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Temat równowagi pracy i ¿ycia pracowników 
widziany oczami pracodawców 
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siê o potrzebie zachowania równowagi pomiêdzy prac¹ a ¿yciem, przede wszystkim ro-
dzinnym, i zwi¹zanymi z tym obowi¹zkami opiekuñczymi w stosunku do osób zale¿nych 
(dzieci, osób starszych, niepe³nosprawnych). Celem artyku³u jest prezentacja wyników 
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„handel”, „opieka zdrowotna i pomoc spo³eczna”, „budownictwo” oraz „zakwaterowanie 
i gastronomia”), dotycz¹cych ich opinii na temat tego problemu ogólnie w Polsce oraz 
przedsiêbiorstwach, którymi kieruj¹. Zapytano ich równie¿ o to, jakie dzia³ania z zakresu 
równowagi praca – ¿ycie oferuj¹ swoim pracownikom. Z badañ wynika, i¿ pracodawcy 
dostrzegaj¹ problem godzenia pracy i ¿ycia w ogóle w Polsce, ale nie do koñca s¹ przekonani, 
7	������	����$������	���
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The subject of balancing life and work in the eyes of employers
Nowadays, in the context of demographic changes, increasingly we talk about the need of 
employees to maintain a work-life balance, primarily family life. The aim of this article is to present 
the results of research conducted among 100 employers in Poland, representing the five types of 
sections according to the Polish Classification of Activities ("administration and support services", 
"trade", "health care and social services", "construction" and "accommodation and catering"), 
concerning their views on this issue in general in Poland and in the companies they run. They were 
also asked what kind of activities related to work-life balance they offer their employees. The study 
shows that employers recognize the problem of reconciling work and life in general in Poland, but 
are not fully convinced that the problem relates directly to employees in the companies they run.
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Wstêp
Równowaga praca – ¿ycie (ang. work-life 

balance, WLB;��	�����������	�$�������
��	����&��
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zaanga¿owany i usatysfakcjonowany ¿yciem 
zawodowym i rodzinnym. Mo¿na wyró¿niæ 
trzy komponenty stosunku praca – ¿ycie, to jest: 
����� +��� ���	7�� ������	4� ��&�� ��
�������	�
go na obowi¹zki zarówno w pracy, jak i poza 
ni¹), zaanga¿owanie (zarówno w pracê, jak 
i w ¿ycie poza ni¹) i w koñcu – satysfakcja 
(z pracy i ¿ycia poza ni¹). Z kolei przez termin 
37���	5����	7����&��$	&
��	��=>�������	4���-
szar, obejmuj¹cy takie sfery, jak: ¿ycie rodzinne 
(opieka nad dzieæmi oraz innymi osobami 
zale¿nymi), ¿ycie spo³eczne (np. utrzymywanie 
�	������������������?��;��������	&�	������$�9�@!E9

Skuteczne godzenie pracy i ¿ycia1 sprzyja 
przede wszystkim zwiêkszeniu udzia³u za-
równo kobiet, jak i mê¿czyzn na rynku pracy, 
co jest szczególnie istotne z punktu widzenia 
obecnych problemów demograficznych. 
£atwiejsze godzenie pracy i ¿ycia mo¿e mieæ 
wp³yw na utrzymanie w zatrudnieniu pracowni-
ków w ró¿nym wieku, szybszy powrót do pracy 
po przerwie (zwi¹zanej m.in. z macierzyñ-
stwem, opiek¹ nad osobami zale¿nymi, absencj¹ 
chorobow¹), wiêksz¹ satysfakcjê z pracy i lepsz¹ 
��&�
4�7�����������&��$	������&����	�	&$����
4�
pracownika oraz ca³ego przedsiêbiorstwa. To, 
czym jest równowaga praca-¿ycie oraz jak siê 
j¹ definiuje, opisano szerzej w artykule Work-life 
balance a wiek pracowników @GE9

Wyniki badañ europejskich (Eurofound 
2010, 2012) wskazuj¹, ¿e ponad po³owa 
mieszkañców Europy po powrocie z pracy 
czuje siê zbyt zmêczona, by zaj¹æ siê domem 
@QVE9��� #����	� ��&�?��&� $	�� ������� X![9�
Z kolei z badañ polskich wynika, ¿e Polacy maj¹ 
coraz mniej czasu wolnego – zaledwie 15% 
pracuj¹cych dysponuje 2-3 godzinami czasu 
����	��� ���	���	� @%E9� _��������� ��&����	�
równie¿, ¿e Europejczycy narzekaj¹ na zbyt 

