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Streszczenie
Dynamiczna sytuacja rynkowa, szybkość zachodzących zmian, coraz większe 

wymagania i ciągłe podnoszenie standardów pracy sprawiają, że w świadomości 
przedsiębiorstw rysuje się pożądany profil pracownika, będący spełnieniem wyma-
gań stawianych przez współczesny rynek. Z drugiej strony dochodzi do powstania 
zjawiska wykorzystywania zależności pracownika w osiąganiu odpowiednich wyni-
ków finansowych i dylematu, czy pracownik to tylko wykwalifikowana siła robocza, 
czy raczej złożona jednostka społeczna wymagająca wieloaspektowego podejścia. 

Wprowadzenie

Współczesny rynek pracy w ostatnim czasie stał się płaszczyzną wielu 
przemian wynikających z występowania intensywnych zjawisk i procesów 
o charakterze ekonomicznym, technologicznym i socjologicznym, pojmo-
wanych zarówno w skali międzynarodowej, jak i globalnej. Zmieniający się 
charakter rodziny, osłabienie jej tradycyjnego modelu, zwiększenie się liczby 
rodzin niepełnych, presja konkurencji, wzrost wymagań stawianych pracowni-
kom, także w zakresie dyspozycyjności czasowej przy dążeniu do wydłużania 
czasu pracy firm pod hasłem „społeczeństwo 24-godzinne”, i w końcu wzrost 
zapotrzebowania na usługi poza tradycyjnymi godzinami pracy1 oraz duży 

1 Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu, Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Rynku Pracy S-to-S, Kraków–Warszawa 2007, s. 4.
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nacisk na osiągane wskaźniki ekonomiczne – to tylko niektóre z najczęściej 
wymienianych. Równolegle z dynamiką tych zmian rynek pracy przekształca 
się w kontekście społecznej i osobistej sfery życia pracowników. 

1. Człowiek a praca

Życie człowieka nierozerwalnie łączy się z pracą zawodową, właściwie 
na każdym etapie. Wynika to z prostej zależności między koniecznością 
zaspokojenia podstawowych potrzeb, określonych chociażby przez A. Maslowa, 
a koniecznością spełniania obowiązku zwiększania potencjału ekonomiczne-
go i dążenia do ciągłego rozwoju gospodarczego społeczności, w której żyje. 
Prawidłowość ta nie jest niczym nowym, pod warunkiem że nie zostanie 
zniesiony naturalny balans między wszystkimi sferami życia człowieka. Jednak  
w obecnej sytuacji bardzo często zauważa się przewagę czynników stricte eko-
nomicznych w kształtowaniu postawy, osobowości i mentalności pracownika. 
Sens tych spostrzeżeń potwierdza zdanie: „Żeby żyć na dobrym poziomie, 
trzeba mieć odpowiednio wysoką pensję. Żeby mieć odpowiednio wysoką 
pensję, nie można mieć własnego życia”2. W stwierdzeniu tym pojawia się 
swoistego rodzaju warunkowość, a nie naturalna symbioza człowieka jako 
pracownika i rynku pracy. Jak wyżej wspomniano, te dwie strefy powinny 
się uzupełniać i tworzyć określoną wartość, ale występuje tu pewna zależność 
na niekorzyść pracownika, a w dalszej perspektywie i samego pracodawcy. 

2. Kto ma więcej

Obecnie, w czasach kryzysu, gdy koniecznością staje się utrzymanie 
na rynku i nieobce są trudności w osiąganiu satysfakcjonujących wyników 
finansowych, pracodawcy maksymalnie wykorzystują zasoby, jakie posiadają, 
w tym ludzkie, korzystając ze swojej przewagi przy kształtowaniu określo-
nych zależności. Mimo istnienia szeregu regulacji, na czele z kodeksem pracy, 
określających prawa i obowiązki obydwu stron stosunku pracy, wyznaczają-
cych granice i zakres obowiązujących relacji, to w praktyce często zdarza się, 
że przepisy te są nadużywane, wartościowane lub zwyczajnie lekceważone.  
 
