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Oddajemy w Państwa ręce podręcznik z zakresu godzenia 
życia zawodowego z rodzinnym, który powstał dzięki re-
alizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego pt. „OPIEKA PLUS PRACA – TO SIĘ OPŁACA!”. 

Podręcznik jest o tyle innowacyjny, że proponowane rozwiąza-
nia, pozwalające godzić życie zawodowe z rodzinnym, zostały 
dostosowane do możliwości wprowadzenia ich w  mikro, małych 
bądź średnich przedsiębiorstwach, stanowiących aż 99 procent 
wszystkich firm.

Biorąc pod uwagę problemy demograficzne, z którymi boryka się 
współczesny świat, poszukiwanie takich rozwiązań staje się ko-
niecznością, a nie luksusem!

Wiesław Szajda 
Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej  

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

est nam niezmiernie miło przekazać w Państwa ręce 
podręcznik poświęcony tematyce godzenia życia zawo-
dowego i rodzinnego, który powstał dzięki współpracy 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przed-
siębiorstw oraz Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

przy realizacji projektu „OPIEKA PLUS PRACA – TO SIĘ OPŁA-
CA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Trudności związane z godzeniem życia zawodowego z rodzin-
nym stały się wyzwaniem dla większości rodzin. Statystyczny 
Polak najpierw stara się zdobyć odpowiednią pracę, osiągnąć 
stabilizację zawodową, a w następnej kolejności zastanawia się 
nad realizacją swoich planów i celów osobistych. Coraz częściej 
pracownicy potrzebują również wsparcia w opiece nad osobami 
zależnymi, tj. niepełnosprawnymi czy też starszymi członkami 
rodzin.  Pojawia się dylemat dla wielu nie do rozwiązania  
i konieczność dokonania wyboru. Dla pracodawcy z kolei ozna-
cza to, iż chcąc utrzymać doświadczony i sprawdzony zespół po-
winien zastanowić się nad stworzeniem zakładowej polityki, 
która pomoże godzić życie zawodowe i rodzinne. Celem niniej-
szego opracowania jest przedstawienie propozycji tego typu roz-
wiązań, możliwych do wprowadzenia w mikro, małych lub śred-
nich przedsiębiorstwach, które stanowią zdecydowaną większość 
w naszym województwie. 

Chcemy promować postawy, które dają szansę na bardziej zrów-
noważony rozwój. Każda firma, chcąc budować swój sukces, 
musi wsłuchać się w potrzeby i oczekiwania pracowników, co 
zwróci się jej w postaci ich lojalności i zaangażowania. Zadowo-
lony pracownik to większa efektywność i zysk dla całej firmy. 

Krzysztof Dośla 
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

J
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Geneza problemu – 
informacja  
o projekcie

„Praca zarobkowa i zawód (...) oraz rodzina tworzą układ 
współrzędnych, na których opiera się życie”.  
      Ulrich Beck

opieka plus praca to się opłaca –  
czyli korzyści z równowagi
Pomimo znaczących przemian społecznych, dzięki którym wy-
raźnie wzrosła rola ojca w wychowaniu dziecka, osobą na której 
spoczywa obowiązek codziennych czynności związanych z wy-
chowaniem dzieci i szeroko pojętą opieką nad rodziną nadal 
jest kobieta, przy czym ogół społeczeństwa surowo ocenia za-
niedbania w tym obszarze.

Rodzice jako główną przyczynę trudności z powrotem na rynek 
pracy wskazują problem pogodzenia rodzicielstwa z pracą zawo-
dową. Dotyczy on przede wszystkim kobiet, które często po uro-
dzeniu dziecka skazane są na długotrwałą przerwę w karierze.

W oczach znacznej części pracodawców fakt posiadania dzieci 
postrzegany jest jako wada, coś co dyskwalifikuje kandydatkę do 
pracy już na etapie weryfikacji dokumentów aplikacyjnych. 
Mamy wiedzą, że pierwsze lata życia dziecka są dla jego rozwoju 
najważniejsze, dlatego widząc piętrzące się trudności związane  
z powrotem do pracy raczej podejmują decyzje o pozostaniu  
z dzieckiem w domu. 

Kobiety mają wiele obaw przed powrotem do pracy po przerwie 
na urodzenie i wychowanie dziecka. Część z nich wie, że nie znaj-
dą zrozumienia u pracodawcy, a często także zespołu pracowni-
czego. Zarówno pracodawca, jak i firmowa społeczność ulegają 
bowiem powszechnemu stereotypowi i uważają, że kobieta ma-
jąca małe dziecko będzie często przebywała na zwolnieniu lekar-
skim, a jej zadania będzie wykonywał zespół. Sytuacja ta wpływa 
nie tylko na sprawność funkcjonowania i rentowność przedsię-
biorstwa, ale odbija się też negatywnie na zatrudnionych, którzy 
po złych doświadczeniach związanych z powrotem na rynek pra-
cy rezygnują z posiadania kolejnych dzieci.

Tymczasem kobiety – matki są świetnymi, doświadczonymi or-
ganizatorkami, są odpowiedzialne i lojalne, a ponieważ odpowia-
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dają nie tylko za siebie, ale i za dziecko, zależy im na stabilności 
zatrudnienia. Osoby mające zobowiązania rodzinne są dobrymi 
pracownikami, są cierpliwe, spokojne i lepiej radzą sobie ze stre-
sem, warto więc w nie inwestować.

Problem jest w tym, że na specjalne programy pomocowe dla ro-
dziców stać tylko największe przedsiębiorstwa. Takie programy 
proponowane pracowniczkom przebywającym na urlopach to 
np. szkolenia e-learningowe, które zapobiegają dezaktualizacji 
wiedzy zawodowej, szkolenia kadry menedżerskiej przygotowu-
jące do wdrażania warunków do pracy dla rodziców, przyzakła-
dowe żłobki i przedszkola, możliwość zabrania ze sobą dziecka 
na wyjazd służbowy lub do pracy, dofinansowanie do wypoczyn-
ku itp. Duże firmy mają mnóstwo możliwości. Jednak najwięcej 
miejsc pracy w Polsce jest w małych i średnich przedsiębior-
stwach, gdzie pracodawcy często mają nikłą świadomość, że ist-
nieje wiele niskokosztowych rozwiązań ułatwiających rodzicom 
godzenie ról społecznych rodzica i pracownika. 

Propozycje takich rozwiązań zostały przedstawione w niniej-
szym podręczniku. Obejmują one takie obszary, jak: urlopy, orga-
nizację, świadczenia niefinansowe, opiekę nad dziećmi, dodatko-
we uprawnienia, samoorganizację oraz współpracę  
i współdziałanie.

Konkretne propozycje skierowane do małych i średnich przed-
siębiorstw, ułatwiające rozwiązywanie problemów związanych  
z równowagą praca – rodzina, uwzględniają ich specyfikę  
i możliwości finansowe. Pracodawca może wprowadzić je jako 
dodatkowe wsparcie dla osób sprawujących funkcje rodziciel-
skie. Udogodnienia te obejmują różnorodne sfery funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, są to: szczególny sposób organizacji  
i wykonywania pracy np. praca zdalna, dodatkowe dni wolne od 
pracy, pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem czy osobą za-
leżną, pomoc w samoorganizacji pracowników, rozwiązujących 
problemy godzenia ról życiowych na niwie zakładowej społecz-
ności.

Bo chociaż do niedawna pracodawcy nie angażowali się w życie 
prywatne swoich pracowników (pracownik powinien przyjść do 
pracy, robotę zrobić i wyjść), to okazuje się, że jeśli pracodawca 
chce zatrudniać wydajny i zaangażowany personel, to powinien 
inwestować choćby tylko swój czas w ułatwienie utrzymania 
równowagi pomiędzy różnymi sferami życia zatrudnionych  
u niego ludzi. Wprowadzenie ułatwień dla pracowników  
w zakresie łączenia ról rodzica i pracownika jest korzystne nie 
tylko dla zatrudnionych, ale w dłuższym czasie przynosi zyski ca-
łej firmie. Jest to również szansa na zrównoważony rozwój całe-
go społeczeństwa, gdzie sukces zawodowy nie oznacza rezygna-
cji z pełni życia.
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Cel i korzyści
Dobre przedsiębiorstwo i dobry pracownik dąży do uzyskania 
możliwości regulowania struktury, wielkości i zasad zatrudnie-
nia odpowiednio do zadań stawianych pracownikom, w związku 
z przyjętą strategią biznesową. Osiągnięcie pożądanego efektu 
wymaga najczęściej wyważenia pomiędzy sztywnością  
a elastycznością i użycia wachlarza możliwości kształtowania 
stosunku pracy opartego na łączeniu i wyważaniu różnych ele-
mentów. Dobre przedsiębiorstwo potrafi również zmieniać swoją 
strukturę i dostosowywać się do okoliczności bez szkody dla 
spójności organizacji i realizacji jej celów gospodarczych  
w sposób, który wzmacnia jego pozycję rynkową.

Dla pracowników
1. Wyższe dochody.
2. Większe poczucie bezpieczeństwa.
3. Poprawa ogólnego stanu zdrowia.
4. Mniejszy stres związany z rozstaniem z dzieckiem.
5. Mniejszy stres związany z pracą.
6. Większe możliwości realizacji osobistych i zawodowych pla-

nów.
7. Poczucie spełnienia.
8. Większa satysfakcja z życia.

Dla pracodawców
1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
2. Zachowanie najlepszych pracowników.
3. Przyciąganie najlepszych kadr.
4. Niższa absencja pracowników.
5. Mniejsza fluktuacja pracowników.
6. Oszczędności na rekrutacji i wdrożeniu nowych pracowni-

ków do zadań.
7. Poprawa relacji w firmie.
8. Poprawa komunikacji w firmie.
9. Większe zaangażowanie pracowników.
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Badanie preferencji 
pracowników w zakresie 
godzenia życia zawodowego  
i rodzinnego

Badanie preferencji dotyczące aspektów godzenia życia zawodo-
wego z rodzinnym  wykazało, że ponad połowa respondentów 
spotkała się z barierami utrudniającymi im łączenie obowiązków 
rodzica (opiekuna) i pracownika.  Jako głównie przeszkody re-
spondenci wskazywali: 

• niedostosowanie czasu pracy do potrzeb pracowników (36 
proc., potwierdzone czasem pracy przekraczającym 8 godzin 
dziennie przez 37 proc.respondentów)

• oddalenie zakładu pracy od miejsca pracy (36 proc., potwier-
dzone koniecznością dojeżdżania do pracy powyżej 30 mi-
nut przez 36proc.respondentów i 54proc.osób zaintereso-
wanych pracą w domu lub bliskim sąsiedztwie)

• uzależnienie wynagrodzenia od czasu pracy (14 proc., po-
twierdzone faktycznym wynagrodzeniem zależnym od czasu 
lub ilości pracy przez 21 proc.respondentów).

Okazało się również, że wykonywanie pracy w siedzibie przed-
siębiorstwa nie stanowi  dla zatrudnionych problemu i tylko 8 
proc. respondentów wskazało ten problem, przy 39 proc. osób 
deklarujących chęć pracy w obecnej firmie. Nie jest też proble-
mem  konieczność raportowania z wykonanych zadań bo tylko 4 
proc.  badanych uważa, że jest to problem, przy 77 proc. osób, 
których praca jest kontrolowana w sposób bieżący oraz deklara-
cji 62 proc. respondentów zgody na rozliczanie wyników pracy. 
Respondenci zwrócili uwagę na inny problem – 65 proc. bada-
nych stwierdza, że czynności związane z codziennym prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego i rodzinę przeznacza po-
łowę lub więcej wolnego czasu, oraz 52 proc. badanych osób 
musi pozostawać w kontakcie z rodziną raz lub częściej niż raz na 
dobę. Jeśli chodzi o informowanie pracowników o ich zadaniach 
co do określenia pracy wykonywanej, to 48 proc. respondentów 
ma zadania precyzyjnie określone, zaś problemem jest częstotli-
wość zmiany zakresu zadań, zgłosiło go 26 proc. badanych, a 12 
proc. wskazywało konieczność wskazywania zadań, a 16 proc. 
respondentów nie było w stanie jednoznacznie określić swoich 
codziennych obowiązków. 

Miejsce pracy

36%

37%

20%

7%

wieś

miasto do 20 tys. mieszkańców

miasto do 100 tys. mieszkańców

Aglomeracja Trójmiejska

wieś

miasto do 20 tys. mieszkańców

miasto do 100 tys. mieszkańców

aglomeracja trójmiejska

Miejsce zamieszkania

31%

29%

36%

4%
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Wyniki analizy dotyczącej wynagrodzenia pracowników

• 80 proc badanych jako podstawowy element wynagrodzenia 
otrzymuje uposażenie niezależne od wyników pracy (uza-
leżnione od czasu).

• 13 proc. respondentów posiada wynagrodzenie uzależnione 
w pełni od wyników pracy (praca na akord).

• 55 proc. respondentów odpowiedziało, że ich dochody sta-
nowią połowę lub ponad połowę dochodu gospodarstwa do-
mowego w którym zamieszkują.

Preferencje pracowników w zakresie narzędzi zadanej ko-
munikacji z zakładem pracy

• Telefon 78 proc. 

• Internet 17 proc.

Preferencje pracowników w zakresie pracy zespołowej.

• 18 proc. osób zadeklarowało chęć pracy samodzielnej. 

Wnioski:

• 64 proc. respondentów chciałoby uelastycznienia czasu pra-
cy (wprowadzenia zmian w tym zakresie).

• 54 proc. respondentów preferowałoby pracę w miejscowości 
zamieszkania, domu lub bliskim sąsiedztwie (bez względu 
na oddalenie od siedziby pracodawcy).

• 71 proc. respondentów z zadowoleniem przyjmie jasno  
i precyzyjnie określone zadania, których wykonanie będzie 
uwzględniało ich obecne kompetencje.

• 61 proc. respondentów chciałoby, aby ich praca była odbie-
rana (nadzorowana, kontrolowana) w zakresie i formie od-
powiadającej specyfice ich pracy.

• 84 proc. respondentów preferuje stałą pensję w przeważają-
cej wielkości (17 proc. po równo) w stosunku do elementów 
zmiennych wynagrodzenia (premia) przy 66proc.osób pre-
ferujących chęć pracy w oparciu o umowę o pracę.

• 44 proc. respondentów jest gotowa do zmiany miejsca za-
mieszkania ze względu na pracę.

• 37 proc. respondentów oczekuje wsparcia finansowego  
w zakresie rozwoju swoich kompetencji od pracodawcy.

• 56 proc.respondentów chciałoby zarabiać (otrzymywać 
wynagrodzenie) nie przekraczające (36 proc.) lub równe 
średniej krajowej.

• 81 proc. respondentów nie widzi potrzeby sprawdzania 
(kontroli, skwitowania) ich pracy.

produkcja

handel

usługi

Branża

wielkość zakładu pracy

mniej niż 10 osób

do 50 osób

do 250 osób

powyżej 250 osób

27%

66%

2%

5%

34%

16%

50%
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Proponowane 
rozwiązania  
z zakresu godzenia 
życia zawodowego  
i rodzinnego

elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczność na rynku pracy oznacza zakres i szybkość dostosowywa-
nia się rynku pracy do zmiennych wynikających ze zdarzeń o charak-
terze ekonomicznym, politycznym lub rynkowym. Elastyczność w ta-
kim rozumieniu jest osiągana w różny sposób i opisywana w różnych 
kategoriach. Najczęściej stosowanym rozróżnieniem elastyczności 
jest podział w oparciu o miejsce występowania: na zewnątrz przed-
siębiorstwa (elastyczność zewnętrzna) oraz wewnątrz przedsiębior-
stwa (elastyczność wewnętrzna). Do każdej z nich można zastosować 
podział ze względu na rodzaje elastyczności:

• elastyczność numeryczna, odnosząca się do fluktuacji pracow-
ników stosownie do warunków działania przedsiębiorstwa 
oraz możliwości regulowania czasu pracy (wydłużania, skra-
cania lub uelastyczniania czasu pracy pracowników)

• elastyczność funkcjonalna, wiąże się z zarządzaniem i dzia-
łalnością operacyjną przedsiębiorstwa, gdzie najważniejsze 
znaczenie zyskują struktura kwalifikacyjna zespołu pracow-
ników i możliwości szkoleniowe pracodawcy, które umożli-
wiają przesuwanie pracowników do różnych zadań i działań

• elastyczność płacowa, oznaczająca wrażliwość płac w przed-
siębiorstwie na sytuację na rynku pracy, rentowność firmy 
oraz wydajność pracy

• elastyczność lokalizacyjna, która opisuje możliwości w za-
kresie miejsca wykonywania pracy (zakład pracy, dom, po-
dróż, wyodrębnione placówki).

Adresaci
Elastyczne formy pracy są dla tych, którzy nie mogą pracować  
w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy, czyli np. 
dla matek wychowujących małe dzieci, osób młodych albo nie-
pełnosprawnych, specjalistów wysokiej klasy lub przedstawicieli 
wolnych zawodów niezainteresowanych stałym zatrudnieniem, 
dla pracodawców chcących zoptymalizować strukturę zatrudnie-

Definicja EFZ 
 
Elastyczne formy zatrudnienia 
(EFZ, ang. Flexible Forms of 
Employment) – nietypowe 
formy zatrudnienia 
charakteryzujące się 
elastycznością czasu i miejsca 
pracy, formy stosunku pracy, 
formy relacji pracownika  
z pracodawcą (telepraca), 
wynagrodzenia (zadaniowe)  
i zakresu pracy (praca 
zadaniowa, dzielenie się pracą). 
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nia w swoich przedsiębiorstwach oraz dla całej gospodarki nara-
żonej na gwałtowne fluktuacje, wynikające z potrzeb globalizują-
cego się rynku pracy.

Korzystając z uelastyczniania czasu pracy należy rozpatrzyć za-
równo jego pozytywne, jak i negatywne skutki:

Zalety Wady
Większe szanse na znalezienie 
odpowiedniej pracy / odpo-
wiedniego pracownika

Brak rozdzielenia czasu pracy 
i czasu poza pracą / problemy 
z dostępnością pracownika

Lepsze warunki godzenia 
pracy zawodowej z życiem 
rodzinnym / większa wydaj-
ność pracownika

Ograniczony kontakt ze 
środowiskiem pracy / niski 
stopień utożsamiania się  
z firmą

Większe możliwości rozwoju 
zawodowego / precyzyjniej-
szy dobór szkoleń

Ograniczony dostęp do 
informacji firmowych / 
konieczność wzmożenia 
działań komunikacyjnych

Większa motywacja do pracy / 
lepsze wykorzystanie czasu 
pracy

Ograniczony dostęp do 
awansu, świadczeń pracowni-
czych / konieczność dostoso-
wania struktury przedsiębior-
stwa

Eliminacja stresu związanego 
z koniecznością stosowania 
doraźnych rozwiązań / 
wyższa uczciwość pracowni-
ków

Mniejsze bezpieczeństwo 
zatrudnienia / możliwość 
utraty pracownika

Zmniejszenie zagrożenia 
utraty pracy / zmniejszenie 
zagrożenia utraty pracownika

Bariera oporu wobec zmian

Formy organizacyjne
Do najistotniejszych i najczęściej wymienianych form organiza-
cyjnych elastycznego zatrudnienia należą:

• zatrudnienie pracowników na indywidualnych zasadach 
poza siedzibą przedsiębiorstwa, z pominięciem zasady bez-
pośredniego podporządkowania pracodawcy

• pozostawanie w dyspozycji pracodawcy i w gotowości do 
świadczenia pracy, podejmowanie zatrudnienia wyłącznie w 
razie zlecenia wykonania określonych prac

• łączenie pracy ze szkoleniem zawodowym przy okazji wyko-
nywania prac zleconych przez pracodawcę

• wynajmowanie pracowników przez pracodawcę innym pod-
miotom
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• świadczenie pracy przez pracowników na własny rachunek 
(samozatrudnienie lub koncepcja podzlecania małych kon-
traktów)

• zatrudnienie na czas określony w dowolnie ustalonych przez 
strony umowy granicach

• podział pracy pomiędzy różnych pracowników, polegający 
na podziale zadań lub współdziałaniu pracowników przy 
wykonywaniu jednego zadania.

Najczęściej wykorzystywane formy
• Telepraca (Tele-working) – oznacza pracę poza siedzibą 

firmy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych  
i telekomunikacyjnych. Daje to możliwość łączenia pracy z 
pełnieniem funkcji opiekuńczych oraz unikania codzien-
nych dojazdów do siedziby firmy.

• Elastyczny czas, ruchomy czas pracy (Flexi-time) – umożli-
wia pracownikom wybór czasu pracy poza uzgodnionymi 
okresami kontaktowymi,.

• Zróżnicowane godziny pracy (Staggered hours) – zmienne 
godziny rozpoczynania pracy, co sprawia, że pracownicy 
mogą rozpoczynać i kończyć pracę w ustalonym czasie. 
Umożliwia to pracodawcom wydłużenie czasu funkcjonowa-
nia zakładu, a pracownikom daje możliwość dostosowania 
momentu rozpoczynania i kończenia pracy do innych termi-
nowych zobowiązań.

• Podział miejsca pracy (Job-sharing) – oznacza, że dwie osoby 
dzielą między siebie czas pracy i obowiązki zwykle wykony-
wane przez jedną osobę. Partnerzy takiego tandemu dzielą 
między siebie pracę, płacę, czas wolny i czas pracy.

• Praca w niepełnym wymiarze czasu (Part-time working) – 
oferowana przez pracodawcę możliwość pracy w krótszym 
wymiarze czasu pracy głównie na życzenie pracownika.

Problemy pracodawców związane z popytem 
pracy
Pracodawcy borykają się z:

• niedoborem specjalistów

• rosnącym popytem na pracę

• odpływem pracowników do krajów zachodnich

• niemożnością utrzymania pracowników wysoko wykwalifi-
kowanych

• brakiem aktywności pracowników czasowo wyłączonych 
(najczęściej ze względów opieki nad osobami zależnymi).
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oczekiwania pracowników i pracodawców1

Pracownicy oczekują, że:

• pracodawca będzie posiadał plan wykonywanej przez nich 
pracy

• pracując na zasadach elastycznych będą mogli wykazać się 
rzetelnością, kompetencją i odpowiedzialnością

• w razie trudności związanych z wykonywaniem zadań zawo-
dowych oraz w trudnej sytuacji rodzinnej będą mogli zwró-
cić się do pracodawcy o pomoc

• rodzina będzie dla nich wsparciem w realizacji celów zawo-
dowych i tolerancyjna w sytuacji obciążenia pracą, jako ro-
dzice-pracownicy będą wydajniejsi, będą odczuwali we-
wnętrzny spokój, wynikający ze spełnienia w życiu 
zawodowym i rodzinnym.

• 

Pracodawcy spodziewają się, że:

• pracownicy zatrudnieni na zasadach elastycznych potrafią 
umiejętnie zarządzać swoim czasem pracy

• będą informować o postępach lub trudnościach związanych 
z pracą, tak aby zastosować w odpowiednim czasie odpo-
wiednie działania

• wobec pracowników i siebie będą wyrozumiali i konse-
kwentni.

korzyści z wprowadzenia elastycznych Form 
zatrudnienia
Pracodawcy

• nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z wyszkole-
niem i opłaceniem nowego pracownika

• powierzone zadania zostają wykonane na czas

• nie obniża się jakość ich wykonania.