1 „Godzenie pracy i ¿ycia” rozumiane jako takie ³¹czenie 
obu tych sfer, aby mo¿liwe by³o zachowanie miêdzy nimi 
równowagi.
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Fig. 1. Terms defining work-life balance according to employers 
(N=100, in %)

Rys. 2. Czy zachowanie równowagi miêdzy prac¹ i ¿yciem jest 
�������	
��	������	�	����������&�����#����	������&�����������-
nieniem sekcji (N=100, w %)
Fig. 2. Is work-life balance a contemporary problem of employees 
��	;����$<	>
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Rys. 3. Czy zachowanie równowagi miêdzy prac¹ i ¿yciem jest 
problemem pracowników w kierowanym przez Pana (i¹) przedsiê-
�����$��	������&�������������	��	���	&����+��!""���[;
E�#�	��	�,	��%�.��+"	)�����"	�	�%�)�"/	�+	&� %	"/���&"",<	>
"	%", ��,	
by section (N=100, in %)

Rys. 4. Jak Pan(i) s¹dzi, czy praca zawodowa ma wp³yw na ¿ycie 
�����$�	�#���+�;���������&��������&�������������	��	���	&����
(N=100, w %)
E�#�	��	��	&� 	�
���	��%�	�++"��,	&� %	"/���&"",0	�%�G��"	 ��G",<	
(N=100, in %)
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na zbyt wiele godzin przebywania w pracy. 
Doskwiera im równie¿ fakt, ¿e ¿ycie rodzinne 
na ogó³ musi byæ dostosowywane do wyma-
gañ pracy, a nie odwrotnie.

Godzenie pracy i  ¿ycia uzale¿nione 
jest w du¿ym stopniu od obowi¹zków opiekuñ-
������ 
������������ �� ����	��	���� ��� �����
zale¿nych (ma³ych dzieci, starszych rodziców/
krewnych, niepe³nosprawnych cz³onków 
rodziny). Niedobór czasu, a w zwi¹zku 
z tym zachwianie równowagi praca – ¿ycie 
wzrasta wraz z liczb¹ osób wymagaj¹cych 
opieki. Najmniej czasu maj¹ rodzice ma-
³ych dzieci, jednak osoby zaanga¿owane 
w opiekê nad starszymi krewnymi przyznaj¹, 
¿e jest to zadanie równie absorbuj¹ce.

Cel artyku³u i metoda badawcza
Celem artyku³u jest przedstawienie wyni-

&��� �������� ���	���������	��� �
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pracodawców w Polsce, dotycz¹cego ich opinii 
na temat problemu godzenia pracy i ¿ycia 
poza prac¹ w przedsiêbiorstwach, którymi 
zarz¹dzaj¹. Zapytano ich równie¿ o to, jakie 
dzia³ania z zakresu równowagi praca – ¿ycie 
oferuj¹ swoim pracownikom.

W badaniu kwestionariuszowym uczest-
niczyli pracodawcy reprezentuj¹cy 5 sekcji 
��� #���&�	�� '������&����� *��������
��� +��� G"�
podmiotów w ka¿dej z nich): administrowanie 
�����������
4�����	���������������$������-
del, opieka zdrowotna i pomoc spo³eczna oraz 
zakwaterowanie i gastronomia. Wybór ten 
podyktowany by³ zró¿nicowaniem charakteru, 
rodzaju oraz czasu pracy w ka¿dej z nich.

Przedsiêbiorstwa z sektora prywatnego 
stanowi³y 71%, natomiast z publicznego – 29% 
badanych. Ma³e przedsiêbiorstwa (zatrudnia-
j¹ce od 9 do 49 pracowników) stanowi³y 66% 
������
�	���	�+���%"����GV����������&��;�
– 26%, a najwiêksze podmioty gospodarcze 
(zatrudniaj¹ce powy¿ej 249 pracowników) 
reprezentowa³o 8% pracodawców.

