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Streszczenie
W artykule dokonano prezentacji badań na temat elastycznych form zatrudnienia oraz sto

sowanych modeli zatrudnienia, zwracając uwagę na interpretację pracy jako usługi świadczonej 
przez pracownika przy wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i dostępnych zasobów na rzecz pra
codawcy. Elastyczne formy zatrudnienia zaczynają odgrywać rosnącą rolę w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, jak również samych zainteresowanych, czyli pracowników. Świadczenie pracy 
w modelu tradycyjnym z przewagą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
zostaje stopniowo wypierane przez formy elastyczne, dające większą swobodę pracodawcy oraz 
zatrudnionemu. Potrzeba poszerzania wiedzy na temat form innych niż standardowe wynika 
z potrzeby rynku, na którym coraz bardziej dostrzegalne są zmiany w tym zakresie. W artykule 
dokonano charakterystyki różnych rodzajów elastyczności zatrudnienia, jak również zwrócono 
uwagę na proces zmian w zakresie modeli zatrudniania w przedsiębiorstwach.

Wprowadzenie

Otwarcie polskiej gospodarki na procesy globalizacyjne przyczyniło się do 
zwiększenia znaczenia czynników egzogenicznych wpływających na funkcjono
wanie rodzimych przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjność. Tym samym zwięk
szyło się zainteresowanie ze strony właścicieli i menedżerów firm niestandardo
wymi formami zatrudnienia w stosunku do tradycyjnego stosunku pracy.

Za przyczyną turbulentnego otoczenia przedsiębiorstwa zmuszone są do 
zwiększania swojej elastyczności również w obszarze zatrudnienia, aby podołać 
konkurencyjności. Tym samym dotychczasowy model długookresowego za
trudnienia staje się powoli nieaktualny i zostaje stopniowo wypierany przez 
elastyczność kadrową zarówno w zakresie czasu, jak i charakteru pracy.

Najbardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju zmiany są przedsiębiorstwa 
sektora MSP, dlatego też artykuł odnosi się do badania elastycznych form za-
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trudnienia występujących właśnie w tej grupie firm z uwzględnieniem roli pra
cownika. Celem opracowania jest zaprezentowanie elastycznych form zatrud
nienia oraz modeli zatrudnienia występuj ących w badanej grupie podmiotów. 
Artykuł składa się z części teoretycznej wprowadzającej do omawianego za
gadnienia oraz z części empirycznej omawiaj ącej badania przeprowadzone na 
grupie 177 firm w 2010 roku.

Elastyczność zatrudnienia w przedsiębiorstwach
Przedsiębiorstwo jako organizacja jest uczestnikiem ciągłych zmian zacho

dzących w otoczeniu, wpływających na jego bieżące funkcjonowanie. Dlatego 
też rolą przedsiębiorstwa, które musi sprostać wymaganiom konkurencji, jest 
szybsze przechodzenie przez kolejne fazy procesu podejmowania decyzji, zwią
zanych z każdym elementem daj ącym mu lepszą pozycj ę na tle innych przed
siębiorstw.

Można wyróżnić elastyczność przedsiębiorstwa, definiowaną jako umiej ęt- 
ność dopasowania organizacji do nowej sytuacji na skutek działania sił rynko
wych. Należy jednak pamiętać, że stan równowagi, do którego starają się dążyć 
przedsiębiorstwa, nie istnieje w gospodarce poza uj ęciem teoretycznym, dlatego 
też istotne jest, aby przedsiębiorstwo było nastawione w swoim działaniu na 
elastyczność, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia. Z tego punktu widzenia ela
styczność zatrudnienia określa się jako dopasowanie wielkości i struktury za
trudnienia na skutek zachodzących zmian, którym przedsiębiorstwo musi podo
łać. Analizowana jest ona ze względu na przyjęty model zatrudnienia, formę 
organizacji i czasu pracy, a także elastyczność wynagrodzeń1.

Przy zastosowaniu takiego podej ścia można wyróżnić następuj ące rodzaje 
elastyczności zatrudnienia, których cechy charakterystyczne przedstawiono 
poniżej1 2:

-  elastyczność czasowa -  stwarza możliwość regulowania długości oraz 
organizacji czasu pracy w ramach ustalonych norm przy uwzględnieniu 
aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa lub też grup pracowniczych;

-  elastyczność funkcjonalna -  wynika z zarządzania operacyjnego przed
siębiorstwem, którego skutkiem winno być doprowadzenie do szybkie
go i bezkolizyjnego przesunięcia pracowników pomiędzy różnymi za-

1 K. Piórkowska-Wojciechowska, Elastyczność zatrudnienia w kontekście kształtowania lojal
ności pracowniczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141, Wrocław 2006, s. 265.