Pracownicy

• mogą poświęcać odpowiednią ilość czasu na pracę

• dostosowanie czasu pracy do pracownika – nie musi on wy-
bierać między rodziną a pracą.

1  Na podstawie badania przeprowadzonego w ramach Projektu „Rodzic 
– Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego” 
– FRDL Centrum Dolnośląskie.
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Telepraca

W połowie XX wieku rozwój technik telekomunikacyjnych  
i informatycznych wpłynął na decentralizację systemu wykony-
wania pracy, a w szczególności na miejsca przebywania pracow-
ników. Pojawiła się potrzeba oraz możliwość wykonywania pracy 
zdalnej, czyli wg definicji Jack’a M. Nilles’a „przemieszczenia pra-
cy do pracowników zamiast pracowników do pracy”.

Podstawa prawna i praktyka telepracy
16 października 2007 r. ustawodawca wprowadził instytucję 
telepracy do Kodeksu pracy poprzez umieszczenie w dziale dru-
gim rozdziału II b „Zatrudnianie pracowników w formie telepra-
cy”.

W myśl kodeksu telepracą jest praca wykonywana regularnie 
poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.

telepracownikiem jest zatem pracownik, który regularnie wy-
konuje pracę poza zakładem i przekazuje pracodawcy jej wyniki 
w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej (nie wykluczając jednak także tradycyjnych form prze-
kazywania wyników pracy). 

Podstawą do zastosowania telepracy w przedsiębiorstwie jest 
porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcą a zakładowymi 
organizacjami związkowymi, a w przypadku niemożności jego 
zawarcia regulamin świadczenia pracy w formie telepracy. Doku-
ment ten opracowywany jest przez pracodawcę. 

Powstanie stosunku pracy w oparciu o porozumienie/regulamin 
może nastąpić w wyniku podpisania umowy o pracę bądź podpi-
sania porozumienia zmieniającego warunki dotychczasowego 
zatrudnienia (aneksu do umowy o pracę), przy czym pracownik 
nie ma obowiązku zgodzić się na propozycję pracodawcy świad-
czenia na jego rzecz telepracy. 

W terminie 3 miesięcy od podpisania takiego porozumienia 
(aneksu) każda z jego stron może wystąpić z wiążącym wnio-
skiem o powrót do poprzedniego trybu pracy, ustalając termin tej 
zmiany. W przypadku, gdy pracownik złoży taki wniosek po upły-
wie ustawowych 3 miesięcy, pracodawca powinien w miarę moż-
liwości przychylić się do wniosku. Zarówno brak zgody na wyko-
nywanie telepracy, jak i złożenie wniosku o powrót do poprzedniej 
formy świadczenia pracy nie może być powodem wypowiedze-
nia przez pracodawcę umowy o pracę.

celem pracy zdalnej jest 
ograniczenie kosztów 
powierzchni biurowej, 
oszczędność czasu i środowiska 
(ograniczenie dojazdów do 
pracy) oraz aktywizacja 
zawodowa (zwiększenie 
zatrudnienia) obszarów 
wykluczonych. W przypadku 
pracowników wykonujących 
większość pracy poza biurem 
(np. przedstawiciele handlowi) 
narzędzia komunikacji zdalnej 
umożliwiają stałe utrzymanie 
kontaktu z zasobami  
i pozostałymi pracownikami 
organizacji. 
 
telepraca umożliwia 
pracownikom łatwiejsze 
pogodzenie obowiązków 
służbowych ze sprawami 
osobistymi i rodzinnymi. Jest to 
zaletą szczególnie dla rodziców 
oraz osób niepełnosprawnych.
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W ramach telepracy do obowiązków pracodawcy należy przede 
wszystkim:

• dostarczenie pracownikowi niezbędnego, bezpiecznego  
i ubezpieczonego sprzętu do wykonywania telepracy 

• ubezpieczenie sprzętu

• pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksplo-
atacją i konserwacją sprzętu

• zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej i nie-
zbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Obie strony mogą też podpisać odrębną umowę, zawierającą zapi-
sy dotyczące zasad wykorzystania i zakresu ubezpieczenia sprzętu 
będącego własnością pracownika a służącego do świadczenia tele-
pracy, zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika oraz 
formy i zakres kontroli wykonywania telepracy.

Pierwsza kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przeprowadzana jest na wniosek pracownika, przed rozpoczę-
ciem wykonywania przez niego telepracy. Każda kolejna kontrola 
może być przeprowadzona po uprzednim wyrażeniu zgody pra-
cownika na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bądź innych środków zapisanych w umowie o pracę. Na-
leży też mieć na uwadze, że wykonywanie czynności kontrolnych 
nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani 
utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Czy wiesz, że…
W Europie największą liczbą telepracowników może poszczycić 
się Skandynawia oraz kraje Beneluksu. W Szwecji i Finlandii za-
trudnieni w tej formie stanowią około 15 proc. wszystkich pra-
cowników, w Danii – 11 proc., w Holandii – 14 proc., w Belgii – 11 
proc.. Szacunkowe dane mówią o kilkudziesięciu milionach osób na 
całym świecie pracujących na odległość: ok. 30 mln w USA i prawie 
tyle samo w Europie. 60 proc. ankietowanych, niekorzystających  
z żadnej formy telepracy potwierdza gotowość wypróbowania ta-
kiej formy pracy w najbliższej przyszłości.

Uwaga! 
 
kontrola pracownika za 
pomocą telefonu bądź 
urządzeń elektronicznych 
może odbywać się w sposób 
dowolnie ustalony przez 
pracodawcę. W przypadku 
telepracy nie narusza on 
bowiem prywatności 
pracownika.
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Zalety telepracy dla pracodawców Zalety telepracy dla pracowników

wzrost wydajności pracowników (badania 
wskazują na wzrost o 20 – 40 proc.)

zwiększenie efektywności – wykorzystanie 
czasu na samo wykonanie powierzonego 
zadania

całkowita eliminacja problemu nadgodzin elastyczność czasu pracy i miejsca

optymalizacja stanu zatrudnienia, bez zmian  
w strukturze i wydajności firmy

elastyczność umowy o pracę

znaczna redukcja ilości zwolnień chorobowych kontrola czasu pracy

obniżenie kosztów zatrudnienia średnio  
o 30 proc. (utrzymanie mniejszej powierzchni 
biurowej, ograniczenia zużycia energii i mniej-
sza zależność od paliw kopalnych, oszczędności 
w kosztach materiałów biurowych itp)

oszczędność kosztów dojazdu

skuteczniejsze zarządzanie poprawa organizacji życia rodzinnego i zwięk-
szenie czasu spędzanego z rodziną

ograniczenie konfliktów i nieporozumień 
w środowisku pracowników

przestaje być istotny wygląd i wiek pracownika, 
a liczą się tylko umiejętności

optymalizacja wynagrodzenia – za efekty pracy, 
a nie czas poświęcony na wykonywanie zadań

zmniejszenie stresu

niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych 
pracowników

zwiększenie samodzielności

Wady telepracy dla pracodawców Wady telepracy dla pracowników

sprzeciw kadry kierowniczej zmiana sposobu życia – zatarcie granicy między 
pracą a życiem prywatnym

wysokie koszty początkowe ryzyko osłabienia więzi społecznych spowodo-
wane odizolowaniem miejsca pracy

trudny nadzór nad pracownikami mniejsza możliwość awansu

bezpieczeństwo i poufność informacji obawa przed samozatrudnieniem

trudność z odseparowaniem „biura w domu”  
i życia innych domowników lub rodziny

stagnacja

odizolowanie pracownika stres w rodzinie

samodzielne organizowanie miejsca pracy dezorganizacja w pracy bądź pracoholizm

konieczność przedefiniowania wewnętrznych 
reguł przedsiębiorstwa

dłuższy dzień pracy
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Opodatkowanie 
ekwiwalentu 
wypłacanego 
pracownikom 
 
Pracownik pobierający 
ekwiwalent z zakładu pracy  
z tytułu wykorzystania własnych 
narzędzi pracy może skorzystać 
ze zwolnienia w Pit. Warunkiem 
jest jednak prawidłowe 
udokumentowanie przez 
pracownika, że istniały podstawy 
do wypłacenia ekwiwalentu 
przez pracodawcę, a także 
udokumentowanie własności 
używanych przez pracownika 
przedmiotów. co więcej, ciężar 
udowodnienia, że uzyskana 
kwota podlega zwolnieniu 
podatkowemu spoczywa 
całkowicie na podatniku – tak 
stwierdził Wojewódzki Sąd 
administracyjny w krakowie 
dnia 9 grudnia 2009 r. ,  
sygn i Sa/kr1327/09. 
 
Ustawodawca wyraźnie 
wskazuje, że telepracownik ma 
być traktowany przez 
pracodawcę na równi  
z pracownikami zatrudnionymi 
w podstawowej formule pracy, co 
m.in. znajduje wyraz w jego 
prawie do przebywania na 
terenie zakładu pracy  
i korzystania z zakładowych 
obiektów socjalnych oraz 
prowadzonej przez pracodawcę 
działalności socjalnej, na 
równych warunkach z innymi 
pracownikami. 

Rodzaje pracy zdalnej (telepracy)
• telepraca domowa (pracownik całość swojej pracy, do tej 

pory wykonywanej w tradycyjnym miejscu pracy udostęp-
nionym przez pracodawcę, wykonuje we własnym domu, ko-
rzystając z technologii informatycznych)

• telepraca wahadłowa (pracownik część swojej pracy wy-
konuje we własnym domu a część w siedzibie pracodawcy)

• telepraca mobilna (wyspecjalizowany personel świadczy 
usługi u klientów – ten rodzaj pracy jest charakterystyczny 
np. dla przedstawicieli handlowych, którzy maja stałe połą-
czenie z centralną bazą danych) 

• telecentra (biura zlokalizowane poza miejscem głównej sie-
dziby przedsiębiorstwa, zapewniające dostęp do wszelkich 
urządzeń do pracy osobom, które nie mogą dojeżdżać do sie-
dziby firmy, ale jednocześnie nie chcą pracować w domu) 

• telechatki (zapewniające przez Internet członkom społecz-
ności lokalnych m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
czy też dostęp do pracy sieciowej). 

Dla kogo praca zdalna?
Rozważając pracę zdalną, warto wziąć pod uwagę następujące 
czynniki:

• preferencje pracownika – pracownik powinien dostrzegać 
wypływające z danego stylu pracy korzyści, np. elastyczność 
godzin pracy

• zaufanie i lojalność – pracownicy powinni być godni zaufania 
oraz lojalni w stosunku do organizacji

• staż pracy 

• rodzaje pracy – praca, która nie wymaga kontaktu twarzą  
w twarz

• czynniki osobowościowe

• równość szans – wszyscy pracownicy powinni mieć możli-
wość pracy w elastycznym systemie

• praca w domu – środowisko domowe powinno sprzyjać wy-
konywaniu obowiązków zawodowych. 

Do pracodawcy należy obowiązek oceny, czy taka sytuacja ma 
miejsce.

Telepraca jednakże nie jest rozwiązaniem dla każdego. Jej zasto-
sowanie zależy od specyfiki działalności branży oraz od predys-
pozycji i zakresu obowiązków pracowników. Powyższe warunki 
dowodzą, że ten model pracy nie może być stosowany w każdej 
firmie i nie na każdym stanowisku i tylko ich łączne spełnienie 
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pozwoli na wdrożenie telepracy z sukcesem. Można jednakże 
wyróżnić branże i zawody, w których zastosowanie telepracy 
przyniosłoby korzyści dla obu stron, a w niektórych przypadkach 
nawet byłoby wskazane. Są to m.in.: szeroko pojęta działalność 
usługowo-doradcza, marketing, sprzedaż, zarządzanie firmą, za-
rządzanie zasobami ludzkimi, działalność wydawnicza, działal-
ność agencji turystycznych, działalność ubezpieczeniowa, usługi 
finansowe / księgowość, obsługa nieruchomości, prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, informatyka i działalność pokrew-
na (przetwarzanie danych komputerowych, programowanie 
komputerowe).

UMOWa O tELEPracę

Zawarta w dniu __-__-____ w ____________________________________ pomiędzy

______________________________________________________ z siedzibą w _________________________, reprezentowaną przez 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

zwaną / zwanym dalej Pracodawcą,

a

____________________ zamieszkałą w ___________________, legitymującą się dowodem osobistym serii 
 
____________________, NIP: ___________________, PESEL: ______________________

zwaną/ zwanym dalej Telepracownikiem,

zwanymi łącznie Stronami,

o następującej treści

§ 1

Postanowienia ogólne

Pracodawca zatrudnia Telepracownika na stanowisku _____________, w pełnym wymiarze godzin, w formie 
telepracy.

Umowa zostaje zawarta na czas _______________

Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu ____________ 

(UWAGA! Można zastrzec, że termin rozpoczęcia pracy uzależniony jest od pozytywnego zakończenia szkolenia)

Przy realizacji swoich obowiązków Telepracownik podlega osobie odpowiedzialnej za współpracę  
z Telepracownikiem, wskazanej przez Pracodawcę, zwanej dalej Pełnomocnikiem.
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Pełnomocnik ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy Telepracownika, zgodnie z postano-
wieniami § 8.

§ 2

Miejsce pracy

Praca jest wykonywana w miejscu zamieszkania Telepracownika.

Koszty organizacji stanowiska pracy pokrywa Pracodawca. Telepracownik ma prawo wykazać szczegółowe 
koszty związane z organizacją stanowiska pracy i umożliwić Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności.

§ 3

czas pracy

Czas pracy Telepracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany przez niego samodziel-
nie, przy uwzględnieniu przeciętnie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym. 

Telepracownik ma obowiązek konsultować harmonogram pracy z Pełnomocnikiem.

Lub

Telepracownik wykonuje pracę w godzinach od __ do __, w przeciętnym wymiarze 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Telepracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w czasie okre-
ślonym w ust. 1 w sposób przyjęty u Pracodawcy. (np. logowanie do systemu).

§ 4

Wynagrodzenie

Telepracownikowi za wykonywaną pracę przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie _________,– PLN 
(słownie: ______________________________________________________________________________) brutto.

Wynagrodzenie jest wypłacane do __ dnia kolejnego miesiąca.

Telepracownik wyraża zgodę na wypłatę należnego mu wynagrodzenia przelewem na jego rachunek ban-
kowy.

§ 5

Ogólne obowiązki pracownika

Telepracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać w sposób nienarażają-
cy dobrego imienia Pracodawcy oraz z poszanowaniem jego interesów.

Telepracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulaminów, instrukcji  
i procedur wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy, a także stosować się do dyrektyw i poleceń wyda-
wanych przez Pracodawcę oraz Pełnomocnika. 

Telepracownik ma obowiązek z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu mieniem oraz podejmo-
wać wszelkie uzasadnione działania w celu zachowania bezpieczeństwa powierzonego mu mienia. Telepra-
cownik w szczególności zobowiązany jest do użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznacze-
niem, instrukcjami technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami Pracodawcy.

Telepracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy, bądź osobie przez niego 
wyznaczonej, jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z obsługą powierzonego mu sprzętu.
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Telepracownik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkich szkoleniach organizowanych przez Praco-
dawcę, w tym zwłaszcza w szkoleniu dotyczącym obsługi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy.

Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których dowiedział się 
w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu przez Pracodawcę, w trakcie oraz po zakończe-
niu stosunku pracy. Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie dane i informacje zawarte na 
dokumentach oraz informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę, dotyczące stosowa-
nej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności handlowej, a także wszelkie 
poufne dane dotyczące jego kontrahentów i klientów.

Wszystkie dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę 
nie mogą być bez wyraźnej zgody Pracodawcy gromadzone i rozpowszechniane przez Telepracownika. Te-
lepracownik zobowiązuje się nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji 
poufnych bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

Telepracownik ma obowiązek zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób trzecich. 

Telepracownik ma obowiązek kontaktować się z Pracodawcą i Pełnomocnikiem na zasadach określonych 
przez przepisy obowiązujące u Pracodawcy.

Telepracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, wyjaśnienia oraz sprawoz-
dania dotyczące wykonywanej pracy.

 Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkuren-
cyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę. Za działalność konkurencyjną uważane 
będą:

a)…

b)…

Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie świadczyć pracy na jakiejkolwiek 
podstawie (w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych) na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowa-
dzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.

§ 6

Szczególne obowiązki telepracownika

Telepracownik zobowiązany jest do ________________

§ 7

Warunki pracy

Telepracownik organizuje stanowisko pracy, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz za-
bezpieczenie i ochronę tajemnic Pracodawcy, według wskazówek Pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy spełnia-
jący wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, określone przepisami Kodeksu pracy i aktów szczególnych.

Pracodawca pokrywa koszty związane z instalacją, eksploatacją, serwisem, konserwacją i ubezpieczeniem 
sprzętu.

Pracodawca ponosi koszty przeszkolenia Telepracownika w zakresie obsługi sprzętu niezbędnego do wyko-
nywania pracy.

Przy wykonywaniu pracy Telepracownik może korzystać ze sprzętu stanowiącego jego własność, spełniają-
cego wymogi BHP, na zasadach określonych w odrębnej umowie.
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Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia sprzętu stanowiącego własność Telepracownika, o którym mowa 
w ust. 5 oraz koszt eksploatacji sprzętu w formie ekwiwalentu, na zasadach określonych w odrębnej umo-
wie.

Telepracownik zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania pracy w 
miejscu zamieszkania, które zobowiązany jest przedstawić Pracodawcy na jego życzenie.

§ 8

kontrola

Pracodawca i Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę

• wykonywania pracy przez Telepracownika 

• sprzętu obsługiwanego przez pracownika

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywat-
ności Telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny 
z ich przeznaczeniem. 

Przed rozpoczęciem kontroli, Pracodawca ma obowiązek uzyskać na piśmie lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, zgodę Telepracownika na przeprowadzenie kontroli w miejscu jego zamieszka-
nia. 

Pierwsza kontrola zostanie dokonana przed rozpoczęciem pracy przez Telepracownika.

Pracodawca ma prawo na bieżąco monitorować wykonywanie pracy przez Telepracownika. (chodzi tutaj o 
„zdalne” monitorowanie za pomocą programów komputerowych)

§ 9

Postanowienia końcowe

Telepracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać na terenie zakładu 
pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z pomieszczeń socjalnych i prowadzonej 
przez pracodawcę działalności socjalnej.

Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ___________ okresem wypowiedzenia. 

(UWAGA! Jeżeli umowa zostaje zawarta na czas określony, to może być wypowiedziana za dwutygodnio-
wym okresem wypowiedzenia tylko, gdy strony zastrzegą taką możliwość. Dotyczy to tylko umów zawar-
tych na okres ponad 6 miesięcy).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 Telepracownik            Pracodawca
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UMOWa O WYkOrZYStaNiE PrZY WYkONYWaNiU PracY SPrZętU 
StaNOWiĄcEGO WłaSNOŚĆ tELEPracOWNika

zawarta w dniu __-__-____ w ____________ pomiędzy:

_________________________________________________________________________________________, zwanym dalej Pracodawcą,  
a ________________________________________________________________________, zwanym dalej Telepracownikiem

§ 1

Telepracownik oświadcza, że jest właścicielem komputera typ ___, nr seryjny __________ oraz telefonu komór-
kowego, model _________, nr seryjny ___________

§ 2

Telepracownik zobowiązuje się używać przy wykonywaniu pracy sprzętu określonego w § 1.

§ 3

1. Pracodawca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny sprzętu określonego w § 1.

2. Strony zgodnie oświadczają, że sprzęt określony w § 1 spełnia wymagania określone w rozdziale IV 
działu dziesiątego Kodeksu pracy.

§ 4

1. Z tytułu używania, przy wykonywaniu pracy, sprzętu określonego w § 1, Telepracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pieniężny, w wysokości ____________ zł płatny co miesiąc, do dnia _________ miesiąca.

2. Wysokość ekwiwalentu zależeć powinna od norm zużycia sprzętu, jego ceny rynkowej, wysokości opłat 
związanych z używaniem sprzętu.

3. Telepracownik ma prawo żądać zmiany wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w pkt 1, w razie 
___________________. Zmiana wysokości ekwiwalentu wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

Pracodawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu, o którym mowa w § 1. W ramach ubezpieczenia 
sprzęt zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia, wskutek zdarzeń loso-
wych, o charakterze nagłym i niespodziewanym.

§ 6

1. Telepracownik ma obowiązek uprzedzić Pracodawcę o planowanej zmianie lub zbyciu sprzętu,  
o którym mowa w § 1.

2. Telepracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Pracodawcę o wszelkich awariach i nieprawidło-
wościach w funkcjonowaniu sprzętu, o którym mowa w § 1.

§ 7

Pracodawca ma prawo żądać wglądu do bilingów i rachunków z tytułu opłat związanych z używaniem 
sprzętu, o którym mowa w § 1.
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§ 8

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ustania stosunku pracy albo zakończenia wykonywa-
nia pracy w formie telepracy.

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została 
wypowiedziana.

 Telepracownik         Pracodawca

elastyczny czas pracy
zmienne godziny rozpoczynania pracy
System zmiennych godzin rozpoczynania i kończenia pracy 
charakteryzuje się tym, że poszczególni pracownicy (albo ich 
grupy) rozpoczynają i kończą pracę w różnych, ustalonych 
wcześniej godzinach. Taki system daje prawo pracownikom do 
wyboru momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zasadą jest, 
że gdy godzina rozpoczęcia została przez pracownika wybrana, 
pozostaje niezmienną w ustalonym okresie (np. miesiąca, 
kwartału), zaś dzienna norma czasu pracy pozostaje niezmien-
na i wynosi 8 godzin.

 

Schemat rozwiązań czasowo-organizacyjnych stosowanych w praktyce

System jednozmianowy

godziny rozpoczynania pracy dzienny czas pracy godziny kończenia pracy

6:00; 7:00; 8:00 8 godzin 14:00; 15:00; 16:00

lub

7:00-9:00 8 godzin 15:00-17:00
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System dwuzmianowy

godziny  
rozpoczynania pracy

dzienny czas 
pracy

godziny  
kończenia pracy

6:00-8:00 8 godzin 14:00-16:00

14:00-16:00 8 godzin 22:00-24:00

godziny  
rozpoczynania 
pracy

dzienny czas 
pracy

godziny  
kończenia pracy

korzyści Wady

zmniejszenie tłoku związanego z rozpoczynaniem  
i kończeniem pracy krótszy czas obecności wszystkich pracowników

łatwiejszy dostęp do placówek usługowych dla 
pracowników

problem nadzoru nad czasem pracy każdego 
pracownika

wydłużenie godzin pracy przedsiębiorstwa bez 
dodatkowych kosztów pracy

konieczność okresowego dostosowywania rozkładu 
czasu pracy i nawyków z tym związanych

lepszy rozkład czasu pracy, dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb i obciążenia przedsiębiorstwa

dodatkowe koszty pracy przedsiębiorstwa związa-
ne z np. oświetleniem, ogrzewaniem itp.