Na potrzeby badania opracowano ankietê 
zawieraj¹c¹ pytania dotycz¹ce rozumienia 
problemu równowagi praca – ¿ycie, potrzeb 
pracowników w tym zakresie oraz dzia³añ 
oferowanych im w tym obszarze przez 
pracodawców. W badaniu uwzglêdniono 
wymienione grupy instrumentów wsparcia 
pracowników w zakresie u³atwienia godzenia 
¿ycia zawodowego i prywatnego.

Zachowanie równowagi praca – ¿ycie 
jako problem pracowniczy

Pracodawców poproszono o wybór twier-
��	�� +���
���� ���������������� ��� ��
��	�
������	���;� &$��	� �	����� ����� �&�	
�����
(definiuj¹) równowagê praca – ¿ycie. Ka¿dy 
z badanych móg³ wskazaæ dowolne dostêpne 
odpowiedzi, st¹d te¿ suma wszystkich wska-
zañ jest wiêksza ni¿ 100%.

Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e zachowanie 
równowagi miêdzy prac¹ i ¿yciem polega 
zdaniem badanych przede wszystkim na: od-
����	���	�����
����������������������������������
– 62% wskazañ, niezabieraniu pracy do domu 
– 56% oraz korzystaniu z urlopu wypoczyn-
kowego – 53%. Znaczny odsetek badanych 
stwierdzi³, ¿e równowaga pomiêdzy tymi 
dwoma obszarami powinna polegaæ tak¿e na: 
„wyrabianiu” siê ze wszystkimi obowi¹zkami 
zawodowymi – 40% wskazañ, wolnym czasie 
dla siebie w celu zadbania o swoje zdrowie 
czy te¿ przeznaczonym na hobby – 39% oraz 
niepozostawaniu w pracy „po godzinach” – 
38%. Nieznacznie mniejsze znaczenie w za-
kresie godzenia obowi¹zków w pracy i poza 
��������&����&$����
����������	����������&��
odgrywa³: brak negatywnego wp³ywu pracy 
na ¿ycie prywatne – 26% opinii oraz czas 
na rozrywkê – 23%. Najmniejszy odsetek 
wskazañ uzyska³a opinia: brak negatywnego 
wp³ywu ¿ycia prywatnego na pracê – 19% 
wskazañ (rys. 1.).

�����	�����&���
���+�Q[;������������������
w badaniu pracodawców zachowanie równo-
wagi miêdzy prac¹ i ¿yciem jest problemem 
pracowników w Polsce. Innego zdania by³o 
18% badanych, natomiast 9% respondentów 
nie potrafi³o oceniæ tego problemu. Problem 
ten dostrzegany jest przez pracodawców 
reprezentuj¹cych wszystkie ujête w badaniu 
sekcje PKD, jednak najwiêcej wskazañ odno-
towano w budownictwie (rys. 2.).

���&���
4����������������������+X%[;�
uwa¿a, ¿e ich pracownicy nie maj¹ problemu 
z zachowaniem równowagi miêdzy prac¹ i ¿y-
ciem. Innego zdania by³ zaledwie co 3. ankie-
$������+QG[;9�|�����	�?�3��	���	��$������
powiedzieæ” wybra³o 3% pracodawców.

Problem harmonijnego ³¹czenia obowi¹z-
ków w pracy i poza ni¹ we w³asnym przedsiê-
biorstwie jest przede wszystkim dostrzegany 
przez pracodawców z sekcji „opieka zdrowot-
na i pomoc spo³eczna” oraz „budownictwo”. 
Nieco rzadziej problem ten wskazywany 
by³ przez przedstawicieli „zakwaterowa-
nia i gastronomii” oraz „administrowania 
�����������
�������	�����	�5������������	����-
radycznie w sekcji „handel” (rys. 3.).

�����	����	�������	�����&���
��������-
dawców (86%) zachowanie równowagi mie-
dzy prac¹ i ¿yciem jest „wa¿nym” lub „bardzo 
wa¿nym problemem”. Jego waga dostrzegana 
�	�$� ���	�	� �����$&��� �
���� ������������
z sekcji „budownictwo” oraz „handel”.