2 E. Kryńska, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Naro
dowa” 2001, nr 1-2, s. 74.
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daniami; procesy te uzależnione są od poziomu kwalifikacji pracowni
ków;

-  elastyczność ilościowa -  oznacza fluktuację pracowników ze względu 
na zmienne warunki, do których można zaliczyć: koniunkturę, rentow
ność, poziom płac realnych, wydajność pracy, postęp techniczny i tech
nologiczny lub też na skutek prowadzonej polityki strukturalnej pań
stwa;

-  elastyczność płacowa -  jest to wrażliwość płac w przedsiębiorstwie na 
wydajność pracy, rentowność działalności oraz sytuacji na rynku pracy.

Elastyczne formy organizacji czasu pracy w swej postaci pełnią dwojaką ro
lę. Z punktu widzenia pracownika, stwarzają warunki do pełniejszego wykorzy
stania jego predyspozycji w zakresie aktywności psychofizycznej wyznaczonej 
przez zegar biologiczny, jak również możliwości odpowiedniego dopasowania 
godzin pracy ze względu na pełnione obowiązki rodzinne. Jest to również szan
sa dla tych pracowników, którzy wykorzystuj ąc dodatkowo zatrudnienie w nie
pełnym wymiarze czasu pracy, są równocześnie słuchaczami szkół lub osiągnęli 
wiek emerytalny. Patrząc od strony podmiotów gospodarczych, dzięki elastycz
nym formom organizacji czasu pracy przedsiębiorcy maj ą większą możliwość 
regulowania zasobami kadrowymi w zależności od charakteru wykonywanej 
pracy, cyklu pracy czy natężenia realizowanych zadań3.

Turbulentność otoczenia, wymuszająca na przedsiębiorcach dokonywanie 
częstszych zmian w obszarze prowadzonej przez nich działalności gospodar
czej, doprowadza do konfrontacji ze zjawiskiem etatyzmu, charakterystycznym 
dla polskich firm oraz nastawieniem większości pracowników wobec zatrudnie
nia standardowego jako gwarancie i jedynym miejscu pracy. Zachodzące na 
rynkach światowych zmiany w zakresie modeli zatrudnienia z wykorzystaniem 
elastycznych form daj ą podstawy do stwierdzenia o postępuj ącym ograniczaniu 
stosowania zatrudnienia pełnoetatowego4.

Należy pamiętać, że wykorzystywane przez firmę niestandardowe formy 
zatrudnienia oddziałuj ą na jej funkcjonowanie, skutkuj ąc zmianami natury or
ganizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa, jak też stwarzają możliwości pełniej
szego wykorzystania kapitału ludzkiego5.

3 J. Górska, Alternatywne formy zatrudnienia -  możliwości i ograniczenia, Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej nr 6, Poznań 2001, s. 176.

4 M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekono
micznej, Wrocław 2003, s. 132-133.

5 M. Król, Elastyczne zatrudnienie nowym wyzwaniem dla organizacji, Prace Naukowe Uni
wersytetu Ekonomicznego nr 43, Wrocław 2009, s. 482.



130 Marcin Piątkowski

W prow adzenie  now ych form  zatrudnien ia  pow inno przyczyniać się w śród 
pracow ników  do zw iększenia  św iadom ości n a  tem at konieczności nieustannego 
podnoszen ia  sw oich kw alifikacji zaw odow ych w  ram ach koncepcji uczen ia  się 
p rzez całe życie, ja k  też  elastyczności m iejsca, czasu  i charak teru  w ykonyw anej 
pracy. N astępuje  po trzeba  zm iany m yślen ia  z pozycji bezp ieczeństw a za trud
n ien ia  n a  rzecz bogactw a szans i m ożliw ości; zależności pracow niczej w  k ie 
runku w olności k reow ania  ścieżki kariery  oraz odej ścia od czynności w ykony
w anych ru tynow o n a  rzecz rozm aitości działań6. Proces zachodzących zm ian 
w  zakresie dotychczasow ych i oczekiw anych  zachow ań p racow ników  n a  e la 
stycznym  rynku pracy  zobrazow ano n a  rysunku 1.

