko znów 
śpi, potem przychodzi mąŜ z pracy i zajmuje się małym. Wniosek z te-
go taki, Ŝe warto zrobić sobie jakiś plan dnia i ściśle się go trzymać.  

 
Zapewne wiele osób tak właśnie pracuje. Przykładowo nauczyciel 

przedmiotowy, w którego pracy moŜna znaleźć pewne analogie, gdyŜ 
część pracy wykonują oni równieŜ w domu. PrzecieŜ jeŜeli ma dziec-
ko, to sprawdzanie kartkówek czy klasówek wykonuje nie tylko w no-
cy. Skoro więc on sobie jakoś radzi, to zapewne wszystko da się zor-
ganizować. 
 

Jakiego wsparcia potrzebuj ą osoby, które przechodz ą 
duŜe zmiany w organizacji swojego Ŝycia zawodowego 
i w organizacji pracy? A mo Ŝe wcale go nie potrzebu-
ją? MoŜe trzeba takie osoby po prostu czego ś na-
uczyć? 

 
Myślę, Ŝe i jedno i drugie – nauczenie i wsparcie są tak samo waŜ-

ne. Większość osób, z którymi pracuję, podczas spotkań na początku 
była dość oporna wobec takich sesji. Typowe reakcje były takie: „Po 
co mi to potrzebne, bez sensu, niech mi pan da, to co mam wypełnić              
i skończmy spotkanie szybciej”. Natomiast w miarę kolejnych spotkań, 
osoby angaŜowały się do tego stopnia, Ŝe bardzo często rozmawiali-
śmy o ich sprawach, nawet bardzo intymnych, o relacjach w związku 
lub jak się czują, gdy dziecko idzie do przedszkola. 
 

Czy wyst ępujecie wtedy przede wszystkim w roli psy-
chologa, a niekoniecznie doradcy?  

 
W takich sytuacjach – tak. Oczywiście relacje z klientami są na 

róŜnych poziomach. Były takie osoby, które skupiały się na tym, co 
przynosiłem na spotkania. Wątek osobisty nie był wiodący. Bardzo 
podobało mi się to, Ŝe kaŜda osoba mogła wybrać sobie to, co było jej 
potrzebne w danym momencie. Jeśli nie chciała mówić o stresie, to 
nie mówiliśmy o tym, jeśli miała jakąś inną potrzebę, to mogliśmy się 
tym wspólnie zająć. I to jest cel pracy doradcy elastycznego pracowni-
ka. Tak to rozumiem.  
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Z waszych wypowiedzi wynika, Ŝe wsparcie polega nie 
na uczeniu, ale na zwróceniu uwagi na pewne umiej ęt-
ności mi ękkie. Mówili ście o tym, Ŝe zarządzanie cza-
sem jest takie popularne. 

 
Tak, mówiliśmy teŜ o innej waŜnej sprawie. O takim skupieniu się 

na sobie, które polega na wsłuchaniu się w siebie. MoŜe być to pod-
stawą do określenia swoich granic i zaplanowania asertywnego za-
chowania. Często telepracownicy jakby gonią za czymś w swoim Ŝy-
ciu, duŜo pracują, nie zwaŜając na siebie, pomijają siebie i relacje             
z partnerem. 
 

Pewnie wa Ŝną teŜ cechą poradnictwa jest to, Ŝe jest 
ono rozło Ŝone w czasie, co pozwala przeprowadzi ć 
pewien trening umiej ętności społecznych, rozumienia 
swoich potrzeb lub komunikacji? 

 
Tak, klient doświadcza czegoś pomiędzy spotkaniami i później 

przynosi na sesję. UmoŜliwia to nam otwarcie się na problemy klienta, 
które mogą pojawić się w róŜnych momentach naszej współpracy. To, 
Ŝe poradnictwo trwa około roku, pozwala otworzyć się na róŜne pro-
blemy klienta. Zawsze na początku współpracy otwarta jestem przede 
wszystkim na to, czego klient potrzebuje. Jeśli w trakcie spotkania 
okazuje się, Ŝe w ogóle nie jest zainteresowany tym, co przygotowa-
łam jako tematykę naszych rozmów, to rozmawiamy wówczas o tym, 
co rzeczywiście go interesuje. Chyba, Ŝe wymaga to ode mnie jakie-
goś specjalnego przygotowania, specyficznego materiału przekładamy 
wówczas temat na inne spotkanie. Takie rozwiązanie jest dobre. 
Klienci mogą rozmawiać o tym, o czym chcą.  

 
Do wprowadzania telepracy moŜna podejść jak do pewnego algo-

rytmu, w którym bierze się pod uwagę to, jak się proponuje pracodaw-
cy telepracę, jak przygotowuje się telepracownika, jak dostosowuje się 
stanowisko w konkretnej branŜy. Na początku moŜna po prostu okre-
ślić, co jest do zrobienia w danej pracy, jakie zadania będzie miał pra-
cownik, później sprawdzić, czy się do tego nadaje, czy ma pewne ce-
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chy, które sprawią, Ŝe po prostu da sobie radę w takim systemie,            
a dopasowanie stanowiska następuje później.  

 
Tak, waŜna jest jeszcze branŜa, w jakiej moŜna pracować ela-

stycznie. Urzędnicy nie mogą wynieść z miejsca pracy ani programów, 
w których pracują, ani dokumentów, danych osobowych, czyli nic.              
W tym przypadku elastyczność polega tylko i wyłącznie na zmianie 
godzin pracy. WaŜny jest więc sektor lub branŜa, w której zapropono-
wać moŜna pracę elastyczną; czyli stanowisko pracy, jego specyfikę, 
ale równieŜ profil stanowiska i organizacji, w której pracuje.  
 

Gdzie umie ściliby ście rol ę doradcy, w którym momen-
cie? Czy doradca mógłby doradza ć pracodawcy, który 
chce u siebie zastosowa ć system telepracy? Czy ra-
czej pracownikowi? Jaka jest rola doradcy jako po-
średnika mi ędzy pracodawc ą a doradc ą? 

 
Myślę, Ŝe początkowo waŜny jest kontakt doradcy z pracodawcą 

po to, Ŝeby mogli wspólnie „obejrzeć” branŜę – tzn. czy nadaje się do 
wprowadzenia elastyczności. Później naleŜy przyjrzeć się pracowni-
kom, którym moŜna taki system zaproponować. Pracodawca na pew-
no będzie miał jakieś własne sugestie. I na tym etapie moŜna zdecy-
dować, czy nadal doradca kontaktuje się z pracodawcą. Później na-
stępuje etap, gdy doradca zaczyna się spotykać z pracownikiem, Ŝeby 
określić, czy taka osoba poradzi sobie, czy sprawdzi się w tej ela-
stycznej formie pracy oraz czy chce. 

Czy Wy pracowali ście takim systemem? 
 

Nie. Mieliśmy juŜ gotową grupę pracowników elastycznych wybra-
nych wcześniej. To pozwoliło określić pewne cechy osób, aby przewi-
dzieć, czy danej osobie będzie wygodnie w nowym systemie. Ta gru-
pa była niejako „wyłuskana” spośród pracowników podlaskich firm. 
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Czy według Was lepiej byłoby, aby doradca nie był 
kim ś w rodzaju  mediatora  i negocjatora,  ale osoby, któ-
ra pilotowałaby zarówno pracodawc ę oraz pracowni-
ka?   

 
Tak, jak najbardziej. Wtedy jedna osoba miałaby pieczę nad całym 

procesem zmiany systemu pracy.  
 
Taka właśnie byłaby chyba właściwa rekomendacja – najpierw 

rozmowy z pracodawcą, a później z pracownikiem.  
 
Zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej, aby te funkcje jednak tro-

chę rozdzielić. Początkowo doradca odbyłby spotkanie z pracowni-
kiem, co na tym etapie byłoby właściwsze. Natomiast po dokonaniu 
wyboru pracownika kontakty z pracodawcą utrzymywałby inny dorad-
ca. Takie rozdzielenie byłoby chyba korzystniejsze, bo przykładowo 
moŜe się okazać, Ŝe pracownikowi coś nie pasuje w jego pracy i roz-
mawia o tym z doradcą, np. Ŝe czuje się nieszanowany, wykorzysty-
wany, poniewaŜ pracodawca zleca mu nowe zadania. Jeśli doradca 
pracuje z jedną i drugą stroną, to w takiej sytuacji trochę zamyka się 
kontakt doradczy. 
 

Ale masz w ten sposób du Ŝo lepszy, obiektywny obraz: 
szeroki i bogaty. 

 
Poza tym istnieje zagroŜenie, Ŝe w momencie, gdy ktoś inny bę-

dzie pracował z pracodawcą, a inny z pracownikiem, to moŜe w ogóle 
nie być komunikacji. MoŜe być pominięty problem wzajemnego sza-
cunku, bo ani jedna strona konfliktu, ani druga nie będzie o tym wie-
działa.  

 
Zadaniem doradcy moŜe być zbadanie oczekiwań pracownika            

i pracodawcy. Łatwiej jest wówczas rozwiązywać konflikty. 
 
Rola doradcy – opiekuna jest rzeczywiście na początku rolą do-

radcy pracownika, ale moŜe przyjść taki moment, kiedy musi on wejść 



RÓWNOWAGA 

 249 

w rolę mediatora między nim a pracodawcą, choć wtedy nie będzie juŜ 
doradcą. 

Rzeczywiście moŜe to być wtedy niezwykle trudne. Pojawi się po-
dwójna rola, a to nie sprzyja kontaktowi między pomagającym a po-
trzebującym pomocy. Dlatego te role bym rozdzielił. 
 

Tylko wtedy rola doradcy jest zdecydowanie trudniej -
sza ni Ŝ rola mediatora.  

 
MoŜe rzeczywiście warto je rozdzielić. PrzecieŜ ostatecznie zosta-

je się doradcą jakiegoś klienta od początku do końca trwania usługi 
doradczej. Jest się zatem doradcą pracownika albo pracodawcy. Na-
tomiast nie oznacza to, Ŝe doradcy nie mogą się ze sobą komuniko-
wać i współpracować. Przykładowo jeŜeli ktoś jest doradcą pracowni-
ka, a ktoś inny pracodawcy, to mogą się oni spotykać i pracować 
wspólnie nad danym problemem. Obie strony sprawdzają sytuację 
swoich klientów, ufają sobie i współpracują dalej, aby rozwiązać pro-
blem, coś zmienić czy poprawić, jeśli jest to potrzebne. Ustala się 
wówczas jakieś wspólne cele, plany i załoŜenia oraz razem do ich 
osiągnięcia dąŜy. 
 

Czy to spowoduje, Ŝe z pośrednika – doradcy ściąga 
się cięŜar odpowiedzialno ści za rozwi ązanie konkretnej 
sytuacji i odci ąŜa od odpowiedzialno ści za cały pro-
blem?  

 
W rzeczywistości przecieŜ i tak doradca nie jest odpowiedzialny za 

problem. PrzecieŜ to nie on go rozwiązuje– moŜe tylko pokazać dro-
gę, jak to zrobić. Podjęcie konkretnych działań i tak nie będzie naleŜa-
ło do doradcy, ale do jego klienta, np. wyjście z inicjatywą do pracow-
nika lub zmiana swojego zachowania. Wejście w rolę mediatora tylko 
teoretycznie go nie obciąŜa. 
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Dlaczego według Was potrzebny jest mediator i czym 
miałby si ę zajmowa ć? 

 
Pomaga on w sytuacjach konfliktowych. JeŜeli wszystko układa 

się dobrze, to nie ma konieczności jego udziału. Jednak wówczas, gdy 
pojawia się sytuacja konfliktu i rozbieŜności interesów, mediator jest 
potrzebny. 
 

Jakie to mog ą być sytuacje? 
 

Wyobraźmy sobie, Ŝe pracodawca mówi: „Pan za mało pracuje”.       
A pracownik na to: „Szef mnie nie szanuje, znowu dorzucił mi masę 
obowiązków, nie płaci premii, podczas gdy pracuję bardzo duŜo, po 
raz kolejny inni dostali premię, a ja nie. Pracuję w telepracy, nie mam 
bonów, nie mam Ŝycia towarzyskiego w pracy”. A pracodawcy po pro-
stu mogło się zdarzyć być nieterminowym. 

 
W takiej sytuacji rodzi się konflikt. Jeśli doradca zacznie występo-

wać w roli osoby, która ma rozwiązywać konflikt i w roli mediatora            
i jeszcze kogoś, pomoc się nie powiedzie.  

 
Jeśli doradca nie załatwi tej sprawy, wówczas pracownik traci do 

niego zaufanie, szacunek i motywację do spotykania się z nim dalej. 
Jeśli natomiast zrzuci się ten cięŜar, czy raczej przekaŜe operacyjnie 
klientowi zadanie do wykonania, jest to niejako delegowanie i cały 
problem łatwiej jest wspólnie rozwiązać.  
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Czy mo Ŝe być tak, Ŝe doradca wyst ąpi na pocz ątku ja-
ko doradca pracodawcy lub jego pracownika i mo Ŝe 
mieć za zadanie pomóc rozwi ązać problem lub pojawi 
się jako doradca osoby „z ulicy” tzn. pana Iksi ńskiego, 
któremu co ś nie odpowiada w jego Ŝyciu zawodowym, 
z czym ś jest mu niewygodnie i chciałby co ś w nim 
zmieni ć?  

 
Wtedy zgłasza się bezpośrednio do doradcy i pracuje z nim. Roli 

pracodawcy nie da się wtedy pominąć, ale juŜ w dalszej kolejności, 
nie jest ta postać tak waŜna. 

 
Mam takie doświadczenie, Ŝe choć w planie doradztwa była moŜ-

liwość spotkania trójstronnego z pracodawcą, nikt takiej potrzeby nie 
zgłosił. MoŜe dlatego, Ŝe nie wystąpiła sytuacja wymagająca trójstron-
nego spotkania.  

 
Mam inne doświadczenia. Jeśli pracownik – klient zaczyna zgła-

szać wątpliwości, Ŝe uda mu się zaangaŜować pracodawcę do wyko-
nania czegoś, wtedy oferuję wsparcie – mówię, Ŝe moŜemy interwe-
niować, umówić się z pracodawcą, zadzwonić, spotkać się z nim i po-
rozmawiać. Powoduje to, Ŝe klient od razu gwałtownie odmawia: „Nie, 
bardzo proszę nie dzwonić do mojego szefa”. I w ten sposób znajdują 
w sobie chęć, Ŝeby coś jednak zrobić, wykonać jakiś ruch, mówią wte-
dy: „Jednak się postaram, coś zrobię, porozmawiam”.  
 

Nie jest chyba mo Ŝliwe, Ŝeby w tak du Ŝej grupie klien-
tów nie było Ŝadnych konfliktów w pracy? 

 
Tak. Ta niechęć do włączenia pracodawcy we współpracę wynika 

właśnie z konfliktów z nim. 
 
