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Synopsis. Elastyczno�æ rynku pracy jest jednym z czynników warunkuj¹cych efektywno�æ jego funkcjonowania
oraz sprawno�æ zagospodarowania zasobów ludzkich w gospodarce. W d³u¿szym okresie mo¿e wp³ywaæ na polep-
szenie sytuacji na rynku pracy. Mo¿na zaobserwowaæ jednak obawy, zwi¹zane ze spo³ecznymi konsekwencjami
wzrostu elastyczno�ci na rynku pracy, a w szczególno�ci ze stosowaniem elastycznych form zatrudnienia i
organizacji czasu pracy. Z badañ wynika, ¿e mog¹ one mieæ niekorzystny wp³yw na stopieñ ochrony rynku pracy,
w tym pracowników.

Wstêp
Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce nie jest korzystna. Pogorszenie efektywno�ci jego

funkcjonowania, mo¿na przede wszystkim zaobserwowaæ, analizuj¹c podstawowe wska�niki eko-
nomiczne. W styczniu 2010 r., w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. wzros³a liczba bezrobot-
nych z 1,63 do 2,05 mln osób oraz zwiêkszy³a siê stopa bezrobocia rejestrowanego z 10,4 do 12,7%
[Miesiêczna informacja� 2010]. W takiej sytuacji nadzieje na poprawê sytuacji upatruje siê w
elastycznych formach zatrudnienia, które nie tylko zwiêkszaj¹ szanse bezrobotnych na powrót do
¿ycia zawodowego, ale równie¿ umo¿liwiaj¹ zatrzymanie w firmie dobrych pracowników, mimo
niekorzystnej koniunktury gospodarczej.

Istotne znaczenie dla sprawno�ci dzia³ania mechanizmów na rynku pracy ma elastyczno�æ
popytu na pracê. Gdy jest ona wysoka, to szybciej dochodzi do dopasowania struktury poda¿y z
popytem na pracê, a w rezultacie do obni¿ki bezrobocia równowagi (frykcyjnego i strukturalnego).
W wyniku wiêkszej elastyczno�ci popytu na pracê w przedsiêbiorstwach powstaj¹ nowe miejsca
pracy. Dzieje siê tak, poniewa¿ si³a robocza w przedsiêbiorstwie wykorzystywana jest bardziej
racjonalnie, ni¿sze s¹ jednostkowe koszty pracy, a przez to wy¿sza efektywno�æ ekonomiczna firm.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na spo³eczny koszt wzrostu elastyczno�ci popytu na pracê. Mo¿e
prowadziæ do obni¿enia bezrobocia w niektórych grupach pracowniczych, ale poprzez os³abienie
stopnia ochrony rynku pracy � temu nale¿y zapobiegaæ [Kryñska 2003].

Elastyczno�æ rynku pracy jest zale¿y m.in od elementów tworz¹cych stosunek pracy, a mianowi-
cie: formy zatrudnienia, czasu pracy, okresu wypowiedzenia, poziomu wynagrodzenia. Mo¿liwo�æ
zastosowania nadgodzin lub pracy w niepe³nym wymiarze czasu pracy, �wiadczy o elastyczno�ci
rynku pracy. Jednak mog¹ równie¿ oznaczaæ brak ochrony stosunku pracy [Wi�niewski 1999].