 
 

2 C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, s. 121.
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Na rysunku 1 okazano, w jakich proporcjach postrzegany jest stopień praw 
posiadanych przez każdą ze stron rynku pracy.

Rys. 1.  Stopień posiadanych praw na rynku pracy
Źródło:  www.pbsdga.pl/repository/files/Wyniki/200611/prawo_pracy_200611_gp_

wyniki.pdf.

Z przedstawionych opinii wynika, że pracodawcy mają więcej niepisa-
nych przywilejów, wynikających z naturalnej hierarchii, co może prowadzić 
do niebezpieczeństwa wykorzystywania przez nich obecności naturalnych 
potrzeb społecznych pracownika, a w dalszej perspektywie do wymuszania na 
nim przyjęcia określonych postaw i dostosowania swojego życia do wymogów 
generowanych przez pracę zawodową często kosztem jego prywatnej strony. 

Takie tendencje zauważa się już na etapie formułowania wymagań 
wobec potencjalnych pracowników. Obecnie ich zakres znacznie przekracza 
obszar charakterystycznych i standardowych kompetencji przypisanych do 
danego stanowiska, a coraz ważniejsze stają się predyspozycje psychologiczno- 
-społeczne pracowników. Trafnie zjawisko to określa P. Drucker, który zauważa, 
że „nadchodzący czas to czas umysłowego robotnika, który oprócz formalnego 
wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz 
nawyk nieustannego uczenia się”. Dowodem są badania Accenture z roku 
2008, w których wykazano, że właśnie ten rodzaj zdolności posiadanych przez 
potencjalnego pracownika plasowany jest bardzo wysoko na liście czynników 
ważnych dla pracodawcy w procesie rekrutacji, co przedstawiono na rysunku 2.



264 Monika Maksymów, Dorota Stopka-Dziaduś

Rys. 2.  Czynniki decydujące o zatrudnieniu pracownika
Źródło:  Badania Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna „Strat 

w karierę”.

3. Korporacja to całe życie

Pracownik świadomy konieczności zdobycia środków do życia i zapew-
nienia określonego statusu społecznego staje przed koniecznością dostosowania 
się do narzuconych realiów. Dostosowanie to ma nierzadko swoją cenę – kształ-
towanie w nim określonych zapisów w profilu postrzegania znaczenia i wartości 
pracy oraz skłanianie tym samym do stopniowego uzależniania się od życia 
korporacji. Pojawia się pewnego rodzaju przymus, który mimo iż nie oddziałuje 
na pracownika w sposób bezpośredni, to jednak podświadomie postrzegany jest 
jednoznacznie, gdyż ta bardziej mentalnie narzucona konieczność zaakceptowa-
nia określonych warunków automatycznie narzuca również sposób i styl życia. 

Taka sytuacja w dłuższej perspektywie może powodować szereg 
niekorzystnych następstw w obszarze ogólnej kondycji psychofizycznej 
pracownika, wpływać na powstawanie zaburzeń interpersonalnych i zmian 
w systemie wartości. Szczególnie trudniej odwracalne są te zmiany, które 
dotykają sfery emocjonalnej człowieka. W skutek takiego procesu pojawiają 
się uzależnienia behawioralne, które prowadzą do zachwiania prawidłowego 
szkieletu funkcjonowania. Zmiany te sygnalizują, że coraz bardziej rozwija się 
zjawisko przenikania życia osobistego, społecznego i zawodowego w wyniku 
intensywnego procesu socjalizacji, jakiemu poddawany jest człowiek. Są to 
niepokojące symptomy, wskazujące na swoistego rodzaju uproszczenie relacji 
międzyludzkich i społecznych.
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Naturalne procesy i zachowania, które z natury zachodzą w sferze życia 
prywatnego, są załatwiane na płaszczyźnie miejsca pracy. Stąd też wiele 
osobistych relacji nawiązuje się właśnie tam. Temat dotyczący związków 
w pracy jest przedmiotem wielu dyskusji i rozważań w różnych kręgach 
społecznych i powoli przestaje być tematem tabu, a nawet staje się rzeczą 
dopuszczalną i nieuchodzącą za mało profesjonalną. 