Mam jedną klientkę, która właśnie powiedziała, Ŝe chciałaby to 

zrobić. Stwierdziła, Ŝe jeśli nie sprawdzi się to, co jej zaproponowali-
śmy, wtedy będzie chciała, aby przyjść do jej firmy i wspólnie poroz-
mawiać z szefem. 
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To mo Ŝe oznaczać, Ŝe klient ma du Ŝe zaufanie do do-
radcy – prosz ę mi pomóc rozwi ązać konflikt.  

 
MoŜe zatem niechęć do trójstronnych spotkań wynikać moŜe stąd, 

Ŝe nie było sytuacji tego wymagających, a moŜe stąd, Ŝe klienci mogą 
się po prostu obawiać takich trójstronnych spotkań.  

 
Myślę, Ŝe jeśli konflikt z pracodawcą jest ostry, to nawet zaufanie 

do doradcy nic tu nie pomoŜe.  
 
ZaleŜy to pewnie od tego, jaką pozycję ma ten pracownik w firmie, 

bo jeśli zajmuje niskie stanowisko, to raczej nie będzie planował spo-
tkania z doradcą – mediatorem. 

 
Doradca nie powinien się teŜ ustawić w takiej pozycji, Ŝe zastępuje 

pracownika w rozwiązywaniu jego problemu. To w rezultacie pracow-
nika osłabia.  
 

Na co zwracacie przede wszystkim uwag ę, pracuj ąc            
z klientem? Co jest dla was najwa Ŝniejsze? Co si ę 
dzieje wtedy, gdy ma si ę duŜą swobod ę? Na co wów-
czas zwracacie przede wszystkim uwag ę? 

 
Na potrzebę klienta.  
 
Celem mojego działania jest po prostu wsparcie osoby w korzy-

staniu z elastycznej formy pracy, tak Ŝeby odbywało się to jak najmniej 
kolizyjnie dla pracy i domu. To chyba najbardziej ogólne sformułowa-
nie celu doradztwa. Takie stawiam sobie cele, aby klient rzeczywiście 
otrzymał wsparcie, odpowiedzi na pewne pytania i pomoc w otwarciu 
drzwi, które do tej pory były zamknięte. Po to, aby jak najsprawniej            
i najwygodniej stosował określoną formę elastycznej pracy.  
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Pewnie jak najłagodniej, bo mo Ŝe się okazać, Ŝe spo-
tkania z doradc ą mogą osoby te utwierdzi ć w przeko-
naniu, Ŝe nie posiadaj ą cech, które kwalifikuj ą je do te-
lepracy. Klient po takim spotkaniu powinien sobie 
uświadomi ć, Ŝe to była pomyłka i trzeba tylko odnale źć 
swoje miejsce, równie Ŝ w pracy. 

 
NaleŜy pamiętać, Ŝe doradcy pracują z grupą, która system tele-

pracy testuje, więc z załoŜenia wiadomo było, Ŝe w niektórych przy-
padkach będzie trudniej. Pozwala to określić, w jakich warunkach te-
lepraca powinna być rekomendowana. 
 

A co si ę dzieje, gdy okazuje si ę, Ŝe system si ę nie 
sprawdza? 

 
Wtedy oczywiście telepraca moŜe być traktowana jako rozwiąza-

nie tymczasowe. U mnie kilka osób myśli o zmianie pracy.  
 
To zaleŜy od klienta. 

 
Zmienia prac ę? Czyli nie wraca do pracodawcy ?  

 
Obecnie osoby pracują w dotychczasowym układzie, ale myślą          

i rozwaŜają inne moŜliwości zatrudnienia.  
 

Czyli nie traktuj ą telepracy jako jedynego sposobu na 
zarobkowanie, postrzegaj ą ją raczej jako przygod ę?  

 
Nie! Tylko w niektórych przypadkach tak jest. Telepraca traktowa-

na jest jako coś, co pomoŜe im jak najdłuŜej przebywać z dziećmi,              
a jednocześnie pracować.  
 

Zmieniaj ąc pracodawc ę, myślą teŜ o zmianie systemu 
pracy? Czy te Ŝ nadal jest to telepraca? 

 
Nie wiem, jest to niejako dopiero zapowiedź zmian w Ŝyciu zawo-

dowym. 
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A mo Ŝe wniosek st ąd taki, Ŝe taka tymczasowa zmiana 
warunków pracy sprzyja przyjrzeniu si ę sobie bardziej, 
określeniu swojego stylu pracy, zrozumieniu potrzeb 
zawodowych? Nie jeste śmy przecie Ŝ stworzeni tylko 
do pracy, ale praca zawodowa wynika ć moŜe z tego, co 
i jak si ę chce w Ŝyciu robi ć.  

 
Pojawiają się tu niejako dwa cele: godzenie pracy, Ŝycia oraz po-

szukiwanie swojego stylu pracy, większy kontakt ze sobą – czy mi to 
odpowiada, czy nie. W takiej sytuacji pracownik zadaje sobie pytanie, 
czy mu to odpowiada, jak traktują go współpracownicy lub czego wła-
ściwie potrzebuje w pracy. 
 

A czy nie jest tak, Ŝe dzieci wła ściwie dorastaj ą, ale 
pomimo tego osoby testuj ące chciałyby w dalszym 
ciągu pracowa ć w domu? Czy s ą zadeklarowane jako 
telepracownicy? Czy te Ŝ traktuj ą tę form ę tymczaso-
wo? 

 
Nie jest tak, Ŝe telepracownik tylko siedzi w domu.  

 
Ale dom jest jego miejscem pracy. 

 
Tak, pracuje w nim, ale teŜ zajmuje się dzieckiem, pielęgnuje je            

i bawi się z nim, a czasem równieŜ wychodzi. To naturalne. 
 

Czy telepracownicy my ślą o kontynuowaniu takiego 
systemu tylko ze wzgl ędu na małe dzieci? 

 
Trudno powiedzieć, bo nasi klienci mają tylko małe dzieci.  
 
Zdarzyła mi się sytuacja, Ŝe kobieta miała małe dziecko i zaczęła 

pracować w systemie telepracy. Dzięki temu zobaczyła, Ŝe da się po-
łączyć pracę i dom. Podjęła teŜ decyzję o kolejnej ciąŜy i dziś spo-
dziewa się dziecka, chociaŜ na początku współpracy nie była przeko-
nana do takiego systemu pracy. W tym przypadku zadziałało to w od-
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wrotną stronę. MoŜliwość telepracy uświadomiła jej, Ŝe moŜe połączyć 
obowiązki zawodowe i rodzinne, a takŜe mieć drugie dziecko.  

 
Część osób wyraźnie deklaruje, Ŝe chciałaby kontynuować za-

trudnienie w systemie telepracy. Pozostaje jednak kwestia tego, czy 
porozumieją się w tej sprawie ze swoimi pracodawcami. Potrzebują 
zatem ustalić warunki pracy w domu albo elastycznego czasu pracy, 
ale są to juŜ indywidualne przypadki. 
 

Czy telepracownicy s ą zadowoleni z takiego systemu 
pracy? 

 
W większości raczej tak. Ale były teŜ osoby, które nie nadawały 

się do tego zupełnie. BranŜa albo czynniki osobowościowe mogą mieć 
kolosalne znaczenie.  

 
Mam klientkę, której brak systematyczności i samozaparcia. Aby 

pracować w systemie telepracy, trzeba sobie wyznaczać zadania i re-
alizować je. Osoba ta nie potrafi tego zrobić, jeśli nie jest kontrolowa-
na z zewnątrz codziennie, przynajmniej przez parę godzin. Brak we-
wnętrznie sterowanej systematyczności utrudnia jej pracę. Teraz trze-
ba czekać, aŜ dokona ona wglądu w siebie i ten wymóg zrozumie. 
Trzeba odpowiednio naprowadzić ją na ten temat, pokazać jej coś             
z innej perspektywy, odwołać się do przykładu lub sytuacji z Ŝycia. 
 

Jakie cechy typowego poradnictwa zawodowego od-
najdujecie w zaproponowanej metodologii pracy z ela -
stycznymi pracownikami, a czym ró Ŝni si ę ona od ty-
powej pracy z osobami bezrobotnymi? 

 
Wiele zaleŜy od załoŜeń. Jeśli zakłada się swobodę doradcy, nie-

koniecznie muszą się zadania róŜnić. Natomiast, jeśli efekt pracy ma 
być twardy, konkretny, to róŜnice moŜna znaleźć. W pracy z bezro-
botnymi jest inaczej niŜ z pracującymi. NajwaŜniejsza jest aktywizacja, 
a nawet samo szukanie pracy. W pracy z bezrobotnymi zadaniem do-
radcy jest przede wszystkim spowodowanie, aby klienci po prostu za-
częli szukać pracy, zmotywowanie ich do podnoszenia kwalifikacji              
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i szukania pracy w ogóle. Natomiast w przypadku pracujących osób 
widać, Ŝe bardzo często jest tu pole do popisu właściwie dla psycho-
loga, a nie doradcy.  

 
Z tego, co opowiadacie o pracy „Elastycznych” to wskazujecie na 

cele miękkie, przydatność do pracy i problemy w pracy. Poradnictwo 
dotyczy cech miękkich nie twardych (kwalifikacje zawodowe) cech. To 
wyraźna róŜnica. Związane jest to być moŜe ze specyfiką grupy klien-
tów. Wszyscy mają małe dzieci. Wymaga to od nich poświęcenia cza-
su dzieciom i przeorganizowania pod tym kątem swoich zajęć. 
 

Jak wi ęc okre śliliby ście cel pracy z „Elastycznymi”             
– analogicznie do celu, jakim jest aktywizacja w pr zy-
padku pracy z bezrobotnymi? Jaki jest cel doradztwa  
dla pracuj ących rodziców małych dzieci? 

 
To z pewnością zaleŜy od etapu aktywności zawodowej, na jakim 

się te osoby znajdują. Jeśli są w trakcie zmiany systemu tradycyjnego 
na elastyczny, to zadania dla doradcy są inne niŜ w przypadku klien-
tów, którzy dopiero planują swoją ścieŜkę zawodową. Wtedy zada-
niem głównym jest właśnie pogodzenie Ŝycia zawodowego z rodzin-
nym za pomocą formy elastycznej pracy, ale dodałabym bardzo wy-
raźnie – z uwzględnieniem sytuacji osobistej klienta (predyspozycji 
osobowościowych).  

MoŜe więc chodzi nie o to, aby wydoby ć, co dana oso-
ba właściwie chce i mo Ŝe robi ć, ale Ŝeby okre ślić form ę 
pracy dla niej najbardziej odpowiedni ą? Czyli nie: „co 
robi ć” , ale „jak pracowa ć”? 

 
Chyba o to dokładnie chodzi.  
 
Analizując sytuację kontaktu z klientem, moŜna by było spojrzeć 

na nią tak: „Mam określony zawód, wykształcenie i jest mi z tym wy-
godnie, bo mam takie cechy charakteru i dodatkowo jeszcze rodzinę, 
dla której poświęcam siebie”. Efektem pracy z doradcą mogłoby być 
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więc stwierdzenie klienta: „UwaŜam, Ŝe poradziłbym lub poradziłabym 
sobie pracując w taki a nie inny sposób”.  

 
Tak. Ale chodzi chyba nie tylko o odpowiedź na pytanie „jak”,            

a myślę tu o osobach, które chciałyby zmienić pracę. Biorą one pod 
uwagę obszar pracy, rodziny i swój osobisty, stwierdzając jednak: 
„Chcę zmienić pracę”. Celem jest więc właściwie zaplanowanie swo-
jego Ŝycia tak, aby aktywności z tych wszystkich sfer współgrały ze 
sobą.  

Więc nie tylko „co?” i „jak” , ale „czy w ogóle?... 
 

Jest to zapewne pytanie, które zawsze pojawia się w pracy z klien-
tem, choć nie zdarza się, Ŝeby ktoś powiedział, Ŝe w ogóle nie chce 
pracować. Osoby, które są długo na urlopie bardzo chcą wracać. Wi-
doczne to było wówczas, gdy pomiędzy spotkaniami wróciły one do 
pracy. Na kolejnym spotkaniu były bardzo odmienione, tryskające 
energią. RóŜnica ta była bardzo widoczna. JeŜeli kogoś udaje się zak-
tywizować, to jest to bardzo efektowne.  
 

Czego nauczyliby ście doradców, których wdra Ŝaliby-
ście w prac ę z osobami pracuj ącymi lub zamierzaj ą-
cymi pracowa ć w elastyczny sposób?  

 
W zasadzie niczego, czego doradca juŜ by nie umiał, przede 

wszystkim jednak uwaŜnego słuchania. PodąŜaj za klientem i bądź 
otwarty na jego ukryty plan. O to chyba chodzi w doradzaniu. 
 

Dziękuj ę za podzielenie si ę refleksjami. 
 
 
Analizując refleksje doradców, mających doświadczenie w pracy       

z „Elastycznymi” pracownikami moŜna dojść do ciekawych wniosków 
na temat ich funkcjonowania zawodowego. Nadanie rysu elastyczno-
ści swojej roli zawodowej oznacza dokonanie swoistego przeglądu 
własnych kompetencji osobowościowych, nawyków związanych z pra-
cą oraz przeformułowania celów zawodowych. Praca w wygodniej-
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szych warunkach, dopasowanych w większym stopniu do pracownika 
i jego potrzeb, a mniej dyktowanych przez tradycyjne formy, to rów-
nieŜ zmiana stosunków pracownik – szef. Dobrze przygotowany do-
radca, który rozumie, specyfikę i niebezpieczeństwa związane z pracą 
w wygodniejszych dla pracownika warunkach (a za taką uwaŜana jest 
często telepraca i inne formy pracy elastycznej) jest odpowiednią oso-
bą, która przez proces zmian pomoŜe przejść. Mamy nadzieję, Ŝe 
spostrzeŜenia doradców pozwolą na sprawniejsze organizowanie 
wsparcia doradczego dla osób pracujących, podejmujących się wysił-
ku godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego. 

5.2. OPISY PRZYPADKÓW 

W edukacji zawodowej specjalistów pracujących z ludźmi waŜne 
miejsce zajmują analizy przypadków wziętych z Ŝycia i praktyki dorad-
czej. Łączenie nakreślonych przez teoretyków koncepcji z poradami 
doradców, posiadających doświadczenia w rozwiązywaniu konkret-
nych problemów, było podstawowym załoŜeniem przy opracowywaniu 
tej publikacji. Mając na uwadze profesjonalizm oraz autonomię dorad-
ców i specjalistów sięgających po to opracowanie, przekazujemy opi-
sy prawdziwych przypadków, jako materiał do wyciągania własnych 
wniosków lub polemiki ze wskazanymi w poszczególnych przypad-
kach sugestiami doradczymi.  