Badania OECD wskazuj¹ rosn¹c¹ presjê na stosowanie elastycznych rozwi¹zañ w stosunkach
przemys³owych i wykorzystaniu zasobów pracy we wszystkich krajach �wiata. Wzrost zaintereso-
wania uelastycznianiem czasu pracy wi¹¿e siê z punktu widzenia ekonomicznego z potrzeb¹ pod-
niesienia efektywno�ci gospodarowania przedsiêbiorstw, a w kontek�cie spo³ecznym � z indywi-
dualnymi potrzebami pracowników. W ostatnich kilku dziesiêcioleciach zwiêkszy³a siê zamo¿no�æ
spo³eczeñstwa, wzrós³ poziom wykszta³cenia, dostrze¿ono istotn¹ rolê czasu wolnego w ¿yciu
cz³owieka. Czynniki te, w znacznym stopniu wp³ynê³y na zmianê stylu ¿ycia pracowników i doce-
nienie nowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy [Strzemiñska 2002].
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Celem opracowania jest poznanie opinii i postaw pracowników, wobec elastycznych form za-
trudnienia i organizacji czasu pracy, a tak¿e ocena, czy i w jaki sposób wp³ywaj¹ na popularno�æ
wykorzystania niestandardowych modeli pracy (czyli przeciwstawnych do zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracê na czas nieokre�lony, w pe³nym wymiarze czasu pracy oraz w jednym
miejscu pracy i pod nadzorem pracodawcy) w praktyce gospodarczej oraz zidentyfikowanie zalet i
wad ich stosowania z punktu widzenia etyki pracy.

Materia³ i metodyka badañ
Aby zaprezentowaæ postawy pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia, w kwietniu

2010 roku, w trzech miastach województwa wielkopolskiego przeprowadzono badania, z wykorzy-
staniem metody zogniskowanego wywiadu grupowego. Moderator przeprowadzi³ wywiad w trzech
grupach, ze wszystkimi zakwalifikowanymi do próby osobami, dobranymi zgodnie z kryteriami
wynikaj¹cymi z celów projektu, wed³ug opracowanego scenariusza.

Badania zlokalizowano w trzech miastach: Czarnkowie, Pleszewie i Poznaniu (miasta zosta³y
wybrane w sposób celowy ze wzglêdu na liczbê mieszkañców, po³o¿enie i stopê bezrobocia).
Pierwsza grupa pracowników obejmowa³a po 6 osób z tych 3 miast. Ka¿da sesja trwa³a po oko³o 2
godziny. Na ich podstawie powsta³ raport pisany z przebiegu dyskusji.

Dobór próby do badañ mia³ charakter celowy, ze wzglêdu na cechy pracowników takie jak: p³eæ,
wiek, wykszta³cenie, forma zatrudnienia, miejsce zamieszkania. Grupa dyskusyjna liczy³a ³¹cznie 18
pracowników w wieku produkcyjnym, w tym: 9 kobiet w wieku od 18-60 lat oraz 9 mê¿czyzn w wieku
od 18-65 lat. Do próby zakwalifikowano osoby, które wykonuj¹ pracê najemn¹, zarówno na podsta-
wie umowy o pracê na czas nieokre�lony, w tym pracuj¹ce na niepe³nym etacie, a tak¿e zatrudnione
na podstawie umowy o pracê na czas okre�lony oraz umowy o dzie³o i zlecenie.

Uzyskane odpowiedzi od respondentów analizowano wed³ug kryterium statusu osoby na ryn-
ku pracy, wykszta³cenia i wieku.

Podstawy prawne elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy
Do elastycznych form zatrudnienia zalicza siê wszystkie umowy, poza standardow¹ umow¹ o

pracê, któr¹ definiuje siê jako nawi¹zanie stosunku pracy na podstawie umowy na czas nieokre�lo-
ny i jednocze�nie zatrudnienie w pe³nym wymiarze czasu pracy [Dziubiñski, Kowalewski 2008]. W
opracowaniu przedstawiono opinie i postawy pracowników wzglêdem najczê�ciej stosowanych w
Polsce elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy:
� terminowych umów o pracê (g³ównie umowa na czas okre�lony),
� zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
� umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzie³o).