4. Coś za coś

Brak czasu, silne utożsamianie się z firmą, a nawet uzależnienie się od jej 
działania coraz częściej sprawiają, że pracownicy chcą „załatwić” wszystko za 
jednym razem bez zbędnych zobowiązań, stwarzając namiastkę prawdziwego 
życia. W takiej sytuacji dość jednoznacznie widać, jak czynniki ekonomiczne 
wpływają na inne obszary życia człowieka, czego sygnałem staje się niemoż-
ność nawiązywania przez niego normalnych relacji na neutralnym gruncie. 
Tego rodzaju więzi i kontakty niekorzystnie wpływają na te, które już istnieją 
w postaci rodziny. Nierzadko z powodu szeroko pojmowanego pojęcia pracy 
zawodowej dochodzi do rozpadu tej najważniejszej komórki społecznej. 
Ponadto w czasach kryzysu gospodarczego z powodu trudności w znalezieniu 
zatrudnienia i niewystarczających środków finansowych, a zatem niższej stopy 
życia, odsuwane są na dalszy plan najważniejsze decyzje w życiu człowieka. 
Młodzi ludzie, biorąc udział w tzw. wyścigu szczurów, robiący karierę coraz 
częściej rezygnują z pełnienia podstawowych ról społecznych jako małżonko-
wie czy jako rodzice. W wyniku tego coraz częściej mówi się o potęgowaniu 
zjawiska alienacji i zwiększania się liczby singli, którym samotne, niezależne 
życie wyznacza nierzadko właśnie sytuacja zawodowa. 

Brak czasu na prawdziwe życie i wpływ wyżej opisanych czynników 
prowadzą także do zwiększania się katalogu chorób zawodowych. Wysoki po-
ziom stresu i choroby na tle nerwowym, pracoholizm i postrzeganie urlopów 
jako przymusowy odpoczynek dotykają coraz większe rzesze pracowników, 
i to w coraz młodszym wieku. 

Na podstawie tych obserwacji można zaryzykować tezę, że obecny rynek 
pracy to „współczesny kamieniołom” w wymiarze społecznym i etycznym. 
Piękne, coraz lepiej wyposażone biurowce, dostosowywanie warunków pracy 
do wymogów i standardów światowych, pakiety pracownicze – to często 
otoczka dla istniejącej, lecz ukrytej manipulacji, rywalizacji, zabierania 
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czasu czy kształtowania fikcyjnego poczucia decydowania o swoim życiu 
osobistym i zawodowym. Wielkość skali tych problemów nie zależy jednak 
tylko od samych pracodawców, bo i oni ponoszą negatywne skutki powstałego 
problemu. Niewłaściwe byłoby nawet obciążanie tylko tej strony wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami i budowanie jej wizerunku w kontekście 
wyzysku, braku świadomości i wrażliwości. Zrozumiałe jest jednak, że dla 
pracodawców taka sytuacja staje się doraźną korzyścią, osiąganą w wyniku 
ciągłego dążenia pracowników do podnoszenia swoich kompetencji, jeszcze 
wydajniejszej pracy, poświęcenia dla korporacji i wyznaczanie nowych celów 
po to, aby istnieć w świecie zawodowym. Wykorzystują po prostu sprzyjającą 
im w kontekście zachowań sytuację rynkową i życiową pracowników. Nie jest 
to jednak bezwzględnie obowiązująca reguła.