W pierwszej kolejności zaprezentowano przypadek kobiety uczest-
niczącej w projekcie doradczo-szkoleniowym, godzącym Ŝycie zawo-
dowe i rodzinne osób przebywających na urlopie macierzyńskim. Miał 
on na celu przeciwdziałanie dezaktualizacji kompetencji zawodowych 
w trakcie sprawowania opieki rodzicielskiej. Elastyczna forma pracy, 
połączona ze wsparciem doradczym, moŜe być zastosowana jako 
przejściowa między wycofaniem z aktywności zawodowej a pełnym 
zatrudnieniem. W dalszej kolejności przedstawiono inne modelowe 
przypadki, które zdiagnozowano w projekcie testującym wdroŜenie 
przy wsparciu doradców osobistych elastycznych form zatrudnienia. 
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5.2.1. ZOFIA – SZKOLENIA I PORADNICTWO  
NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM 

Zofia ma 33 lata i jest męŜatką z trójką dzieci; jedno w wieku 8 lat 
oraz bliźniaki w wieku 3 lat. Od 8 lat przebywa na urlopie wychowaw-
czym. Ostatnio zatrudniona była na stanowisku pracownika biurowe-
go. Zamieszkuje wraz z rodziną w czteropokojowym, własnościowym 
mieszkaniu. Jej stan materialny jest przeciętny. MąŜ prowadzi własną, 
jednoosobową firmę. Pani Zofia posiada wykształcenie maturalne. 
Dalszej nauki nie podjęła, „bo uwaŜała się za mało zdolną i uznała, Ŝe 
sobie nie poradzi”. 

O projekcie dowiedziała się z ogłoszeń w prasie. Bardzo zaintere-
sowała ją moŜliwość szkoleń oraz fakt, Ŝe udział w projekcie będzie 
bezpłatny.  

5.2.1.1. Grupowa i indywidualna sesja doradcza 

Analiza uŜytych podczas sesji grupowej metod testowych i kwe-
stionariuszowych dostarczyła wstępnych informacji o zasobach, moŜ-
liwościach i ograniczeniach klientki. Do zasobów zaliczono: zdolność 
do kompromisów, podporządkowania się zasadom panującym w gru-
pie, a w zakresie cech osobowości zaobserwowano wyraźne nakiero-
wanie na ludzi, chęć udzielania pomocy, potrzebę kontaktu i bycia do-
cenioną. Pojawiły się problemy w określeniu i nazwaniu własnych 
moŜliwości oraz mocnych stron. W zakresie oczekiwań zawodowych 
kwestionariusze wskazywały na preferencje metodyczne. Osoby takie 
lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod. Preferują 
pracę pod kierunkiem i kontrolą innych, według otrzymanych instrukcji. 
Nie lubią teŜ niespodzianek. Pani Zofia jest osobą pracowitą, jedno-
cześnie nie ma wiary w moŜliwość zrealizowania własnych oczekiwań, 
związanych z karierą. Bardziej koncentruje się na zewnętrznych czyn-
nikach oddziałujących na jej przebieg, niŜ na własnych zasobach i ak-
tywności. W zakresie wyznawanych przez nią wartości zdecydowanie 
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pierwsze miejsce zajmowała rodzina i dobro dzieci, następne zdrowie, 
a w dalszej kolejności praca. 

Następnym etapem udziału w projekcie były sesje indywidualne. 
Ich efektem miało być lepsze poznanie beneficjenta, zwłaszcza w za-
kresie funkcjonowania zawodowego i rodzinnego, poznanie jego po-
trzeb, w tym równieŜ szkoleniowych, oraz poznanie ewentualnych 
ograniczeń.  

5.2.1.2. Sytuacja zawodowa  

Pani Zofia w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie była na urlopie 
wychowawczym, a świadczenie z tego tytułu przysługiwać jej miało 
jeszcze przez dwa miesiące. Niewielka placówka państwowa, w której 
była poprzednio zatrudniona, znajdowała się w trakcie likwidacji. Pani 
Zofia została poinformowana przez pracodawcę, Ŝe jej miejsca pracy 
juŜ nie ma i moŜe wrócić jedynie na stanowisko techniczne, związane 
z obsługą maszyn poligraficznych lub zwolnić się z pracy. Gdyby to 
pracodawca wypowiedział umowę, pani Zofii przysługiwałaby odpra-
wa, stąd pojawiła się z jego strony „propozycja” innego stanowiska, 
które najprawdopodobniej nie będzie pracownikowi odpowiadało i sam 
się zwolni. Taka sytuacja zawodowa nie była niestety wyjątkowa. Kilka 
uczestniczek projektu zgłaszało, Ŝe były szykanowane w pracy                 
w związku z zajściem w ciąŜę i korzystaniem z urlopu wychowawcze-
go. Miejsce pracy pani Zofia wspominała raczej dobrze, czuła się tam 
potrzebna, miała duŜo obowiązków, prowadziła dokumentację, część 
księgowości firmy, ale teŜ musiała zajmować się obsługą klienta. Sie-
bie w środowisku pracy opisywała jako osobę cichą, podporządkowa-
ną, prawie nigdy niewyraŜającą swojego zdania, a tym bardziej sprze-
ciwu. Z większością współpracowników układało się dobrze, chociaŜ 
teraz z perspektywy czasu uwaŜa, Ŝe był to głównie wynik jej uległo-
ści. Mimo tego w okresie, gdy pracowała, czuła się dobrze, miała wła-
sne pieniądze i poczucie, Ŝe nie jest od nikogo zaleŜna. Towarzyszyło 
jej jednocześnie stale przekonanie, Ŝe praca w biurze nie jest jej po-
wołaniem, które połączone było z chęcią wykonywania bardziej 
twórczego zawodu, związanego z jej zdolnościami manualnymi i wraŜ-
liwością artystyczną. Marzyła o pracy w redakcji gazety lub agencji re-
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klamowej. Mówiąc o tym, od razu jednak dodawała: „To tylko marze-
nia, nie mam siły przebicia, nie wierzę w siebie, wszystkiego się boję”. 

Od momentu urodzenia pierwszego syna pani Zofia przebywała 
na urlopie wychowawczym. Zapytana, czy nie myślała wcześniej                    
o powrocie do pracy, odpowiedziała, Ŝe opieka nad dziećmi wydawała 
się jej czymś oczywistym. Spełniała się bardzo w roli matki, ale jedno-
cześnie widziała, Ŝe wszelkie obowiązki domowe spoczywają tylko na 
niej. MąŜ w ogóle nie włączał się w prace domowe ani czynności 
opiekuńcze. Bała się więc, Ŝe powrót do pracy będzie oznaczał trud-
ności w funkcjonowaniu rodziny. MąŜ finansowo zapewniał byt mate-
rialny rodzinie, więc tym bardziej po urodzeniu drugiej córki nie widzia-
ła powodu ani moŜliwości powrotu do pracy. Praktycznie przez cały 
czas trwania urlopu wychowawczego pani Zofia wykonywała drobne 
prace chałupnicze, które znacznie zasilały budŜet domowy. Niestety 
pani Zofia nie doceniała własnego wysiłku, uznając to tylko za mały 
dodatek. Po głębszej analizie okazało się, Ŝe od kilku lat te dodatkowe 
zajęcia, najczęściej wykonywane w nocy, po wypełnieniu obowiązków 
domowych, pozwalały jej mieć pieniądze na własne wydatki, takie jak: 
ubrania, kosmetyki itp. Pani Zofia z jednej strony bardzo chciała iść do 
pracy, jak to określiła, aby „nie być od nikogo zaleŜną”, z drugiej stro-
ny, martwiła się, Ŝe nie pogodzi tego z obowiązkami domowymi i opie-
ką nad dziećmi. 

5.2.1.3. Sytuacja rodzinna 

Pani Zofia jest męŜatką od 11 lat. Ma troje dzieci i opiekuje się ni-
mi samodzielnie, czasem korzystając z pomocy matki, sporadycznie 
teściowej. O dzieciach opowiadała z entuzjazmem, była dumna z ich 
osiągnięć. JuŜ wstępne rozmowy pokazały, Ŝe z punktu widzenia pani 
Zofii Ŝycie małŜeńskie nie było dla niej w pełni satysfakcjonujące. Mo-
del rodziny od początku był związany ze sztywnym podziałem ról. Pa-
ni Zofia w sposób niejako automatyczny przyjęła na siebie wszystkie 
obowiązki domowe, takie jak: sprzątanie, gotowanie, pranie itd. Jed-
nocześnie nadal pracowała. MąŜ po pracy nie włączał się w prace 
domowe, odpoczywał przed telewizorem. Często krytykował panią Zo-
fię, Ŝe źle posprzątała, Ŝe niesmacznie gotuje itp. Komentarze te były 
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bolesne, ale pani Zofia uwaŜała, Ŝe mąŜ pewnie ma rację, Ŝe to ona 
powinna się bardziej starać.  

Moment urodzenia pierwszego syna był przełomowy w Ŝyciu całej 
rodziny. Dla pani Zofii fakt zostania matką był bardzo satysfakcjonują-
cy i wyczekiwany. W sposób naturalny przejęła opiekę nad dzieckiem. 
MąŜ nie włączał się, mimo zachęt z jej strony. Pani Zofia uznała te za-
chowania za coś zupełnie oczywistego, co od zawsze obserwowała               
w swojej i innych rodzinach. 

Skorzystanie z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego wydawa-
ło się dla obojga małŜonków czymś oczywistym i wypływało głównie            
z przekonania, Ŝe kobieta stworzona jest do Ŝycia domowego, a praca 
jest rodzajem fanaberii, z którą naleŜy skończyć, kiedy pojawiają się 
dzieci. Pani Zofia pamięta, Ŝe w ogóle nie brała pod uwagę własnej 
kariery zawodowej. Pod koniec pierwszego urlopu wychowawczego 
pani Zofia ponownie zaszła w ciąŜę, urodziła drugą córeczkę i nadal 
kontynuowała urlop wychowawczy w pełnym wymiarze.  

Lansowane przez rodzinę przekazy związane były przede wszyst-
kim z dość sztywnym spostrzeganiem ról rodzinnych. Matka pani Zofii 
mimo, Ŝe sama pracuje zawodowo, nigdy nie wspierała córki w dąŜe-
niach do rozwoju kariery. Wręcz przeciwnie, podkreślała, Ŝe jej miej-
sce jest przy męŜu, Ŝe to męŜczyźni kierują rodziną, Ŝe ona powinna 
się podporządkować i nie dyskutować. Pani Zofia wychowana była              
w przekonaniu, Ŝe kobiety powinny koncentrować się głównie na po-
trzebach dzieci i rodziny, własne pragnienia realizując na końcu lub 
wcale. 

JeŜeli chodzi o spostrzeganie siebie w roli zawodowej, wstępne 
dane od beneficjentki, np. arkusze testowe wyraźnie pokazały, Ŝe jest 
ona osobą nieśmiałą, z bardzo niską samooceną, zarówno w zakresie 
własnych uzdolnień, potencjałów, ale teŜ skuteczności i poczucia 
sprawstwa, uwaŜa się za osobę podporządkowaną, która nie wypo-
wiada własnego zdania, gdyŜ uwaŜa, Ŝe to, co ma do powiedzenia 
„jest mało wartościowe, Ŝe inni wiedzą lepiej”; jednocześnie prezentu-
je przekonania, Ŝe dobra i satysfakcjonująca praca wymaga specjal-
nych uzdolnień albo znajomości i naleŜy się nielicznym wybrańcom. 
Tego typu postawy świadczyły o bardzo niskim poczuciu własnej war-
tości i sprawstwa. Miało to ścisły związek z szeregiem lęków, zwłasz-
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cza przed zmianą. Pani Zofia uwaŜała, Ŝe nowej pracy nie znajdzie na 
pewno, Ŝe ona jest za słaba, a rynek pracy jest nieprzychylny i groźny.  

W trakcie tych pierwszych spotkań opisywała siebie takimi słowa-
mi: „całe Ŝycie jestem uległa, taka szara mysz”, „nie mam siły przebi-
cia”, „nie mogę siebie złapać w tym Ŝyciu”, „wszystkiego się boję”. 

5.2.1.4. Oczekiwania i potrzeby szkoleniowe 

Pani Zofia była bardzo zmotywowana do uczestnictwa w projekcie. 
Oczekiwała, Ŝe zdobędzie nowe umiejętności zawodowe, ale przede 
wszystkim, „Ŝe wyjdzie z domu do ludzi”. Bardzo trudno było jasno 
sformułować jej oczekiwania szkoleniowe, gdyŜ nie miała moŜliwości 
powrotu do poprzedniego miejsca pracy i stała przed koniecznością 
poszukiwania nowego zatrudnienia. Dotąd zajmowała się sprawami 
biurowymi. Po konsultacji z matką postanowiła, Ŝe weźmie udział                  
w szkoleniu z grafiki komputerowej, co miało zwiększyć jej szanse na 
rynku pracy w branŜy wydawniczej i reklamowej. Dodatkowo oczeki-
wała szkolenia z obsługi komputera, poniewaŜ nie posiadała takich 
umiejętności. 

Nieśmiało zaznaczała, Ŝe tak naprawdę chciałaby zajmować się 
malarstwem, ale od razu podkreślała, Ŝe to tylko mrzonki niemoŜliwe 
do zrealizowania. Zachęcana do przyjrzenia się tej moŜliwości rozwoju 
szybko się wycofywała, podkreślając, Ŝe to niepraktyczne i mało po-
waŜne zainteresowania, Ŝe powinna myśleć realnie. 

Dodatkowo ze strony trenera zostały zaproponowane szkolenia 
dotyczące umiejętności autoprezentacji, asertywności, warsztat roz-
woju osobowości oraz informacja zawodowa. Propozycje te zostały 
bardzo chętnie przyjęte. 

Jednostka odpowiedzialna w projekcie za szkolenia ustaliła z be-
neficjentką harmonogram szkoleń w wymiarze 150 godzin, które              
w głównym zakresie obejmowały grafikę komputerową oraz obsługę 
komputera. Dodatkowo zaplanowano: 20 godz. warsztatu rozwoju 
osobowości, 6 godzin autoprezentacji, 6 godzin informacji zawodowej 
i 6 godzin treningu asertywności. Pani Zofia w trakcie zajęć zostawiała 
młodsze dziecko w punkcie opieki nad dziećmi, który znajdował się             
w tym samym budynku, w którym odbywały się szkolenia. Obserwacja 
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zachowania pani Zofii w trakcie zajęć dawała moŜliwość jej poznania         
i nawiązania bliŜszego kontaktu oraz ustalenia, jakie efekty przynosi 
jej udział w projekcie.  

Zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych odbyły się po 
około 8 tygodniach trwania szkoleń zawodowych. Na tym etapie prze-
prowadzono równieŜ spotkanie indywidualne, słuŜące zorientowaniu 
się w sytuacji Ŝyciowej beneficjenta, zebraniu dotychczasowych re-
fleksji z uczestnictwa w zajęciach i ewentualnej korekcie planu szko-
leniowego, jeśli byłaby potrzeba. Pani Zofia była bardzo zadowolona             
z zajęć szkoleniowych (przede wszystkim dotyczących umiejętności 
obsługi komputera, które były dla niej nowością i bardzo ją zaciekawi-
ły). Zajęcia z grafiki komputerowej odbierała jako trudne, ale nieprze-
kraczające jej moŜliwości. Podkreślała, Ŝe bardzo duŜo pozytywnych 
doznań daje jej kontakt z innymi uczestniczkami projektu. Zorientowa-
ła się, Ŝe inne kobiety mają podobne do niej problemy, ale teŜ potrafią 
je róŜnie rozwiązywać i moŜna się od nich wiele nauczyć. Podkreślała 
równieŜ waŜność organizacji opieki nad dzieckiem, gdyŜ pokazało to, 
Ŝe córka świetnie adaptuje się do środowiska podobnego do przed-
szkolnego. Ponadto nie musiała korzystać w tym czasie z pomocy 
matki i czuła się przez to mniej zaleŜna. W zakresie sytuacji rodzinnej 
pani Zofia zauwaŜyła, Ŝe mąŜ po wstępnej akceptacji jej udziału               
w projekcie z czasem zaczął nieprzychylnie komentować jej częstsze 
wyjścia z domu. Nadal nie angaŜował się w opiekę nad dziećmi.  