Terminowe umowy o pracê, w przeciwieñstwie do zatrudnienia na czas nieokre�lony pozwalaj¹
pracodawcy dostosowywaæ poziom zatrudnienia do aktualnych lub przewidywanych potrzeb zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ przedsiêbiorstwa. Formy zatrudnienia w tej kategorii opieraj¹ swój status na
przepisach Kodeks pracy [1974]. W zwi¹zku z tym strony umowy o pracê nie mog¹ wy³¹czyæ
stosowania przepisów prawnych, co daje gwarancjê ochrony praw zatrudnionych, czyli m.in.: do
urlopu wypoczynkowego, do wynagrodzenia lub zasi³ku w okresie niezdolno�ci do pracy wskutek
choroby, do urlopu macierzyñskiego, do równego traktowania w zatrudnieniu oraz pe³ny zakres
ubezpieczeñ spo³ecznych. Jednocze�nie istotnie ogranicza mo¿liwo�æ pracodawcy, w zakresie ela-
stycznego dostosowywania zatrudnienia do potrzeb gospodarczych swojego przedsiêbiorstwa
[Dziubiñski, Kowalewski 2008].

Praca w niepe³nym wymiarze czasu nie jest zdefiniowana przez polskie prawo. Kodeks pracy w
art. 129 par. 1 podaje maksymalny wymiar czasu pracy, który nie mo¿e przekroczyæ 8 godzin na dobê
i przeciêtnie 40 godzin w piêciodniowym tygodniu pracy, w przyjêtym okresie rozliczeniowym,
który nie przekracza czterech miesiêcy. W zwi¹zku z tym mo¿na przyj¹æ, ¿e osoba pracuj¹ca w
niepe³nym wymiarze czasu pracy to taka, której normalny czas pracy w tygodniu lub �redni w
okresie rozliczeniowym wynosi mniej ni¿ normalny czas pracy.

Aktualne przepisy Kodeksu pracy zabraniaj¹ dyskryminowania osób zatrudnionych na niepe³-
nym etacie. Taka forma zatrudnienia nie mo¿e powodowaæ ustalenia warunków pracy i p³acy pra-
cownika w sposób mniej korzystny ni¿ pracownika, który wykonuje tak¹ sam¹ lub podobn¹ pracê
w pe³nym wymiarze czasu pracy, z uwzglêdnieniem proporcjonalno�ci wynagrodzenia za pracê i
innych �wiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ do wymiaru czasu pracy pracownika.
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Praca w niepe³nym wymiarze pracy umo¿liwia dostosowanie d³ugo�ci czasu pracy do osobi-
stych potrzeb i preferencji, u³atwia godzenie pracy zawodowej z obowi¹zkami rodzinnymi, zwiêksza
szanse rozpoczêcia pracy, powrotu do pracy lub jej utrzymania, jest instrumentem stopniowego
wycofywania siê z ¿ycia zawodowego [Dziubiñski, Kowalewski 2008, WUP 2007].

Umowy cywilnoprawne reguluje Kodeks cywilny [1964]. Najbardziej popularnymi umowami w
tej kategorii s¹: umowa zlecenie oraz umowa o dzie³o, które odznaczaj¹ siê wiêksz¹ swobod¹ doty-
cz¹c¹ kszta³towania tre�ci. Charakterystyczn¹ ich cech¹ jest brak podporz¹dkowania wykonawcy
(zleceniobiorcy) swojemu zleceniodawcy. Pracownicy wykonuj¹cy pracê na podstawie umowy
cywilnoprawnej nie maj¹ zapewnionej ochrony i uprawnieñ pracowniczych, jakie wynikaj¹ dla
pracowników z Kodeksu pracy, np. dotycz¹cych urlopów wypoczynkowych i macierzyñskich,
wynagrodzenia minimalnego, okresów wypowiedzenia. Chyba, ¿e umowa stanowi inaczej [Ela-
styczne formy� 2007].

Umowa zlecenia wi¹¿e siê z obowi¹zkiem op³acania sk³adek do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (wyj¹tkiem jest zleceniobiorca, który op³aca sk³adki z innego tytu³u, np. student, który nie
ukoñczy³ 26 roku ¿ycia). Natomiast umowa o dzie³o nie stanowi tytu³u ubezpieczeniowego (z
wyj¹tkiem sytuacji, gdy wykonawca dzie³a �wiadczy pracê na rzecz swojego pracodawcy).