Przykładowe zapisy w regulaminach
„Dla pracownika lub określonej grupy pracowników, na ich wniosek lub za ich zgodą, mogą być wprowadza-
ne zmienne godziny rozpoczynania i kończenia pracy przy zachowaniu dobowej i tygodniowej normy czasu 
pracy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej”.

„Na wniosek pracownika mogą być wprowadzone zmienne godziny rozpoczęcia i kończenia pracy, przy za-
chowaniu dobowej i tygodniowej normy czasu pracy obowiązującej daną grupę pracowniczą.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, przekazując do kadr harmonogram 
pracy pracowników w danym okresie”. 
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Ruchomy czas pracy
Ruchomy czas pracy to system organizacji umożliwiający roz-
poczynanie i kończenie pracy w określonych przedziałach cza-
sowych. Drugim elementem charakteryzującym ten system jest 
przedział czasu (tzw. obecności obowiązkowej), w którym 
wszyscy pracownicy muszą być obecni w pracy. Długość  
i rozkład okresów obecności obowiązkowej uzależnione są od 
warunków i potrzeb zakładu pracy, kategorii pracowników ob-
jętych systemem oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Najdłuższy dzienny czas pracy pracownika ograniczony jest 
dzienną maksymalną normą czasu pracy przyjętą w obowiązu-
jących przepisach. Najkrótszy dzień pracy to przyjęty (zazwy-
czaj w regulaminie) czas obecności obowiązkowej. Powstające 
niedobory lub nadwyżki przepracowanego czasu są wyrówny-
wane w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ruchomy czas pracy

przedział czasu 
[rozpoczynanie pracy]

przedział czasu 
[obecność obowiązkowa]

przedział czasu 
[kończenie pracy]

6:00 – 08:00 6 godzin 14:00 – 16:00

Korzyści Wady
możliwość dostosowania rozkładów czasu pracy do 
potrzeb , preferencji i obowiązków pozazawodo-
wych pracowników

potencjalnie niewystarczająca liczba pracowników 
poza godzinami obowiązkowymi

wzrost autonomii pracowników; uwzględnienie pre-
ferencji związanych z zegarem biologicznym pra-
cowników

możliwe problemy komunikacyjne między pracow-
nikami a pracodawcą oraz między pracownikami

wzrost wydajności i poprawa jakości pracy administracyjne trudności rejestracji czasu pracy

wydłużenie czasu działania przedsiębiorstwa bez 
dodatkowych kosztów

dodatkowe koszty z wydłużenia czasu funkcjono-
wania przedsiębiorstwa (np. oświetlenie, ogrzewa-
nie itp.)lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń

poprawa obsługi klientów

ograniczenie czasu dojazdu do pracy

ograniczenie absencji, spóźnień i marnotrawstwa 
czasu pracy

nastawienie na realizację zadań

wzrost satysfakcji i motywacji w pracy
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Należy pamiętać, że ponieważ w ruchomym czasie pracy to pra-
cownik, w pewnym zakresie, decyduje o swoim rozkładzie czasu 
pracy, musi być on poinformowany o bezwzględnej konieczności 
zachowania nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku, czyli  
o możliwości podejmowania następnej pracy po co najmniej 
11-godzinnej przerwie od zakończenia pracy w poprzedniej do-
bie. Dotyczy to zarówno pracy w normalnych godzinach pracy, 
jak i pracy nadliczbowej. Nieprzerwany odpoczynek 11-godzin-
ny może być naruszony jedynie w przypadkach konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 
Wprawdzie przy ruchomym czasie pracy to pracownik decyduje 
o godzinach pracy, jednakże na pracodawcy spoczywa obowią-
zek organizacji czasu pracy i zabezpieczenia przestrzegania 
przepisów prawa pracy.

W przypadku pracy w ruchomym czasie pracy, pracą nadliczbo-
wą będzie praca świadczona tylko na wyraźne polecenie praco-
dawcy, jeżeli pracownik będzie musiał pracować dłużej niż miał 
zamiar pracować w tym dniu i dłużej niż 8 godzin. Natomiast 
przy świadczeniu pracy w ramach ruchomego czasu pracy  
w przypadku samodzielności decyzji pracownika o godzinie roz-
poczęcia i zakończenia pracy oraz korzystania przez niego z nie-
przerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego, nie wystę-
puje praca nadliczbowa, mimo że między godzinami rozpoczęcia 
pracy w kolejnych dniach może być mniej niż 24 godziny.

Ruchomy czas pracy może też być połączony z pracą w systemie 
równoważnego czasu pracy i wówczas pracownik decyduje za-
równo o godzinie rozpoczęcia pracy, jak i o wymiarze dobo-
wym, czyli liczbie godzin, które przepracuje w danym dniu  
(z reguły od 4 do 12 godzin). W takim przypadku ruchome są 
więc zarówno godziny rozpoczęcia, jak i kończenia pracy w po-
szczególnych dniach pracy, zależnie od wyboru pracownika.

Praca w domu
Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas,  
w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy  
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykony-
wania pracy. Takim miejscem może być dom pracownika.

Z prawnego punktu widzenia nie ma większego znaczenia, czy 
miejscem wykonywania pracy jest dom pracownika, czy zakład 
pracy. Należy tylko pamiętać o tym, że umawiając się z pracowni-
kiem na wykonywanie pracy w miejscu jego zamieszkania 
wszystkie obowiązki wobec takiego domowego pracownika wy-
nikające z Kodeksu pracy i pozostałych przepisów prawa pracy 
stosuje się odpowiednio. Szczególne znaczenie mają tutaj przepi-
sy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – praca w domu 
musi odpowiadać wymogom stawianym przez te regulacje oraz 

WaŻNE 
O ruchomy czas pracy musi 
poprosić sam pracownik. 
inspekcja pracy uzależnia 
dopuszczalność stosowania 
zmiennych godzin 
rozpoczynania pracy od sposobu 
jego wprowadzenia. Można to 
zrobić wyłącznie w ramach 
indywidualnego rozkładu czasu 
pracy. Zgodnie z art. 142 
kodeksu pracy na pisemny 
wniosek pracownika 
pracodawca może ustalić 
indywidualny rozkład jego czasu 
pracy w ramach systemu pracy, 
którym jest objęty pracownik. 
 
Pracodawca nie ma obowiązku 
uwzględnić wniosku 
pracownika.
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przepisom o czasie pracy – pracownik domowy nie może wyko-
nywać swojej pracy powyżej dopuszczalnych limitów czasowych 
przewidzianych w Kodeksie pracy. Szczególne znaczenie ma tutaj 
limit ewentualnej pracy w godzinach nadliczbowych, co oznacza, 
że praca nie może łącznie z godzinami nadliczbowymi przekra-
czać przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozli-
czeniowym, a pracownikom domowym należy zapewnić prawo 
do 11-godzinnego dobowego, nieprzerwanego wypoczynku oraz 
35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W praktyce praco-
dawcy polecający pracę w domu sięgają najczęściej po zadanio-
wy system czasu pracy. W tym systemie czas pracy liczony jest 
liczbą zadań, a nie liczbą godzin. Pracownik sam decyduje w tym 
systemie o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy. Jeżeli jed-
nak w praktyce liczba zadań byłaby zbyt duża, pracownik taki 
wykonywał ją będzie w godzinach nadliczbowych, a to oznacza 
konieczność stosowania powyższych limitów oraz rekompensat 
dodatkowym wynagrodzeniem lub czasem wolnym od pracy.

Praca nakładcza / praca chałupnicza
Praca nakładcza jest formą odmienną od stosunku pracy. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że umowa o pracę nakładczą jest for-
mą pośrednią pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło. Za-
trudniany nabywa pewne uprawnienia pracownicze, łącznie  
z ubezpieczaniem społecznym i zdrowotnym, jednak wynagro-
dzenie otrzymuje wyłącznie za wykonywaną faktycznie pracę. 

Zasadnicze regulacje dotyczące pracy nakładczej zawiera Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w 
sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę 
nakładczą (Dz. U. 1976 nr 3 poz 19).

Pracę nakładczą wykonuje się w domu, w porach dogodnych dla 
zatrudnionego, przy czym zatrudnionemu mogą w pracy poma-
gać członkowie rodziny, stąd też ten rodzaj pracy nazywa sie 
pracą chałupniczą.

Przedmiotem pracy nakładczej może być każdy rodzaj pracy 
prowadzący do rezultatu (jak w umowie o dzieło), bowiem po-
lega ona na wytwarzaniu przez wykonawcę przedmiotów 
z powierzonego materiału albo na świadczeniu usług na polece-
nie i rachunek zlecającego (nakładcy).

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie  
i określać w szczególności:

1. rodzaj umowy

2. podstawowe warunki umowy, tj.: 

• rodzaj pracy

• termin rozpoczęcia pracy

• zasady wynagradzania.
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Strony określają również minimalną, miesięczną ilość pracy, jaką 
musi wykonać pracownik. W przypadku, gdy dla pracownika 
praca nakładcza stanowi pracę dodatkową, minimalna ilość pra-
cy powinna zapewniać pracownikowi uzyskanie minimum 50 
proc. najniższego wynagrodzenia pracowniczego. Jeżeli praca 
nakładcza stanowi dla pracownika główne źródło utrzymania, 
ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapew-
niało uzyskanie wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej od 
najniższego wynagrodzenia pracowniczego.

W zakresie pracy nakładczej na zakładzie pracy ciąży obowiązek 
dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym celu pracodawca 
ma za zadanie wydawać polecenia usuwania stwierdzonych 
uchybień w tym zakresie, kontrolować respektowanie tych pole-
ceń, a także współdziałać przy wykonywaniu zarządzeń  
i zleceń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pra-
cy. Należy pamiętać, że wszystkie dostarczane przez zakład pracy 
materiały, urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymaga-
niom BHP.

Jeżeli praca nakładcza jest wykonywana przez pracownika  
w domu, zakład pracy nie może powierzać mu prac, których wyko-
nanie jest szkodliwe dla wykonawcy lub mieszkańców.

Jeżeli praca nakładcza wykonywana jest w zakładzie pracy, sto-
suje się przepisy kodeksu pracy regulujące zasady zachowania 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec braku innych postanowień umowy nakładca jest zobo-
wiązany zapewnić wykonawcy surowce, materiały i inne przed-
mioty oraz narzędzia do wykonywania pracy. Zobowiązany jest 
również do utrzymywania tych urządzeń i narzędzi w należytym 
stanie technicznym, za wyjątkiem jednak bieżącej konserwacji. 
Natomiast jeśli zatrudniony wykorzystuje własne narzędzia lub 
maszyny, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia według ich 
wartości odtworzeniowej. 

Umowa o pracę nakładczą może być rozwiązana w każdym mo-
mencie za porozumieniem stron:

• za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa została za-
warta na czas próby

• za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, gdy umowa została za-
warta na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca ka-
lendarzowego.

Istnieją jednak szczególne przypadki, w których rozwiązanie 
umowy nakładczej z pracownikiem jest niemożliwe:

1. W okresie urlopu wypoczynkowego wykonawcy ani  
w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby bądź od-
osobnienia spowodowanego chorobą zakaźną wykonawcy 

WaŻNE 
Określenie miesięcznej ilości 
pracy, jaką musi wykonać 
pracownik, jest szczególnie 
ważne. Jak stwierdził SN  
w wyroku z dnia 9 stycznia 
2008 r., sygn. iii Uk 73/07, 
istotnym elementem umowy  
o pracę nakładczą jest 
określenie minimalnej 
miesięcznej ilości pracy oraz 
zapewnienie wykonawcy 
honorarium za wykonaną 
pracę. Jeśli zatem strony 
zawierają umowę nakładczą 
jedynie z zamiarem 
niedotrzymania tego warunku, 
ich oświadczenie woli 
dotknięte jest pozornością.
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(jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład pra-
cy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, chyba że 
jest to spowodowane ogłoszeniem upadłości lub likwidacją 
zakładu pracy).

2. W okresie między powołaniem wykonawcy na ćwiczenia 
lub przeszkolenie wojskowe a ich odbyciem, chyba że jest to 
spowodowane ogłoszeniem upadłości lub likwidacją zakła-
du pracy. 

3. Członkowi rady zakładowej i delegatowi związkowemu. 
Wyjątek stanowi: 

• likwidacja zakładu pracy

• zaniechanie przez zakład systemu pracy nakładczej

• osiągnięcie przez wykonawcę wieku emerytalnego

• uzyskanie prawa do renty wykonawcy z tytułu osią-
gnięcia I lub II stopnia niepełnosprawności.

Nakładca zatrudniający stale co najmniej 20 wykonawców 
ustala regulamin pracy nakładczej. Regulamin pracy nakład-
czej ustala obowiązki zakładu pracy i wykonawców,  
a w szczególności:

• zasady i tryb przydziału pracy

• zasady i terminy wypłacania wynagrodzenia

• zasady zwrotu wykonawcom kosztów produkcji

• terminy i miejsce wydawania surowców i materiałów oraz 
przyjmowania wykonywanych produktów i usług.

Równoważny czas pracy
Równoważny czas pracy polega na wydłużaniu czasu pracy  
w danym dniu czy tygodniu na rzecz skrócenia czasu pracy  
w innym dniu lub tygodniu albo udzielenia dni wolnych od pra-
cy. System równoważy czas pracy tak, aby w okresie rozlicze-
niowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.

System równoważnego czasu pracy jest określony w art. 135 
Kodeksu pracy, który stanowi, że jeżeli jest to uzasadnione ro-
dzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system 
równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 
do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym  
1 miesiąc. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równo-
ważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektó-
rych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Istotą równoważnego systemu czasu pracy będzie zatem prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu pracy – maksymalnie do 12 

WaŻNE 
Nakładca jest obowiązany 
zapoznać wykonawcę z treścią 
regulaminu pracy nakładczej 
przed jego przystąpieniem do 
pracy.
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godzin na dobę. Jest to jednak przedłużenie kosztem skróconego 
lub wolnego dnia pracy w innym dniu.

Jeżeli praca jest związana i uzależniona od pór roku lub warun-
ków atmosferycznych, okres rozliczeniowy może być przedłużo-
ny do 4 miesięcy. Dzięki temu pracodawca może lepiej zadbać  
o swoje interesy oraz o ilość wykonanej pracy. Jest to szczególnie 
pomocne w takich sektorach gospodarki, jak budownictwo 
mieszkaniowe, infrastrukturalne, rolnictwo czy ogrodnictwo.

zadaniowy czas pracy
Istota zadaniowego czasu pracy polega na samodzielnym kształ-
towaniu rozkładu czasu pracy przez pracownika. Miejsce pracy 
określają strony, zawierając umowę o pracę. Może zostać okre-
ślone na stałe lub jako zmienne, co wynikać musi z charakteru 
lub rodzaju pracy.

Art. 140 Kodeksu pracy stanowi, iż w przypadkach uzasadnio-
nych rodzajem, organizacją lub miejscem wykonywania pracy 
może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. W takiej 
sytuacji czas pracy pracownika określany jest wymiarem powie-
rzonych mu zadań. Pracownik może stosunkowo samodzielnie 
decydować o tym kiedy wykona powierzone zadania.

Kiedy można stosować zadaniowy czas pracy:

• gdy pracownik może pracować poza normalnym rytmem 
pracy przedsiębiorstwa

• gdy zapotrzebowanie na pracę jest zmienne

• gdy utrudniona lub niemożliwa jest ewidencja czasu pracy

• gdy rodzaj pracy nie wymaga sztywnych godzin jej wykony-
wania

• gdy pracownik może wykonywać zadania samodzielnie, bez 
ścisłego nadzoru pracodawcy i jest w stanie sam określać so-
bie rozkład pracy.

Kiedy nie można zastosować zadaniowego czasu pracy:

• gdy pracownik znajduje się bezpośrednio w dyspozycji pra-
codawcy, stale świadczy pracę w jednym miejscu i określo-
nym czasie pod nadzorem pracodawcy

• gdy praca musi być wykonywana w grupie i w ścisłym współ-
działaniu z innymi pracownikami

• gdy istnieje dokładnie ustalony i nadzorowany godzinowy 
czas prac.

System zadaniowego czasu pracy powinien zostać wprowadzony 
układem zbiorowym pracy bądź regulaminem pracy. Jeżeli pra-

WaŻNE 
Niedopuszczalne jest 
stosowanie zadaniowego czasu 
pracy w stosunku do 
pracowników na stanowiskach 
kierowniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kadra kierownicza, zgodnie  
z art. 212 kodeksu pracy 
zobowiązana jest m.in. do:

l organizowania stanowisk 
pracy zgodnie z przepisami  
i zasadami bhp 
l dbania o sprawność 
środków ochrony 
indywidualnej

l organizowania, 
przygotowywania  
i prowadzenia pracy  
w sposób uwzględniający 
zabezpieczenie 
pracowników przed 
wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi  
i innymi schorzeniami 
związanymi z warunkami 
pracy

l dbania o bezpieczny  
i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy  
i wyposażenia technicznego,

l egzekwowania 
przestrzegania przez 
pracowników przepisów  
i zasad bhp.
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codawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie ma 
obowiązku ustalenia regulaminu pracy, system zadaniowego 
czasu pracy ogłasza się w drodze obwieszczenia. Nie ma prze-
szkód, by rozwiązania dotyczące zadaniowego czasu pracy 
wprowadzić ponadto do postanowień umowy o pracę.

 

Dzielenie stanowiska pracy 
(Job-sharing)

To praca na zasadzie dzielenia stanowiska. Polega ona na tym, iż 
dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymia-
rze czasu pracy wykonuje jednakowe obowiązki w ramach jednego 
stanowiska pracy. Forma ta może być stosowana na stanowiskach, 
które umożliwiają wykonywanie tych samych czynności przez różne 
osoby w innym czasie. Popularne zastosowanie to ochrona obiektów, 
praca przy taśmie montażowej, obsługa sekretariatów, obsługa punk-
tów kontaktu z klientami. Job-sharing to rozwiązanie dla matek wy-
chowujących małe dzieci, osób odchodzących na emeryturę, absol-
wentów zaczynających pracę, studentów oraz dla wszystkich osób, 
które z osobistych przyczyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze 
godzin.

Z każdym z pracowników należy zawrzeć umowę o pracę  
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Należy dokładnie określić wy-
miar etatu danego pracownika. Pracownik dzielący stanowisko może 
być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas 
określony, czas wykonania danej pracy, czy w końcu na czas nieokre-
ślony. Każdy z zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pra-
cowników ma wszelkie prawa i obowiązki pracownicze wynikające  
z Kodeksu pracy i innych przepisów.

Zastosowanie job-sharingu umożliwia obniżenie kosztów, większą 
wydajność pracy i wysoką jej jakość poprzez wykorzystanie pomy-
słów i doświadczeń większej liczby osób. To także zmniejszenie ryzy-
ka związanego z nieobsadzonym stanowiskiem pracy z powodu ab-
sencji pracownika. Gdy jeden z pracowników jest nieobecny, drugi 
może go zastąpić – i nie zawsze będzie się to wiązało z koniecznością 
wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownicy mogą pracować w czasie przez siebie uzgodnionym, 
a pracodawcy mają zapewnioną obsługę stanowiska również  
w godzinach ponadnormatywnych. Pozwala zmaksymalizować 
efektywność sprzętu i daje większe możliwości w orientacji na 
klienta.

Mogą wystąpić problemy z dzieleniem obowiązków i odpowie-
dzialnością za realizację zadania. Pracodawca powinien móc 
kontrolować pracę poszczególnych pracowników i ich wkład  
w realizację całego zadania. Pracownicy dzielący stanowisko po-



proponowane rozwiązania... 

35

winni ze sobą ściśle współpracować i się uzupełniać. Problemem 
jest także odpowiedzialność pracowników za mienie pracodaw-
cy; bardzo przydatna jest zazwyczaj na tych stanowiskach umo-
wa o współodpowiedzialności za powierzone mienie.

Ze względu na rodzaj odpowiedzialności przyjmowanych przez 
pracowników wyróżnia się trzy typy job-sharingu:

Shared responsibility – nie ma podziału obowiązków, pracownicy 
są wymienni, działa dobrze na stanowiskach pracy, gdzie jest stały 
ciąg pracy; wymaga wysokiego poziomu wzajemnej komunikacji  
i koordynacji oraz dobrego dopasowania partnerów.

Divided responsibility – działa dobrze, gdy praca może być roz-
bita na różne grupy klientów albo różne projekty. Każdy partner 
ma swoje własne obciążenie albo projekt, którym się zajmuje  
w godzinach pracy. Jeśli partnerzy nie znają się dobrze, takie roz-
wiązanie może być korzystne.

Unrelated responsibility – pracownicy pracują w tym samym dziale, 
ale wykonują całkowicie wyodrębnione zadania. Są to dwa stanowi-
ska w niepełnym wymiarze czasowym działające w tandemie.

Podzielenie pracy  
(Work-sharing)
 

Popularny sposób obniżenia kosztów pracy w przypadku kryzy-
su firmy. Polega na tym, że grupa pracowników godzi się na 
zmniejszenie ich godzin pracy (i związanego z tym wynagrodze-
nia) w celu uniknięcia zwolnień w pracy. Praca zostaje podzielo-
na między większą liczbę osób. Work-sharing ma charakter 
przejściowy (do momentu, gdy pracownicy będą mogli powrócić 
do systemu pracy w pełnym wymiarze).

Bank godzin

Każda inicjatywa pomagająca łączyć pracę zawodową z obowiąz-
kami rodzinnymi, która nie wymaga zaangażowania środków fi-
nansowych, jest bezcenna. Banki czasu to forma pomocy oparta 
na samoorganizacji społecznej skierowana do małych przedsię-
biorstw, które nie mogą sobie pozwolić na znaczące wydatki  
w obszarze polityki społecznej.

Job-sharing – to dobrowolnie 
przyjęte rozwiązanie, w którym 
dwie osoby podejmują łączną 
odpowiedzialność za jeden etat 
w pełnym wymiarze czasowym. 
 
Job-sharing – to alternatywne 
rozwiązanie organizacyjne,  
w którym dzieli się czas pracy 
w uzgodnionych proporcjach, 
obowiązki pracowników oraz 
odpowiedzialność. 
 
Job-sharing – to pewien rodzaj 
pracy w niepełnym wymiarze 
czasu. Pełnoczasowe miejsce 
pracy jest zazwyczaj dzielone 
między dwie osoby. Partnerzy 
pracują w różnych porach dnia, 
choć może być okres pracy  
w tym samym czasie.
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Bank czasu – społeczna inicjatywa bezgotówkowej wymiany 
usług – pomoc za pomoc, praca za pracę

Ideę „społecznych banków czasu” lub „Timedollars” wymyślił  
i rozpowszechnił prof. Edgar Cahn z Waszyngtonu. Banki czasu 
zaczęły funkcjonować w USA jako sposób na rozwiązanie proble-
mów zaspokajania potrzeb pozamedycznej pomocy dla starszych 
ludzi. Pierwsze projekty zaczęły powstawać w Stanach Zjedno-
czonych od 1986 roku, gdzie wdrażała je fundacja Roberta Wood 
Johnsona. Następnie pomysł zaimplementowano w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie funkcjonuje jako „kredyty czasu”, w Japonii ideę ban-
ków czasu wspiera rząd, banki czasu z powodzeniem funkcjonują 
w Chinach, Słowacji i innych państwach świata.