Pani Zofia kontynuowała udział w szkoleniach, a poniewaŜ było 
juŜ pewne, Ŝe spotkamy się przy okazji zajęć warsztatowych ustaliły-
śmy, Ŝe dalsze cele osobiste będą ustalane na bieŜąco, zaleŜnie od 
jej potrzeb.  

5.2.1.5. Etap szkole ń interpersonalnych 

Szkolenia w projekcie odbywały się w komfortowy sposób, gdyŜ 
harmonogram był indywidualnie konsultowany i ustalany z kaŜdym 
beneficjentem. Grupy zajęciowe były dosyć małe, a często zajęcia od-
bywały się indywidualnie, gdyŜ trudno było skoordynować harmono-
gramy kilku osób. Sytuacja taka wystąpiła równieŜ w przypadku pani 
Zofii: zajęcia warsztatów osobistych odbyły się w formie indywidualnej, 
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natomiast pozostałe w czteroosobowej grupie. Fakt, Ŝe 20 godzin 
warsztatów stało się pracą indywidualną, bardzo wyraźnie wpłynął na 
jego charakter, przybierając raczej formę pogłębionego doradztwa, 
psychoedukacji, treningu, a nawet psychoterapii. Plusem było to, Ŝe 
tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb pani Zofii, natomiast mi-
nusem mniejsza moŜliwość wykorzystania takich technik szkolenio-
wych, jak: twórcza dyskusja, odgrywanie ról, ale przede wszystkim 
wymiana informacji zwrotnych po róŜnych ćwiczeniach. W tym przy-
padku taka szansa zaistniała na kolejnych zajęciach, które obywały 
się juŜ w grupie. 

5.2.1.6. Refleksje trenera osobistego 

JuŜ pierwsze dwa spotkania dostarczyły wielu informacji o pani 
Zofii. Przede wszystkim pokazały one, Ŝe o swoich sprawach właści-
wie z nikim nie rozmawiała, nie dzieliła się tym, co czuła, myślała, 
czego pragnęła, a bardzo takich rozmów potrzebowała. W zakresie 
zasobów bardzo przydatna w sytuacjach zawodowych mogła być nie-
wątpliwie umiejętność podporządkowania i dąŜenia do kompromisów, 
a takŜe ciepło, troskliwość, pracowitość, obowiązkowość, umiejętność 
słuchania i chęć pomagania ludziom, ponadto zdolności manualne             
i plastyczne.  

Ograniczeniem na pewno była nieadekwatnie niska samoocena, 
nieumiejętność rozpoznawania i wyraŜania własnych potrzeb i ocze-
kiwań oraz brak asertywności.  

Z punktu widzenia trenera na tym etapie największą trudnością by-
ło niezagłębianie się w problemy emocjonalne i rodzinne pani Zofii. 
Wyczuwalne były jednak problemy natury emocjonalnej oraz dotyczą-
ce sfer konfliktów wewnątrzpsychicznych i stosowanych mechani-
zmów obronnych. RównieŜ wypowiedzi dotyczące funkcjonowania 
podsystemu małŜeńskiego mogły sugerować pewne problemy, choćby 
w zakresie komunikacji, współpracy w prowadzeniu domu i wychowa-
niu dzieci. 

Jednak świadomie nie podejmowałam głębszej pracy nad tymi te-
matami wiedząc, Ŝe liczba spotkań i zakres tematyczny nie obejmuje 
psychoterapii. Ograniczyłam się raczej do udzielenia informacji doty-



RÓWNOWAGA 

266 

czących moŜliwości zmiany i poinformowałam panią Zofię, o tym, 
gdzie ewentualnie moŜe skorzystać z psychoterapii oraz Ŝe istnieje 
moŜliwość uczestniczenia w terapii małŜeńskiej. W ramach doradztwa 
osobistego postanowiłam skupić się na pomocy w sformułowaniu ce-
lów rozwoju osobistego, wesprzeć w dąŜeniu do powrotu na rynek 
pracy i zaplanować ścieŜkę szkoleniową. 

Wówczas jednak czułam swoją rolę doradcy jako ograniczenie,            
w tym sensie, Ŝe posiadając pewną wiedzę, doświadczenie, nie moŜ-
na z nich w pełni korzystać. Z perspektywy czasu wiem, Ŝe do innych 
działań psychologicznych czy psychoterapeutycznych nie miałam             
w tym momencie i miejscu ani upowaŜnienia i prawa.  

Zaproponowałam takŜe wspólne spotkanie, w ramach którego 
mąŜ mógłby się więcej dowiedzieć o projekcie i jego celach, gdyŜ ta 
wiedza mogłaby mu pomóc lepiej zrozumieć sytuację Ŝony. Nie był 
jednak zainteresowany. Warto włączać współmałŜonka w proces do-
radztwa. Wspólne spotkanie moŜe pomóc zrozumieć współmałŜon-
kom, Ŝe rozwój indywidualny nie musi być zagroŜeniem dla spójności 
małŜeństwa, a wręcz przeciwnie, znacznie podnosić poziom komfortu 
w związku. 

Kontakt indywidualny związany był z pracą nad następującymi te-
matami: samoocena; Ja w pracy, Ja w rodzinie, Ja w grupie oraz pla-
ny na przyszłość. Początkowe spotkania koncentrowały się głównie na 
pracy nad adekwatnym obrazem własnej osoby. Obejmowały one róŜ-
ne techniki oddziaływania psychologicznego, głównie związane z po-
dejściem poznawczym, gdzie podstawą do zmiany zachowania jest 
zmiana myślenia o sobie. SłuŜyły temu zadania, w którym np. propo-
nowałam wypisanie własnych moŜliwości, a następnie po przeanali-
zowaniu listy, próbę ponownego jej uzupełniania. Jednym z zadań by-
ło wypisanie własnych ograniczeń, a następnie ich weryfikacja i pod-
danie pozytywnym przeformułowaniom. Część spotkań poświęcona 
była na zdiagnozowanie negatywnych przekonań na temat siebie            
i otaczającego świata, które nieświadomie mogły wpływać na funkcjo-
nowanie klientki. Wymagało to sięgnięcia do lat wcześniejszych, przy-
pomnienia sobie, jakie przekonania, postawy reprezentowały bliskie 
pani Zofii osoby. Na bieŜąco tworzona była lista takich przekonań               
i związanych z nimi konkretnych myśli oraz zachowań. Analiza ta po-
zwoliła pani Zofii uświadomić sobie, jak źle o sobie myślała, jak bar-
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dzo bała się świata, ale przede wszystkim jak ogromny wpływ takie 
przekonania miały na podejmowane decyzje i zachowania. Przykła-
dowo przekonanie, Ŝe „inni są zdolni, ja jestem zwyczajna, szara mysz 
i zawsze tak będzie” rodzi myśli, Ŝe nie warto się starać, wykazywać 
inicjatywy, bo i tak nie przyniesie to zmiany. Takie myśli miały od-
dźwięk afektywny, oczywiście negatywny, wiązały się z lękiem, smut-
kiem, złością kierowaną do siebie. Człowiekowi, który głównie czuje 
lęk i smutek bardzo trudno jest się zmobilizować do działania, więc              
w jego Ŝyciu faktycznie nic się nie zmienia. Jest to rodzaj pętli nega-
tywnych sprzęŜeń zwrotnych w ujęciu systemowym, zespół wyuczonej 
bezradności lub konsekwencja wewnątrzpsychicznego konfliktu dąŜe-
nie – unikanie. NiezaleŜnie od tego jak nazwiemy to zjawisko, jest ono 
niekorzystne i nie ułatwia rozwoju osobistego. 

Pani Zofia miała szereg negatywnych przekonań na własny temat, 
dotyczących właściwie wszystkich sfer jej Ŝycia. Podczas wspólnej 
pracy starałam się połoŜyć nacisk głównie na sfery najwaŜniejsze, 
czyli dotyczące roli Ŝony, matki i pracownika. Klimat spotkań począt-
kowo był związany z odreagowaniem wielu trudnych emocji, skumu-
lowanych przez lata i nigdy niewyraŜonych. PoniewaŜ rozłoŜone były 
one w czasie kilku tygodni, juŜ po paru z nich widać było zmiany w za-
chowaniu. Pani Zofia przychodziła na spotkania bardziej rozluźniona, 
chętniej podejmowała proponowane zadania, częściej wyraŜała wła-
sne zdanie i przekonania bez płaczu.  

Część czasu poświęcono na omówienie sytuacji w małŜeństwie. 
W tym aspekcie starałam się zachować, na ile to moŜliwe neutralność. 
Słuchałam, ale teŜ starałam się pokazywać pani Zofii jej funkcjonowa-
nie w systemie rodzinnym i jej wpływ na ten system. W dialogu tym 
podejście systemowe okazało się ponownie wielce pomocne. Klientka 
zachęcana do śledzenia pętli sprzęŜeń zwrotnych między nią a mę-
Ŝem, zorientowała się lepiej w tym, co moŜna zrobić, Ŝeby coś się 
zmieniło. Przykładem moŜe być omówienie sytuacji, kiedy jak twierdzi-
ła, mąŜ jej nie słuchał, nie zwracał na nią uwagi. Pani Zofia wycofywa-
ła się wtedy, była smutna. MąŜ najprawdopodobniej nie wiedząc, jak 
to jest dla niej waŜne, jeszcze mniej zwracał na nią uwagę itd. W wy-
niku omówienia tego mechanizmu pani Zofia podjęła małe, delikatne 
próby wyraźniejszego wyraŜania swoich potrzeb, nie w formie preten-
sji, smutku czy Ŝalu, lecz bardziej wprost. Okazało się, Ŝe mąŜ był 
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czasem gotów spełnić te oczekiwania, a to przyniosło polepszenie at-
mosfery między małŜonkami i w całej rodzinie. Oczywiście zmiany po-
dejmowane przez panią Zofię nie były ani drastyczne, ani szybkie             
i towarzyszył im początkowo ogromny lęk, ale stopniowo w miarę 
orientacji, Ŝe nic nie grozi stabilności systemu rodzinnego podejmowa-
ła kolejne kroki. 

Wydaje się, Ŝe przypadkowa sytuacja spotkań indywidualnych by-
ła czymś niezmiernie potrzebnym pani Zofii. Pozwoliło to odreagować 
w intymnej atmosferze szereg skumulowanych, wypieranych dotąd 
emocji i dzięki temu spokojniej zająć się omawianiem konkretnych 
problemów. W zgodzie z zasadami treningu osobistego starałam się 
głównie bazować na zasobach i potencjałach pani Zofii, uznając, Ŝe 
jak dotąd ich sobie nie uświadamiała i nie wykorzystywała wystarcza-
jąco. Spotkania indywidualne stały się bazą do zajęć w grupie, pozwa-
lając pani Zofii korzystać z kolejnych zajęć z mniejszym poziomem 
napięcia i lęku. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z klientem o tak 
obniŜonym poczuciu własnej wartości, naleŜy uwaŜać na poziom wła-
snego zaangaŜowania w spotkaniach i aktywność. Osoby o podob-
nym typie osobowości mogą nieświadomie prowokować do przyjęcia 
względem nich postawy dominującego autorytetu lub wybawiciela 
ofiary, co w konsekwencji moŜe tylko utrwalić zaleŜnościowy typ funk-
cjonowania u klienta. Niejednokrotnie wymaga to wiele cierpliwości, 
Ŝeby pozwolić klientowi samemu dojść do pewnych wniosków, gdy 
mamy juŜ w głowie gotowe hipotezy i propozycje rozwiązań. Bardzo 
trudnym jest równieŜ zachowanie neutralności i metapozycji wzglę-
dem całego systemu rodzinnego klienta. W opisywanym przypadku 
dosyć łatwo moŜna ulec załoŜeniu, Ŝe pani Zofia jest ofiarą męŜa de-
spoty i krytykanta oraz najlepiej naleŜałoby ją od niego uwolnić. Takie 
podejście moŜe w konsekwencji doprowadzić do jeszcze większego 
kryzysu rodzinnego. Natomiast systemowe rozumienie rodziny daje 
moŜliwość zobaczenia jej jako pewnej całości, wprawdzie zbudowanej 
z indywidualnych elementów, ale stale wzajemnie na siebie oddziału-
jących. Zachęcenie klienta do przyjęcia, chociaŜ na moment metapo-
zycji czy teŜ zachęcenie do spojrzenia z perspektywy pozostałych 
członków rodziny na tę samą sprawę, często pozwala na odkrycie 
nowych aspektów sytuacji, a w konsekwencji wpływa na większe ro-
zumienie siebie i innych. 
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Kolejne zajęcia doradcze odbywały się w małych, czteroosobo-
wych grupach. Pozwalało to dostosować tematykę do potrzeb i ocze-
kiwań uczestniczek. Wszystkie stały przed wizją poszukiwania nowe-
go miejsca pracy, a więc temat ten dominował podczas zajęć, zwłasz-
cza z autoprezentacji i informacji zawodowej.  

Początkowo w grupie pani Zofia była raczej wycofana, słuchała 
uwaŜnie innych, stopniowo jednak coraz częściej spontanicznie zabie-
rała głos, odnosiła się równieŜ bezpośrednio do innych uczestniczek. 
W ramach zajęć odbyły się ćwiczenia związane z przygotowaniem 
CV, listu motywacyjnego oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz in-
dywidualnych zadań włączono równieŜ odgrywanie konkretnych sce-
nek z potencjalnej rozmowy o pracę. Pani Zofia po raz pierwszy spo-
tkała się z taką formą jak cv, list motywacyjny, nigdy wcześniej nie sta-
rała się o pracę w ten sposób. Zatem zajęcia wyposaŜyły ją w kon-
kretne umiejętności. Dodatkowo usłyszała informacje zwrotne od in-
nych uczestniczek, jak jest spostrzegana, a w większości były to re-
fleksje bardzo wspierające. Jedne z zajęć poświęciłam na zapoznanie 
uczestniczek z moŜliwościami poszukiwania pracy przez Internet. 
Okazało się, Ŝe Ŝadna z pań nie miała stałego dostępu do sieci, ani 
nie potrafiła z niej korzystać. Pani Zofia w wyniku zajęć skutecznie 
namówiła męŜa na zainstalowanie Internetu w domu. Zajęcia z aser-
tywności związane były głównie z nauką wyraŜania własnych potrzeb, 
zarówno wśród bliskich, jak i w Ŝyciu zawodowym. Część czasu po-
święcono na tematykę skutecznego odmawiania. Intymna atmosfera 
zajęć w tak małej grupie pozwalała na znaczny poziom zaangaŜowa-
nia uczestniczek w przyglądanie się róŜnym własnym problemom, na 
szczere dzielenie się doświadczeniami czy teŜ twórczą dyskusję nad 
jakimś konkretnym przykładem z Ŝycia. Między innymi bardzo wy-
mierną korzyścią z zajęć było nawiązanie nowych kontaktów. Kiedy 
pozostałe uczestniczki dowiedziały się, Ŝe pani Zofia zajmuje się rę-
kodziełem zaproponowały, Ŝeby przyniosła i pokazała, co robi. Na na-
stępnych zajęciach prezentowała swoje prace, które wzbudziły podziw 
i podobno zostały rozkupione od ręki, a pani Zofia dostała kolejne za-
mówienia. Zajęcia w grupie dają ogromne moŜliwości nabywania, tre-
nowania i utrwalania umiejętności interpersonalnych. Zwłaszcza klien-
ci, którzy mają problemy w funkcjonowaniu w grupie mogą w bez-
piecznych warunkach, pod opieką trenera, zmierzyć się z własnymi 



RÓWNOWAGA 

270 

problemami i ograniczeniami. Wiele technik moŜna skutecznie wyko-
rzystać tylko w grupie. 