Ocena zalet i wad elastycznych form zatrudnienia w opiniach pracowników
Korzystanie z mo¿liwo�ci zatrudnienia w elastycznych formach wi¹¿e siê zarówno z zaletami, jak

równie¿ z wadami. W przeprowadzonym badaniu pracownicy zostali poproszeni o wymienienie i
ocenê g³ównych pozytywnych oraz negatywnych cech pracy na podstawie wybranych w sposób
celowy ze wzglêdu na popularno�æ stosowania nastêpuj¹cych form zatrudniania w Polsce: termino-
wych umów o pracê, zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy oraz umów cywilnoprawnych.

Do najistotniejszych zalet, wynikaj¹cych z podjêcia terminowej umowy o pracê badani zaliczyli: ko-
rzy�æ zwi¹zan¹ z mo¿liwo�ci¹ pozyskania dochodu (40%), zdobycia do�wiadczenia (32%) oraz mo¿liwo�æ
pozyskania w przysz³o�ci zatrudnienia na podstawie umowy o pracê, na czas nieokre�lony (20%).

Mo¿liwo�æ zdobycia do�wiadczenia przez pracê na podstawie terminowej umowy o pracê naj-
czê�ciej podkre�lali pracownicy zatrudnieni w przedziale wiekowym od 18 do 34 roku ¿ycia. Nato-
miast badani pracownicy w wieku 35-54 lat czê�ciej wskazywali, ¿e pozwala ona na znalezienie
pracy przez osoby bezrobotne.

Terminowe umowy o pracê oceniono, w porównaniu z innymi badanymi elastycznymi formami zatrud-
nienia najkorzystniej, przede wszystkim z powodu, i¿ w ich ramach pracownikom przys³uguj¹ prawa pra-
cownicze i inne �wiadczenia, np. prawo do urlopu. Jednocze�nie badania wykaza³y ¿e pracownik zatrud-
niony na podstawie tej elastycznej formy ma zdecydowanie mniejsze prawa ni¿ pracownik etatowy.

Badani pracownicy wskazali równie¿ negatywne cechy pracy na podstawie umowy na czas
okre�lony. Najczê�ciej za wadê takiego zatrudnienia podawali: brak poczucia bezpieczeñstwa (36%),
brak sta³ego zatrudnienia (29%) oraz ³atw¹ mo¿liwo�æ zwolnienia przez pracodawcê (23%). Mniej,
bo 8% badanych pracowników przyzna³o, ¿e wad¹ tej umowy jest mo¿liwo�æ nadu¿yæ wobec
pracowników, np. przez nieprzed³u¿enie zatrudnienia na kolejn¹ umowê, mniejsz¹ mo¿liwo�æ awan-
su i rozwoju oraz mniejsze przywileje np. w postaci szkoleñ.

Brak poczucia bezpieczeñstwa czê�ciej jest wad¹ dla zatrudnionych kobiet oraz osób w wieku
25-34 lata ni¿ dla mê¿czyzn i osób w starszym wieku. Natomiast brak sta³ego zatrudnienia jest
bardziej dotkliwy dla osób od 35 roku wzwy¿.

Badani pracownicy zostali równie¿ poproszeni o wskazanie zalet i wad, pracy na niepe³nym
etacie. Blisko po³owa badanych stwierdzi³a, ¿e g³ówn¹ korzy�ci¹ jest przede wszystkim posiadanie
wiêcej wolnego czasu na prywatne zajêcia (45%) oraz mo¿liwo�æ pogodzenia pracy z ¿yciem oso-
bistym (41%). Wysoko oceniono równie¿ swobodê ustalania czasu pracy (30%), mo¿liwo�æ podjê-
cia dodatkowej pracy (25%).