Rys. 1. Zapotrzebowanie na pracę a zatrudnialność potencjalnych pracobiorców

Źródło: M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 133.

Metodyka badań
B adania  przeprow adzono w  2010 roku n a  losow o dobranej próbie 177 

przedsięb iorstw  pryw atnych  sektora M SP z w ykorzystan iem  m etody ank ie to 
w ej. W  badanej próbie znalazły  się firm y z w ojew ództw : m ałopolskiego, p o d 
karpackiego, śląskiego, lubelskiego. Ze w zględu  n a  liczbę osób zatrudnionych 
najw iększy  odsetek  badanych  stanow iły  m ikroprzedsięb io rstw a -  58%  badanej 
próby, p rzedsięb iorstw a m ałe i średnie odpow iednio  30%  i 12%. Szczegółow y 
podział badanych  podm iotów  gospodarczych  przy  uw zględnien iu  kryterium  
w ielkości za trudnien ia  i w ieku funkcjonow ania na  rynku zaw iera ją  tabele 1-2.

6 M. Gableta, Człowiek i praca..., s. 133.
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Tabela 1

Udział badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia

< 10 pracowników < 50 pracowników < 250 pracowników Razem
102 54 21 177
58% 30% 12% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 2

Wiek badanych przedsiębiorstw (w latach)

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-70 > 70 Razem
39 45 46 29 14 0 1 1 2 177

22% 25% 26% 17% 8% 0% 0,5% 0,5% 1% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ze względu na formę prawną przedsiębiorstw w zdecydowanej części do
minowały przedsiębiorstwa zarejestrowane jako jednoosobowa działalność go
spodarcza (66% -  116), a także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (17% 
-  31) i spółka cywilna (9% -  16).

Interpretacja wyników

Najczęściej występujący w badanych przedsiębiorstwach model zatrudnie
nia, na który wskazali ankietowani, opiera się na charakterystycznym dla nasze
go kraju podziale grup pracowniczych, ze zdecydowaną przewagą pracowników 
stałych, zatrudnionych na czas nieokreślony z 40-godzinnym tygodniem pracy. 
Trzon przedsiębiorstwa składaj ący się z pracowników dysponuj ących kompe
tencjami charakterystycznymi dla danej firmy, niezbędnych do jego właściwego 
funkcjonowania; jak również grupa pracowników peryferyjnych wynajmowa
nych na krótkie okresy do realizacji konkretnych zadań, stanowią w tej grupie 
przedsiębiorstw niewielki udział w stosunku do ogółu zatrudnionych7. Opisy
wany model (D) występuje w grupie 45% podmiotów gospodarczych.

Co czwarty badany wskazuje, że na obszarze jego przedsiębiorstwa reali
zowany jest model zatrudnienia (A), w którym udział wszystkich trzech grup 
pracowników (trzonu, pracowników stałych i pracowników peryferyjnych) jest 
jednakowy na poziomie około 33% każdy. Grupa 20% przedsiębiorców zwróci
ła uwagę na funkcjonowanie w ich podmiotach odmiennych modeli niż te

7 Podział grup pracowniczych w ramach prezentowanych modeli zatrudnienia został wyodręb
niony na podstawie koncepcji zaproponowanej przez Charlesa Handy’ego, tzw. model liści koni
czyny, składający się z trzech grup pracowników.
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wskazane na rysunku 2. Jednak w zdecydowanej większości są to modele, gdzie 
udział pracowników stałych przeważa nad resztą kadry zatrudnionej w tych 
przedsiębiorstwach. Model B i C, w którym rola pełnoetatowego zatrudnienia 
pracowników stałych zostaje wyparta przez zwiększony udział pracowników 
koncepcyjnych i peryferyjnych, dominuje w 16% badanych przedsiębiorstw 
-  tabela 3.

a -  trzon; b -  pracownicy stali; c -  pracownicy peryferyjni

Rys. 2. Wybrane schematy modeli zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach z podziałem na 
grupy pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 3
Modele zatrudnienia stosowane w przedsiębiorstwie (w %)

W yszczególnienie
Wielkość przedsiębiorstwa

Razem
mikro małe średnie

Model zatrudnienia A 20 13 29 19
Model zatrudnienia B 10 7 0 8
Model zatrudnienia C 10 6 9 8
Model zatrudnienia D 38 61 33 45
Inny model 22 13 29 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Pomimo niskiego poziomu stosowania modeli zatrudnienia z wykorzysta
niem niestandardowych form, 22% przedsiębiorców potwierdza, że w wyniku 
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej obserwuj ą zwiększaj ącą się 
potrzebę wykorzystania elastycznych form zatrudnienia pracowników. Równo
cześnie w ramach dostępnych metod obniżania kosztów pracy i uelastyczniania 
zatrudnienia 14% przedsiębiorców korzysta z usług oferowanych przez pracow
ników zewnętrznych w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działal
ności gospodarczej. Zjawisko to w największym stopniu występuje w grupie
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przedsiębiorstw średnich, gdzie prawie co piąty ankietowany (24%) stosuje tę 
formę współpracy.