5.1.2.7. Refleksje klientki 

Po zakończeniu wszystkich szkoleń, które trwały w sumie prawie 
pół roku odbyło się spotkanie podsumowujące. Pani Zofia podkreślała 
swoje ogromne zadowolenie z udziału w projekcie. Przede wszystkim 
akcentowała to, Ŝe udało jej się wyjść z domu i zobaczyć, Ŝe obowiąz-
ki domowe nie są wcale przez to zaniedbane, wystarczyło tylko prze-
myśleć i inaczej zarządzać czasem. Dzięki moŜliwości zostawiania 
najmłodszej córki i syna w punkcie opieki zorientowała się, Ŝe spokoj-
nie moŜe posłać je do przedszkola, a przez to zyskać większą dyspo-
zycyjność, chociaŜby na rynku pracy. Szkolenia w zakresie obsługi 
komputera przydawały jej się głównie w codziennym Ŝyciu, np. przy 
korzystaniu z Internetu. W sieci szukała inspiracji do swoich artystycz-
nych zainteresowań. Zapisała się równieŜ, juŜ sama, na kurs rysunku         
i portretu w pobliskim liceum plastycznym. Udział w zajęciach sprawiał 
jej duŜą satysfakcję. W zakresie treningu osobistego zauwaŜyła, Ŝe 
jest pewniejsza siebie, nie poddaje się tak łatwo jak kiedyś. Zoriento-
wała się równieŜ we własnych zasobach i moŜliwościach. Doszła do 
wniosku, Ŝe powinna robić to, co lubi. Zaczęła teŜ się zastanawiać nad 
współpracą z galeriami. Jednak realizację tego pomysłu odkładała na 
przyszłość, gdyŜ na pierwszym planie są dla niej dzieci. Natomiast 
obecnie kaŜdą wolną chwilę poświęca na robienie dekoracji teatral-
nych dla osiedlowego domu kultury. Niestety praca ta ma charakter 
niestały, sezonowy i nie wiąŜą się ze stabilizacją ani finansową, ani 
ubezpieczeniową. Oficjalnie pani Zofia pozostawała nadal osobą bez-
robotną. W zakresie sytuacji rodzinnej relacja z męŜem nie uległa 
większej zmianie. Klientka twierdziła, Ŝe nadal nie pomaga jej i nie 
angaŜuje się w obowiązki domowe oraz wychowawcze. Zdarzały się 
kłótnie i nieporozumienia. Zmieniło się natomiast podejście pani Zofii 
to tego problemu, a krytyka ze strony męŜa nie robiła juŜ na niej takie-
go wraŜenia, potrafiła bronić swojego zdania. Często jednak „dla świę-
tego spokoju” ustępowała. W kontaktach z dziećmi stała się mniej lę-
kowa i nadopiekuńcza. Starała się równieŜ więcej od nich wymagać. 
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Zaczęła inaczej postrzegać swoją rolę w rodzinie, a to, co robiła dla 
bliskich, widziała równieŜ w kategorii pracy na rzecz rodziny, a nie tyl-
ko powinności i troski. Postanowiła, Ŝe do czasu pójścia bliźniaków do 
przedszkola nie będzie intensywnie poszukiwać pracy, ale nadal do-
rabiać wykonując ją w domu. Wyraziła równieŜ chęć uczestniczenia            
w innych działaniach w ramach projektu, jeŜeli będzie to tylko moŜli-
we. 

5.2.1.8. Podsumowanie 

Z punktu widzenia trenera osobistego zaszły wyraźne zmiany             
w zakresie funkcjonowania beneficjentki. Dotyczyły one zwłaszcza 
uświadomienia sobie własnych potrzeb, oczekiwań od innych, ale teŜ          
i marzeń. Pani Zofia nauczyła się bardziej adekwatnie oceniać siebie, 
dostrzegać własne moŜliwości i ograniczenia. Nastąpiły równieŜ nie-
wielkie, ale korzystne zmiany w systemie rodzinnym, takie jak: popra-
wa komunikacji z męŜem, jaśniejsze wypowiadanie oczekiwań wzglę-
dem niego i dzieci oraz coraz częstsze próby egzekwowania ich. 

W zakresie sytuacji zawodowej beneficjentka zyskała większy 
wgląd w moŜliwości dzisiejszego rynku pracy, nauczyła się konkret-
nych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. Więcej dowie-
działa się równieŜ o własnych ograniczeniach, zarówno osobowo-
ściowych, jak i tych związanych z zaległościami edukacyjnymi. UwaŜa 
jednak, Ŝe w tym momencie nie jest jeszcze gotowa na podjęcie stu-
diów, chociaŜ bardzo by chciała. Uświadomiła sobie równieŜ, Ŝe moŜe 
spełniać się nie tylko w roli matki, ale równieŜ zawodowo i towarzysko.  

Niewątpliwym sukcesem pani Zofii jest to, Ŝe odnalazła własne 
pasje, ma dzięki temu coś, czym moŜe się zająć sama, dla siebie              
i własnych korzyści emocjonalnych oraz materialnych. Poszerzyła za-
kres zainteresowań, co teŜ zwiększa jej szanse na rynku pracy. 
Wcześniej nie wiedziała nawet, jakiego ogłoszenia o pracę mogłaby 
szukać, na tym etapie zaś ma juŜ przynajmniej kilka pomysłów. Mimo 
zachęty, aby próbowała aktywniej szukać pracy, nie była w stanie się 
tego podjąć, chociaŜ duŜym krokiem było wysłanie kilku cv i pójście na 
rozmowę wstępną, jeszcze w trakcie szkoleń. WaŜne jest, aby pamię-
tać o podąŜaniu za klientem i jego potrzebami i czasem naleŜy za-
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przestać dalszych oddziaływań doradczych, dając klientowi moŜliwość 
swobodnego rozwoju w zgodzie z własnym tempem i wartościami. 
Wbrew pozorom nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy obserwujemy             
u klienta spory potencjał, z naszej perspektywy, nie w pełni wykorzy-
stany. Pomocne moŜe być wtedy spojrzenie z metapozycji na relację 
siebie z klientem i analiza własnych uczuć, potrzeb, dąŜeń, marzeń.               
W tym celu warto wykorzystać ogromne moŜliwości, jakie daje super-
wizja, czyli moŜliwość konsultacji z własnym trenerem rozwoju zawo-
dowego. Takie „odskoczenie” od relacji moŜe wnieść nowe spojrzenie 
na klienta, ale i na siebie. 
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5.2.2. MARIA I IZOLACJA TOWARZYSKA 

Maria wszystkie obowiązki wykonuje w domu. Jej praca polega na 
wprowadzaniu danych do odpowiedniego systemu komputerowego. 
Zajmuje się kilkumiesięcznym dzieckiem. Doradca określił wspólnie               
z nią jej najwyraźniejsze cechy osobowości i doszedł do wniosku, Ŝe 
predysponują one ją do korzystania z elastycznej formy pracy, jaką 
jest telepraca (m.in. wysoka wewnątrzsterowność, sumienność                 
w NEO-FFI). Przed rozpoczęciem telepracy istniała obawa ze strony 
Marii, iŜ wykonywanie obowiązków zawodowych w domu będzie za-
bierało jej większość czasu (wraz z nocami i weekendami).  

Obawy nie sprawdziły się jednak – Maria z powodzeniem godzi 
Ŝycie rodzinne z zawodowym. Pogląd ten potwierdził równieŜ praco-
dawca Marii (jakość i wydajność pracy elastycznej ocenia jako lepszą 
niŜ przed zastosowaniem telepracy). Doradca przyjął, Ŝe jest to wynik 
między innymi predyspozycji osobowościowych i właściwego dopaso-
wania pracownika do takiej formy organizacji pracy. 

5.2.2.1. Problem 

Maria skarŜy się na brak kontaktów towarzyskich (szczególnie 
tych ze środowiska zawodowego), róŜnorodności „dnia codziennego” 
wynikającej ze zmienności wykonywanych zadań, zmienności środo-
wiska i otoczenia. Obawia się, Ŝe sytuacja ta spowoduje niechęć do 
obecnie wykonywanej elastycznie pracy, tzn. Ŝe nuda dnia codzien-
nego zmęczy ją szybko i zniechęci do pracy. 

5.2.2.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych 
spotkań, tzw. „operatywek”, podczas których pracownicy ustnie (mogą 
równieŜ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji obowiązków             
i zadań. Spotkania mogą odbywać się co tydzień lub dwa tygodnie               
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w zaleŜności od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Podczas spotkań 
pracownicy mogą mieć równieŜ moŜliwość dyskusji na temat bieŜą-
cych spraw zawodowych. Dyskusje pozwoliłby klientce na podtrzymy-
wanie relacji interpersonalnych, być moŜe nie tylko o charakterze za-
wodowym. 

5.2.2.2. Komentarz doradcy zawodowego 

W przypadku Marii najlepszym rozwiązaniem byłoby zachęcanie 
do wzmacniania kontaktów towarzyskich. Doradca zasugerować moŜe 
Marii intencjonalne i świadome planowanie spotkań ze znajomymi czy 
wspólnych wyjść z koleŜankami z pracy. Mogą one „złamać” rutynę, 
dostarczyć nowych wraŜeń i zapobiec poczuciu wyobcowania. W sy-
tuacjach, gdy klientowi brakuje spotkań z ludźmi, naleŜy wyjaśnić, jak 
waŜne jest utrzymanie kontaktów społecznych dla zachowania rów-
nowagi psychicznej, dlaczego naleŜy dbać o kontakty społeczne. 
MoŜna teŜ zaproponować sposoby i proste techniki słuŜące utrzyma-
niu kontaktów społecznych, dodatkowo rozwaŜyć moŜliwości zmiany 
dotychczasowego systemu pracy z wykonywanej wyłącznie w domu 
na częściowo wykonywaną w domu i w pracy. NaleŜy jednak wspólnie 
zastanowić się, jak zorganizować w tym czasie opiekę nad dzieckiem. 
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5.2.3. WIESŁAW I UNIKANIE PRACY 

Wiesław jest telepracownikiem z częściowo zadaniowym czasem 
pracy. Z jego deklaracji wynika, iŜ uzyskał od swojego pracodawcy 
bardzo duŜą dowolność w ustalaniu czasu pracy. Wiesław jest zaopa-
trzeniowcem w piekarni.  

Cechy osobowościowe Wiesława (tendencja do zewnątrzsterow-
ności oraz skrajnie niska sumienność w NEO-FFI) pozwalają przy-
puszczać, Ŝe telepraca moŜe nie być dobrym rozwiązaniem organiza-
cyjnym w jego przypadku.  

Pracując bez stałego harmonogramu dnia, moŜe mieć trudności              
w realizacji wszystkich obowiązków, jeśli nie ma nawyku systema-
tyczności. Pracodawca ocenia jednak jakość i wydajność pracy Wie-
sława pozytywnie. Nie jest w stanie równieŜ podać róŜnic dotyczących 
wspomnianych cech pracy Wiesława sprzed stosowania elastycznej 
formy pracy i w nowym systemie. Z uwagi na elastyczny czas pracy 
pracodawca oraz pracownik nie widzą się często – moŜna przypusz-
czać, Ŝe szef Wiesława posiada dość ograniczoną wiedzę na temat 
zdań, które on wykonuje. Bardzo trudno ocenić, czy system pracy ela-
stycznej jest odpowiedni w tym przypadku i korzystny zarówno dla 
Wiesława, jak i jego szefa. 

5.2.3.1. Problem  

Nawiązanie kontaktu doradczego z Wiesławem moŜe okazać się 
niezmiernie trudne. Jest on osobą skrajnie zamkniętą, raczej nie po-
daje informacji dotyczących pracy bądź ewentualnych z nią związa-
nych trudności. Unika dzielenia się uwagami poza tymi, które dotyczą 
jego negatywnego stosunku do zakładu pracy (kultury oraz struktury 
organizacyjnej, zasad dotyczących współpracy, strategii rozwoju fir-
my). Dla oglądu sytuacji brak jest subiektywnej oceny Wiesława no-
wego systemu pracy – trudno dostrzec jakiekolwiek trudności czy ba-
riery. Ale czy to oznacza, Ŝe rzeczywiście wszystko działa sprawnie? 
Wiesław jest niesystematyczny, z czego wynikają duŜe problemy              
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z umawianiem się na róŜne spotkania. Brak systematyczności, skłon-
ność do niekończenia podjętych działań i niedokładność Wiesława 
powodują, Ŝe w pracy wiele spraw „zawala”. Wiesław sprawia wraŜe-
nie osoby unikającej konfrontacji i podejmowania inicjatywy. 

5.2.3.2. Komentarz doradcy personalnego 

Z jednej strony, wskazane byłoby, aby pracodawca wyraził wolę 
zweryfikowania pracy zatrudnionego, np. przeprowadzając osobistą 
(nietelefoniczną) rozmowę oceniającą. Cechy osobowościowe klienta 
mają wpływ na relacje interpersonalne z innymi pracownikami oraz 
dostawcami (instytucjami, w których nabywa towar). Ze względu na 
rzadkie wizyty pracownika (klienta) w zakładzie pracy ocena przez in-
nych pracowników będzie utrudniona. Jednak, moŜna załoŜyć, Ŝe pra-
cownik zajmujący się zaopatrzeniem ma kontakt z osobami, np. taki-
mi, które odbierają od niego materiały oraz potwierdzają stany ilo-
ściowe. Mogą być nimi pracownicy oraz dostawcy. Wskazane byłoby, 
aby przeprowadziły one ocenę pracy omawianego pracownika. Z dru-
giej strony, trzeba, aby pracodawca zweryfikował dotychczasowy opis 
stanowiska pracy – przydzielone obowiązki i zadania. Istnieje przy-
puszczenie, Ŝe pracownik ma za mało obowiązków lub są niedosto-
sowane do jego moŜliwości (zbyt łatwe lub zbyt trudne do realizacji). 
Jest to równieŜ okazja do ponownego zdefiniowania kompetencji wy-
maganych do realizacji obowiązków na tym stanowisku, a następnie 
do przygotowania ich profilu i oceny. Wskazane jest, aby pracodawca 
wprowadził narzędzia kontrolne takie, jak np. cotygodniowe lub co-
dwutygodniowe sprawozdania, raport ze zrealizowanych obowiązków          
i zadań, które pracownik mógłby przysyłać pocztą elektroniczną lub 
dostarczać do firmy osobiście, w przypadku jej braku. 