Mo¿liwo�æ pogodzenia wolnego czasu z ¿yciem osobistym oraz wiêcej czasu wolnego, bardziej
docenili pracownicy z przedzia³u wiekowego od 18 do 34 lat oraz kobiety. Natomiast fakt, ¿e oma-
wiana forma zatrudnienia jest niew¹tpliwie umow¹ o pracê, a w zwi¹zku z tym obejmuje �wiadczenia
i prawa pracownicze, najczê�ciej uznali za korzy�æ badani w wieku powy¿ej 35 lat.

Za g³ówn¹ wadê pracy na niepe³nym etacie badani (55%) uznali niskie zarobki. A¿ 32% respon-
dentów stwierdzi³o, ¿e taki rodzaj zatrudnienia nie daje korzy�ci pracownikom. Tymczasem 10% z
nich wskaza³o, ¿e umowa daje mniejsze poczucie bezpieczeñstwa, a 8%, ¿e jest to praca tylko dla
osób dobrze zorganizowanych.
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Do elastycznych form zatrudnienia zalicza siê równie¿ umowy cywilnoprawne, do których
nale¿¹, m.in. umowa o dzie³o i umowa zlecenie. Badani ocenili, ¿e daj¹ one pracownikom przede
wszystkim szansê na uzyskanie wy¿szych korzy�ci finansowych (30%) lub dodatkowego �ród³a
dochodu (27%). 19% respondentów uwa¿a, ¿e taka forma zatrudnienia umo¿liwia elastyczn¹ orga-
nizacje czasu pracy. Mo¿liwo�æ dodatkowego dochodu, czê�ciej by³a zalet¹ dla pracowników nie
maj¹cych wykszta³cenia wy¿szego, a samodzielno�æ organizacji pracy bardziej doceni³y osoby w
wieku od 18 do 25 lat. W przypadku oceny wad, wynikaj¹cych z pracy na podstawie umowy o dzie³o
lub zlecenie, za najistotniejsze respondenci uznali brak �wiadczeñ i praw pracowniczych (30%),
brak sta³ego zatrudnienia (22%) oraz brak poczucia bezpieczeñstwa (16%). A¿ 14% badanych
pracowników wskaza³o, ¿e z umowami cywilnoprawnymi wi¹¿¹ siê niskie zarobki, a 11%  stwierdzi-
³o, ¿e nieregularnie otrzymywane wynagrodzenie.

Brak �wiadczeñ i praw pracowniczych czê�ciej by³ wad¹ dla kobiet i osób najm³odszych wiekiem.
Natomiast nieregularno�æ dochodów niekorzystnie ocenia³y osoby z wykszta³ceniem wy¿szym.

Opinie i postawy pracowników wobec elastycznych form zatrudnienia
Stosunek badanych pracowników do elastycznych form zatrudnienia by³ wyra�nie mniej ko-

rzystny, ni¿ do umowy o pracê na czas nieokre�lony. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e wszystkie inne
umowy poza standardow¹, s¹ sposobem wykorzystania osób zatrudnionych i ograniczenia ich
�wiadczeñ oraz praw pracowniczych, a tylko w okre�lonych warunkach maj¹ pewne zalety.

Wed³ug badanych pracowników relacja miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ kszta³tuje siê ró¿nie, w
zale¿no�ci od konkretnej sytuacji. Jednak w ogólnym rozrachunku w ich opinii, to pracodawcy s¹ w
korzystniejszej sytuacji. Respondenci argumentowali swoje zdanie w nastêpuj¹cych wypowiedziach:
� prawo stoi po stronie pracodawców, to oni decyduj¹ na jakich warunkach podpisz¹ umowê z

pracownikiem, kiedy wyp³ac¹ wynagrodzenie, bez konsekwencji karnych,
� pracodawcy w nieskoñczono�æ przed³u¿aj¹ elastyczne formy zatrudnienia, aby nie zagwaran-