Należy także zauważyć, że w opinii 80% przedsiębiorców pracownicy stali 
zatrudnieni na czas nieokreślony w stosunku do pracowników zatrudnionych na 
podstawie innych umów wykazuj ą się dużo wyższym poziomem lojalności 
wobec firmy, w której pracuj ą. Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, że pracow
nicy stali, zwłaszcza w przedziale wiekowym 45-60 lat, jak również rozpoczy
nający pracę zawodową, mający poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa zatrud
nienia, w ramach rekompensaty w dużo większym stopniu utożsamiaj ą się 
z firmą, przy równocześnie zwiększonej skłonności do poświęceń.

Według większości badanych, pewność miejsca pracy oraz dochodów pra
cowników wpływa na ich wydajność i jakość wykonywanej pracy. Z takim 
poglądem utożsamia się aż 97% ankietowanych, a w grupie przedsiębiorstw 
średnich nikt nie jest odmiennego zdania. Natomiast nieco ponad połowa ankie
towanych (51%) potwierdza tezę mówiącą o tym, że udział pracowników za
trudnionych na podstawie niestandardowych form zatrudnienia w stosunku do 
zatrudnienia standardowego będzie wzrastał. Najbardziej sceptyczna w tym 
zakresie jest grupa przedstawicieli przedsiębiorstw małych (43%), zaś najwięk
szy optymizm (67%) wyrażają reprezentacji firm zatrudniających do 250 pra
cowników. W opinii 54% ankietowanych należy się zgodzić z tym, że stosowa
nie przez przedsiębiorstwo elastycznych form zatrudnienia przekłada się na 
zwiększenie jego konkurencyjności na rynku. Tezę tę z największym udziałem 
odpowiedzi pozytywnych, potwierdzaj ą reprezentanci firm mikro oraz średnich 
(odpowiednio 58% i 67%). Wyniki te pokrywają się w przeważającej większo
ści z udzieloną przez przedsiębiorców opinią dotyczącą wzrostu elastycznych 
form zatrudnienia.

Podsumowanie
Zakładając, że za najważniejszy cel organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo, 

uznamy jej przetrwanie i rozwój, ważne jest uwzględnienie w procesie zarzą
dzania zasobami ludzkimi oprócz klasycznych form zatrudnienia również tych 
niestandardowych. Istotności temu zagadnieniu dodaje fakt prowadzenia przez 
przedsiębiorstwa walki konkurencyjnej z pozostałymi podmiotami gospodar
czymi w turbulentnym otoczeniu.

Do grona wskazywanych przez przedsiębiorców zalet stosowania niestan
dardowych form zatrudnienia należą obniżenie kosztów pracy, dostosowanie 
stanu zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy czy też zwiększenie efektywno
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ści pracownika. Przedsiębiorcy zwracają także uwagę na osobę pracownika, dla 
którego niejednokrotnie możliwość skorzystania z jednej z możliwych niestan
dardowych form jest najlepszym sposobem zarobkowania ze względu na sytu- 
acj ę życiową. Największym problemem po stronie przedsiębiorców we wdraża
niu niestandardowych form zatrudnienia pozostaje bardzo niska wiedza na te
mat tych form i zasad ich stosowania, dlatego też wskazane jest, aby zwiększyć 
świadomość przedsiębiorców-pracodawców, a także i pracowników w tym za
kresie.

FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN ACHIEVING 
THE OBJECTIVES OF THE COMPANY

Summary

Flexible forms of employment are beginning to play a growing role in the functioning of en
terprises as well as the interested parties or employees. Provision of working in a traditional mod
el with a majority of employees employed under a contract of employment is gradually being 
replaced by a form of flexible, giving greater freedom of employers and employers. The article 
presents various types of employment flexibility, as well as changes in the process of hiring mod
els in enterprises. Also presented results of research on existing models of employment in enter
prises.