5.2.3.3. Komentarz doradcy zawodowego  

Przyczyną spadku efektywności Wiesława w pracy moŜe być przy-
jęcie przez niego pewnej strategii radzenia sobie z trudnościami pole-
gającej na unikaniu problemów i ucieczce. System pracy elastycznej 
moŜe być po prostu wygodny dla klienta, ale pogorszyć jakość jego 
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pracy (praca w luźnych godzinach w tym przypadku moŜe jeszcze po-
głębiać problem jej unikania). W pracy doradcy nad problemem pro-
ponuje się wykorzystanie treningu samokontroli i poczucia sprawstwa 
klienta. 

W kontakcie doradczym z klientem unikowym niezwykle istotne 
jest podkreślenie, dlaczego systematyczność spotkań jest waŜna tak, 
aby zwiększać jego motywację i zaangaŜowanie w pracę nad zmianą. 
MoŜna posłuŜyć się planem tematycznym, tworzonym wspólnie przez 
doradcę oraz klienta w trakcie spotkań. Zaleceniem dla pracodawcy 
moŜe być wskazanie bardziej konstruktywnych form oceny pracowni-
ka i uświadomienie, jak waŜne jest przekazywanie pracownikowi in-
formacji zwrotnej na temat jego zachowania i konsekwencji postępo-
wania. Pracodawca moŜe nie mieć wiedzy, jak informację zwrotną 
przekazywać, wskazane jest więc nauczenie go prostych technik 
udzielania feedbacku (np. w formie tzw. kanapki – rozpoczęcie dobrą 
wiadomości, później krótka i zwięzła informacja niekorzystna dla pra-
cownika i zakończenie pozytywnym podsumowaniem). 
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5.2.4. LUIZA I NIESYSTEMTATYCZNOŚĆ 

Luiza jest telepracownikiem. Ma częściowo zadaniowy czas pracy, 
który moŜe ustalać dowolnie według zaistniałych potrzeb. Pracuje jako 
grafik w agencji reklamowej. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zajmowane 
przez nią stanowisko pracy wymaga duŜej samodzielności i systema-
tyczności, bez względu na system, w którym się pracuje. Luiza nie 
najlepiej czuje się w sytuacjach, gdy wiele od niej zaleŜy, woli w pracy 
być kierowana przez inną osobę, łatwo się denerwuje i nie najlepiej 
radzi sobie ze stresem. Sposób bycia Luizy raczej nie predysponuje 
jej do pracy na elastycznych warunkach, co znajduje odzwierciedlenie 
w wynikach testów psychologicznych (wysoka zewnątrzsterowność 
oraz obniŜona sumienność wraz z wysoką neurotycznością w teście 
NEO-FFI). Warunki zawodu i stanowiska pracy, które zajmuje wyma-
gają od niej częstego podejmowania samodzielnych decyzji, w tym 
planowania samodzielnego rozkładu zajęć w ciągu dnia. 

5.2.4.1. Problem 

Wysoka zewnątrzsterowność i obniŜona sumienność przy samo-
dzielnej pracy redaktorskiej powodują w przypadku Luizy nawarstwia-
nie się obowiązków, co w konsekwencji prowadzi do tego, Ŝe zmu-
szona jest spędzać duŜo więcej czasu w pracy niŜ jest to niezbędne. 
Luiza zgłasza pewne problemy w domu. Członkowie jej rodziny nie ro-
zumieją przyczyny, dla której poświęca tak duŜo czasu na pracę. In-
terpretują ten fakt jako zaniedbywanie obowiązków domowych. Zgła-
szane problemy w komunikacji z rodziną mogą dodatkowo być spo-
wodowane narastającym stresem związanym z pracą zawodową. 

5.2.4.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane jest, aby pracodawca wprowadził narzędzia kontrolne 
takie, jak np. cotygodniowe lub codwutygodniowe sprawozdania, ra-
porty ze zrealizowanych obowiązków i zadań. 
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Pracodawca powinien równieŜ zweryfikować pracę zatrudnionego, 
przeprowadzając ocenę pracowniczą. Mogłaby być ona przeprowa-
dzona przez osoby współpracujące z klientem. Ponadto, wskazane 
byłoby, aby pracodawca zweryfikował dotychczasowy opis stanowiska 
pracy – przydzielone obowiązki i zadania. Istnieje przypuszczenie, Ŝe 
pracownik ma za mało zajęć lub są niedostosowane do jego moŜliwo-
ści (zbyt łatwe lub zbyt trudne do realizacji). Jest to równieŜ okazja do 
nowego zdefiniowania kompetencji wymaganych do realizacji obo-
wiązków na tym stanowisku, a następnie do przygotowania ich profilu        
i oceny. Mając na uwadze brak predyspozycji klienta do pracy na sta-
nowisku samodzielnym w formie elastycznej, wskazane byłoby, aby 
pracodawca wysłał tę osobę na szkolenie dotyczące zarządzania cza-
sem oraz rozwijania samodzielności. 

5.2.4.3. Komentarz doradcy zawodowego  

W przypadku trudności z samokontrolą moŜna wprowadzić w tym 
przypadku osobę „kontrolującą” sprawy zawodowe, a raczej termino-
wość wykonania zadań przez Luizę. Rolą takiej osoby mogłoby być 
przypominanie jej o rozkładzie dnia oraz sprawdzanie postępów                
w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Początkowo funkcję kon-
trolującą moŜe pełnić doradca, następnie moŜna przekazać ją jedne-
mu z członków rodziny. NaleŜy spodziewać się, Ŝe zmniejszanie               
z czasem częstotliwości sprawowania funkcji kontrolującej (ale nie jej 
całkowite zaniechanie) moŜe wprowadzić reakcję wyuczonej samo-
kontroli u osoby zewnątrzsterownej. 

W opisanej sytuacji naleŜy teŜ pamiętać, Ŝe predyspozycje oso-
bowościowe osób wyznaczonych do korzystania z elastycznej formy 
pracy powinny być sprawdzane przed decyzją o zakwalifikowaniu 
osoby do korzystania z niej. Z uwagi na coraz wyraźniejszy problem               
w rodzinie, związany z niezrozumieniem sytuacji i warunków pracy Lu-
izy, zaleca się przeprowadzenie podstawowego treningu komunikacji 
poprawiającego zasady porozumiewania się.  
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5.2.5. KAROLINA I BRAK ZAUFANIA PRACODAWCY 

Karolina jest korektorem w lokalnej gazecie. Pracuje w systemie 
telepracy z częściowo zadaniowym czasem pracy, który moŜe ustalać 
dowolnie według zaistniałych potrzeb. Świetnie radzi sobie z organi-
zacją swojej pracy. W pełni kontroluje czas wykonania zadań, właści-
wie ustala priorytety, jest dokładna, sumienna i rzetelna. Cechy oso-
bowości i styl pracy pozwalają twierdzić, iŜ Karolina jest predyspono-
wana do korzystania ze wspomnianej elastycznej formy pracy. Po-
twierdzają to zewnętrzne wyniki kontroli w firmie, w której pracuje. 
Samodzielny wniosek Karoliny, dotyczący jej pracy w systemie tele-
pracy, brzmi: do korzystania z elastycznej formy pracy (szczególnie 
zawierającej elementy telepracy) niezbędna jest systematyczność              
i samodyscyplina: „Gdybym chociaŜ raz nie wykonała zaplanowanych 
na dane popołudnie obowiązków – następnego dnia nie poradziłabym 
sobie z ich ilością”. Utrzymanie systematyczności nie stanowi dla Ka-
roliny Ŝadnego problemu, według deklaracji – daje ogromne poczucie 
satysfakcji z osiągniętego dzięki pewnym wyrzeczeniom (ulubiony se-
rial wieczorny, duŜe zmęczenie) celu. 

5.2.5.1. Problem 

Karolina słyszy czasem w pracy formułowane przez pracodawcę 
(jedna z osób na stanowisku zarządczym) komunikaty typu: „Dałem 
się wrobić w tą elastyczną formę pracy, bo często nie widzę pracowni-
ka przy jego biurku”. Powoduje to pewna dezorientację i niepewność 
Karoliny. Komunikat jest mało precyzyjny, odbierany moŜe być jako 
zarzut pod adresem Karoliny, a przecieŜ ona sama ma poczucie, Ŝe 
wykonuje swoje obowiązki tak samo jak dawniej. Ma poczucie niezro-
zumienia oraz niesprawiedliwości, a tego typu opinie pracodawcy wy-
głaszane publicznie są dla niej krzywdzące. 
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5.2.5.2. Komentarz doradcy personalnego  

Wskazane jest, aby pracodawca skorzystał z moŜliwości posze-
rzenia wiadomości dotyczących elastycznych form pracy, np. w formie 
szkolenia lub rozmowy z doradcą personalnym. Ponadto, pracodawca 
mógłby wprowadzić takie narzędzia kontrolne, które przekonałyby go, 
Ŝe pracownik dobrze wykonuje swoje zadania i obowiązki. Takimi na-
rzędziami mogą być np. cotygodniowe lub codwutygodniowe spra-
wozdania, raporty ze zrealizowanych obowiązków i zadań. Wskazane 
byłoby, aby takie pisemne raporty były uzupełniane ustnymi opisami            
– osobistą rozmową z pracodawcą. Kolejną propozycją rozwiązania 
problemu związanego z brakiem zaufania do pracownika moŜe być 
przeprowadzenie oceny pracy klienta. Ocenę mogłyby przeprowadzić 
osoby współpracujące, zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organiza-
cji. 

5.2.5.3. Komentarz doradcy zawodowego  

Celem interwencji doradcy moŜe być przygotowanie Karoliny do 
spotkania z jej przełoŜonym, podczas którego wyjaśnione zostaną nie-
precyzyjne wypowiedzi szefa. Praca z doradcą w tym przypadku moŜe 
być ukierunkowana na zaplanowanie przebiegu rozmowy z pracodaw-
cą (w formie warsztatowej, gdzie role pracodawcy i pracownika moŜe 
przyjmować dowolnie doradca lub sama Karolina). NaleŜy wyjaśnić 
pracownikowi, jakie treści mogą kryć się za wypowiedzią pracodawcy 
(np. niedostateczny zakres informacji, które on posiada na temat te-
stowanej przez klienta elastycznej formy pracy). Dodatkowo propono-
wany jest w przypadku nieporozumień w miejscu pracy trening komu-
nikacji. 
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5.2.6. BARBARA I POCZUCIE FAWORYZOWANIA 

Barbara ma indywidualny rozkład czasu pracy – wcześniej ją za-
czyna i kończy. W ten sposób dłuŜej przebywa z dziećmi. Pracuje             
w biurze, jako pierwsza pakuje swoją teczkę i wychodzi do domu, 
choć wszyscy zostają – tak ma ułoŜony plan pracy. Inni patrzą za-
zdrosnym okiem, poniewaŜ sami muszą jeszcze pozostać przy swoich 
biurkach. Pojawiają się nieśmiałe głosy, Ŝe to niesprawiedliwe, Ŝe 
Barbara wychodzi wcześniej. Sama zaś ma poczucie winy z tego po-
wodu, nie chce wchodzić w konflikty z kolegami z pracy. 

5.2.6.1. Problem 

Barbara jako jedyna w biurze ma dopasowany pod swoje potrzeby 
harmonogram dnia. Zaczyna czuć się bardzo nie fair w stosunku do 
pozostałych pracowników. Radzi sobie, Ŝartując: „A teraz idę praco-
wać elastycznie, do jutra”, jednak nie zmniejsza to poczucia dyskom-
fortu, bo inni zaczynają teŜ sobie Ŝartować z całej sytuacji. Czy jednak 
na pewno tylko Ŝartować? Niewielkie przesunięcie godzin pracy            
w przypadku tylko niektórych osób grozi konfliktem ze współpracowni-
kami. 

5.2.6.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem spotkania, pod-
czas którego wyjaśni pracownikom istotę zatrudnienia w formie ela-
stycznej. Z drugiej strony, trzeba, aby zweryfikował on dotychczasową 
strukturę i opisy stanowisk pracy. Być moŜe są inne stanowiska, na 
których obowiązki mogłyby być realizowane przez pracowników               
w formie elastycznej. Warto przy tej okazji zdefiniować kompetencje 
wymagane do realizacji obowiązków na wskazanych stanowiskach 
oraz przygotować ich profile i oceny. Kolejnym krokiem zmian w funk-
cji personalnej, mogłoby być opracowanie i wdroŜenie systemu ocen 
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pracowniczych. Wówczas okazałoby się, jakie typy stanowisk mogą 
być obsadzane osobami, które będą pracować w elastycznej formie 
czasu pracy, ale takŜe które z nich mają predyspozycje do takiej wła-
śnie pracy. Wskazane byłoby spotkanie/trening z budowania zespołu, 
którego głównym celem z jednej strony byłaby diagnoza występują-
cych problemów w zespole i ich przyczyn, a z drugiej, metod i technik 
twórczego ich rozwiązania. Wskazane byłoby, aby trening miał rów-
nieŜ charakter integracyjny. 

5.2.6.3. Komentarz doradcy zawodowego  

Wskazana jest w tym przypadku praca z klientem, polegająca na 
treningu asertywnego zachowania.  

5.2.6.4. Komentarz psychologa 

W tym przypadku uwagę zwraca aspekt poczucia winy, który wy-
daje się mieć związek z niskim poczuciem własnej wartości i niepew-
ności społecznej. Gdyby Barbara była pewna swojej pozycji w pracy 
oraz tego, Ŝe to, co robi jest słuszne, takie postawy zmniejszyłyby 
znacznie jej napięcie i poczucie dyskomfortu. Porada psychologiczna 
moŜe być skoncentrowana na określeniu, jak o sobie w pracy myśli 
Barbara, jak opisuje swoją pozycję zawodową i kontakty interperso-
nalne przed zmianą pracy itd. Zwróćmy uwagę, Ŝe najwaŜniejsze jest 
to, jak myśli ona o danej sprawie. JeŜeli będzie pewna, Ŝe indywidual-
ny czas pracy jej się naleŜy, będzie jej łatwiej przekonać do tego in-
nych. Ponadto moŜna zaproponować, Ŝeby Barbara spokojnie i rze-
czowo opowiedziała współpracownikom, na czym polega zmiana sys-
temu jej pracy, z czego wynika i z czym się dla niej osobiście wiąŜe. 
Jeśli powie otwarcie o swoich obawach i uczuciach, trudniej innym 
będzie to „wyśmiać”. Podsumowując, zaleca się pracę nad stawianiem 
własnych granic, poszukiwanie i wzmacnianie silnych stron osobowo-
ści. 
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5.2.7. STEFAN I BRAK OCENY PRACY 

Pracownik wykonuje pracę po części w domu i w biurze. Widzi, Ŝe 
jest mu tak wygodniej, oszczędza czas, mniej czasu na telefony do 
klientów poświęca w domu, nie rozpraszają go rozmowy z kolegami               
z pracy, zlecenia dostaje mailem. Okazuje się, Ŝe pracuje znacznie 
krócej niŜ dotychczas – tylko w firmie. Rzadziej widzi się z szefem, 
mniej z nim teŜ rozmawia. Relacje między telepracownikiem i jego 
szefem zrobiły się nieco chłodniejsze. 