Wp³yw pracy na ¿ycie prywatne 
pracowników

�����	����	�������	�����&���
�������-
nych pracodawców (84%) praca zawodowa 
ma „du¿y” (18 z 84%) lub „bardzo du¿y” (66 
z 84%) wp³yw na ¿ycie prywatne pracowni-
ków. Niewielki wp³yw pracy zawodowej na ¿y-
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Rys. 5. Jak Pan(i) s¹dzi, czy ¿ycie prywatne ma wp³yw na pracê Pana(i) 
��������&��������&�������������	��	���	&����+��!""���[;
E�#�	��	��	&� 	�
���	�%�G��"	��+"	�++"��,	&� %	"/���&"",0	��%�	?@A���(	
in %)

Rys. 6. Czynniki wp³ywaj¹ce na równowagê miêdzy ¿yciem zawo-
dowym i prywatnym (N=100, w %)
E�#�	��	�"�"%/�����,	�+	��%�.��+"	)�����"	?@A���(	��	CD

Rys. 7. Konsekwencje braku równowagi miêdzy ¿yciem zawodowym 
a prywatnym (N=100, w %)
Fig. 7. Consequences of no work-life balance (N=100, in %)
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cie prywatne pracowników zaobserwowa³o 
jedynie 12% pracodawców, a brak takiego 
zwi¹zku wskaza³o tylko 4% z nich. Warto 
w tym miejscu równie¿ zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ 
wp³yw pracy zawodowej na ¿ycie prywatne 
dostrzegaj¹ niemal wszyscy pracodawcy, 
to jednak, ich zdaniem, w najwiêkszym stopniu 
problem ten dotyczy pracowników, którzy 
zatrudnieni s¹ w sekcjach: „handel”, „budow-
nictwo” oraz „opieka zdrowotna i pomoc 
spo³eczna” (rys. 4.).

Zarówno pracodawcy sektora prywatnego, 
jak i publicznego wskazywali, ¿e wp³yw pracy 
zawodowej na ¿ycie prywatne jest „du¿y” lub 
„bardzo du¿y”. Uwa¿a³o tak nieco wiêcej pra-
codawców z sektora prywatnego. Nie zaobser-
wowano za to ró¿nic w ocenie wp³ywu pracy 
zawodowej na ¿ycie prywatne pracowników 
�����&$������	������	�&�
������	���������$��9

Wp³yw ¿ycia prywatnego pracowników 
na ich pracê

Ponad po³owa pracodawców (53%) uwa-
¿a, ¿e sfera prywatna w niewielkim stopniu 
wp³ywa na sferê zawodow¹ pracowników. 
Wiêcej ni¿ co 3. pracodawca (34%) jest zdania, 
¿e ¿ycie prywatne w du¿ym stopniu wp³ywa 
na pracê, natomiast 5% ocenia to oddzia³ywa-
nie jako „bardzo du¿e”. Brak zwi¹zku pomiêdzy 
¿yciem prywatnym a zawodowym wskaza³o 
8% pracodawców.

Wp³yw ¿ycia prywatnego na pracê obser-
��������	�$�����	�����	��
������������&���
�� �	&������ 3�������$������	� �� ���������
4�
wspieraj¹ca” oraz „budownictwo”. Mniejszy 
zwi¹zek pomiêdzy omawianymi obszarami ob-
serwuj¹ pracodawcy z sekcji „zakwaterowanie 
�����$�������5�+���9�%9;9�#����	��$	�����
��	��
dostrzegaj¹ pracodawcy z sektora publicznego 
ni¿ prywatnego.

Wp³yw ¿ycia prywatnego na pracê pra-
cowników jest bardziej widoczny w sektorze 
publicznym oraz w du¿ych przedsiêbiorstwach.

Czynniki wp³ywaj¹ce na równowagê 
miêdzy prac¹ i ¿yciem

Pracodawców bior¹cych udzia³ w badaniu 
poproszono o wskazanie czynników, które 
w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na zachowanie 
równowagi pomiêdzy obowi¹zkami w pracy 
i poza ni¹. Najwa¿niejsze okaza³y siê godziny 
pracy – 65,3% oraz rodzaj pracy – 44,9%. 
Znaczny odsetek pracodawców (39,8%) uwa-
¿a, ¿e zakres obowi¹zków zawodowych mo¿e 
determinowaæ utrzymanie równowagi pomiêdzy 
prac¹ a ¿yciem prywatnym. Pozosta³e czynniki 
przedstawione zosta³y na rys. 6. Ka¿dy z wy-
mienionych aspektów warunkuj¹cych godzenie 
sfery prywatnej i zawodowej uzyska³ ponad 20% 
wskazañ. Oznacza to, ¿e wiele czynników wa-
runkowaæ mo¿e zachowanie balansu pomiêdzy 
analizowanymi sferami ¿ycia pracowników.