Wiele może zależeć również od samych predyspozycji danego człowieka. 
Nieprzypadkowo zauważa się przecież, że określony typ osobowości zajmuje 
się określoną profesją. J. Moczydłowska wskazuje na wiele cech społeczno- 
-emocjonalnych, które są podatnym gruntem do powstania zjawisk opisy-
wanych w niniejszym artykule, i wymienia najczęściej spotykane w postaci 
braku doświadczenia, potrzeby konsumpcji, wyczynu, porządku, dominacji 
lub autonomii, wychowania, rywalizacji o uczucia rodziców, aktualnej 
sytuacji rodzinnej czy kłopotów z poczuciem wartości3. Wynika to z faktu, 
że zachowania i reakcje człowieka pracującego są wyuczone przez czynniki 
fizjologiczne, anatomiczne i psychologiczne. Pracujący człowiek jest całością 
i nie można uchwycić jego istoty ani zrozumieć, jeśli rozpatruje się człowieka 
wyłącznie z punktu widzenia jednej tylko specjalności4. Powstaje zatem py-
tanie, czy możliwe jest oddzielenie tych dwóch sfer od siebie i czy pracownik 
to już tylko pracownik, czy również człowiek, istota? J. Santorski odpowiada 
na to pytanie twierdzeniem, że istnieje rozległy obszar wspólnej wiedzy 
o funkcjonowaniu rodzin i firm oraz bogata lista cech i umiejętności, które 
w równym stopniu sprzyjają zarządzaniu zespołem, projektem lub firmą oraz  
sprawiają, że jest się dobrym partnerem i rodzicem5.

3 J. Moczydłowska, Szaleństwo pracy: kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny 
pracoholizmu, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 9, s. 110–113.

4 M. Wróblewska, Ergonomia, www.eduskrypt.pl [książka elektroniczna].
5 J. Santorski, Zarządzanie sobą, „Harvard Business Review” 2002, s. 11. 
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W tabeli 1 przedstawione zostały negatywne skutki braku równowagi 
między pracą zawodową i życiem prywatnym.

Tabela 1

 Konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem

Konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem

W skali makro Dla organizacji 
gospodarczych

Dla pracowników, 
bezrobotnych i wykluczonych 

oraz ich rodzin
 – malejąca liczba urodzeń
 – odraczanie narodzin pierw-
szego dziecka

 – rosnąca liczba rozwodów
 – rosnąca liczba rodzin 
niepełnych

 – bezrobocie
 – niedostateczna opieka 
nad dziećmi i osobami 
starszymi

 – rosnące nierówności 
społeczne

 – życie w stresie/ podatność 
na choroby

 – absencja
 – wzrost fluktuacji
 – mniejsze zaangażowanie 
w pracę

 – stres
 – mniejsza koncentracja  
w pracy

 – gorsza jakość pracy
 – mniejsza 
produktywność

 – gorsze relacje z klienta-
mi i częstsza ich utrata

 – mniejsza kreatywność  
i innowacyjność

 – stres
 – konflikty w rodzinie
 – gorsza opieka nad 
dziećmi

 – rozwody
 – alkoholizm/ narkomania/ 
nikotynizm

 – brak poczucia 
bezpieczeństwa

Źródło:  prezentacja L. Machol-Zajda, Praca dla dwojga, Uwarunkowania 
elastyczności.

Jak wskazano w tym zestawieniu, problem niezachowania balansu 
między tymi dwoma strefami stanowi problem nie tylko w ujęciu osobistych 
spostrzeżeń jednostki, ale dotyczy szerszego spektrum. Wskazuje to na dużą 
jego złożoność, a zarazem ważność w kształtowaniu właściwej polityki 
zatrudnienia.