Bank Czasu w przedsiębiorstwie
Pierwszą funkcją przedsiębiorstwa jest funkcja produkcyjna. 
Związana ona jest z pryncypialnym zadaniem, do realizacji któ-
rego je utworzono. W zakładach przemysłowych funkcją tą jest 
wytwarzanie dóbr materialnych, natomiast zakłady usługowe 
w ramach tej funkcji świadczą usługi. Drugą funkcją przedsię-
biorstwa, pośrednio również związaną z produkcją, jest funk-
cja społeczna.

Istotą celów społecznych organizacji jest określenie warunków 
i relacji wewnętrznych oraz określenie zaspokojenia psycho-
społecznych potrzeb pracowników (potrzeb socjalno-byto-
wych oraz społeczno-politycznych, które powiązane są ze spra-
wowaniem władzy w organizacji). Cele społeczne 
przedsiębiorstwa to również oddziaływanie na region w obsza-
rach aktywizacji społecznej, gospodarczej, ochrony środowi-
ska i gospodarki komunalnej. Cele produkcyjne i społeczne po-
winny być realizowane równolegle. Równoległa realizacja 
celów jest konieczna, jeśli organizacja ma zachować społeczno-
-ekonomiczną równowagę.

Praca zawodowa wymaga kontaktów pomiędzy pracownikami,  
a w wielu zawodach również między pracownikami i klientami. 
Od jakości tych kontaktów często zależy sukces firmy. Wobec 
tego nasuwa się pytanie, czy pracownik – rodzic lub opiekun, łą-
czący trudne kolidujące ze sobą domowe obowiązki z zawodowy-
mi – będzie mógł w należytym skupieniu i rzetelnością wykony-
wać zadania, nawiązać poprawne relacje z klientami i czy 
odnajdzie się w zespole pracowniczym?

W opinii badanych pracowników godzenie życia zawodowego  
z rodzinnym jest trudnością i dotkliwym zjawiskiem. Zmusza 
ludzi do wyborów życiowych, bezzwłocznego określania prio-
rytetów, wydatkowania większej energii i samoograniczania 
się w wielu obszarach. Jednym z rozwiązań ułatwienia godze-
nia ról życiowych rodzica – opiekuna i pracownika jest Bank 
Czasu. Instytucje te powstają zazwyczaj jako lokalne, sąsiedz-
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kie sieci samopomocowe, których członkowie świadczą sobie 
nawzajem drobne usługi. Pracownicy zatrudnieni w jednym 
zakładzie pracy lub w kilku zakładach o podobnym profilu 
działalności tworzą społeczność, która może zorganizować się 
i wspólnie rozwiązywać swoje problemy.

Bank Czasu jest bezkosztowym rozwiązaniem problemów 
związanych z opieką nad osobą zależną dla pracowników firm, 
w których występują równoległe lub podobne stanowiska pra-
cy, np. sklepy, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, kwiaciarnie, 
piekarnie, firmy szkoleniowe i inne.

Banki czasu są nieformalnymi organizacjami społecznymi, 
mogą powstawać zarówno w obrębie jednego lub kilku przed-
siębiorstw, jak i funkcjonować poza nimi w lokalnych społecz-
nościach (społeczność ulicy, osiedla, szkoły).

zasady działania
Działalność Banku Czasu oparta jest na jednej zasadzie,  
a mianowicie jeżeli świadczymy usługę jednemu z członków 
Banku, to czas jej wykonywania (liczony w godzinach) jest zapi-
sywany przez koordynatora banku (koordynator pośredniczy 
pomiędzy członkami banku w wymianie usług) na osobistym 
koncie każdego członka banku, powiększając tym samym jego 
stan. Natomiast suma czasu przyjętej pomocy pomniejsza stan 
tego konta.

zasady przyjmowania nowych członków
Firmowy Bank Czasu może powstać na wniosek pracowników, 
pracodawcy lub może być wspólną inicjatywą. Do Banku Czasu 
przyjmowane są osoby, pracownicy z jednego lub kilku przed-
siębiorstw, którzy są zainteresowani takim rodzajem aktywno-
ści, osoby niekarane, które wypełnią formularz zgłoszeniowy  
i okażą dokument tożsamości. W formularzu wpisują dane oso-
bowe oraz propozycje usług, które mogliby świadczyć innym 
członkom banku oraz własne potrzeby usług, a także zobowią-
zują się do przestrzegania norm wymiany usług i regulaminu.

Propozycje usług 
Usługi oferowane w ramach banku funkcjonującego w przedsię-
biorstwie uzależnione są od możliwości i potrzeb uczestników. 
Wymiany mogą dotyczyć wielu dziedzin, w tym także zastępstwa 
w pracy, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, ale również po-
mocy w nauce i odrabianiu lekcji, prac w domu i ogrodzie, obsłu-
gi komputera, podwożenia, zakupów, pisania pism i załatwiania 
spraw w urzędach.
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Spotkania uczestników
Uczestnicy banku powinni spotykać się raz w miesiącu na zebra-
niach, na które powinny być zapraszane również dzieci. Spotka-
nia odbywają się w dzień wybrany przez uczestników banku.  
W celu integracji uczestnicy organizują w miarę możliwości 
wspólne wyjścia, imprezy.

zaufanie jako kompetencja przyszłości
Założenia Banku Czasu opierają się na samopomocy i samoorga-
nizacji lokalnych społeczności, którą może być także społeczność 
tworzona przez pracowników jednego lub kilku przedsiębiorstw. 
Podstawą działania banków czasu jest zaufanie, dlatego istotna 
jest integracja społeczności wokół wspólnego celu, jakim jest  
w tym przypadku rozwiązywanie problemów godzenia życia za-
wodowego z rodzinnym, prócz tego, niezależnie od trendów na 
rynku pracy, zaufanie jest kompetencją, która stanowi bazę dla 
rozwoju pozostałych kompetencji społecznych i zawodowych.

Zalety Banku czasu

1. Ułatwienie rozwiązania problemu opieki nad dzieckiem 
(osobą zależną).

2. Oszczędność pieniędzy.

3. Oszczędność czasu.

4. Budowanie pozytywnych więzi społecznych.

5. Integracja pracowników przedsiębiorstwa.

6. Rozwój kapitału społecznego w przedsiębiorstwie.

Wady

Brak zaufania. Powszechnie występujący w polskim społeczeń-
stwie brak zaufania może skutecznie ograniczyć możliwość 
wspólnego działania. Badanie CBOS z 2010 roku ujawniło, że 
duże i nieograniczone zaufanie Polacy mają jedynie do członków 
najbliższej rodziny i wynosi ono 99 proc., natomiast 72 proc. re-
spondentów opowiada się za zachowaniem ostrożności  
 w kontaktach z innymi ludźmi.

1. Bank czasu to formalna lub 
nieformalna grupa osób, które 
chcą świadczyć sobie wzajemnie 
nieodpłatną pomoc. koncepcja ta, 
zapobiega wykluczeniu 
społecznemu, przełamuje 
izolację w społeczności lokalnej, 
przyczynia się do kształtowania 
pozytywnych relacji, 
nawiązywania nowych kontaktów 
i znajomości. Zasadą jest 
założenie, że każdy ma 
umiejętności, które może komuś 
zaoferować, a w zamian otrzymać 
inną usługę. 

2. Społeczne banki czasu 
funkcjonują mierząc  
i nagradzając czas, który ludzie 
spędzają pomagając sobie 
nawzajem. czas każdego jest wart 
tyle samo.

3. Banki czasu dają ludziom 
możliwość wykonywania pracy 
dającej zadowolenie. Wielu 
młodych rodziców nie stać na 
wynajęcie opiekunki odbierającej 
dziecko z przedszkola lub żłobka, 
ale gdy skorzystają z Banku czasu 
nie będą musieli naruszać 
zasobów finansowych rodziny,  
a będą mieli możliwość „zapłacić” 
własnym czasem za tę usługę  
w innym terminie i innej osobie. 

4. Zaufanie jest stanem 
psychicznym, na który składa się 
gotowość i wola zaakceptowania 
ryzyka niepewności, oparte jest  
na oczekiwaniach pozytywnych 
intencji i zachowań innych. 
Zaufanie nie jest zachowaniem, 
ale warunkiem psychologicznym, 
który doprowadza do 
określonego zachowania. 
Oczekiwania pozytywnych 
intencji i zachowań dotyczyć 
mogą indywidualnych osób, grup 
ludzi (rodzina), przedmiotów  
i organizacji typu 
przedsiębiorstwo, państwo. 
Gotowość i wola zaakceptowania 
niepewności wynika  
z przewidywalności zachowań 
obiektu obdarzonego zaufaniem. 
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NARzĘDziA

FOrMULarZ ZGłOSZENiOWY

ZAKŁADOWY BANK CZASU w…………………..................................……………………………….........................……………..……… 
        (nazwa i adres przedsiębiorstwa)

1. Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

2. Imię …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

3. Telefony ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nr i seria dowodu osobistego ……………….…….…….…….…….…….…….…….……………………………………………………

5. Adres ……………………………………….…….…….…….……………......................................................................................................

.........................................................................…….…….……..................................................…....……………………………………

6. E-mail ……………………………………………………………………………………….

7. Kontakt w nagłych wypadkach – Nazwisko/Telefon ………….…….……………………….…………

8. Dostępność:

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

9. Nazwisko i dane teleadresowe osoby, która może polecić nas jako nowego członka Banku (współpracow-
nik, sąsiad itp)

a. Nazwisko, adres, telefon, e-mail: ……………….....................….....…………………………………............................................

......................................................................................................................................................................................................................

b. Nazwisko, adres, telefon, e-mail: …………………....................………………………………………............................................

....………………………………………………………...................………………………………………...…..................................

MOJE POTRZEBY USŁUG:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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MOJE PROPOZYCJE USŁUG DLA INNYCH:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….……………………

3. ……………………………………………………………………………………………….………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . 
  Podpis oraz imię i nazwisko

… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        Miejscowość, data

iNDYWiDUaLNE kONtO WYMiaNY USłUG
1. Nazwa przedsiębiorstwa: ……………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………… 
 

Usługi otrzymane Usługi wykonane

Imię i nazwisko usługodawcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Imię i nazwisko usługobiorcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
Imię i nazwisko usługodawcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Imię i nazwisko usługodawcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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Imię i nazwisko usługodawcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Imię i nazwisko usługodawcy

………………………………………………………….

Czas trwania i data wykonania usługi

………………………………………………………….

Zakres usługi 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Usługi otrzymane razem:……………………………... Usługi wykonane razem: ……………………………..

Miejscowość, data ………………………………………………………………………………………

     ……………………...…..      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   Podpis Koordynatora                   Podpis Usługodawcy

OŚWiaDcZENiE

Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z tym, że:

1. Koordynator Banku Czasu pośredniczy w wymianie usług pomiędzy członkami, telefonicz-
nie, e-mailowo, osobiście.

2. Organizator Banku Czasu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe  
w wyniku wzajemnej wymiany usług między uczestnikami.

3. Szczegółowe warunki wymiany usług ustalane są pomiędzy świadczeniodawcą i świadcze-
niobiorcą przed dokonaniem wymiany, w szczególności czas trwania i zakres usługi. 

4. Świadczeniobiorca musi być wcześniej poinformowany o ewentualnych kosztach (np. za 
paliwo, materiały itp.) związanych z wymianą przed podjęciem decyzji o zleceniu danej 
usług.

Zobowiązuję się również do:

Informowania Koordynatora Banku Czasu o dokonanych wymianach oraz o zaistniałych 
ewentualnych szkodach lub sytuacjach naruszającej zasady obowiązujące w Banku Czasu  
w celu ich wyjaśnienia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych na po-
trzeby realizacji Banku Czasu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
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Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o celu zbierania tych informacji, prawie wglądu do swo-
ich danych oraz możliwości ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgod-
ne z prawdą.

……………………………………… , .................................. 
  (Miejscowość, data)

      ……………………………………………………………………………… 
       (podpis osoby składającej oświadczenie)

PrZYkłaDOWY rEGULaMiN BaNkU cZaSU

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1. Bank Czasu jest platformą bezgotówkowej wymiany usług. Wymiany dokonuje się w obrębie członków, 
którzy z własnej woli go tworzą. 

2. Jednostką wyceny świadczonych usług jest jedna godzina. 

3. Pomoc udzielana jest w wymiarze godzinowym i zapisywana na indywidualnym koncie świadczenio-
dawcy 

4. Istnieje możliwość zaciągnięcia czasowego kredytu w Banku Czasu celem uzyskania pomocy od innych 
członków. Spłata kredytu powinna nastąpić w najkrótszym możliwym terminie.

5. Istnieje możliwość przekazania swoich godzin na rzecz innych członków Banku. 

6. Świadcząc usługę uczestnik Banku nie może podejmować czynności, które zagrażałyby życiu, zdrowiu 
albo ogólnie pojmowanemu dobru drugiej osoby. 

7. Szczegółowe warunki wymiany usług ustalane są pomiędzy świadczeniodawcą i świadczeniobiorcą,  
w szczególności czas trwania i zakres usługi. 

8. Organizator Banku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wzajemnej 
wymiany usług między uczestnikami.

§ 2.

Członkowie Banku Czasu

1. Każdy członek Banku Czasu ma prawo do:

a. bycia traktowanym z godnością, troską i szacunkiem 

b. bycia traktowanym uczciwie 

c. zachowania poufności 
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d. gwarantowanej zapłaty w postaci uzyskanej usługi 

e. otrzymania satysfakcjonującej usługi 

f. zarobku w wysokości jednej godziny za każdą godzinę przepracowaną na rzecz innego członka

g. ofiarowania czasu innym członkom Banku 

h. odmówienia udzielenia pomocy z podaniem rozsądnej przyczyny 

i. uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach Banku Czasu.

2. Każdy członek Banku ma obowiązek:

a. rzetelnie wykonywać swoją pracę na rzecz innych członków Banku 

b. rzetelnie obliczać liczbę wypracowanych i otrzymanych godzin oraz wpisywać je do karty rozlicze-
niowej 

c. świadczenia satysfakcjonujących usług dla odbiorców 

d. zgłaszać Koordynatorowi informacje na temat dokonywanych wymian 

e. informować Koordynatora o wszelkich zmianach, niepożądanych zajściach oraz swoich uwagach.

§ 3.

Zasady przyjmowania nowych członków do Banku Czasu

1. Do Banku Czasu może przystąpić każda niekarana osoba, która jest zatrudniona w przedsiębiorstwie, 
grupie przedsiębiorstw lub innej społeczności tworzących Bank Czasu. 

2. Warunkiem przyjęcia do Banku Czasu jest spełnienie następujących warunków: przedłożenie Koordy-
natorowi dowodu tożsamości oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

3. W formularzu zgłoszeniowym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Banku Czasu sama określa zakres 
czynności, które jest skłonna świadczyć oraz potrzeb, jakich oczekuje od innych członków Banku. 

4. Koordynator ma prawo do przeprowadzenia rozmowy z osobą ubiegającą się o przyjęcie do Banku Cza-
su. 

5. O ostatecznym przyjęciu do Banku Czasu decyduje Koordynator. 

§ 4.

Zakres obowiązków Koordynatora Banku Czasu

1. Osobą prowadzącą Bank Czasu jest Koordynator. 

2. Koordynatorem jest osoba wyznaczona przez członków Banku. 

3. Do zakresu obowiązków Koordynatora należy: 

a. koordynowanie działalności Banku Czasu 

b. bieżące kontaktowanie ze sobą osób potrzebujących pomocy z osobami ją świadczącymi 

c. wstępna weryfikacja nowych członków Banku i dostarczanie im aktualnych informacji 

d. organizowanie spotkań integrujących uczestników Banku 

e. zapraszanie i inspirowanie innych członków Banku do pomocy w zarządzaniu i rozwijaniu Banku.
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§ 5.

Zasady podejmowania decyzji

1. Bank Czasu kierowany jest przez Koordynatora.

2. Nie rzadziej niż raz w miesiącu odbywają się zebrania Banku Czasu.

3. Decyzje członków Banku Czasu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie przyjęty 
wniosek o głosowaniu tajnym w danej sprawie.

4. Głosy przysługują każdemu członkowi Banku Czasu. Wszystkie głosy są równe, każdy członek Banku 
posiada jeden głos.

5. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów. 

6. Do wejścia w życie decyzji członków Banku Czasu wymagana jest akceptacja Koordynatora.

§ 6.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………….

StaNDarDY WYMiaNY

Ja ………………………...........................…….…….…….………………………….. jako członek Banku Czasu zgadzam się: 
  (imię i nazwisko)

1. Szanować prywatność innych uczestników.

2. Szanować odmienne punkty widzenia, polityczne poglądy, religię innych członków Banku Czasu. 

3. Zawsze traktować innych członków Banku Czasu z szacunkiem.

4. Wykonywać osobiście usługi na rzecz innych członków Banku Czasu. 

5. Nie nagabywać, nie domagać się pieniędzy, upominków lub poufnych informacji od innych członków Banku 
Czasu.

6. Wstrzymywać się od korzystania z dobytku innych członków Banku Czasu. Chyba że dostanę pozwole-
nie na użycie danego przedmiotu.

7. Świadcząc usługę nie podejmować czynności, które zagrażałyby życiu, zdrowiu albo ogólnie pojmowa-
nemu dobru drugiej osoby.

8. Szczegółowe warunki wymiany usług ustalić przed dokonaniem wymiany między członkami Banku 
Czasu, których wymiana dotyczy, w szczególności ustalić zakres usługi oraz czas jej trwania. 

Zapoznałam (em) się i zgadzam się przestrzegać Regulaminu Banku Czasu oraz Standardów Wymiany.

       …………………………………………  
 Podpis (imię i nazwisko)

 
………………………….…….….., dnia.............................., 
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Letnie miejsca opieki  
nad dziećmi

Letnie miejsca obsługi dzieci to pomysł na nawiązanie współpra-
cy pracodawców z organizacjami pozarządowymi (np. harcer-
stwa) w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie przerw  
w nauce szkolnej).

Ważnym partnerem rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci  
i młodzieży są organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
wychowawczą i z zakresu edukacji poza formalnej. Najważniejsze 
regulacje określające ich funkcjonowanie można znaleźć w:

• Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.).

• Działalności stowarzyszeń dotyczą przepisy ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
2001, nr 79, poz. 855).

• Działalność fundacji – przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203 z późn. 
zm.).

Organizację zajęć wychowawczo-edukacyjnych oraz wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży określa: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
1991 nr 95 poz. 425).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 
1997 nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Organizacje pozarządowe w odróżnieniu od szkół często wyko-
rzystują bardziej elastyczne i zindywidualizowane formy opieki 
nad dzieckiem, dzięki czemu są w stanie odpowiadać na potrze-
by współczesnych rodziców, wspomagając ich w funkcjach opie-
kuńczych oraz umożliwiając godzenie życia zawodowego i ro-
dzinnego. Znaczący udział w tym zakresie mają np. organizacje 
harcerskie (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej). 

Funkcja wychowawcza w organizacjach harcerskich jest realizo-
wana głównie w jej podstawowych jednostkach organizacyjnych 
– gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, skupiających 
od 20 do 30 osób. W każdej takiej grupie jest budowany program 
działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie 
celów wychowawczych. Jest on realizowany głównie przez zdo-

Działalność harcerska opiera 
się na doskonalonej od ponad 
100 lat metodzie harcerskiej, 
na którą składają się 
następujące elementy:  
 
1. Prawo i przyrzeczenie, czyli 
harcerski kodeks 
postępowania, propagujący 
uniwersalne wartości, takie jak: 
patriotyzm, braterstwo, 
przyjaźń, służba, wiara, praca, 
sprawiedliwość, wolność  
i pokój. 
 
2. Uczenie przez działanie. 
 
3. Stymulujący program. 
 
4. System małych grup. 
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bywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, 
uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i pro-
jektów. Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś 
lub w coś (w gromadach zuchowych – dzieci w wieku 6-10 lat), 
gra (w drużynach harcerskich – dzieci w wieku 10-13 lat), poszu-
kiwanie (w drużynach starszoharcerskich – osoby 13-15-letnie) 
oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych skupiających 
młodzież w wieku 16-25 lat). Harcerskie działanie obejmuje wie-
le bardzo różnorodnych obszarów programowych, dzięki czemu 
każdy może znaleźć coś dla siebie.

O ile w roku szkolnym dużą część dnia dzieci spędzają w szkole, 
to w okresie wakacji i ferii zimowych wielu rodziców  
(w szczególności, gdy oboje pracują zawodowo) boryka się z pro-
blemem zorganizowania swoim pociechom ciekawych zajęć i od-
powiedniej opieki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pra-
cowników, pracodawca może nawiązać współpracę w tym 
zakresie z organizacją pozarządową i zawrzeć umowę w zakresie 
organizacji opieki nad dziećmi pracowników. 

Wiele organizacji, tak jak organizacje harcerskie, ma duże do-
świadczenie w tym zakresie, zaplecze organizacyjne i kadrę po-
siadającą odpowiednie kwalifikacje. Organizacja zapewniłaby 
opiekę dla dzieci przez okres całych wakacji. Zajęcia odbywałyby 
się w miejscu zamieszkania dzieci. Rozpatrując formy organizacji 
zajęć, warto sięgnąć po sprawdzony przykład harcerskich półko-
lonii, czyli Nieobozowej Akcji Letniej.

Organizacje harcerskie poza całoroczną pracą realizowaną 
głównie w ramach zbiórek harcerskich (zajęcia wychowawczo-
-edukacyjne) proponują wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
również niezrzeszonej, podczas wakacji i ferii zimowych. Poza 
obozami i biwakami, organizują także wypoczynek w miejscu 
zamieszkania, czyli tak zwaną Nieobozową Akcję Letnią (NAL).

Do najczęściej spotykanych form NaL należą:

• harcerskie półkolonie”, czyli:

• Stanica NAL w miejscu zamieszkania – stacjonarna  
placówka organizująca codzienne zajęcia dla dzieci  
z noclegami, zlokalizowana pod namiotami lub  
w obiekcie stałym, umożliwiającym przygotowanie peł-
nego wyżywienia uczestników oraz prowadzenie różno-
rodnych zajęć programowych.

• Stanica NAL w miejscu zamieszkania – dochodząca  
Placówka organizująca codzienne zajęcia bez noclegów, 
zlokalizowana pod namiotami lub w obiekcie stałym, 
umożliwiającym przygotowanie co najmniej jednego go-
rącego posiłku oraz prowadzenie różnorodnych zajęć 
programowych, np. świetlicowych, sportowych. 
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• Stanica NAL w formie krótkich biwaków   
Placówka organizująca codzienne zajęcia w oparciu  
o 2 – 3 krótkie biwaki, może być przeplatana zajęciami na 
miejscu. Biwak jest jedną z form działalności drużyny 
harcerskiej w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Biwak 
może trwać do 5 dni. 

• Stanica NAL przy obozie dla dzieci wiejskich  
Placówka organizująca codzienne zajęcia bez noclegów, 
dla dzieci z terenu (z pobliskich wsi, małych miasteczek), 
na którym stacjonuje obóz harcerski, zlokalizowana pod 
namiotami lub w obiekcie stałym, umożliwiającym dzie-
ciom spożycie co najmniej jednego gorącego posiłku oraz 
prowadzenie różnorodnych zajęć programowych wspól-
nie z dziećmi z kolonii czy obozu. Odbywa się najczęściej 
jako forma dochodząca, ale może funkcjonować także  
z zakwaterowaniem. 