Skutki braku równowagi miêdzy prac¹ 
i ¿yciem

Pracodawcy dobrze zdaj¹ sobie sprawê 
z konsekwencji braku równowagi pomiêdzy 
¿yciem zawodowym i prywatnym. Wed³ug nich 
zachwiana równowaga mo¿e spowodowaæ: 
stres – 86,7% wskazañ, problemy zdrowotne 
– 46,9%, brak satysfakcji z pracy – 41,8%, 
problemy rodzinne – 36,7% oraz brak moty-
wacji do pracy – 36,7%. W mniejszym stopniu 
konsekwencj¹ braku równowagi s¹ uzale¿nie-
nia – 16,3% opinii (rys. 7.).

Potrzeby pracowników  
w zakresie godzenia pracy i ¿ycia 
w opiniach pracodawców

Najwa¿niejsza potrzeba zg³aszana przez 
pracowników, która umo¿liwia pogodzenie 
������ �� 7����� $��� ���
��	� �� ������ �� ������	��

porze w przypadku nag³ej potrzeby – 83,8% 
wskazañ. Kolejne istotne potrzeby, które 
zg³aszane s¹ pracodawcom to tak¿e: po-
trzeba elastycznego czasu pracy – 36,8%, 
dodatkowego p³atnego urlopu – 30,9% oraz 
dodatkowej przerwy – 16,2%. W mniejszym 
stopniu pracownicy zg³aszaj¹ pracodawcom 
���4����
����	���������������}���[������
zapewnienia opieki nad dzieckiem w miejscu 
pracy – 2,9% (rys. 8.).

Dzia³ania pracodawców wychodz¹ce 
naprzeciw potrzebom pracowników

������ ����	�� ������������ �	�$� 
�����-
mych roli, jak¹ pe³ni równowaga praca – ¿ycie. 
Dziêki temu w³¹czaj¹ oni w funkcjonowanie 
swojej firmy dzia³ania na rzecz godzenia przez 
pracowników obu tych sfer, nazywane czêsto 
„programami praca – ¿ycie”. Realizowane 
s¹ one zgodnie z potrzebami pracowników, 
a ich g³ównym celem jest zwiêkszenie efek-
$����
���������@XE9

Mo¿na wyró¿niæ cztery g³ówne grupy in-
strumentów w obszarze programów praca-¿y-
cie, a wiêc elastyczn¹ organizacjê pracy i czasu 
pracy (w tym m.in.: niepe³ny wymiar czasu pra-
cy, elastyczny czas pracy, umowy czasowe, te-
lepraca, K�),
�%��#	M	dzielenie siê prac¹), a tak-
¿e urlopy (macierzyñskie, ojcowskie, zwi¹zane 
z adopcj¹ dziecka) oraz inne zwolnienia z obo-
����&��
������	��������������	���	����������
obowi¹zków rodzinnych pracownika. Poza 
tym wyró¿niamy jeszcze wsparcie finansowe 
����� �������	� �� ����������� 
��	7&�� &���	�� 
z uwzglêdnieniem przerwy zwi¹zanej np. z ma-
cierzyñstwem, opieka nad dzieæmi oraz innymi 
osobami zale¿nymi, w tym organizacja opieki 
nad dzieæmi w miejscu pracy (np. przyzak³ado-
we przedszkola, organizacja opieki nad dzieæmi 
w czasie wakacji) oraz tzw. inne instrumenty 
wsparcia, takie jak: poradnictwo w obszarze 
praca – rodzina, badania potrzeb pracowników 
��$�����&�	��	��������	���������	�@�E9

�������$����� �� �	�����	
��	� �����$��	�-
szym do „wcielenia w ¿ycie” instrumentem 
jest organizacja czasu pracy. Potwierdzaj¹ 
$�����	
��	���	������������������	��������	�
pracowników starszych (tzw. 50+), z których 
ponad 40% przyzna³o, ¿e w ich firmach istnieje 
��7����
4���������	���$������������	�+����-
��	���7����
4�����������������&����	����������
w indywidualnie ustalonych z pracodawc¹ 
������;�@�E9