5.2.7.1. Problem 

Stefan zaczyna wątpić w jakość swojej pracy, a w efekcie jego 
motywacja spada. Zastanawia się, czy jej efekty są wystarczające, czy 
klienci są zadowoleni, czy wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, 
przygotowując swój projekt? Pracuje mu się wygodniej, ale czy to 
czym się zajmuje jest tak samo jak do tej pory cenione? Jemu same-
mu wydaje się, Ŝe nie ma róŜnicy w jakości jego pracy. Jednak jakiej-
kolwiek reakcji szefa na zmianę sposobu i stylu pracy (nie ma go            
w pracy przez większość tygodnia) nie zauwaŜył. Szef deklaruje, Ŝe 
daje do zrozumienia pracownikowi, jak ocenia wykonane zadania. 
Wskazuje na większą efektywność pracy wykonywanej w dogodniej-
szych dla pracownika godzinach – zauwaŜa pozytywny wpływ ela-
styczności na jakość pracy. Z drugiej strony moŜe jest to myślenie Ŝy-
czeniowe szefa Stefana – pracodawca idąc na rękę pracownikowi              
– ustalając mu wygodne godziny pracy – nie weryfikuje, czy pracownik 
dobrze pracuje i zakłada, Ŝe wykonanie zadań jest lepsze. Ale czy do-
szło kiedykolwiek do rozmowy Stefana z jego szefem na temat tego, 
jak w zasadzie teraz współpraca im się układa. 
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5.2.7.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca wyraził wolę sprawdzenia pra-
cy pracownika, przeprowadzając osobistą (nietelefoniczną) rozmowę 
oceniającą. Dodatkowo, pracodawca mógłby wprowadzić narzędzia, 
które pozwoliłyby mu na zweryfikowanie, czy zatrudniony pracuje 
efektywnie. Takimi narzędziami mogłyby być cotygodniowe lub co-
dwutygodniowe sprawozdania. Istotne jest, aby pracodawca przeczy-
tał je i opatrzył komentarzem, który pełniłby rolę informacji zwrotnej. 
Pracownik czułby się wówczas doceniony, zrozumiany i miałby moŜli-
wość wypowiedzi w sprawie współpracy z pracodawcą. 

5.2.7.3. Komentarz psychologa 

Stefan, jak większość ludzi, potrzebuje informacji zwrotnych na 
temat tego, jak inni oceniają, czy odbierają to, co robi. Dodatkowo wi-
dać, Ŝe ocena autorytetu, w tym przypadku szefa, ma dla niego pod-
stawowe znaczenie jako motywator do działania, ale teŜ czynnik 
wspierający samoocenę. Proponowane rozwiązanie polega na zorien-
towaniu się w relacjach Stefana z szefem przed zmianą, a następnie 
zaproponowanie, Ŝeby on sam poprosił go o rozmowę na temat jego 
pracy. Zamiast domyślać się i denerwować, mógłby sam wpłynąć na 
poprawę komunikacji z szefem. Uczuciem naturalnym jest, Ŝe wów-
czas, kiedy nie przebywa się w pracy tyle, co inni pracownicy moŜna 
mieć wraŜenie, Ŝe nie będzie się zauwaŜonym lub docenionym. MoŜe 
to pozbawiać wielu informacji o tym, co dzieje się w firmie, teŜ w za-
kresie relacji interpersonalnych. MoŜna starać się uświadomić Stefa-
nowi, Ŝe najwaŜniejsza jest jakość jego spotkań z szefem i współpra-
cownikami i na róŜne sposoby dawać wyraz temu, Ŝe interesuje się 
tym, co dzieje się w firmie. MoŜe się okazać, Ŝe pracodawca ma duŜo 
zaufania do pracownika i to jest dla niego wystarczającym powodem, 
Ŝeby go nie kontrolować. Podsumowując, zaleca się: 

• rozpoznać kontekst osobowościowy i relacyjny problemu; 
• uświadomić Stefanowi, Ŝe dobre relacje w pracy zaleŜą rów-

nieŜ od niego i moŜe sam przejąć inicjatywę, jeśli coś go nie-
pokoi; 
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• zaproponować trening umiejętności otwartej komunikacji, pra-
ca nad wyraŜeniem potrzeby otrzymywania informacji zwrot-
nych od szefa. 
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5.2.8. MATEUSZ I SCEPTYCYZM PRACODAWCY 

Mateusz ma poczucie duŜych kompetencji, uwaŜa się za osobę 
bardzo sumienną, odpowiedzialną i rzetelną. Tak jest rzeczywiście           
– dokładnie wywiązuje się z obowiązków. Samodzielne organizowanie 
sobie zadań i pracy to coś, o czym zawsze marzył, nie jest zasypywa-
ny zadaniami „na wczoraj”. Samodzielność postrzegana jest przez ko-
legów z pracy jako przywilej – pozycja Mateusza w zespole wzrasta. 
Coraz więcej osób w firmie – widząc wygodę kolegi – myśli o rozmo-
wie z szefem na temat zwiększenia samodzielności w pracy. 

5.2.8.1. Problem 

Szef jest dość sceptycznie nastawiony do pracy elastycznej. Nie 
jest w stanie ocenić samodzielności pracowników i określić, czy więk-
sza niezaleŜność pracowników jest korzystna dla przedsiębiorstwa. 
Nie wie i nie orientuje się, które zadania moŜna z powodzeniem robić 
poza firmą, a które się do tego nie nadają. Boi się podjąć ryzyko po-
wierzenia pracownikom większej odpowiedzialności i samodzielności 
w organizowaniu sobie pracy. Obawia się, czy samodzielność nie 
spowoduje „panoszenia się” części osób i dlatego wolałby mieć pra-
cowników w firmie. 

5.2.8.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane jest, aby pracodawca skorzystał z moŜliwości posze-
rzenia wiadomości dotyczących elastycznych form pracy, np. w formie 
szkolenia lub rozmowy z doradcą personalnym. Potem mógłby być ini-
cjatorem spotkania (spotkań), podczas którego wyjaśni pracownikom 
istotę zatrudnienia w formie elastycznej. Kolejna propozycja to prze-
konanie pracodawcy do zweryfikowania dotychczasowej struktury              
i opisów stanowisk pracy, a następnie zdefiniowanie kompetencji oraz 
przygotowanie profili kompetencyjnych. Opracowany materiał będzie 
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podstawą do oceny zatrudnionych pracowników. Pracodawca powi-
nien pamiętać, Ŝe do procesu oceny kompetencji trzeba będzie wyko-
rzystać róŜne techniki i narzędzia. Prawdopodobnie wystąpi koniecz-
ność wykorzystania testów psychologicznych, a pracodawca będzie 
zmuszony do skorzystania z usług specjalistów (psycholog, doradca 
personalny). Dzięki ocenie będzie moŜna określić, którzy pracownicy 
posiadają predyspozycje do pracy samodzielnej w formie elastycznej, 
a takŜe które typy stanowisk mogą być objęte elastyczną formą za-
trudnienia i organizacji czasu pracy. 

5.2.8.3. Komentarz doradcy zawodowego  

Podczas spotkania z Mateuszem doradca zawodowy powinien 
udzielić mu wsparcia poprzez pomoc w uświadomieniu sobie celu, 
który właśnie osiągnął (paradoksalnie zapytać moŜna „Czy Pan musi 
tu pracować?”, „Czego potrzebuje Pan w tej chwili?”). PomoŜe to pra-
cownikowi właściwie ocenić swoją pozycję w formie, znaleźć kolejne 
cele i zaplanować rozwój.  
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5.2.9. KAROL I SPADEK IDENTYFIKACJI Z FIRM Ą  

Karol wykonuje z powodzeniem część obowiązków w domu od kil-
ku miesięcy. System telepracy w jego przypadku świetnie się spraw-
dza. Wszyscy są zadowoleni – pracodawca (więcej klientów, dokład-
niej wykonane zlecenia, np. oferty reklamowe), partner (więcej czasu 
wspólnie spędzonego, wyjazdy za miasto, więcej zabaw z dziećmi), 
dzieci („Hura! Tata jest w domu!”) oraz sam telepracownik (rodzina 
jest bardziej spójna, ma czas na „dopieszczenie” ofert przy wykony-
waniu zleceń, nie traci czasu na pogaduszki w pracy). Rodzina jest dla 
Karola priorytetem, a jego podstawowe potrzeby są zaspokojone, 
łącznie z finansowymi (pomimo tego, Ŝe telepraca nie spowodowała 
większych korzyści finansowych, poniewaŜ zarobki są stałe, nie 
otrzymuje prowizji, dodatków, premii od zrealizowanych zleceń). Karol 
czuje, Ŝe w firmie osiągnął tyle, ile było moŜliwe. Nie zaleŜy mu na 
awansie, ma samodzielne stanowisko, nie ma ambicji kierowniczych, 
po prostu świetnie wykonuje swój fach. Jest w miarę na bieŜąco ze 
sprawami firmy, wie o zmianach w zespole, orientuje się w najnow-
szych kierunkach rozwoju (np. nowy strategiczny klient), wie o wpro-
wadzanych usprawnieniach technicznych (nowy program komputero-
wy), rozmawia czasem na gg z kolegami z pracy lub wpada do biura, 
ale nie angaŜuje się w stawiane przez kierownictwo w organizacji ce-
le.  

5.2.9.1. Problem 

Karol bardzo uniezaleŜnił się od przedsiębiorstwa, w którym jest 
zatrudniony. Jest świetnym fachowcem, cenionym przez właściciela 
firmy i współpracowników, ale brak mu nowych wyzwań, w rezultacie 
jego motywacja do pracy spada. Pojawia się ryzyko utraty dobrego 
pracownika w firmie, pracodawca ma słaby kontakt z Karolem, nie wie 
o jego spadku zaangaŜowania oraz wyraźniejszych planach zmiany 
pracy. 
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5.2.9.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane jest, aby pracodawca przeanalizował zakres obowiąz-
ków klienta. Prawdopodobnie obecny zakres zadań nie jest dostoso-
wany do moŜliwości pracownika i dlatego nie odczuwa on satysfakcji      
z ich realizacji. Prawdopodobnie zakres obowiązków klienta powinien 
być rozszerzony. Wskazane byłoby, aby pracodawca zdiagnozował 
potrzeby i aspiracje zawodowe pracownika oraz ustalił, co go motywu-
je do pracy. MoŜe pojawić się konieczność wzbogacenia dotychcza-
sowego systemu motywacyjnego o motywatory, które wpłyną na 
zmianę postawy klienta i spowodują, Ŝe będzie czuł się bardziej zinte-
growany z firmą. 

5.2.9.3. Komentarz psychologa 

Psycholog powinien pomóc Karolowi zorientować się w jego au-
tentycznych potrzebach dotyczących dalszej kariery zawodowej i roz-
woju osobistego w ogóle. Poradnictwo psychologiczne moŜe opierać 
się przede wszystkim na wyznaczeniu długoterminowych celów i za-
stanowieniu, jak je osiągnąć z korzyścią dla Karola i jego rodziny.            
W dalszym planowaniu kariery istotne będzie wzięcie pod uwagę po-
trzeb innych członków rodziny oraz uwzględnienie korzyści i strat, któ-
re mogą wyniknąć ze zmian sytuacji zawodowej Karola. Psycholog 
moŜe tu posłuŜyć się wiedzą o rozwoju człowieka, ale teŜ o systemie 
rodzinnym. Podsumowując, proponuje się: 

• wspólne ustalenie z klientem jego potrzeb w zakresie kariery 
zawodowej i rozwoju osobistego; 

• uwzględnienie potrzeb całego systemu rodzinnego i uświado-
mienie znaczenia zmian; 

• po podjęciu konkretnych decyzji przećwiczenie rozmowy z sze-
fem na temat sytuacji w firmie. 
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5.2.10. KRYSTYNA I ZŁA ORGANIZACJA PRACY  
W DOMU 

Krystyna ma indywidualny rozkład czasu pracy. Wcześniejsze 
przychodzenie do domu nie spowodowało zmiany podziału obowiąz-
ków między małŜonkami, wciąŜ pracuje ona w domu zdecydowanie 
więcej niŜ jej mąŜ.  

5.2.10.1. Problem  

MąŜ uznaje tradycyjny podział ról w rodzinie. Większość zadań 
domowych wykonuje Ŝona. Czas, który „oszczędza”, wracając wcze-
śniej do domu z pracy spędza na typowych obowiązkach domowych. 
W rezultacie cenne godziny po południu, które spędzić moŜna razem 
z rodziną, dziećmi na spacerze lub rozmowie tracone są bezpowrot-
nie. 

5.2.10.2. Komentarz psychologa 

W takiej sytuacji, jeśli to moŜliwe, zaleca się konsultację małŜeń-
ską. Daje ona moŜliwość zorientowania się w poglądach, postawach, 
a przede wszystkim w stylu komunikacji panującym w rodzinie. Często 
wynikiem nieporozumień nie jest wcale niechęć do zmian, ale nie-
świadomość, Ŝe drugiej osobie tak na tym zaleŜy. Niestety czasem 
zdarza się, Ŝe konflikty o podział obowiązków domowych są tylko 
czubkiem góry lodowej, a głębiej istnieją duŜo powaŜniejsze problemy. 
W takiej sytuacji moŜna zalecić terapię par u specjalisty. Doradca-
psycholog moŜe w tej sytuacji: zaproponować konsultację małŜeńską          
i zorientować się w charakterze problemów rodzinnych. JeŜeli problem 
dotyczy komunikacji i niejasnych oczekiwań, moŜna pomóc małŜon-
kom sprecyzować go i wspólnie wypracować rozwiązania moŜliwe dla 
obojga rozwiązania. Wówczas gdy problemy małŜeńskie są zaawan-
sowane i ciągną się od dawna zaproponować moŜna terapię par               
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u specjalisty psychoterapeuty, a jeśli współmałŜonek odmawia udziału 
w konsultacji, pracować z klientem indywidualnie nad tym, jak wyraŜa 
on swoje potrzeby i oczekiwania względem innych członków rodziny. 
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5.2.11. JERZY I BRAK KONTAKTÓW 

Praca zawodowa w domu powoduje, Ŝe Jerzy rzadziej rozmawia          
z kolegami i szefem o bieŜących sprawach. Nie widzi, czym aktualnie 
zajmuje się kolega, czy jest np. bardzo zajęty i lepiej mu nie prze-
szkadzać, czy dysponuje właśnie małą rezerwą czasową, nie robi ni-
czego waŜnego. Nie wie, na jakim jest etapie wykonania wspólnego 
zadania, jeśli się je przekazuje. 