5. Antidotum

Jak wspomniano, nie tylko pracodawcy ponoszą winę za taki stan 
rzeczy. Wielu z nich traktuje bowiem zachowanie równowagi pomiędzy 
pracą a życiem jako jeden z priorytetów w ogólnej polityce firmy i jako jedną 
z form rozwoju kapitału ludzkiego. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie staje 
się dla nich przedmiotem faktycznie zwiększonego zainteresowania. W wielu 
krajach wprowadzane są przeróżne inicjatywy w postaci programów dzia-
łania, zwłaszcza w firmach, którym przyświeca idea pod nazwą Work Life 
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Balace (WLB)6. Ciekawym zjawiskiem, zauważalnym w ostatnim czasie, 
stała się potrzeba tworzenia nowych profesji zajmujących się niwelowaniem 
i łagodzeniem opisywanych problemów społecznych. W wielu firmach two-
rzone są nowe stanowiska związane z udzielaniem pomocy w adaptowaniu 
się w nowych warunkach. Takimi zawodami są m.in.: negocjator, menadżer 
programów pomocy pracownikom, prawnik zajmujący się sprawami zdrowot-
nymi, organizator pracy wirtualnej, etyczny haker, specjalista ds. komunikacji 
międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania, specjalista ds. zarzą-
dzania zmianą itp.

Poza wymiarem naprawczym strefy społecznej trend ten jest też silnie 
związany z pobudkami czysto ekonomicznymi. Pracodawcy, świadomi sytu-
acji na rynku, a właściwie następstw nieodpowiedniej polityki pracowniczej, 
bardziej skłonni są do inwestycji ulepszających dotychczasową sytuację niż 
do zatrudniania kolejnych pracowników lub kształtowania od nowa poziomu 
zatrudnienia w firmie. Bardzo często są przecież w „posiadaniu” wielu do-
świadczonych specjalistów, z którymi wspólnie wypracowali już określone 
standardy, a zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i równo-
wagi pozwoli zatrzymać ich na dłużej. W tym przypadku dotyczy to realnych 
nakładów finansowych, które w obecnej sytuacji ekonomicznej są znaczące. 

6. Naturalna równowaga

Wiadomo, że istnieje zależność między stanem emocjonalnym czło-
wieka a wykonywaniem przez niego pracy zawodowej. Człowiek szczęśliwy 
ma tendencję do optymistycznego patrzenia na świat, a więc również jest 
w stanie chętniej podejmować wyzwania oraz z większym zapałem i energią 
angażuje się w wykonywanie obowiązków służbowych7. Przywrócenie pra-
widłowych relacji między życiem prywatnym a pracą zawodową wymagać 
będzie zatem pracy nad „wskaźnikiem szczęśliwości” pracowników w oparciu 
o uświadomienie, jaką wartość stanowią nie tylko dla korporacji, ale i dla 

6 Work-Life Balance – to nowy trend w polityce kształtowania zatrudnienia, będący 
przedmiotem wielu rozważań i dyskusji w kręgach światowych zajmujących się tą mate-
rią. Obejmuje on wiele rozwiązań, które mają sprzyjać zachowaniu równowagi pomiędzy 
życiem osobistym a zawodowym pracowników i sprzyjać utrzymaniu ich w korporacjach. 
Pracodawcy w obecnej sytuacji rynkowej dążą do utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, 
wolą inwestować w nowe rozwiązania niż od nowa kształtować poziom zatrudnienia.

7 www.competitiveskills.pl.
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społeczeństwa. Fakt występowania trudności rynkowych nie może stać się 
pretekstem do wykorzystywania przewagi i wprowadzania niewłaściwych 
zależności. Odpowiednia polityka zatrudniania i chęć budowania sukcesu 
firmy w oparciu o kapitał ludzki mogą prowadzić do tego, że pracownik stanie 
się najważniejszym narzędziem firmy w osiąganiu sukcesu rynkowego.

CONTEMPRORARY LABOR MERKET EFFECT  
FOR CREATING OF HUMAN EMPLOYEE

Summary

Dynamic market situation, the speed of changes taking place, more and more 
increasing requirements and continued increase of the labor standards is causing 
the awareness for the companies; consequently drawing a desirable worker profile, 
fulfilling the requirements prescribed by the contemporary market.

In the context of the other hand there is a phenomenon of taking an advantage of 
the employees in achieving the appropriate financial results and the dilemma whether 
the employee is only qualified worker force, or rather a complex social unit requiring 
the approach.

Translated by Monika Maksymów i Dorota Stopka-Dziaduś