��	��������� ���&���
4� ������������
którzy brali udzia³ w opisywanych badaniach 
oferuje g³ównie dwa rodzaje dzia³añ, które 
ukierunkowane s¹ na pomoc pracownikom 
w godzeniu pracy i ¿ycia. Pierwszym jest mo¿-
����
4����
��������������������	������	�����-
zie zaistnienia nag³ej potrzeby, np. choroby 
���	�&�� +��%[� ��&����;� ����� ��7����
4�
dodatkowej lub d³u¿szej przerwy do wyko-
rzystania w celach prywatnych (84,4%). Poza 
tym znaczny odsetek pracodawców (45,8%) 
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Rys. 8. Potrzeby zg³aszane przez pracowników (N=100, w %)
Fig. 8. Needs declared by employees (N=100, in %)

Rys. 9. Dzia³ania wspomagaj¹ce godzenie pracy i ¿ycia oferowane 
pracownikom w badanych przedsiêbiorstwach (N=100, w %)
E�#�	P�		Q���G���",	�++"%"$	��	"/���&"",	��	�
"	, %G"&"$	��/����",	
(N=100, in %)
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pracy

częściowa praca w domu
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nagłej potrzeby
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dodatkowa przerwa

elastyczny czas pracy

3,1

88,5

84,4

4,2

21,9

45,8

poradnictwo dotyczące 
godzenia pracy i życia 
prywatnego
możliwość wyjscia z pracy 
w razie nagłej potrzeby

dodatkowa lub dłuższa 
przerwa

częściowa praca w domu

zadaniowe rozliczanie 
pracy

elastyczny czas pracy

umo¿liwia pracownikom wykonywanie swoich 
obowi¹zków w tzw. elastycznym trybie czasu 
pracy (np. rozpoczynanie i koñczenie pracy 
w indywidualnie ustalonych porach). Z drugiej 
strony zaledwie 1/5 pracodawców daje pra-
�����&�����7����
4���������	���������������
pracy, a tylko znikomy odsetek umo¿liwia pra-
�����&�����&�������	����
����������������
(4,2%). Poradnictwo dotycz¹ce godzenia 
pracy i ¿ycia prywatnego jest oferowane przez 
zaledwie 3,1% pracodawców (rys. 9.).

Oferowane dzia³ania przeanalizowano 
z punktu widzenia rodzaju sekcji PKD. Mo¿li-
��
4���������	���$������������	�+��9������-
czynanie i koñczenie pracy w indywidualnie 
ustalonych porach) to dzia³ania, które oferuje 
��	������������&���
4����������������	&-
cji „zakwaterowanie i gastronomia” – 70%. 
��7����
4� ��������	��� ������������ ������
to rozwi¹zanie stosowane równie¿ g³ównie 
przez firmy z tej bran¿y. Dodatkow¹ lub d³u¿sz¹ 
przerwê do wykorzystania w celach prywatnych 
(sporadycznie, w przypadku nag³ej potrzeby) 
– oferuj¹ niemal wszyscy pracodawcy, w tym 
najwiêkszy odsetek pracodawców w sekcji 
����	�9���&7	���7����
4����
����������������-
wolnej porze w razie zaistnienia nag³ej potrzeby 
��	���	���	������������&���
4�������������
w tym wszystkie przedsiêbiorstwa z sekcji opieki 
zdrowotnej i pomocy spo³ecznej.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wiêk-
���
4� �������� ���7������������ ������	��	�
pracy i ¿ycia, oferuj¹ przedsiêbiorstwa prywat-
�	9�����$&�	���	�$���7����
4����
����������� 
o dowolnej porze w razie zaistnienia nag³ej 
potrzeby, któr¹ oferuj¹ g³ównie przedsiêbior-
stwa pañstwowe.

�������������� ��	�&�
4� ���	���������$���
�$��	������� 7	� ������
��	�� ��	�����	� ���-
my wsparcia, u³atwiaj¹ce godzenie pracy 
�� 7����� ��������&��� $��� !;� ��7����
4� ����� 
w elastycznym czasie (g³ównie du¿e fir-
��;� G;� ��7����
4� ��������	��� ������������
pracy (g³ównie ma³e firmy) oraz dodatko-
wej lub d³u¿szej przerwy do wykorzystania 
w celach prywatnych, sporadycznie, w przy-
padku nag³ej potrzeby (g³ównie du¿e i ma³e 
�����;� Q;� ���
��	� �� ������ ������	�� ����	�
w razie zaistnienia nag³ej potrzeby (g³ównie 
wszystkie du¿e firmy).