towaæ sta³ej pracy i p³yn¹cych z tego tytu³u praw pracowniczych,
� nieliczni pracodawcy dbaj¹ o swoich pracowników, bo wiedz¹, ¿e nie jest ³atwo znale�æ now¹

przeszkolon¹ i odpowiedzialn¹ osobê i z tym wi¹¿¹ siê dodatkowe koszty,
� pracujê na niepe³nym etacie, a pracodawca ma takie same wymagania wobec mnie jak wobec

pozosta³ych pracowników na etacie i nie p³aci mi za nadgodziny.
Wizerunek pracodawcy w oczach pracownika nie jest korzystny. Badani pracownicy uwa¿aj¹, ¿e

elastyczne formy zatrudnienia daj¹ mu wiêksze mo¿liwo�ci nie respektowania praw pracownika. Respon-
denci uwa¿aj¹, ¿e pracodawcy nie dotrzymuj¹ warunków umów i zobowi¹zañ, a nawet nie przestrzegaj¹
przepisów prawnych. Dzieje siê tak dlatego, ¿e pracodawca niekiedy za wszelk¹ cenê chce osi¹gn¹æ zysk,
a nieprzestrzeganie zasad umo¿liwia mu obni¿kê kosztów w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

Zatrudnienie na podstawie elastycznych form nie daje sta³o�ci pracy i wi¹¿e siê ze strachem o
przysz³o�æ pracownika i jego najbli¿szych. Ich zdaniem, wina za tak¹ sytuacjê le¿y po stronie z³ych,
niekompletnych przepisów prawa, za których naruszenie nie ma ¿adnych, b¹d� istotnych konsekwencji.

Podsumowanie
G³ównym wnioskiem p³yn¹cym z przeprowadzonych badañ jest twierdzenie, ¿e istotn¹ barier¹

stosowania elastycznych form zatrudnienia jest sfera relacji miêdzy pracodawc¹ a pracownikami.
Czuj¹ oni brak stabilizacji oraz obawê, ¿e zostan¹ wykorzystani lub nienale¿ycie wynagrodzeni za
podjête i zrealizowane zobowi¹zania.

Pracodawcy d¹¿¹ do obni¿enia kosztów dzia³alno�ci gospodarczej, st¹d nie zawsze wywi¹zuj¹
siê ze swoich zobowi¹zañ i w ten sposób uzasadniaj¹ swoje nieetyczne postêpowanie. Wed³ug
pracowników, najczêstszym przejawem ³amania ich praw w przypadku stosowania elastycznych
form zatrudnienia jest nieterminowo�æ i nieprawid³owo�æ przy wyp³acaniu wynagrodzeñ za pracê,
niezapewnienie nale¿ytych warunków pracy, brak szacunku ze strony pracodawcy.

Respondenci podkre�lali, ¿e praca na podstawie elastycznych form zatrudnienia jest korzystna
dla osób, które chc¹ zdobyæ do�wiadczenie na rynku pracy.  Daje równie¿ szansê na podjêcie
zatrudnienia osobom z grup defaworyzowanych, czyli np. matkom, osobom starszym, niepe³no-
sprawnym, a tak¿e spe³nia oczekiwania osób, które ceni¹ sobie niezale¿no�æ, wiêcej wolnego
czasu, czy brak podporz¹dkowania.
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Summary
The flexible market of labour can significantly increase the competitiveness of ones country economy. The

flexible forms of employment actually became more and more popular in the population of workers, as well
within their employers. The discussed forms make many unemployed possible return to a position of employed
persons, as well make possible them to work in accordance with their needs, and help entrepreneurs increase the
efficiency of their business activity, due to the labour cost engagement cutting, as well support adjusting the
engagement structure to actual needs of a business. The flexible forms of employment have also a numerous
weakness, coming above all from the lack or not existing adequate legal regulations.

The interviewed persons have stated that the assessed flexible forms of employment are less advantageous to
workers, because do not guarantee them the same rights, which have persons engaged on contract of work on not
limited and full time of work.
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