• Zastęp NAL, gromada , drużyna NAL,  
czyli grupa rówieśnicza, organizująca się na czas wakacji 
w miejscu zamieszkania, kieruje nim drużynowy lub 
przygotowany zastępowy. Musi mieć pełnoletniego opie-
kuna. Członkami mogą być także dzieci i młodzież nie-
zrzeszona w ZHP.

• Letnie imprezy NAL   
Są to pojedyncze imprezy sportowe, kulturalne, tury-
styczne, organizowane w miejscu zamieszkania w czasie 
ferii zimowych i letnich dla zuchów i harcerzy oraz dla 
dzieci nienależących do ZHP. Uczestnicy imprez muszą 
mieć zapewniony nadzór pełnoletniego opiekuna.

Zalety Nieobozowej akcji Letniej

• zapewnienie dzieciom kompetentnej i stałej opieki wycho-
wawczej  
Instruktorzy harcerscy pracujący z dziećmi i młodzieżą po-
siadają odpowiednie kwalifikacje – każdy podejmujący funk-
cję wychowawczą w organizacji musi przejść odpowiednie 
szkolenia spełniające ustalone standardy. Ponadto instrukto-
rzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwo-
wych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktyw-
ności, np. kierowników placówek wypoczynku letniego

• zapewnienie dzieciom częściowego lub pełnego wyżywienia 
(zależnie od formy NAL) 

• ciekawy i stymulujący program, dostosowany do wieku dzie-
ci, rozbudzający ciekawość świata i rozwijający zaintereso-
wania dzieci 

• wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka poprzez 
podniesienie jego umiejętności, wiedzy i zdobycie ciekawych 
doświadczeń 



48

Opieka + praca: podręcznik

•  budowanie relacji partnerskich i przyjacielskich wśród ró-
wieśników – praca w systemie małych grup

• kształtowanie określnych postaw dzieci poprzez zastosowa-
nie metody harcerskiej. 

Dla firmy współpraca z organizacją harcerską w zakresie 
opieki nad dziećmi to:

• Wzmocnienie wizerunku firmy jako dbającej o pracownika  
i jego potrzeby. 

• Wzmocnienie lojalności i przywiązania pracowników wobec 
pracodawcy.

• Niewielkie koszty – organizacje pozarządowe działają  
w dużej mierze na zasadzie wolontariatu, korzystając z wła-
snych baz, placówek, więc koszt organizacji przez nie zajęć 
dla dzieci jest zdecydownanie niższy niż w przypadku pod-
miotów komercyjnych. Koszty organizacji zajęć może pono-
sić pracodawca lub współdzielić je z rodzicami dzieci.

• Dostępność – organizacje harcerskie takie jak ZHP mają roz-
budowaną strukturę obejmującą swym zasięgiem obszar ca-
łej Polski.

• Gwarancja jakości i bezpieczeństwa oparta na doświadcze-
niu organizacji harcerskich w zakresie opieki oraz wychowy-
ania dzieci i młodzieży, wypracowanych metodach pracy, za-
paleczu kadrowym i organizacyjnym. 

Dla rodziców to przede wszystkim:

• Odciążenie w zakresie opieki nad dziećmi i możliwość reali-
zacji obowiązków zawodowych.

• Świadomość, że dzieci mają zapenioną odpowiednią opiekę  
i ciekawy program.

• Możliwość kontroli – zajęcia odbywają się w miejscu zmiesz-
kania.

• Brak lub niskie koszty (w przypadku współdzielenia kosz-
tów z pracodawcą). 

Pck 
Od kilkudziesięciu lat Polski 
czerwony krzyż pomaga sprawować 
opiekę nad chorymi  
i niepełnosprawnymi osobami. aby 
uzyskać pomoc siostry Pck, należy 
zgłosić się do ośrodka pomocy 
społecznej i załatwić konieczne 
formalności. Następnie trzeba ustalić 
zakres i godziny opieki oraz stawki 
odpłatności. Na pomoc siostry Pck 
mogą liczyć osoby samotne, które  
z powodu wieku, niepełnosprawności 
lub choroby potrzebują pomocy  
w codziennych czynnościach. Siostry 
Pck świadczą usługi polegające na 
zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych (opieka, higiena  
i codzienna pielęgnacja). 
kiedy pracownik opiekuje się 
niepełnosprawnym lub starszym 
rodzicem, to sytuacja jest jeszcze 
trudniejsza niż wtedy, gdy opiekuje 
się dzieckiem, ponieważ wiadomo, że 
stan zdrowia i sprawność rodzica lub 
osoby zależnej raczej się nie poprawi. 
Nie ma też tylu różnorodnych  
i dostępnych form opieki nad 
seniorem, bardzo brakuje wolnych 
miejsc w placówkach dziennego 
pobytu, całkowicie problemu nie 
rozwiązuje zatrudnienie siostry Pck, 
a prywatne domy opieki są 
kosztowne i na ogół nie cieszą się 
dobrą opinią.
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Premiowanie urlopem

W stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kie-
rownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagro-
dzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Istotny tu jest czynnik 
finansowy. Odgrywa on także ogromną rolę w sferze motywacyj-
nej. Jeżeli pracownik wzorowo wypełnia swoje obowiązki, prze-
jawia inicjatywę w pracy i podnosi jej wydajność oraz jakość, 
przyczyniając się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, 
pracodawca może go docenić przyznając nagrody i wyróżnienia 
(art. 105 Kodeksu pracy). 

Premia
Jedną z głównych cech systemu wynagrodzeń powinna być ścisła 
korelacja pomiędzy kosztami pracy a jej efektami. Efekty pracy są 
opłacane najczęściej właśnie za pomocą premii. Powinna ona 
stanowić element ruchomy wynagrodzeń, gdyż to powiązanie 
efektów pracy z uzyskaniem premii sprawia, że jest ona zachętą 
do poprawy osiąganych wyników. 

Powszechność stosowania tego narzędzia wynika przede wszyst-
kim z faktu, że na jego wykorzystywaniu zyskuje zarówno praco-
dawca, jak i pracownik. 

 

Z punktu widzenia pracodawcy premiowanie: 

• motywuje pracowników do wyższej efektywności

• charakteryzuje się elastycznością

• umożliwia różnicowanie i modyfikację zadań oraz mierni-
ków oceny efektów stosownie do potrzeb firmy

• zmniejsza nacisk na wzrost stałych wynagrodzeń.

Wprowadzenie systemu premiowania daje możliwość podniesie-
nia efektywności pracy pracowników, a przez to efektywności 
całej firmy i w rezultacie uzyskania przewagi konkurencyjnej nad 
innymi podmiotami. Równie ważnymi dla pracodawcy celami 
wprowadzenia systemu premiowania mogą być:

• podniesienie jakości pracy

• identyfikacja pracowników z celami organizacji

• kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej

• motywowanie pracowników do podnoszenia kompetencji 
zawodowych, które z kolei mają wpływ na osiągane wyniki

Więcej o systemie premiowania 
na stronie  
http://miesiecznik-benefit.pl
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• ograniczenie fluktuacji pracowników

• przyspieszenie wdrażania strategii firmy

• racjonalizacja kosztów zatrudnienia.

Dla pracownika premia stanowi przede wszystkim dodatkową 
motywację finansową do osiągania czy też przewyższania okre-
ślonych norm, standardów i celów zawodowych. 

Przy opracowywaniu systemu premiowania należy pamiętać, że 
niezwykle ważna jest konstrukcja premii oraz sposób oceny za-
dań premiowych. System premiowy będzie spełniał swoją funk-
cję jedynie, gdy będzie przejrzysty, oparty na jasnych i równych 
dla wszystkich zasadach. 

Pozapłacowe elementy wynagradzania 
pracowników
Oprócz motywowania płacowego coraz większe znaczenie mają 
pozapłacowe motywatory, takie jak wyjazdy integracyjne oraz 
dodatkowe świadczenia, typu samochody czy telefony służbowe, 
komputery firmowe do prywatnego użytku, prywatna opieka 
medyczna, karnety na basen czy do klubu fitness, darmowe lub 
ulgowe bilety na koncerty, do teatru lub kina, refundacja kosztów 
kształcenia, finansowanie kosztów dojazdu do pracy czy zapew-
nienie opieki dla dziecka.

Te dodatkowe benefity wpływają na motywację pracowników 
oraz, co istotne, stanowią potencjalny wyróżnik wobec innych 
współpracowników. Rola świadczeń pozapłacowych jest szcze-
gólnie istotna w przypadku pracowników średniego  
i wyższego szczebla, których wynagrodzenie pieniężne jest już 
wysokie i nie motywuje ich w dostatecznym stopniu. W takim 
przypadku celem zastosowania dodatkowych elementów nagra-
dzania jest trwałe związanie pracownika z firmą dla pełnego wy-
korzystania jego kwalifikacji i potencjału. 

Niefinansowe formy nagradzania pracowników
Co jednak, gdy pracodawcę stać tylko na same pensje? 

Istnieje wiele niefinansowych sposobów nagradzania pracowni-
ków. Warto w tym miejscu odnieść się do czynników motywują-
cych do pracy. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych największe znaczenie motywacyjne mają:

• poczucie przydatności na zajmowanym stanowisku 

• poważanie u przełożonych czy prestiż w środowisku 

• niezależność w podejmowaniu decyzji 

• świadomość wykorzystania posiadanych zdolności 
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• poczucie użyteczności wykonywanej pracy 

• możliwość awansu. 

W grupie pozostałych pracowników istotne są przede 
wszystkim:

• prestiż i pozycja firmy 

• możliwość rozwoju 

• atmosfera w pracy

• formy uznania. 

Szczególnie warto pamiętać, że wielu pracowników wysoko ceni 
sobie dobrą atmosferę w pracy oraz poprawne stosunki między-
ludzkie. Nie tylko wpływają one na kształtowanie się wysokiego 
poziomu kultury organizacyjnej, ale również sprzyjają osiąganiu 
przez pracowników bardzo dobrych wyników w pracy. Pochwały 
czy formy uznania mają ogromne znaczenie dla zwiększenia po-
czucia własnej wartości pracowników. A im wyższe jest poczucie 
własnej wartości, tym pracownik lepiej radzi sobie z wyzwania-
mi, które przed nim stawia pracodawca. Z punktu widzenia firmy 
ważne jest, by chwalić takie zachowania i osiągnięcia, na których 
powtarzaniu firmie szczególnie zależy.

Zalety stosowania pozafinansowych form nagradzania pra-
cowników:

• daje niemal natychmiastowe efekty, w postaci większego za-
angażowania zespołu pracowników

• buduje pozytywny wizerunek firmy 

• wzmacnia lojalność pracowników wobec pracodawcy. 

By motywatory spełniły swoją rolę, muszą być przyznawane  
w zgodzie z pewnymi zasadami – powinny być dostosowane  
m.in. do wieku pracownika, poziomu jego wykształcenia czy cha-
rakteru pełnionej funkcji. 

Premiowanie urlopem

Jedną z form nagradzania pracowników, na którą warto zwrócić 
uwagę, jest dodatkowy urlop wypoczynkowy.

• 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 

• 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat 

• dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar ur-
lopu określony powyżej. 

Urlop wypoczynkowy jest 
świadczeniem pracowniczym 
wynikającym ze stosunku 
pracy, polegającym na 
zwolnieniu pracownika  
z obowiązku świadczenia pracy. 
Wymiar urlopu 
wypoczynkowego wyznaczają 
przepisy kodeksu pracy  
(art. 154).



52

Opieka + praca: podręcznik

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze 
godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu 
pracy pracownika w danym dniu. Od powyższej reguły istnieje 
zastrzeżenie – udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy  
w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego 
wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, 
gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż peł-
ny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma 
być udzielony urlop.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że wskazane w Kodeksie 
pracy okresy urlopowe są okresami minimalnymi. A więc praco-
dawca może zagwarantować pracownikom korzystniejsze wa-
runki w zakresie uprawnień urlopowych. 

Z punktu widzenia pracodawcy wprowadzenie do zapisów umo-
wy o pracę świadczenia w postaci dodatkowego urlopu dla osób 
o największej efektywności w pracy to doskonałe narzędzie mo-
tywowania pracowników.

Zalety premiowania urlopem:

• podniesienie wydajności i jakości pracy pracowników

• ułatwienie godzenia życia prywatnego i rodzinnego pracow-
ników z zawodowym – dodatkowe dni wolne pracownik może 
wykorzystać na załatwianie spraw domowych, zabawę  
z dziećmi czy realizację swoich pasji i zainteresowań 

• wypoczynek eliminuje stres, umożliwia regenerację sił  
i pozytywnie wpływa na zdrowie pracowników, co zmniejsza 
koszty pracodawcy związane z ewentualną absencją pra-
cowników z powodu choroby.

Osoba zależna – oznacza osobę 
wymagającą ze względu na 
stan zdrowia lub wiek stałej 
opieki, połączoną więzami 
rodzinnymi lub 
powinowactwem z osobą 
objętą usługami lub 
instrumentami rynku pracy 
lub pozostającą z nią we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym.  
źródło:  
www.pomocspoleczna.ngo.pl
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NARzĘDzie:

Proponowany zapis do zakładowego Regulaminu Pracy
Art. ….

1. Pracownikowi mającemu pod opieką dziecko do lat 3 lub niepełnosprawnego dorosłego członka rodzi-
ny (osoby zależne), udziela się dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „dodat-
kowym urlopem”.

2. Udzielenie dodatkowego urlopu w wymiarze określonym w art. ….. Regulaminu potwierdza właściciel 
/ kierownik przedsiębiorstwa na wniosek uprawnionego pracownika.,

Art. ….

1. Wymiar dodatkowego urlopu wynosi:

• 4 dni kalendarzowe w przypadku opiekowania się 1 dzieckiem (1 osobą zależną)

• 6 dni kalendarzowych w przypadku opiekowania się 2 dzieci (2 osobami zależnymi).

2. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu połowy obowiązu-
jącego go rocznego czasu pracy, a prawo do następnego urlopu i dalszych – w każdym roku kalendarzo-
wym.

3. Dodatkowy urlop musi być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego 
prawo.

4. Za niewykorzystany dodatkowy urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowych urlopów z dwóch lub więcej tytułów, o których mowa, przy-
sługuje jeden urlop o wymiarze najwyższym.

6. Za czas dodatkowego urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

7. Dodatkowy urlop przyznaje pracodawca na wniosek pracownika, w terminie uzgodnionym z pracowni-
kiem.
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Świadczenia niefinansowe

Jasne reguły przyznawania bonusów pracownikom

Jeśli pracodawca decyduje się na premiowanie rodziców dodat-
kowymi niefinansowymi świadczeniami, to powinien najpierw 
określić zasady ich przyznawania, następnie wprowadzić je do 
regulaminu pracy i poinformować o tym pracowników. Ważne 
jest, aby pracownik wiedział, kiedy ma prawo domagać się sto-
sownego bonusu, co pozwoli uniknąć konfliktowych sytuacji.

Work-life balance – to zachowanie odpowiednich proporcji mię-
dzy obowiązkami służbowymi i prywatnymi. Polega na organizo-
waniu życia w taki sposób, aby praca zawodowa nie stała się je-
dynym zainteresowaniem czy zajęciem.

Dodatkowe świadczenia medyczne
Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) pacjent ma prawo do nie-
odpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej (POZ) w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Podstawowa opieka zdrowotna, jako część systemu ochrony 
zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu za-
mieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warun-
kach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, do-
mowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na zapobieganie, 
diagnostykę schorzeń, ich wykrywanie i leczenie, pielęgnację 
oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, 
usprawnianie oraz pielęgnację, a także promocję, profilaktykę 
i edukację zdrowotną.

Dodatkowe świadczenie medyczne to bezgotówkowy dodatek do 
wynagrodzenia pracownika. Jego celem jest podwyższenie war-
tości pracy, motywacja pracownika do wydajniejszej pracy oraz 
związanie go z firmą. Świadczenia tego typu nazywa się również 
benefitami pozafinansowymi i bonusami, a oznaczają one wszyst-
ko to, co pracownik może otrzymać poza wynagrodzeniem i pre-
mią. W polskich realiach ekonomicznych są one bardzo atrakcyj-
ną formą wynagradzania, ponieważ wpływają na poprawę stanu 
zdrowia pracowników i ich rodzin.

Dane z 2013 roku (raport: Sedlak & Sedlak) informują, że świad-
czenia tego typu stają się w polskich firmach coraz bardziej po-
pularne i są one częścią systemu wynagradzania  
w ponad 63,3 proc. polskich przedsiębiorstw, wzrósł także udział 
benefitów w wynagradzaniu pracowników małych firm  
i wynosi on obecnie 51 proc. Najpopularniejszym świadczeniem 
pozapłacowym są firmowe pakiety usług medycznych. Wydaje 
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się, że ze względu na koszty są one trudne do zastosowania  
w małych i mikrofirmach, ale trzeba pamiętać, że obecnie na ryn-
ku usług medycznych panuje duża konkurencja i pracodawcy 
mogą wybrać takiego dostawcę, który oprócz opłaconych obo-
wiązkowych świadczeń medycznych, tj. tych, które przedsiębior-
stwo musi zapewnić pracownikom (profilaktyki zdrowotnej, ba-
dań wstępnych i okresowych), zaoferuje firmie tańsze lub 
nieodpłatne usługi medyczne, np. dodatkową opiekę lekarza ro-
dzinnego lub pediatry. W przypadku, gdy pracodawca chce zwią-
zać z firmą rodzica lub opiekuna osoby zależnej, świadczeniem 
takim może być objętych (w zależności od wielkości zatrudnie-
nia) zaledwie kilka osób.

Dodatkowe pozafinansowe świadczenia dla pracowników,  
a więc także pakiety medyczne, są oskładkowane, ponadto Głów-
ny Inspektorat Pracy w stanowisku GPP-471-4560-22/09/PE/
RP orzekł, że są one także:

• świadczeniami należnymi ze stosunku pracy i w zamian za 
pracę

• składnikiem szeroko rozumianego wynagrodzenia

• wlicza się je do dochodu ze stosunku pracy.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca z powodu np. zmniejszenia do-
chodów z firmy będzie chciał wycofać przyznane pracownikowi 
świadczenie, to będzie musiał wypowiedzieć pracownikowi wa-
runki umowy o pracę. Dzieje się tak dlatego, że wypowiedzenie 
dodatkowego świadczenia oznacza pogorszenie warunków pra-
cy. Dodatkowa opieka medyczna jest jednym z warunków wyna-
grodzenia pracownika i nie ma znaczenia sposób, w jaki prawo 
do niej zostało przyznane.

Wyjątki od zasady oskładkowania dodatkowych świadczeń 
medycznych stanowią następujące sytuacje:

1. Pakiet świadczeń medycznych jest współfinansowany przez 
pracownika.   
Wyjątek od zasady oskładkowania dodatkowych świadczeń 
medycznych finansowanych przez pracodawcę jest w sytu-
acji, gdy pracownik ponosi częściową za nie odpłatność, 
choćby w wymiarze symbolicznej złotówki. Wówczas praco-
dawca nie musi naliczać od ich wartości należnych składek.

2. Pakiet świadczeń medycznych otrzymał pracownik przeby-
wający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Pracodawca nie nalicza też składek ZUS od wartości pakietów 
medycznych dla pracownika pobierającego zasiłek macierzyński 
lub przebywającego na urlopie wychowawczym.
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Przykłady zastosowania algorytmów przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Lp. Przykładowe kryterium Przykładowa waga  proc.

1. Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem zaświadczenia 40

2. Pozostałe badania lekarskie, laboratoryjne i diagnostyczne 30

3. Badania (opieka) z zakresu medycyny rodzinnej dla pracowni-
ków opiekujących się dzieckiem do lat ….. lub osobą zależną.

20

4. Odległość placówki medycznej od siedziby przedsiębiorstwa 10

1. Cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z orzeczeniem – 40  proc.

kryterium cBLM =                 × 40

Gdzie:

cBLM – cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z orzeczeniem

cB – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

cBB – cena brutto oferty badanej

2. Cena brutto pozostałych badań lekarskich, laboratoryjnych i diagnostycznych – 30

kryterium cBPB =                × 40

cBPB – cena brutto pozostałych badań lekarskich laboratoryjnych i diagnostycznych 

cB – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

cBB – cena brutto oferty badanej

3. Cena brutto badań (opieki) z zakresu medycyny rodzinnej dla pracowników opiekujących się dzieckiem 
do lat …….. lub osobą zależną – 20

kryterium cBMr =                × 40

cBMr – cena brutto badań (opieki) z zakresu medycyny rodzinnej dla pracowników opiekujących się dziec-
kiem do lat …….. lub osobą zależną 

cB – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

cBB – cena brutto oferty badanej

cB

cBB

cB

cBB

cB

cBB
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4. Położenie placówki medycznej od siedziby firmy

kryterium PP = P x 20 P max

Gdzie:

PP – położenie placówki medycznej od siedziby przedsiębiorstwa

P – liczba punktów przyznana danej ofercie

p max – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

Liczba punktów będzie obliczona dla badanej oferty na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę po-
łożenia placówki medycznej wg następujących zasad:

Położenie placówki medycznej w km od siedziby przedsiębiorstwa Liczba pkt

Do 2 km 10 pkt

Od 2 do 5 km 5 pkt

Od 5 km i więcej 0 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryte-
ria oceny ofert.

Wartość pakietu na usługi 
lekarskie, zapewnionego przez 
zakład pracownikowi 
przebywającemu na urlopie 
wychowawczym, nie stanowi 
dla niego oskładkowanego 
przychodu. Prawo do tego 
rodzaju świadczeń nie 
przysługuje bowiem za okres 
pracy, lecz z tytułu przebywania 
na urlopie wychowawczym. 
 
 Potwierdził to Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Gdańsku w decyzji nr 
328 z 12 sierpnia 2013 r.  
(Di/100000/451/1098/2013).

Popularność przyznawania benefitów 
pozapłacowych
Firmy, chcąc być jak atrakcyjne dla swoich pracowników stosują 
różnego rodzaju dodatki motywacyjne w formie świadczeń po-
zapłacowych. Przeprowadzone w 2013 roku  („Sedlak & Sedlak”) 
badanie dotyczących znaczenia  świadczeń dodatkowych w  
oczach pracowników wykazało, że  pracownicy otrzymują  różne 
dodatki motywacyjne (patrz wykres). 

Z powyższego badania wynika również fakt, że dostępność 
świadczeń pozapłacowych jest różna i najczęściej zależy od wiel-
kości przedsiębiorstwa, branży oraz  konstrukcji własnościowej 
firmy tj. najwięcej benefitów otrzymują pracownicy przedsię-
biorstw z co najmniej 50 proc. przewagą kapitału zagranicznego 
- 90,8 proc. Natomiast w firmach z przewagą kapitału polskiego 
(50 proc i więcej kapitału polskiego) świadczenia pozapłacowe 
dostają  pracownicy w  63,3 proc.  badanych przedsiębiorstw. 
Największą ofertę benefitów pozapłacowych posiadają bardzo 
duże firmy (powyżej 500 zatrudnionych)  – 88,7 proc. W pozo-
stałych przedsiębiorstwach sytuacja wygląda następująco: duże 
firmy 80,8 proc., średnie 73,2 proc., małe 51,0 proc. Jeśli chodzi  
o branże to największe szanse na otrzymanie benefitów  mają 
pracownicy bankowości tj. 92,6 proc. banków stosuje ten rodzaj 
wynagrodzenia  oraz zatrudnieni w usługach – 70,6 proc.