Podsumowanie
�����	�����&���
��������������������-

cych udzia³ w badaniu, zachowanie równo-
wagi miêdzy prac¹ i ¿yciem jest problemem 
��������&�����#����	���	�����	
��	����	���	�
jedna trzecia z nich przyznaje, ¿e problem ten 
dotyczy ich pracowników.

Zachowanie równowagi pomiêdzy prac¹ 
i ¿yciem polega, zdaniem badanych praco-
dawców, przede wszystkim na: posiadaniu 
������	���	�� ���
��� ������ ���� ����	�� ��������
i przyjació³, niezabieraniu pracy do domu oraz 
korzystaniu z urlopu wypoczynkowego.

�����	�����&���
��������������������-
ców praca ma du¿y lub bardzo du¿y wp³yw 
na ¿ycie pracowników. Wp³yw ten dostrze-
gaj¹ niemal wszyscy pracodawcy, jednak 
w najwiêkszym stopniu problem ten dotyka 
pracowników z takich sekcji PKD, jak: handel, 
budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc 
spo³eczna.

���	7�� ���&�	
��4� �7� �����	�� ��������-
ców, ¿ycie zawodowe w wiêkszym stopniu 
oddzia³uje na ¿ycie prywatne ni¿ odwrotnie. 
Ponad po³owa badanych uwa¿a, ¿e ¿ycie 
prywatne pracowników w niewielkim stopniu 
������� ��� ���� ��	��� ���������� $��&�� !�Q�
z nich jest zdania, ¿e ten wp³yw jest bardzo 
du¿y. Wed³ug pracodawców, czynniki, które 
przede wszystkim wp³ywaj¹ na równowagê 
praca – ¿ycie, to: godziny pracy, rodzaj pracy 
oraz zakres obowi¹zków w pracy.

Potrzeby pracowników, które odnotowuj¹ 
����������� $��� ���
��	� �� ������ �� ������	��
porze w razie zaistnienia nag³ej potrzeby, 
elastyczny czas pracy, dodatkowy p³atny 
���������������$&�������	���9��
������������
umo¿liwiaj¹cych godzenie pracy i ¿ycia, ofe-
rowanych pracownikom, badani pracodawcy 
����	��������7����
4����
�������������������-
nej porze, w razie zaistnienia nag³ej potrzeby, 
pracê w elastycznym czasie oraz zadaniowe 
����������	������9����&���
4���$	���$������������
oferuj¹ pracodawcy reprezentuj¹cy sektor 
prywatny.

Niewymienionym przez pracodawców 
czynnikiem, a mog¹cym mieæ istotny zwi¹zek 
z godzeniem pracy i ¿ycia, jest aspekt ekono-
������9����	7�������$������&�	
��4�7	�&�	�$���
����&�
��� ���������	���� ��	� �	�$� �	�����
która ma tutaj znacznie. Wa¿ne s¹ równie¿ 
oferowane przez pracodawcê pakiety so-
cjalne, medyczne oraz inne bonusy, które dla 
wielu pracowników maj¹ nierzadko znaczenie 
��	��	�	����	���	���7�����&�
4������&���+��-
tyczy to zw³aszcza tych pracowników, którzy 
�������������	����	��;�@�E9

Podsumowuj¹c stwierdza siê, i¿ badani 
����������������
�������
4� ��$��	�������-
blemu zachowania równowagi praca – ¿ycie 
�
������������&��������&���	&�	���������-
&������������	��7��
���������	��������$����
��	�9��
�������	�$����������������������!""�
pracodawców tylko 1/3 przyzna³a, ¿e problem 
$	�� ��$����� �	���
�	����� ���� ��������&��9�
Byæ mo¿e wynika to z faktu, i¿ pracodawcy 
����$����������������������&�����7����
���
zachowania równowagi praca – ¿ycie poprzez 
oferowanie im pewnych rozwi¹zañ w tym 
obszarze. Niew¹tpliwie jednak powstaj¹ prze-
s³anki do dalszych badañ oraz pog³êbionych 
analiz tego zagadnienia.
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