5.2.11.1. Problem 

Telepraca bardzo ogranicza moŜliwość komunikowania się, głów-
nie pozawerbalnego. Praca Jerzego moŜe teŜ być mniej efektywna 
(brak wzajemnej kontroli, dopływu świeŜych informacji, ograniczone 
moŜliwości kontrolowania przebiegu wspólnych zadań). 

5.2.11.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych 
spotkań, tzw. „operatywek”, podczas których pracownicy ustnie (moŜe 
równieŜ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji obowiązków            
i zadań. Mogą się one odbywać co tydzień lub dwa tygodnie w zaleŜ-
ności od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Pracownicy mogą mieć 
wówczas moŜliwość dyskusji na temat bieŜących spraw zawodowych. 
Dyskusje pozwoliłby klientowi na podtrzymywanie relacji interperso-
nalnych, moŜe nie tylko o charakterze zawodowym. 

5.2.11.3. Komentarz doradcy zawodowego  

NaleŜy zaproponować Jerzemu spotkania towarzyskie z kolegami 
z pracy, uświadamiając mu korzyści z ich utrzymywania oraz szukanie 
sposobów utrzymania kontaktu z kolegami z pracy (np. wideokonfe-
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rencje). MoŜna równieŜ pracować nad poszerzeniem kręgu osób, 
wśród których moŜna spędzić czas pozazawodowo. 

5.2.11.4. Komentarz psychologa 

Ponownie mamy do czynienia z problemami komunikacyjnymi.           
W dzisiejszych czasach istnieje duŜo moŜliwości utrzymywania i dba-
nia o kontakty zawodowe w pracy. MoŜna wykorzystać Internet, tele-
fony komórkowe itp. Proponuje się rozpoznać styl komunikowania się 
Jerzego, następnie zorientować się w jego zdolnościach do samokon-
troli i motywacji wewnętrznej oraz zaproponować i przygotować się 
wspólnie do rozmowy ze współpracownikiem w celu wypracowania 
wspólnych rozwiązań. 
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5.2.12. ELIZA I SFORMALIZOWANIE RELACJI  

Wprowadzenie systemu elastycznego wprowadziło pewien forma-
lizm w relacjach Elizy z szefem. Dawniej moŜna było wspólnie poŜar-
tować, podzielić się refleksjami, teraz rozmowy ograniczają się do su-
chej wymiany informacji, przekazywania poleceń i uzgadniania termi-
nów. Nadal wzajemne stosunki są pełne Ŝyczliwości i wyrozumiałości 
pracodawcy dla potrzeb „rodzinnych” Elizy, ale jeśli chodzi o załatwia-
nie spraw zawodowych wyczuwa się pewne napięcie między nimi. 
Odczuwa ona, Ŝe jest jakiś problem, a bardzo jej zaleŜy na tej pracy. 

5.2.12.1. Problem 

Sformalizowanie kontaktów między telepracownikiem a przełoŜo-
nym zagraŜa poczuciu bezpieczeństwa. Pojawia się cień nieufności 
pracodawcy do pracownika. Zaufanie szefa do telepracownika, osoby 
pracującej poza biurem, stanowi pewne załoŜenie, moŜe być rozu-
miane jako narzucone, więc nieco mniej szczere, naturalne („Jesteś 
poza biurem i nie mam wyjścia – muszę Ci ufać, bo nie zawsze wiem, 
co robisz”). W rezultacie wzajemny kontakt jest coraz słabszy i mniej 
wartościowy. 

5.2.12.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych 
spotkań, tzw. „operatywek”, podczas których pracodawca i pracownicy 
ustnie (moŜe równieŜ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji 
obowiązków i zadań. Spotkania mogą odbywać się co tydzień lub dwa 
tygodnie w zaleŜności od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Wspól-
ne dyskusje pozwolą pracodawcy uzyskać informacje na temat pracy 
klienta na tle innych pracowników. Z kolei klientka ma moŜliwość 
wspólnego spędzenia czasu z innymi pracownikami oraz z pracodaw-
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cą. Taka sytuacja jest bardziej naturalna niŜ spotkanie pracodawcy tyl-
ko z klientką. 

5.2.12.3. Komentarz psychologa 

MoŜna w tym przypadku zastosować dramę na temat rozmowy            
z szefem o potrzebach zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Psycho-
log moŜe pomóc Elizie zorientować się we własnych emocjach i po-
trzebach w stosunku do szefa. Ułatwi to rozładowanie napięcia i bar-
dziej racjonalnie przyjrzenie się sytuacji. Zakładając, Ŝe dotąd relacje 
były bardzo dobre, nie będzie duŜym problemem odbycie szczerej 
rozmowy i podzielenie się z szefem swoimi obawami. Dobrym sposo-
bem moŜe być równieŜ częstsze informowanie przełoŜonego, co się 
robi i jakie są tego efekty. 
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5.2.13. JUSTYNA I NADWYRĘśONE ZAUFANIE 

Justyna ma indywidualny rozkład czasu pracy, część zadań wyko-
nuje w domu. Niewłaściwie rozumie dopasowanie godzin pracy do po-
trzeb opieki nad dzieckiem jako udogodnienie, pozwala sobie na zbyt-
nią swobodę. Wzajemne relacje z szefem są Ŝyczliwe, dają obu stro-
nom duŜe poczucie bezpieczeństwa, swobody Justyna wyraźnie pod-
kreśla wyrozumiałość swojej kierowniczki, jej zrozumienie, Ŝe trzeba 
więcej czasu poświęcić rodzinie. Zaufanie przełoŜonej Justyny jest 
jednak nadwyręŜone. Zdarza się jej częściej niŜ przed wprowadze-
niem elastyczności spóźniać do pracy. Tłumaczy takie sytuacje tym, 
Ŝe musi poświęcić więcej czasu rodzinie (odwiezienie dziecka do 
przedszkola lub lekarza itp.). Pojawia się zagroŜenie, Ŝe konflikt się 
zaostrzy. 

5.2.13.1. Problem 

Telepracownik zbyt swobodnie operuje swoimi godzinami pracy. 
Powoduje to problemy organizacyjne, kierowniczka jest niezadowolo-
na z takiego stanu rzeczy. 

5.2.13.2. Komentarz doradcy personalnego 

Wskazane byłoby, aby pracodawca spotkał się z klientką i omówił 
z nią obowiązki i zadania wpisane w dotychczasowy opis stanowiska 
pracy. Powinien precyzyjnie przedstawić swoje oczekiwania dotyczą-
ce wywiązywania się przez nią z zobowiązań zawodowych. NaleŜało-
by uświadomić klientce, Ŝe elastyczne formy zatrudnienia są formami 
pracy, a nie wyróŜnieniem pracownika na tle innych. Wskazane jest 
ustalenie realnych przyczyn zaistniałej sytuacji. Być moŜe pojawi się 
potrzeba zweryfikowania godzin pracy. Pracodawca mógłby równieŜ 
wprowadzić system motywacji, w którym wskaŜe konsekwencje nie-
wywiązywania się z ustalonych zasad pracy. 
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5.2.13.3. Komentarz doradcy zawodowego 

Praca z doradcą dotyczyć powinna głównie komunikacji i zarzą-
dzania czasem, naleŜy nauczyć klienta określać ramy czasowe dla 
podejmowanych zadań. Wskazana jest teŜ w tym przypadku praca 
nad współodczuwaniem – nauka empatii. 

5.2.13.4. Komentarz psychologa 

W kontakcie psychologicznym naleŜałoby przede wszystkim roz-
poznać, czy problem wynika z braku umiejętności organizacji czasu, 
wsparcia rodzinnego czy moŜe indywidualnych problemów psycholo-
gicznych z samokontrolą i wewnątrzsterownością. ZaleŜnie od tej dia-
gnozy moŜna planować dalszą pracę: 

• zorientować się jakie jest źródło problemu; 
• zaleŜnie od istoty problemu wskazane jest poradnictwo, kon-

sultacja rodzinna lub psychoterapia. 
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5.2.14. TADEUSZ I INGERENCJA PARTNERA  
W PRACĘ 

Tadeusz jest telepracownikiem w drukarni i wykonuje zlecenia re-
klamowe w domu. Pracodawca dostrzega wiele zalet takiego systemu 
(praca bardziej efektywna, opłacalna i wygodna). Wprowadzony tryb 
pracy usprawnia organizację realizacji zleceń w firmie – pracując swo-
bodnie pracownik ma moŜliwość szybszej reakcji na nowe zlecenia, 
zaś sam pracodawca (szef) koordynuje postęp realizacji zleceń – pro-
wadzi rozmowy z klientami i ustala z nimi wspólne terminy. Pracowni-
cy zajęci są w ten sposób jedynie roboczym wykonaniem zlecenia.            
W pracy waŜne niezwykle jest dotrzymywanie terminów i trzymanie 
się pewnych koncepcji graficznych, wizualnych, technicznych oraz za-
chowanie stylu wykonywanych zleceń. Praca w domu powoduje, Ŝe 
czasem partnerzy telepracowników zbyt ingerują w koncepcję projek-
tową wykonywanego zlecenia. 

5.2.14.1. Problem 

W rezultacie zbyt duŜo czasu poświęca się na dyskusje nad arty-
styczną stroną realizowanego projektu oraz ewentualne poprawki. 
Praca w domu ogranicza moŜliwości bieŜącej kontroli realizowanego 
zadnia. 

5.2.14.2. Komentarz doradcy personalnego 

Pracodawca mógłby zweryfikować rozkład czasu pracy i propor-
cje: więcej godzin pracy w zakładzie pracy, a mniej w domu, oczywi-
ście gdyby klient zgłosił taką potrzebę. 
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5.2.14.3. Komentarz psychologa 

Psycholog powinien przede wszystkim pomóc zorientować się            
w sytuacji emocjonalnej Tadeusza, jego potrzebach i sposobach ich 
wyraŜania. Warto teŜ zwrócić uwagę na sposób funkcjonowania za-
wodowego w ogóle, gdyŜ moŜe się okazać, Ŝe indywidualne problemy 
np. z samooceną czy asertywnością powodują przeciąganie terminów 
z obawy przed krytyką. 
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5.2.15. JAGODA I NIERÓWNY PODZIAŁ RÓL W DOMU 

Jagoda wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego 
na elastycznych zasadach. Jest telepracownikiem z zadaniowym cza-
sem pracy, jest bardzo zadowolona z takiego systemu. Wygodne wa-
runki pracy pozwoliły jej dostrzec swoje moŜliwości, być bardziej 
otwartą, rozwinąć się, poczuć się pewniej w pracy, a w rezultacie 
sprawniej realizować swoje zadania. Szef dostrzega te zmiany, jest 
zadowolony z pracownika. Jagoda jest w ciąŜy z trzecim dzieckiem, 
myśli o powaŜnej rozmowie z szefem na temat przedłuŜenia warun-
ków zatrudnienia po jego urodzeniu. 

5.2.15.1. Problem 

Jagoda boryka się ze stereotypem, Ŝe kobieta w naturalny sposób 
łączy obie role – rodzica i pracownika. Gdy przebywała na urlopie 
oczywistym było, Ŝe to ona głównie zajmuje się dziećmi, tym bardziej, 
Ŝe mąŜ jest aktywny zawodowo. Po powrocie do pracy okazało się 
jednak, Ŝe musi walczyć o większe zaangaŜowanie męŜa w domowe 
zajęcia. Podział obowiązków w domu nie jest równy. Jagoda z trudem 
forsuje róŜne pomysły na równy podział obowiązków w domu ( „Ja 
zrobię kolację, ty wykąp dziecko”). 

5.2.15.2. Komentarz doradcy personalnego 

W sytuacji problemów dotyczących funkcjonowania rodziny czy 
pary małŜeńskiej najlepsze i najszybsze efekty dają spotkanie z oboj-
giem partnerów. W wyniku takiej konsultacji małŜonkowie przy pomo-
cy neutralnej, ale przyjaznej osoby mogą swobodniej porozmawiać           
o własnych oczekiwaniach. W trakcie szeregu zajęć domowych i za-
wodowych małŜonkowie „zapominają”, Ŝe waŜna jest wymiana zarów-
no emocji, jak i potrzeb oraz oczekiwań. Spotkania z psychologiem 
niejako wymuszają konfrontację z problemami, których małŜonkowie 
mogą nieświadomie unikać, bojąc się eskalacji konfliktu. 
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5.2.16. ALEKSANDER  I ZŁA  ORGANIZACJA  CZASU 
PRACY 

Aleksander ma zadaniowy czas pracy. W związku z tym często 
wyjeŜdŜa w delegacje do klientów, jest w pewnym sensie uzaleŜniony 
od ich dostępności. Szef raczej nie kontroluje go nadmiernie, przeka-
zuje zadania zespołowi. KaŜdy wie, co naleŜy do jego obowiązków. To 
dość oczywiste. Aleksander z Ŝoną wychowują dwójkę dzieci, przy 
czym jego partnerka równieŜ pracuje i takŜe elastycznie. Czasem ma 
nagłe i pilne zlecenie, pracuje wiele godzin w ciągu dnia, czasem wy-
jeŜdŜa za granicę. Wynikają z tego dość nietypowe sytuacje. Oboje są 
pod telefonem cały czas i umawiają się w ciągu dnia, kto i kiedy bę-
dzie miał trochę wolnego czasu, aby zająć się dziećmi. Czasem wy-
stępuje sytuacja, gdy mają pilne zlecenie i muszą względnie szybko 
przekazać dzieci komuś pod opiekę, aby zrealizować zadanie w pra-
cy. W rezultacie pracują w bardzo nietypowych porach, nie mają regu-
larnego, w miarę stałego harmonogramu dnia oraz poświęcają duŜo 
czasu na umawianie się i wzajemne dopasowywanie swoich zajęć. 

5.2.16.1. Problem 

Aleksander jest osobą dość niesystematyczną i mało dokładną, 
zdarza mu się zapomnieć o zobowiązaniach. Elastyczność w jego pra-
cy jest naturalna, a moŜe jest po prostu konsekwencją niezorganizo-
wanego dnia? Aleksander sam zastanawia się czasem, jak to wszyst-
ko jeszcze działa. 

5.2.16.2. Komentarz doradcy personalnego 

Pracodawca mógłby skierować klienta na szkolenie dotyczące 
technik organizacji czasu pracy (zarządzanie czasem), które mogłoby 
wskazać sposoby organizacji dnia pracy. 
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5.2.16.3. Komentarz doradcy zawodowego  

Obszarem pracy w tym przypadku moŜe być organizacja czasu 
własnego – pomoc w wypracowaniu systemu porządkowania i ustala-
nia gradacji zadań wraz z terminami ich wykonania. 

5.2.16.4. Komentarz psychologa 

Psycholog moŜe pomóc Aleksandrowi zorientować się jak funk-
cjonuje w swoim Ŝyciu i jaki to ma wpływ na jego efektywność oraz 
samopoczucie. Poradnictwo psychologiczne moŜna skoncentrować 
na: 

• zmianie cech osobowości, jeśli klient sam spostrzega je jako 
dysfunkcyjne; 

• wypracowaniu lepszych sposobów organizacji czasu. 
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