58

Opieka + praca: podręcznik

Podstawowa opieka medyczna

zajęcia sportowe (basen, siłownia, fitness)

telefon służbowy do użytku prywatnego

szkolenia, kursy zawodowe

ubezpieczenie na życie

imprezy integracyjne

komputer do użytku prywatnego

szkolenia językowe

elastyczny czas pracy

wczasy pod gruszą

61 proc.

32 proc.

33 proc.

35 proc.

40 proc.

42 proc.

46 proc.

29 proc.

31 proc.

28 proc.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe 
(wielkość próby = 1987)

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników  
w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak

WaŻNE 
 
Zgodnie z uzasadnieniem 
uchwały izby Finansowej NSa  
z 24 października 2011 r. 
(sygn. ii FPS 7/10) należy 
przyjąć, że pakiety medyczne 
fundowane pracownikom 
przez pracodawcę są dla 
pracowników nieodpłatnym 
świadczeniem w rozumieniu 
art. 12 ust. 1 ustawy o Pit  
i podlegają opodatkowaniu.

Najważniejsze jest to, że przedsiębiorstwa coraz chętniej korzy-
stają z oferty dostępnych świadczeń pozapłacowych. Stosowanie 
ich przynosi wymierne korzyści pracodawcom, sprawiają, że ze-
spół jest bardziej zmotywowany, lepiej pracujei ma większą sa-
tysfakcję z pracy. Firmy mogą także wprowadzać własne rozwią-
zania np. dzień wolny w dniu urodzin lub proponowane  
w niniejszym podręczniku banki czasu. 
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zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy  
i medycyny …….................…. (np. rodzinnej)

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy  
i medycyny ………………………. (wpisać np. rodzinnej) przedsiębiorstwo …………………………..(nazwa przedsiębior-
stwa) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie ww. usług.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu me-
dycyny pracy polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego oraz 
kandydatów do pracy Zamawiającego, tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz usług z zakresu 
medycyny …………………............................………..

2. Miejsce wykonywania usług

Wszystkie badania powinny być wykonywane w jednym miejscu (placówce) Wykonawcy na terenie miasta 
…………………….......................................…..

3. Termin wykonywania zamówienia:

a. Czas określony …………………………………………..

b. Do czasu wyczerpania kwoty wartości zawartej w umowie

4. Opis przygotowania oferty:

a. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym wg wzoru określonego w załączniku 

b. Do oferty należy dołączyć:

• Aktualny wypis z KRS lub inny aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej

• Aktualny wpis do rejestru ZOZ.

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferta powinna być zeskanowana i wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej / poczty na  
adres:……………………………. w terminie do ……………………………………………………

6. Sposób obliczenia ceny oferty:

a. Wykonawca poda ceny jednostkowe badań z zakresu medycyny pracy i medycyny rodzinnej 
……………..................... w formularzu ofertowym wg załącznika do niniejszego zapytania

b. Wykonawca poda ceny jednostkowe netto i brutto

c. Ceny będą wyrażone w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a za najko-
rzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczona wg 
następujących kryteriów:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryte-
ria oceny ofert.
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8. Informacje dodatkowe:

a. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi

b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego zapytania ofertowego w każdym cza-
sie bez podania przyczyny.

9. Załączniki:

a. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

b. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

załącznik nr 1
do zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy  
i …………………………...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Badania profilaktyczne wstępne wraz z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego wymagane przez Ko-
deks pracy – maksymalnie dla ……………… (podać liczbę) kandydatów do pracy, wykonywane przez leka-
rza uprawnionego.

2. Badania profilaktyczne okresowe wraz z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego wymagane przez 
Kodeks Pracy maksymalnie dla ………………..(podać liczbę) pracowników, wykonywane przez lekarza 
uprawnionego.

3. Badania profilaktyczne – kontrolne wymagane przez Kodeks pracy, wykonywane przez lekarza upraw-
nionego, dotyczące pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, wraz  
z wydaniem orzeczenia na podstawie opinii lekarza prowadzącego – maksymalnie dla …………………………
(podać liczbę) pracowników.

4. W przypadku osób niepełnosprawnych lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej 
normy czasu pracy w związku z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 z późn. zm.).

5. Badania (opieka) z zakresu medycyny rodzinnej dla pracowników opiekujących się dzieckiem do lat ….. 
lub osobą zależną dla maksymalnie ………………………….. (podać liczbę) pracowników i członków ich ro-
dzin.

6. Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na dzień …………………. wynosi ……………….. pracowników w tym 
osób niepełnosprawnych …………………., w tym osób uprawnionych do korzystania z dodatkowej opieki 
medycznej z zakresu medycyny rodzinnej …………………. osób.

7. Ponieważ podane ilości badań są szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby 
pracowników skierowanych na badania.

8. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowa-
dzenia badań profilaktycznych pracowników, stanowiące Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MZiOS  
z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
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9. Badania powinny być wykonywane w ciągu 3 dni roboczych od stawienia się u Wykonawcy pracownika 
lub kandydata do pracy ze skierowaniem. W przypadku wykonania badań dodatkowych, zleconych 
przez lekarza medycyny pracy, okres ten może wynosić do 5 dni roboczych.

10.  Wykonywanie badań powinno odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach  
7 – 18. 

11. Wykonawca powinien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 
r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszcze-
nia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy  
i ………………………………

Formularz ofertowy

…………………………………………………………………….............................................................................................................…………. 
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Nr KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej…………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………..…………….………

REGON ………………………………………………………………………………………………………………….

Tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………..

www: ……………………………………………………………………………………………................……………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………................…………..

Osoba do kontaktów: ……………………………………………………………….............….....………………

1. Składam ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że posiadam aktualny wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

3. Informuję, że usługi medyczne dla Państwa przedsiębiorstwa będą wykonywane w placówce położonej 
w odległości …….. km od siedziby.

4. Adres placówki…………………………………………………………………………………………

5. Oferuję realizację zamówienia wg poniższego zestawienia:
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Zakres usługi cena jednostkowa 
netto

cena jednostkowa 
brutto

Przykładowe badania lekarskie

Lekarz medycyny pracy z wydaniem zaświadczenia

Przykładowe badania laboratoryjne

Podstawowe

Morfologia, OB

Rozmaz krwi

Badanie moczu

Specjalistyczne

Glukoza

Cholesterol całkowity

Przykładowe badania diagnostyczne

EKG z opisem

Przykładowe badania (opieka) z zakresu medycyny rodzinnej

Wizyta domowa

6. Oświadczam, że proponowane ceny jednostkowe brutto są stałe i będą obowiązywały przez okres reali-
zacji zamówienia.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

……………………….., dnia …………………………………………………….
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Pozostałe świadczenia

Z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników  
w 2013 roku” wynika, że zdecydowana większość firm nie bada 
oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektyw-
ności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki 
odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracowni-
kom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpo-
wiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjo-
nujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych jako 
mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych.

Niemniej jednak większość pracowników jest zadowolona  
z otrzymywanych benefitów. respondenci są również zainte-
resowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, 
nawet jeżeli musieliby je współfinansować.

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, z którego 
korzystają pracownicy, jest podstawowa opieka medyczna  
(61 proc.). 46 proc. osób w ramach świadczeń dodatkowych ma 
możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (basen, siłow-
nia, czy zajęcia fitness). Na trzecim miejscu pod względem popu-
larności (42 proc.) znajduje się telefon służbowy do użytku 
prywatnego. 40 proc. respondentów ma również dostęp do szko-
leń i kursów zawodowych.

współpraca ze szkolnictwem 
zawodowym

W dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych, tech-
nicznych, technologicznych i ekonomicznych zmieniają się wy-
magania pracodawców pod względem kwalifikacji zawodowych  
i innych umiejętności absolwentów szkół. Obecnie niezbędne jest 
ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności, aby móc 
efektywnie funkcjonować. W związku z tym szkoła powinna 
umożliwić absolwentowi zdobycie kwalifikacji podstawowych 
dla danego zawodu, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Na-
stępnie, najczęściej już w toku pracy zawodowej, absolwent po-
winien kształtować, rozwijać i doskonalić inne kwalifikacje, wy-
nikające z potrzeb przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, 
a także potrzeb krajowego i regionalnego rynku pracy.

Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji, które 
w sposób bezpośredni są powiązane z rynkiem pracy. Dlatego też 
wpływ pracodawców na proces kształcenia zawodowego powi-
nien być wkomponowany w jego planowanie, organizowanie, re-
alizację oraz ewaluację po to, aby do minimum zniwelować roz-
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dźwięk, jaki występuje w relacji edukacja – rynek pracy. Z tej 
perspektywy potrzebna jest integracja systemu szkolnego  
i pozaszkolnego, wzmocnienie relacji i współpracy szkół ze śro-
dowiskiem pracy pod kątem zapewnienia możliwości kształce-
nia praktycznego i praktyk zawodowych, inwestowania w na-
uczycieli – praktyków, doposażenia techno-dydaktycznego szkół 
i placówek, promowania przykładów dobrych praktyk czy też 
poszukiwania mechanizmów motywacyjnych aktywizujących 
włączanie się osób ze środowiska pracy do edukacji. 

 
Mając na uwadze szczególną rolę pracodawców w procesie 
kształcenia zawodowego, ministerstwo podjęło inicjatywę za-
wierania porozumień z organizacjami pracodawców, samorząda-
mi gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, 
dotyczących współpracy na rzecz poprawy kształcenia zawodo-
wego, w szczególności kształcenia praktycznego.

Porozumienia te zostały usankcjonowane prawnie w ustawie  
o systemie oświaty (art. 70 ust. 6).

Proponowany zakres współpracy obejmuje m.in.:

• tworzenie sieci zakładów pracy, w których uczniowie  
i słuchacze ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne

• podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypra-
cowanie, we współpracy szkół z pracodawcami, lub zrzesze-
niami branżowymi pracodawców, standardów praktyk  
w poszczególnych zawodach

• wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycz-
nej, w tym w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały

• udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w 
formach pozaszkolnych dla uczniów ostatnich klas  
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
zawodowe, zwiększających szansę ich zatrudnienia po ukoń-
czeniu szkoły

• prowadzenie przez pracodawców doskonalenia zawodowe-
go kadry pedagogicznej szkół.

 
Dotychczas zawarto 11 porozumień z organizacjami pracodaw-
ców. Są to:

1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

2. Business Centre Club

3. Związek Rzemiosła Polskiego

4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
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6. Konfederacja Pracodawców Polskich

7. Krajowa Izba Gospodarcza

8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Pol-
skich

9. Izba Gospodarcza Gazownictwa

10. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

11. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług.

Układy zbiorowe pracy

Dialog społeczny to relacje między partnerami społecznymi: 
związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz ich 
parantele (dwustronne lub trójstronne) z państwem i samorzą-
dem. Zadaniem dialogu społecznego jest łączenie i godzenie inte-
resów różnych grup społecznych, zaś jego celem jest budowa 
ładu społecznego i ekonomicznego. Dialog społeczny to negocja-
cje, konsultacje oraz wymiana informacji. Dialog prowadzony na 
poziomie zakładu pracy polega na prowadzeniu negocjacji i kon-
sultacji i wymianie informacji między stronami, tj. pracownikami 
lub ich reprezentacją a pracodawcami.

Prowadzenie dialogu w przedsiębiorstwach regulują następują-
ce akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych

• Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

• Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi 
przedsiębiorstwa państwowego.

Prowadzenie dialogu w firmie jest korzystne dla obu stron ukła-
du pracodawca – pracownik, a mianowicie:
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korzyści dla pracodawcy

• Poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie.

• Wzrost wydajności pracy.

• Poprawa efektywności.

• Mniejsza absencja.

• Pracownicy lepiej rozumieją intencje pracodawcy.

• Lepsza identyfikacja problemów w miejscu pracy.

• Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

• Wykorzystanie potencjału pracowników, ich pomysłowości  
i wiedzy.

• Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników  
w wykonywaną pracę.

• Trwałe, rzeczywiste zmiany oparte o rzetelną wiedzę  
i doświadczenie merytorycznych pracowników.

• Trafne rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uzdolnionych 
pracowników umożliwia zatrzymanie ich w firmie.

• Możliwość wypracowania rozwiązań korzystnych dla obu stron.

• Możliwość zapobiegania pojawianiu się problemów  
w przyszłości.

• Bieżące konsultacje pozwalają wykryć negatywne trendy  
i pomagają tworzyć plany naprawcze.

korzyści dla pracownika

• Lepsza atmosfera.

• Poprawa warunków pracy.

• Łatwiejsze rozwiązywanie problemów utrudniających wy-
konywanie zadań.

• Wzrost wzajemnego zaufania.

• Możliwość wprowadzania w przedsiębiorstwie usprawnień i 
innowacji.

• Możliwość nabycia umiejętności przekazywania informacji 
zwrotnej.

•  Możliwość nabycia umiejętności rozwiązywania problemów 
w drodze mediacji.

• Poczucie bycia docenionym.

• Możliwość prawdziwego wpływu na działalność przedsię-
biorstwa.

• Możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego.
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Pomimo oczywistych korzyści, które w dłuższym okresie  odno-
szą obie strony, to prowadzenie dialogu społecznego  
w firmie napotyka na trudności, które najczęściej wynikają  
z tzw. szumu informacyjnego. Pojawiają się one wtedy, gdy  
w firmie nie ma określonych zasad jasnego i pełnego przepływu 
informacji lub pracownicy są niedoinformowani, co może wywo-
łać poczucie niepewności i zagrożenia oraz występowanie kon-
fliktów. Ponadto trudności w prowadzeniu dialogu może powo-
dować nieskuteczna realizacja projektów i procesów, obniżenie 
zaangażowania i motywacji pracowników oraz zwolnienia i odej-
ścia pracowników.

Z opisanymi powyżej trudnościami i przeszkodami w prowadze-
niu dialogu w przedsiębiorstwie można sobie poradzić, wprowa-
dzając jasne określenie kanałów komunikacji, informując na bie-
żąco pracowników o problemach i sprawach mających istotne 
znaczenie dla firmy, umożliwiając załodze wyrażanie własnych 
opinii i zgłaszanie pomysłów, budując zespoły projektowe. Trud-
ności łagodzi także otwarta i skłonna do współpracy postawa 
stron oraz powstanie nowych rozwiązań zwiększających ich mo-
tywację i satysfakcję.

Dialog społeczny w zakładzie pracy to bezpośrednie kontakty 
pracodawców z reprezentantami zakładowych organizacji związ-
kowych, rad pracowników lub innych przedstawicielstw pracow-
niczych, bez uczestnictwa przedstawicieli administracji pań-
stwowej. Dialog prowadzony na poziomie przedsiębiorstwa 
może przybierać następujące formy:

• Prowadzenie dialogu z pracownikami poprzez związki za-
wodowe.

• Negocjacje zbiorowe (rokowania) – ich celem jest osiągnię-
cie kompromisu, zaś wynikiem powinna być umowa wiążąca 
wszystkie strony biorące udział w negocjacjach, której od-
mianą jest zakładowy układ zbiorowy pracy.

• Konsultacje – w wyniku konsultacji partnerzy dialogu zawie-
rają porozumienie.

• Rady pracownicze.

• Informowanie – na poziomie zakładowym prawo do infor-
mowania posiadają działające u pracodawców związki za-
wodowe, rady pracowników oraz inne przedstawicielstwa 
pracownicze.

• Badanie opinii, satysfakcji pracowników.

• Fora internetowe.

• Spotkania z zarządem i kadrą kierowniczą.

• Newsletter, gazeta firmowa.

• Skrzynka pomysłów.
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• Obchód zarządu (kontakty bezpośrednie).

• Czat internetowy z członkami zarządu.

Narzędziem do prowadzenia dialogu w przedsiębiorstwie są 
układy zbiorowe pracy, które są umową (spisanym, formalnym 
porozumieniem) zawartą między pracodawcami lub organizacja-
mi pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi re-
prezentującymi pracowników. Układy zbiorowe pracy wprowa-
dziła do stosowania Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 roku  
„O układach zbiorowych pracy”. W treści układów zbiorowych 
najczęściej znajdują się zapisy określające warunki wynagradza-
nia za pracę, przyznawania innych, dodatkowych świadczeń 
związanych z pracą, oraz zasady i formy kształtowania warun-
ków socjalnych dla pracowników. Obecnie dobrą praktyką jest, 
aby układy zbiorowe pracy zawierały również zapisy ułatwiające 
pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, 
np. skróconego czasu pracy dla pracowników starszych lub mają-
cych obowiązki rodzinne, tj. wychowujących dzieci lub opiekują-
cych się niepełnosprawnym członkiem rodziny. To znaczy, że tym 
pracownikom, którzy objęci są tym układem, udzielane jest kilka 
godzin wolnych od pracy w tygodniu przy zachowaniu prawa do 
pełnego wynagrodzenia lub firma wprowadziła inne udogodnie-
nia umożliwiające im łączenie obowiązków.

Zakładowy układ zbiorowy pracy jest najważniejszym po 
przepisach Kodeksu pracy, ustawach i rozporządzeniach źródłem 
prawa pracy obowiązującego w danej firmie. Mogą one być za-
wierane na szczeblu zakładowym i ponadzakładowym, zaś jego 
stronami są organizacje związkowe i pracodawcy. Zawarcie ukła-
du następuje w drodze negocjacji, może on określać nie tylko 
sprawy dotyczące stosunku pracy, ale również wzajemnych zo-
bowiązań i inne sprawy nieprzewidziane w przepisach prawa 
pracy. Co najważniejsze, postanowienia układu nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników niż te, które wynikają z przepi-
sów prawa pracy i innych układów (ponadzakładowych).

Cztery kroki do zawarcia zakładowego układu 
zbiorowego pracy

krok pierwszy – rokowania

Naczelną zasadą przy tworzeniu takich porozumień jest postano-
wienie, aby nie były one mniej korzystne dla pracowników niż 
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonaw-
czych. Postanowienia układu obowiązują w stosunkach pracy w 
przedsiębiorstwie, w którym został zawarty. Przepisy Kodeksu 
pracy ustalają tylko podstawowe warunki, które muszą być 
uwzględniane w treści układu. W związku z tym strony powinny 
pamiętać, że:
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• postanowienia zawieranego układu nie mogą być mniej ko-
rzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz 
przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9  
§ 2 k. p.)

• zawarcie układu ponadzakładowego dla pracowników za-
trudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budże-
towych oraz gospodarstwach pomocniczych tych jednostek 
może nastąpić wyłącznie w ramach posiadanych środków 
finansowych, będących w ich dyspozycji, poświadcza to or-
gan założycielski tych jednostek we wniosku o rejestrację 
zawartego układu (art. 240 § 4 i 5)

• postanowienia zawieranego układu nie mogą naruszać praw 
osób trzecich oraz określać spraw, uregulowanych w przepi-
sach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący (art. 
240 § 2 i 3 k. p.)

• podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu musi po-
wiadomić o tym każdą organizację związkową działającą na 
terenie przedsiębiorstwa, aby mogli wspólnie prowadzić ro-
kowania.

krok drugi – ustalenie zakresu układu zbiorowego (czasowy, 
terytorialny)

Układ zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nie-
określony. Przed upływem terminu obowiązywania układu za-
wartego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowią-
zywanie lub uznać układ za zawarty na czas nieokreślony. Układ 
zbiorowy pracy może być zawarty dla pracowników jednego lub 
kilku przedsiębiorstw lub dla całej branży (Karta nauczyciela), 
wówczas jest to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, jego za-
wieranie regulują te same akty prawne co zakładowych układów 
zbiorowych. Układ zbiorowy pracy można rozwiązać na podsta-
wie zgodnego oświadczenia stron lub z upływem okresu, na któ-
ry został zawarty, lub może ulec rozwiązaniu z upływem okresu 
wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron. Okres wypo-
wiedzenia układu wynosi trzy miesiące, chyba że strony w ukła-
dzie postanowią inaczej.

krok trzeci – zmiany

Żadna ze stron uprawnionych do zawarcia układu nie może od-
mówić drugiej stronie renegocjacji układu, jeśli mają one na celu 
objęcie jego oddziaływaniem pracowników dotąd nim nieobję-
tych lub jeśli zmiana układu jest uzasadniona pogorszeniem sy-
tuacji ekonomicznej pracodawcy, albo pogorszeniem sytuacji 
materialnej pracowników. Nie może ona również odmówić, jeżeli 
żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upły-



70

Opieka + praca: podręcznik

wem okresu, na jaki układ został zawarty, lub po dniu wypowie-
dzenia układu. Zmiany do układu wprowadza się w drodze pro-
tokołów dodatkowych, przy zawieraniu których stosuje się 
przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy.

krok czwarty – rejestracja

Zasady rejestracji układów zbiorowych regulują przepisy okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 4 kwietnia 2001 roku, w sprawie trybu postępowania przy 
rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru 
układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych 
i kart rejestrowych (Dz. U. nr 34, poz. 408). Ponadzakładowe 
układy zbiorowe są rejestrowane przez ministra właściwego do 
spraw pracy, a zakładowe układy zbiorowe przez właściwych 
okręgowych inspektorów pracy.

Do wniosku o zawarcie układu zbiorowego pracy należy do-
łączyć:

1. Oprawione egzemplarze układu. Powinno ich być o 2 sztuki 
więcej niż wynosi liczba podmiotów zawierających układ.

2. Pełnomocnictwa osób reprezentujących podmioty zawiera-
jące układ.

3. Orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność związ-
ków zawodowych.

4. Wyciąg z rejestru organizacji związkowych lub organizacji 
pracodawców stwierdzający zarejestrowanie danej organi-
zacji.

5. Wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub organizacji 
pracodawców, wskazujący organ tej organizacji właściwy do 
zawarcia układu.
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NARzĘDzie:

Przykładowy wniosek o rejestrację układu zbiorowego pracy
Wnioskodawca 

….......….……... dnia.......................r.

Okręgowy inspektor Pracy 

w .............................................

Wnoszę o dokonanie rejestracji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników ........................................................................................................................................................................................ 
     (nazwa zakładu pracy)

Układ został zawarty w dniu ............................. w .............................................,

a wejdzie w życie w dniu …………………………

Stronami układu są:

............................................................................................................................................................................................................................. 
     (nazwa i siedziba pracodawcy)

reprezentowana przez Zarząd w osobach : ……………………….................................................................……………………….

............................................................................................................................................................................................................................ 
     (nazwa organizacji związkowej)

reprezentowana przez członków Komisji w składzie:................................................................................................................

3. Wymienione strony układu posiadały legitymację do zawarcia układu, wskazane

zakładowe organizacje związkowe są jedynymi związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, 
jakie funkcjonują u pracodawcy, prowadziły negocjacje w dobrej wierze i spełniły warunki wymagane przez 
prawo do zawarcia układu zakładowego 

4. Układ został zawarty na czas ........................................................................................................................................................... 
         (termin mocy obowiązującej układu: na czas określony lub nieokreślony)

5. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obejmuje

............................................................................................................................................................................................................................. 
    (zakres obowiązywania układu terytorialny i podmiotowy)

Ogółem układem zostało objętych ..................................................................................................................................................... 
     (liczba pracowników objętych układem)

6. Pracodawca nie jest objęty ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. 
(Jeżeli pracodawca jest objęty ponadzakładowym układem zbiorowym pracy należy wskazać jakim 
oraz udostępnić tekst układu ponadzakładowego obowiązującego u pracodawcy).

Podpis wnioskodawcy:

...............................................
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Załączniki:

• Egzemplarze układu zbiorowego pracy,

• Dokumenty potwierdzające uprawienia stron do zawarcia układu

Przykładowy wniosek o wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Wnioskodawca                              miejscowość, dnia ............................r. 

....................................................................................................................................................................................................  
    (strona układu, np. pracodawca) 

Okręgowy inspektor Pracy 

w .............................................

Okręgowy inspektorat Pracy

......................................................

......................................................

Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy informacji  
o wypowiedzeniu przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 

..........................................................................................…………………………………………………………………………... 
    (nazwa układu zbiorowego) 

z dnia………..….…, zawartego między: (wymienić strony układu), zarejestrowanego w rejestrze układów  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w …………….. w dniu ……………….., pod nr. …………………….  
(podać nr rejestracyjny układu) 

Oświadczenie o wypowiedzeniu przez pracodawcę układu z dnia ……………. zostało doręczone organiza-
cjom związkowym, będącym drugą stroną układu, w dniu ……………., co zostało poświadczone podpisem  
z terminem zapoznania się z treścią tego oświadczenia przez uprawnionych przedstawicieli organizacji 
związkowych. Okres wypowiedzenia układu, na podstawie ……………. (podać podstawę wypowiedzenia) wy-
nosi 3 miesiące kalendarzowe i upłynie z dniem ………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

………………...........………….

Załączniki: 

• oświadczenie o wypowiedzeniu układu wraz z potwierdzeniem terminu zapoznania się z treścią 
oświadczenia przez drugą stronę układu.
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Poradnik rodzica – 
pracownika

Rola kobiety na rynku pracy

Rolę kobiet na rynku pracy w Polsce można przedstawić poprzez 
zestawianie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, jakie są 
związane z wejściem kobiet na rynek pracy, a więc analizę SWOT. 

Mocne strony

• Wzrost aktywności zawodowej kobiet – współczynnik ak-
tywności zawodowej kobiet wzrósł według danych GUS  
o 0,8 p. proc. z 47,9 proc. w 2003 r. do 48,7 proc. w 2011 r. 

• Wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet. W latach 2003–2011 
obserwowano systematyczny wzrost liczby pracujących ko-
biet. Udział kobiet wśród pracujących ogółem w tym okresie 
ulegał jednak niewielkim zmianom – najniższą wartość 44,1 
proc. odnotowano w roku 2006, najwyższą 44,9 proc. w 
2009. Ta tendencja ma również odzwierciedlenie w niższej 
stopie bezrobocia kobiet, która spadła z 20,3 proc. w 2003 r. 
do 13,8 proc. w 2011 r. (dane GUS).

• Polskie kobiety są przedsiębiorcze – coraz więcej kobiet pra-
cuje na własny rachunek. W 2009 r. wg. danych Eurostat 
udział kobiet w ogóle przedsiębiorców w Polsce wyniósł 
34,4 proc. 

• Kobiety są lepiej wykształcone – przeważają w całej popula-
cji osób z wyższym wykształceniem. Również wskaźnik „Wy-
kształcenie osób młodych”, obliczany jako udział osób w wie-
ku 20–24 lata z wyksztalceniem co najmniej zasadniczym 
zawodowym w ogólnej liczbie osób w tym wieku, jest wyż-
szy wśród kobiet (92,8 proc.) aniżeli mężczyzn (87,4 proc.). 
(dane GUS).

• Akcesja Polski do Unii Europejskiej, w której polityka równo-
ściowa stanowi jeden z priorytetowych celów polityki spo-
łecznej, stworzyła korzystne ramy prawne i polityczne w za-
kresie realizacji zasady równouprawnienia kobiet  
i mężczyzn oraz promowania wyrównywania szans zawodo-
wych kobiet i mężczyzn. Dostosowanie prawodawstwa kra-
jowego do standardów unijnych w zakresie równouprawnie-
nia kobiet i mężczyzn na rynku pracy nastąpiło głównie 
poprzez nowelizację Kodeksu pracy z lat 2001 i 2003. 

Warto przeczytać 

•  Mężczyźni i kobiety na 
rynku pracy, raport GUS, 
Warszawa 2012 r.

• kobieta pracująca. 
komunikat  
z badań cBOS, Warszawa 
2013 r.

• O roli kobiet w rodzinie. 
komunikat z badań cBOS, 
Warszawa 2013 r.

• Strategia Unii Europejskiej 
na rzecz równości kobiet  
i mężczyzn 2010-2015. 
komunikat komisji do 
Parlamentu Europejskiego, 
rady, Europejskiego 
komitetu Ekonomiczno-
Społecznego  
i komitetu regionów z dnia  
21 września 2010 r.

• Przedsiębiorczość kobiet  
w Polsce. Polska agencja 
rozwoju Przedsiębiorczości 
Warszawa 2011 r.
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Słabe strony

• Mimo wzrostu zatrudnienia kobiet, nadal wskaźnik zatrud-
nienia kobiet jest niższy niż mężczyzn o okolo ¼. (dane GUS).

• Podobnie kształtuje się sytuacja, jeśli chodzi o stopę bezro-
bocia – tu wciąż przeważają kobiety (różnica ok. 2 pkt proc.). 
Kobiety częściej niż mężczyźni są zagrożone bezrobociem 
długotrwałym. Zgodnie z danymi urzędów pracy  
w 2011 r. 37,6 proc. zarejestrowanych bezrobotnych kobiet  
i 31,0 proc. zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn pozo-
stawało bez pracy dłużej niż rok. (dane GUS).

• Wykształcenie nie chroni kobiet przed bezrobociem– kobiety 
bezrobotne są lepiej wykształcone niż mężczyźni – ponad 64 
proc. bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie średnie, 
policealne lub wyższe, podczas gdy analogiczny odsetek po-
śród mężczyzn wynosił około 43 proc..(dane GUS).

Na rynku pracy wciąż istnieje segregacja zawodowa ze względu 
na płeć:

• Segregacja horyzontalna (podział na zawody damskie  
i męskie), występująca, gdy zatrudnia się kobiety do realizo-
wani prac tradycyjnie uznawanych za „kobiece”, zwykle o ni-
skim prestiżu i mniejszym wynagrodzeniu. Najbardziej sfe-
minizowanymi grupami zawodowymi są: „Pracownicy 
biurowi”, „Pracownicy usług i sprzedawcy” oraz „Specjaliści”, 
w których 2011 r. na 100 mężczyzn przypadało odpowied-
nio: 179, 176 oraz 160 kobiet. Do najbardziej sfeminizowa-
nych sekcji gospodarki narodowej należały „Opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna” (445 kobiet na 100 mężczyzn), 
„Edukacja” (330 kobiet na 100 mężczyzn), „Zakwaterowanie 
i gastronomia” (207 kobiet na 100 mężczyzn), oraz „Działal-
ność finansowa i ubezpieczeniowa” (190 kobiet na 100 męż-
czyzn). (dane GUS).

• Segregacja wertykalna, występująca gdy pracujące kobiety 
spotykają się z tzw. szklanym sufitem, czyli utrudnieniami  
w zakresie awansu. Kobiety stanowią 40 proc. grupy kierow-
niczej. 

• Dyskryminacja płacowa: kobiety zarabiają mniej niż męż-
czyźni – wynagrodzenia kobiet są zazwyczaj niższe niż męż-
czyzn. Jak wynika z badania struktury wynagrodzeń według 
zawodów w październiku 2010 r. mężczyźni osiągnęli wyna-
grodzenie o 8,1 proc. wyższe od średniego w skali kraju, na-
tomiast kobiety – niższe o ponad 8,8 proc. W konsekwencji 
oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie kobiet było o 15,0 
proc. niższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn. 
(dane GUS).

• Przy podejmowaniu pracy kobiety spotykają się też często  
z dyskryminacją statystyczną. Źródłem tego zjawiska są 
przede wszystkim uprzedzenia pracodawców wobec kobiet. 
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• Przeświadczenie pracodawców, że kobiety nie będą wystarczają-
co dyspozycyjne oraz będą często korzystać ze zwolnień lekar-
skich na dziecko, a przez to będą bardziej kosztownymi pracowni-
kami, powoduje, że są mniej pożądanymi pracownikami. 

• Więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze czasu.

• Świadczenia emerytalne kobiet są niższe niż mężczyzn. Powodem 
tej sytuacji jest krótszy i przerywany okres zatrudniania (na opie-
kę nad dziećmi) oraz niższe wynagrodzenia. 

Szanse

• Wejście większej liczby kobiet na rynek pracy pomaga zrównowa-
żyć negatywne skutki spadku liczby ludności w wieku produkcyj-
nym, a tym samym odciążyć finanse publiczne i system opieki 
społecznej, wzbogacić zasoby ludzkie oraz wzmocnić konkuren-
cyjność. 

• Środki ułatwiające godzenie życia zawodowego z życiem rodzin-
nym mają pozytywne skutki dla planowania potomstwa. 

• Coraz więcej osób twierdzi, że preferuje partnerski model rodziny. 

Preferowany model rodziny

Wskazania respondentów według 
terminów badań

’97 ’00 ’04 ’06 ’12 ’13
w procentach

Partnerski – mąż (partner) i żona (partnerka) mniej więcej tyle 
samo czasu przeznaczają na pracę zawodową i oboje w równym 
stopniu zajmują się domem i dziećmi

37 38 47 41 48 46

tradycyjny – jedynie mąż (partner) pracuje, zarabiając wystar-
czająco na zaspokojenie potrzeb rodziny, żona (partnerka) zajmuje 
się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci itp.

38 42 27 32 22 23

Nieproporcjonalny żeński – zarówno mąż (partner), jak i żona 
(partnerka) pracują zawodowo, mąż (partner) poświęca więcej 
czasu na pracę zawodową, żona (partnerka) oprócz pracy zawodo-
wej zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci itp. 

23 19 23 24 27 22

Nieproporcjonalny męski – zarówno mąż (partner), jak i żona 
(partnerka) pracują zawodowo, żona (partnerka) poświęca więcej 
czasu na pracę zawodową, mąż (partner) zajmuje się prowadze-
niem domu, wychowywaniem dzieci itp.

– – – – – 6

Odwrócony – jedynie żona (partnerka) pracuje, zarabiając 
wystarczająco na zaspokojenie potrzeb rodziny, mąż (partner) 
zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci itp.

1 0 1 1 1 1

Trudno powiedzieć 1 1 1 2 2 2

Źródło: CBOS
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• Zdecydowana większość kobiet chce pracować. Wedle da-
nych CBOS, wśród przyczyn podejmowania przez kobiety 
pracy zawodowej dominują względy materialne. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że finansowy aspekt pracy zawodowej 
ma dwa wymiary: z jednej strony praca stanowi istotne źró-
dło kształtowania dochodów rodziny, zaś z drugiej daje po-
czucie niezależności finansowej od partnera. Coraz silniej 
zaznaczają się też motywy związane z zaspokajaniem po-
trzeb wyższego rzędu oraz szerzej – ze społecznymi aspekta-
mi pracy. 

• Rośnie społeczna aprobata dla pracy zawodowej kobiet – po-
nad dwie piąte ankietowanych CBOS (44 proc.) uważa, że ko-
biety pracujące zawodowo cieszą się większym szacunkiem 
społecznym niż gospodynie domowe, które zajmują się wy-
łącznie prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Przeciw-
ną opinię wyraża jedynie 5 proc. badanych. W ocenie wpły-
wu pracy zawodowej kobiet na jakość ich życia rodzinnego 
najczęstszy jest pogląd, że korzyści przeważają nad stratami 
(39 proc.). Przeciwną opinię wyraża co ósmy respondent (12 
proc.).

Jak Pan(i) myśli, czy w naszym społeczeństwie są 
bardziej szanowane:

Odpowiedzi
ogółu badanych mężczyzn kobiet
2006 2013 2006 2013 2006 2013

w procentach
Kobiety pracujące zawodowo 42 44 33 34 51 52
Gospodynie domowe, kobiety niepracujące zawodowo 4 5 5 7 4 3
Nie ma różnicy 46 44 53 51 39 38
Trudno powiedzieć 8 7 9 8 6 7

Źródło: CBOS

• Atutem kobiet coraz częściej docenianym przez pracodaw-
ców są ich umiejętności miękkie (w tym umiejętności inter-
personalne i intrapersonalne) oraz chęć poszerzania wiedzy.

• Powoli przełamywany jest monopol mężczyzn na niektórych 
stanowiskach, w tym kierowniczych. 

Zagrożenia

• Równość materialna w sferze prawnej nie oznacza jeszcze 
występowania takiego stanu w sferze realnej – ustawodaw-
stwo krajowe nie ma przełożenia na rzeczywistą sytuację 
kobiet na rynku pracy, o czym świadczy występująca dyskry-
minacja.
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• Udział kobiet w rynku pracy w większej mierze aniżeli  
w przypadku mężczyzn determinuje rodzicielstwo. Wiele 
kobiet wciąż odczuwa konieczność wyboru pomiędzy karie-
rą zawodową a wychowywaniem dzieci. Sytuacja ta wynika 
w głównej mierze ze stereotypowego postrzegania ról spo-
łecznych kobiet i mężczyzn oraz nierównomiernego rozłoże-
nia obowiązków domowych, a także wciąż słabo rozbudowa-
nej infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej. Pomimo 
coraz większego udziału kobiet w rynku pracy i społecznej 
aprobaty tego procesu, nadal widoczne jest przekonanie, że 
to kobiety powinny nieść główny ciężar obowiązków rodzin-
nych – zajmować domem i opieką nad dziećmi. Ponadto ega-
litaryzacja relacji damsko-męskich następuje w główniej 
mierze jedynie w sferze deklaratywnej i nie ma przełożenia 
na rzeczywistą sytuację kobiet. W ponad dwóch piątych 
związków sprawowanie obowiązków domowych ciąży bo-
wiem wyłącznie na kobietach, które bądź poświęcają się tyl-
ko rodzinie, bądź godzą funkcje domowe z zawodowymi.

odrabianie lekcji z dziećmi

opieka nad dziećmi

opieka nad zwierzętami domowymi 
np. wyprowadzanie psa

opieka nad osobami kalekimi, przewlekle 
chorymi

kobieta
mężczyzna
różnie lub wspólnie
nie dotyczy

2%
19%

15%
64%

49%

1%
15%

35%

10%
11%

34%
45%

2%
7%
8%

6%

Źródło: CBOS

kto zazwyczaj w Pana (i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące 
obowiązki domowe:
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Źródło: CBOS 

• Kobiety wciąż postrzegane są na rynku pracy przez pryzmat 
ich obowiązków rodzinnych, podczas gdy w odniesieniu do 
mężczyzn brane są pod uwagę jedynie ich cechy indywidual-
ne i kompetencje. Utrudnia to kobietom nie tylko znalezienie 
pracy, ale i ich rozwój zawodowy oraz możliwość awansu.

• Choć najwięcej jest osób, dla których płeć współpracowni-
ków nie ma znaczenia, ciągle rzadziej preferowana jest 
współpraca z kobietami niż z mężczyznami. Niewielu bada-

kto zazwyczaj w Pana (i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące 
obowiązki domowe:

prasowanie

pranie

przygotowywanie posiłków

zmywanie naczyń

sprzątanie

gruntowne porządki  
(mycie okien, trzepanie dywanów)

codzienne zakupy

załatwianie spraw urzędowych

zlecanie usług do wykonania 
(wzywanie hydraulika itp.)

wyrzucanie śmieci

wykonywanie drobnych napraw

mężczyzna
kobieta
różnie lub wspólnie

5%
82%

13%

4%
81%

15%

5%
67%

58 proc.

8%
58%

34%

5%
63 proc.

8 proc.
54 %

38%

13%

50%
37%

29%
33%

38%

17%
15%

15%
32%

53%

68%

5%
7%

88%

28%
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nych wybrałoby pracę w sfeminizowanym środowisku (12 
proc.), a jeszcze mniej (9 proc.) chciałoby, aby ich szefem 
była kobieta. (wg. badania CBOS).

Mężczyzna  
a opieka nad osobą zależną

Mimo uprawnień ojców do korzystania z części urlopu macie-
rzyńskiego oraz z urlopu wychowawczego, to przede wszystkim 
matki biorą urlopy na opiekę nad dzieckiem. Według danych 
GUS, uzyskanych w ramach badań „Praca a obowiązki rodzinne” 
realizowanych w 2005 r. w krajach Unii Europejskiej, w okresie 
12 miesięcy poprzedzających badanie, z urlopu wychowawczego 
skorzystało 50 proc. uprawnionych matek oraz tylko 3 proc. 
uprawnionych ojców. Dane z kolejnej rundy badania przeprowa-
dzonej w 2010 r. pokazują, że wśród uprawnionych do urlopu 
wychowawczego rodziców przynajmniej jednego dziecka  
w wieku do 8 lat, z urlopu tego skorzystało 39 proc. matek i zale-
dwie 1 proc. ojców. 

Nowe regulacje prawne dotyczące urlopów macierzyńskich, oj-
cowskich i rodzicielskich stwarzają większe możliwości zaanga-
żowania się ojców w opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski ojco-
wie mogą wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku 
życia. Początkowo urlop ten wynosił tylko tydzień, w 2012 roku 
został wydłużony do dwóch tygodni (okres ten nie jest dzielony 
– okres ten ojciec musi wykorzystać łącznie). Co ważne ojciec 
może skorzystać z tego urlopu również w czasie korzystania  
z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Z danych ZUS 
wynika, że w pierwszym roku obowiązywania urlopów ojcow-
skich skorzystało z nich ponad 17 tys. pracujących ojców. 

W ostatnim okresie wprowadzono regulacje dotyczące urlopów 
rodzicielskich. Z 26-tygodniowego odpłatnego urlopu rodziciel-
skiego mogą skorzystać także ojcowie. Istnieje również możli-
wość podziału wydłużonego urlopu macierzyńskiego (część pod-
stawowa – 20 tygodni oraz część fakultatywna 6 tygodni), na co 
najmniej 14 tygodni, które musi wykorzystać matka i pozostały 
czas do wykorzystania przez ojca. 

Korzystanie przez ojców z części urlopu rodzicielskiego oraz 
urlopu ojcowskiego powinno stać się standardem. Większe zaan-
gażowanie mężczyzn w opiekę nad dzieckiem to wiele korzyści. 
W ten sposób mężczyźni mogą odciążyć swoje partnerki, na któ-
rych dotychczas spoczywał główny ciężar opieki nad dzieckiem  
i obowiązków domowych. To również szansa na przełamanie ste-
reotypowego postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn, 

Warto przeczytać:

• Praca a obowiązki rodzinne 
w 2005 r., GUS,  
Warszawa 2006 r.

• Praca a obowiązki rodzinne 
w 2010 r., GUS,  
Warszawa 2012 r.

Zajrzyj na: 
http://www.urlopojcowski.info
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możliwość rzeczywistej realizacji partnerskiego modelu rodziny. 
Większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne daje rów-
nież kobietom szansę na realizowanie się w życiu zawodowym. 
Będzie to bez wątpienia miało przełożenie na budowę pozytyw-
nego wizerunku kobiety pracownika, a tym samym na sytuację 
kobiet na rynku pracy. Dla ojców to przede wszystkim możliwość 
zbudowania z dzieckiem silnej więzi emocjonalnej już od naj-
młodszych lat. Pamiętajmy, że dziecko potrzebuje obojga rodzi-
ców. 

Urlop macierzyński / ojcowski

W 2013 roku wprowadzono nowe zasady przyznawania urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego. Z rocznego urlopu mogą sko-
rzystać rodzice dzieci urodzonych od 2013 roku. Roczny urlop 
macierzyński składa się z następujących elementów: urlop ma-
cierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodziciel-
ski, razem 52 tygodnie płatnego urlopu po urodzeniu dziecka. 17 
czerwca 2013 roku wprowadzono w życie nowelizację Kodeksu 
pracy wydłużającą urlopy rodzicom dzieci urodzonych po 31 
grudnia 2012 roku. Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygo-
dni podstawowych (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki) 
i 6 dodatkowych. Nowe przepisy wprowadzają też tzw. urlop ro-
dzicielski, który może trwać kolejne 26 tygodni. Z dodatkowego 

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej uruchomiło stronę 
dotyczącą najnowszych zmian 
w kodeksie pracy dotyczących 
urlopów rodzicielskich:  
www.rodzicielski.gov.pl.
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urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może korzystać 
obydwoje rodziców. Dłuższy urlop obejmie nie tylko rodziców 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych, 
którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracują-
cych na umowach-zleceniach i samozatrudnionych. Urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pra-
cownika składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed roz-
poczęciem korzystania z tego urlopu. Taki sam termin obowiązu-
je przy składaniu wniosku o zakończeniu urlopu i powrocie do 
pracy. Pracodawca musi je uwzględnić.

Przed przewidywaną datą porodu można wykorzystać najwyżej 
6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Matka, nie później niż 14 dni 
po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej bez-
pośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 
urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracodaw-
ca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.

Dodatkowy urlop macierzyński

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pra-
cownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego  
w wymiarze: do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie, do 8 tygodni – w przypadku uro-
dzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński może być podzielony na dwie 
części przypadające bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrotności. Dzięki temu rodzice mogą po-
dzielić urlop między siebie, np. 3 tygodnie dla matki i 3 tygodnie 
dla ojca. Korzystając z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
można pracować, jednak w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. 
W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Pracodawca może nie uwzględnić naszego wniosku o łączenie 
urlopu z pracą, np. ze względu na organizację lub rodzaj pracy.  
O przyczynie odmowy musi powiadomić pracownika pisemnie.

Urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego trwają-
cego 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie.

Urlop rodzicielski może być podzielony na nie więcej niż  
trzy części przypadające jedna po drugiej, trwające minimum  
8 tygodni. Co ważne, może z niego jednocześnie korzystać oboje 

W dniu 4 kwietnia 2011 r. weszła 
w życie ustawa z 4 lutego 2011 r.  
o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3, która określa zasady 
organizacji i formy opieki nad 
dziećmi, standardy świadczonych 
usług, kwalifikacje osób 
sprawujących opiekę, zasady 
finansowania opieki, nadzór nad 
jakością sprawowanej opieki. Jej 
celem było utworzenie warunków 
dla rozwoju zróżnicowanych form 
opieki nad dziećmi (żłobek, klub 
dziecięcy, opiekun dzienny, 
niania), poprawa standardów 
funkcjonowania placówek, 
wsparcie rodziców w planach 
prokreacyjnych i wychowaniu 
dzieci, umożliwienie podjęcia 
aktywności zawodowej oraz 
ograniczenie barier 
administracyjnych w procedurze 
tworzenia nowych placówek 
opiekuńczych. 
 
Najwięcej informacji o rynku 
pracy opiekunek małych dzieci 
można znaleźć na portalu  
www.niania.pl. 
 
Gdy rodzice lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko utraci 
zatrudnienie, ZUS będzie opłacał 
składki wymagane przy 
zatrudnieniu niani na umowę  
o pracę jeszcze przez 3 miesiące.
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rodziców. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może 
przekraczać 26 tygodni.

Urlop ojcowski

Przepisy zapewniają mężczyznom także 2 tygodnie tzw. urlopu 
ojcowskiego, na który mogą iść np. w czasie, gdy matka przebywa 
na urlopie macierzyńskim. Urlop ten muszą wykorzystać do cza-
su ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Urlop wychowawczy

W okresie urlopu wychowawczego rodzic – pracownik nie traci 
możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Może on zarówno 
podjąć pracę zarobkową u swojego pracodawcy, jak i rozpocząć 
pracę u pracodawcy nowego. Jednakże w obu tych przypadkach 
musi zostać koniecznie spełniony warunek, który wynika z art. 
186.2 §1 Kodeksu pracy. 

Wykonywanie pracy zarobkowej podczas urlopu wychowawcze-
go nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, właściwe zatem byłoby zastosowanie  
np. telepracy lub zadaniowego trybu pracy. 

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzin-
nych z 28 listopada 2003 r., w sytuacji podjęcia lub kontynuacji 
pracy zarobkowej podczas urlopu wychowawczego dodatek  
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego nie przysługuje.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może także 
złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy  
w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu. Obniżony wy-
miar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego wymia-
ru czasu pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracowni-
ka. Warto w tym przypadku zastosować system job-sharing 
(dzielenie stanowiska pracy), co dodatkowo uelastycznicznienia 
czas pracy.
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Żłobek 

Działalność żłobków reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235). 
Żłobek jest jedną z najpopularniejszych form opieki nad ma-
łymi dziećmi.

Wysłanie dziecka do żłobka to dla rodziców trudna decyzja  
i bardzo trudny okres w życiu dziecka, bowiem zwykle większość 
dzieci źle znosi rozłąkę z rodzicami, zaś w rodzicach z tego 
powodu budzi się poczucie winy. Często rodzice uważają, że gdy 
oddadzą dziecko do żłobka, to stają się przez to gorszymi 
rodzicami. Pobyt dziecka w żłobku jest płatny. Stawkę za pobyt 
i wyżywienie określa podmiot nadzorujący placówkę.  
W przypadku publicznego żłobka, który tworzony jest przez 
gminę, wysokość opłaty reguluje uchwała podjęta przez radnych. 
Dzieci mogą przebywać w żłobku od ukończenia 20 tygodnia do 
3 roku życia. Niekiedy zdarza się, że do żłobka uczęszczają star-
sze dzieci, jednak nie może to trwać dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 4 roku życia. Przypadki dłuższego pozostawania 
dziecka w żłobku reguluje statut placówki. Pracownicy żłobka to 
wykwalifikowani opiekunowie. Zazwyczaj są to dodatkowo prze-
szkolone pielęgniarki lub położne. Jeden opiekun może sprawo-
wać opiekę nad 8 dzieci. W przypadku żłobków integracyjnych, 
kiedy w grupie jest dziecko niepełnosprawne, to grupa wycho-
wanków może liczyć maksymalnie 5 dzieci. Maluszek może prze-
bywać w żłobku do 10 godzin dziennie, w indywidualnych przy-
padkach na prośbę rodziców czas ten może zostać wydłużony za 
dodatkową opłatą.

Zalety

1. Żłobek odciąża rodziców z częściowych obowiązków  
w opiece nad dzieckiem i pozwala realizować obowiązki za-
wodowe. 

2. Uczy poprzez zabawę.

3. Przyspiesza socjalizację dziecka (kształtuje zachowania spo-
łeczne i uczy współpracy).

4. Rozwija zainteresowania poprzez zajęcia dydaktyczne  
i edukacyjne dostosowane do rozwoju dziecka.

5. Dziecko jest pod opieką wykwalifikowanych opiekunek.

6. Dziecko uczy się nowych zachowań, piosenek, tańców  
i zabaw.

7. Możliwość odciążenia rodziców od codziennych obowiąz-
ków związanych z wychowaniem dziecka.
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Wady

1. Choroby. Małe dziecko nie posiada jeszcze odpornego ukła-
du immunologicznego. 

2. Dzieci źle znoszą rozstania z rodzicami. Dłuższe rozstanie 
jest dla małych dzieci silnym stresem, który może osłabiać 
odporność fizyczną, jak i psychiczną. 

3. Dzieci w tym wieku nie potrafią się jeszcze wspólnie bawić  
i umieszczenie ich w grupie jest dla nich kolejnym stresem. 

4. Konieczność podporządkowania się nowym wymaganiom. 

5. Często dzieci po prostu nie lubią żłobka. 

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze żłobka

• Poszukaj w Internecie i lokalnej prasie dobrej placówki, na-
stępnie zweryfikuj uzyskane o placówce informacje podczas 
wizyty.

• Zwróć uwagę na stan techniczny budynku i jego wyposaże-
nie, blisko położony tzw. ogródek, usytuowanie, np. czy nie 
jest położony przy ruchliwej ulicy.

• Ważna jest odległość żłobka od domu.

• Sprawdź stan higieny w placówce (sale zabaw, kuchnie, toa-
lety dla dzieci i personelu).
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• Porozmawiaj z personelem placówki.

• Poproś o możliwość spędzenia kilku godzin w placówce ra-
zem z maluszkiem.

• Odwiedzając żłobek zobacz, w jaki sposób opiekunowie od-
noszą się do dzieci.

• Zapytaj kierownictwo o stosowane metody wychowawcze  
i liczebność grupy.

klub dziecięcy

Działalność klubów dziecięcych reguluje Ustawa z dnia  
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(Dz. U. nr 45, poz. 235). 

Klub dziecięcy jest formą opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku 
życia), która w założeniach jest podobna do żłobka. Kluby reali-
zują te same funkcje co żłobki, pomagają rodzicom w opiece nad 
dziećmi, lecz czynią to w mniejszym zakresie godzinowym. W 
klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również 
wychowuje się i poprzez zabawę, uczy nowych doświadczeń i 
umiejętności.

Do klubu dziecięcego można zapisać dziecko po skończeniu 
przez nie pierwszego roku życia Podobnie jak w żłobku, dziecko 
może być pod opieką klubu do 3 roku życia, jednak w niektórych 
uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużo-
ny do 4 roku życia. 

W klubie dziecięcym dziecko przebywa 5 godzin i w odróżnieniu 
od żłobka tego czasu nie można przedłużyć. Za pobyt  
i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym opłatę ponoszą rodzi-
ce. Jej wysokość w przypadku klubów tworzonych przez gminy 
ustala rada gminy w drodze uchwały. W klubie dziecięcym jeden 
opiekun sprawuje opiekę nad ośmiorgiem dzieci. Jeśli jest to klub 
integracyjny, tj. jeśli w grupie jest dziecko niepełnosprawne, 
wówczas jeden opiekun może opiekować się pięciorgiem dzieci. 
Opiekunem w klubie dziecięcym może być pielęgniarka, położna 
lub inny wykwalifikowany i przeszkolony pracownik. 
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opiekun dzienny

Pracę opiekuna dziennego reguluje ustawa z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(Dz. U. nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011.

Opiekun dzienny to forma instytucjonalnej formy opieki nad 
dziećmi, która ma zastosowanie głównie w gminach wiejskich, 
gdzie zamieszkuje niewielka liczba dzieci lub w miastach,  
w których nie ma możliwości utworzenia żłobka. Opiekunem 
dziennym może być osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na 
podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie  
z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia. Zaletą opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, 
w odróżnieniu od żłobka czy klubu dziecięcego, są niższe nakła-
dy finansowe potrzebne na zorganizowanie takiej opieki. Jest to 
możliwe, ponieważ opieka sprawowana jest w warunkach domo-
wych lub możliwie jak najbardziej takie przypominających,  
a czas sprawowania opieki można dopasować do czasu pracy ro-
dziców. Artykuł 39 ust. 1 ww. ustawy mówi, że pracę dziennego 
opiekuna może wykonywać osoba pełnoletnia, która:

• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz wła-
dza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki 
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonaw-
czego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne

• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę 
nad dzieckiem.

Kandydat na stanowisko opiekuna wybierany jest w trybie kon-
kursu, którego warunki ustala urząd sprawujący władzę  
w gminie. Osoba, która chce zostać dziennym opiekunem, musi 
ukończyć specjalistyczne szkolenie, po którym będzie mogła 
sprawować opiekę nad dziećmi. 
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Niania

Zatrudnianie i pracę niań reguluje ustawa z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 
45, 235). Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 
ukończenia 20 tygodnia życia, prowadzi opiekę indywidual-
ną (opiekuje się jednym dzieckiem lub rodzeństwem).

Raport o rynku pracy niań z 2010 roku podaje, że w porównaniu 
z rokiem poprzednim zapotrzebowanie na usługi niań wzrosło  
o 20 proc. Liczba pań chętnych do pracy w tym zawodzie wzrosła 
o 45 proc. w stosunku do roku 2009. Legalne zatrudnienie opie-
kunki do dziecka obciąża rodzinę jej wynagrodzeniem  
i kosztami zatrudnienia. Przeciętnie niania pracuje 8 – 10 godzin 
dziennie, zaś średnia stawka za godzinę pracy to 8,73 zł (dane za 
rok 2010).

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, a zatrudniająca 
nianię na umowę o pracę obligatoryjnie staje się pracodawcą  
i ma obowiązki pracodawcy, a więc: powinna zawrzeć z pracow-
nikiem umowę o pracę oraz poinformować go na piśmie  
o warunkach zatrudnienia, tj. określić strony umowy, czas  
i miejsce sprawowania opieki oraz liczbę dzieci powierzonych 
opiece niani i jej obowiązki. Następnie zgłosić do ZUS i co miesiąc 
naliczać i odprowadzać do ZUS składki oraz deklarację rozlicze-
niową, a także odprowadzać na rachunek urzędu skarbowego 
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składać od-
powiednie deklaracje i informacje o wysokości osiągniętego  
w danym roku przychodu. 

Ju
st

yn
a 

Fr
ys

ka



88

Opieka + praca: podręcznik

W takich warunkach legalizacja pracy niań napotyka na duże 
trudności. Aby zachęcić rodziców do legalnego zatrudniania  
i zmniejszyć związane z tym koszty, wprowadzono zasadę, że 
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz 
ubezpieczenie zdrowotne pokrywa ZUS od podstawy stanowią-
cej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Rodzice opłacają składki obliczone od podstawy stano-
wiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia, 
jeśli oczywiście takie przewiduje umowa.

rodzice mogą skorzystać z dofinansowania do zatrudnienia 
niani, jeśli spełnią łącznie trzy warunki:

1. zatrudniający zgłosił nianię do ubezpieczeń społecznych  
i ubezpieczenia zdrowotnego

2. zatrudniający jest zatrudniony, świadczy usługi na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpie-
czeń społecznych lub prowadzi pozarolniczą działalność

3. dziecko nie korzysta z innej formy opieki przewidzianej  
w ustawie (żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny).

Jak przygotować pierwsze spotkanie dziecka z nianią?

Od pierwszych spotkań dziecka z opiekunką dużo zależy, jeśli 
maluszek nie polubi niani od razu, to później nie będzie chciał  
z nią zostawać. Warto więc przygotować ich poznanie.

Zapoznaj dziecko z opiekunką

1. Nie zostawiaj od razu dziecka z nianią, pierwsze dni spędźcie 
wspólnie.

2. Pierwszy kontakt z nową opiekunką dziecko powinno na-
wiązać w twojej obecności.

3. Pokaż niani ulubione zabawy twojego dziecka.

4. Zrób listę tego, co dziecko lubi.

5. Sporządź godzinowy rozkład dnia dziecka.

6. Dziecko można zostawić z nową opiekunką wtedy, gdy nie 
płacze po wyjściu mamy.

 

Na co zwrócić uwagę zatrudniając nianię

Wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko jest bardzo ważny, 
przecież dziecko będzie spędzać z nianią kilka godzin dziennie. 
Warto więc zwrócić uwagę na niektóre kwestie:
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1. Czy niania ma doświadczenie w pracy z dziećmi, nie tylko ze 
swoim lub rodzeństwem, ale także z innymi maluszkami.

2. Czy ma chociaż podstawowe przygotowanie teoretyczne np. 
czy wie na czym polega pierwsza pomoc, co zrobi gdy dziec-
ko się zakrztusi?

3. Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaje pytania na te-
mat dziecka, chorób które przebyło, żywienia i przyzwycza-
jeń.

4. Czy jest życzliwa, cierpliwa i przyjaźnie nastawiona.

5. Zapytaj, dlaczego chce wykonywać tę pracę, czy lubi dzieci.

6. Zwróć uwagę na wygląd, chodzi raczej o ogólną schludność 
stroju, zadbane dłonie i paznokcie.

7. Zwróć uwagę na słownictwo i sposób bycia.

8. Zapytaj, w jaki sposób organizuje czas swoim podopiecznym, 
jakie zna gry i zabawy dla dzieci.

Teleopieka 

Niedawno powstał projekt ustawy regulujący zasady udzie-
lania pomocy osobom niesamodzielnym. W założeniach tego 
projektu jest między innymi wprowadzenie tzw. zasad syste-
mu teleopieki. 

Celem teleopieki jest sprawienie, by osoba wymagająca w co-
dziennym funkcjonowaniu pomocy mogła jak najdłużej bez-
piecznie pozostawać w swoim środowisku. Teleopieka zapewnia 
podopiecznemu wysoki poziom bezpieczeństwa, lepsze samopo-
czucie oraz ułatwia rodzinie efektywną i niedrogą opiekę nad bli-
skimi.

Teleopieka to usługa elektronicznej asekuracji osób starszych  
i niesamodzielnych, połączona z systemem przywoławczym  
i monitoringu. Zakres teleopieki jest określony w standardzie  
i może obejmować: od prostego systemu przywoławczego  
z możliwością komunikacji głosowej, po skomplikowane systemy 
pozwalające uchwycić moment upadku osoby niesamodzielnej 
lub za pomocą GPS ustalić jej położenie. System teleopieki za-
pewnia całodobową komunikację pomiędzy centrum operacyj-
nym a podopiecznym, który jest wyposażony w odpowiednie 
urządzenie jego obsługi. System opiera się na wykorzystaniu łą-
cza telefonii stacjonarnej, składa się z aparatu telefonicznego,  
a także z bezprzewodowego nadajnika alarmowego („czerwony 
przycisk alarmowy”), dzięki któremu podopieczny w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia z dowolnego miejsca w domu może 
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wezwać pomoc. Teleopieka działa w następujący sposób: gdy 
operator centrum otrzymuje zgłoszenie alarmowe, to natych-
miast podejmuje stosowne działania, a mianowicie: ustala przy-
czynę wywołania alarmu, powiadamia osoby bliskie  
i odpowiednie służby ratownicze, przekazując im posiadane in-
formacje o podopiecznym, m.in. o jego stanie zdrowia, zażywa-
nych lekach. Urządzenie teleopieki wyposażone jest również  
w dwa kolorowe przyciski szybkiego wybierania:

1. Niebieski przycisk usług opiekuńczych – po naciśnięciu nie-
bieskiego przycisku następuje połączenie z Koordynatorem 
Domowych Usług Opiekuńczych i można zamówić dodatko-
wo płatne usługi: opieki fizycznej, pielęgniarskiej lub inne, 
np. masaż czy rehabilitację.

2. Zielony przycisk wolontariatu nadziei – zielony przycisk 
umożliwia podopiecznym rozmowę, towarzyskie spotkanie 
lub nieodpłatną pomoc w drobnych sprawach. 

Do systemu można do łą czyć dodat ko we urządzenia, np. czujniki 
przeciwpożarowe, gazowe, alarm antywłamaniowy, sensory 
optyczne. Monitorowany może być także system korzystania  
z urządzeń, tj. długi brak sygnałów z sensorów ruchu jest jedno-
cześnie sygnałem S.O.S. 

Finansowanie systemu

Postulowane jest finansowanie usług teleopieki przez:

• PFRON (w ramach programu „Teleopieka”)

• powiatowe centra pomocy rodzinie

• fundusze aktywizacji terenów wiejskich

• indywidu alnie przez zainte resowanych i ich dzieci 

• kasy cho rych oraz niepubliczne instytucje ubezpie czeniowe

• fundacje pomocy, stowarzyszenia i in.

korzyści

• Podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, 
zwłaszcza tych mieszkających na wsi i w małych ośrodkach 
oddalonych od stacjonarnej opieki medycznej.

• Zapewnienie i udzielenie pomocy w razie upadku lub nagłe-
go pogorszenia zdrowia.

• Utrzymanie więzi społecznych.

• Przypominanie o porach podawania leków i ich dawkach.

• Większa mobilność pacjentów i opiekunów (korzystanie  
z systemu jest niezależne od miejsca ich pobytu).

Urządzenia do teleopieki
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• Łatwe lokalizowanie osoby zagubionej.

• Nowe miejsca pracy, które powstaną w sektorze zaawanso-
wanych technologii.

Siostra PCk

Polski czerwony krzyż (Pck) to najstarsza polska organizacja 
humanitarna, która powstała w 1919 roku  po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości jako Polskie Towarzystwo Czerwonego 
Krzyża. Fundamentalne zasady PCK  to praca na rzecz potrzebu-
jących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką  
i upowszechnianie szlachetnej idei niesienia bezinteresownej 
pomocy. Organizacja słynie z odnajdywania zaginionych podczas 
wojen ludzi, promocji honorowego krwiodawstwa oraz różnych 
akcji ratowniczych spowodowanych klęskami żywiołowymi i ka-
tastrofami. Zadania PCK to także  opieka i pomoc socjalna. Tysią-
ce sióstr PCK, które są pracownikami organizacji codziennie po-
maga ubogim, chorym i niepełnosprawnym, tym najbardziej 
potrzebującym, pomoc świadczona jest w miejscu zamieszkania 
potrzebujących osób. Siostra PCK codziennie dba o stan zdrowia 
i zaspokajanie podstawowych potrzeb osób chorych, niepełno-
sprawnych, samotnych, dotkniętych wypadkami losowymi. Poza 
tym wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuń-
cze i załatwia inne sprawy związane z codziennym funkcjonowa-
niem podopiecznych.

Zadania siostry Pck to między innymi

• dbanie o higienę pomieszczeń

• dbanie o higienę i dobrostan ciała

• układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji 

• zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń 

• pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

• planowanie i wypełnianie zaleceń pielęgnacyjnych 

• podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza 

• zamawianie wizyt lekarskich 

• realizowanie recept

• usprawnianie chorego zgodnie z zaleceniami lekarza

• dbanie o dobry stan psychiczny podopiecznych

• wychodzenie z chorymi na spacer
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• prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych

• robienie zakupów

• pomoc przy przygotowywaniu posiłków oraz karmienie 

• utrzymywanie w czystości sprzętów gospodarstwa domo-
wego, naczyń stołowych i kuchennych 

• utrzymywanie w czystości odzieży chorego oraz urządzeń 
sanitarnych

• palenie w piecach, przynoszenie węgla i wody 

• regulowanie opłat komunalnych podopiecznego 

• eksploatację i zlecanie napraw sprzętu gospodarstwa domo-
wego będącego własnością podopiecznego

• organizowanie czasu wolnego

• zachęcanie i organizowanie prac ręcznych

• pomoc przy prowadzeniu korespondencji.
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Pomorska izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Organizacja samorządu  gospodarczego zrzeszająca przedsię-
biorców na terenie województwa pomorskiego. Izba Rzemieślni-
cza w Gdańsku powstała w 1945 roku i z dużym powodzeniem 
funkcjonuje do chwili obecnej pod nazwą Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  Jest najsilniejszą 
organizacją samorządu gospodarczego w województwie pomor-
skim oraz jedną z najbardziej reprezentatywnych izb rzemieślni-
czych w Polsce.

Członkami Izby są: cechy rzemiosł, cechy branżowe, spółdzielnie 
rzemieślnicze, Izba Młodych oraz Klub Biznesu. Przy Izbie działa-
ją komisje branżowe:  fryzjersko-kosmetyczna, motoryzacyjna, 
złotniczo-jubilerska. Izba, poprzez Akademię Rzemiosła, oferuje 
m.in. liczne szkolenia zawodowe oraz przeprowadza egzaminy 
kwalifikacyjne (czeladnicze i mistrzowskie). 

PIR ukierunkowała swoje działania na promowanie małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz ich aktywizację w zakresie nie-
ustannego dążenia do zwiększania jakości świadczonych usług. 
Zadania te są realizowane między innymi poprzez podnoszenie 
kwalifikacji pracowników i pracodawców w różnych formach 
szkoleń, również finansowanych z EFS. 

Izba prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, m.in.  
z izbami rzemieślniczymi w Hamburgu, Wurzburgu, we Frank-
furcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Izbą Rze-
mieślniczą w Caen (Francja), Izbą Rzemieślniczą w Bresci (Wło-
chy), Stowarzyszeniem Wolnej Przedsiębiorczości (Szwajcaria), 
Izbą Rzemieślniczą w Troyes (Francja). Jest liderem oraz partne-
rem w licznych projektach unijnych.

Pomorska Izba Rzemieślnicza
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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zarząd Regionu Gdańskiego  
NSzz „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” skupia blisko 40 tysięcy 
członków z ponad 400 organizacji zakładowych i międzyzakła-
dowych. Jest piątym pod względem wielkości Regionem NSZZ 
„S” w kraju. Zarząd Regionu oferuje m.in. organizacjom zakła-
dowym obsługę prawną, pomoc w negocjacjach porozumień  
i układów zbiorowych, pomoc prawną dla członków w zakresie 
prawa pracy, ale też w sprawach  indywidualnych, a także sze-
roki wachlarz szkoleń – zarówno na tematy związkowe, jak  
i pracownicze. O działaniach Regionu można dowiedzieć się ze 
strony internetowej (www.solidarnosc.gda.pl) oraz wydawane-
go co miesiąc „Magazynu Solidarność”. 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” aktywnie działa na rynku 
pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia, ma przedstawicieli  
w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w Wojewódzkiej Radzie Za-
trudnienia oraz w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.  
NSZZ „S” jest jednym z trzech reprezentatywnych organizacji 
związkowych. 

RG posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania 
projektami finansowanymi z EFS oraz współpracy z partnera-
mi społecznymi: organizacjami pracodawców i pracowników, 
przedsiębiorstwami, pracownikami, organizacjami rynku pra-
cy oraz uczelniami wyższymi. RG w zakresie swojej statutowej 
działalności jest organizatorem różnorodnych kampanii spo-
łecznych oraz spotkań i konferencji. 

RG posiada sale umożliwiające przeprowadzanie szkoleń  
i spotkań. Posiada także biura w 10 oddziałach terenowych – 
miastach powiatowych woj. pomorskiego. 

Dane kontaktowe do gdańskiej siedziby ZRG NSZZ „S” oraz od-
działów w terenie można znaleźć na stronie  
www.solidarnosc.gda.pl.



Notatki






