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FORMY ZATRUDNIENIA – ANALIZA 
ELASTYCZNOŚCI PRACOWNIKÓW 

Wprowadzenie

W świetle wyników corocznego globalnego badania trendów HR, zawartych 
w raporcie Deloitte z 2015 roku [16, s. 49], ponad jedna trzecia (34%) wszystkich 
zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych to pracownicy kontraktowi, a więcej niż 
połowa (51%) respondentów podała, że zapotrzebowanie ich organizacji na pracowni-
ków nieetatowych będzie rosło w ciągu najbliższych 3–5 lat. Elastyczność zatrudnienia 
zwiększa szanse działania przedsiębiorców przez możliwość szybkiego wprowadza-
nia zmian, a indywidualna elastyczność pracowników wspomaga ich innowacyjność, 
tak pożądaną w ostatnim okresie [17]. Stworzenie elastycznej organizacji wewnątrz 
przedsiębiorstw wymaga jednak zaistnienia trzech czynników:

 � możliwości formalnych (prawo) i kompetencyjnych (wiedza) zastosowania ela-
stycznych, pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia;

 � elastycznego pracodawcy – również w postaci przedsiębiorcy niebędącego pra-
codawcą (przedsiębiorstwa użytkownika, przedsiębiorstwa współpracującego), 
mającego potrzebę uelastycznienia pracy i rozumiejącego tę potrzebę po stronie 
pracownika;

 � elastycznego pracownika, w tym współpracownika, co-workera, który potrzebuje 
elastyczności, ale też ma świadomość i rozumie jej znaczenie z organizacyjnego 
punktu widzenia.
Z formalno-prawnego punktu widzenia w Polsce istnieje możliwość stosowania 

różnych rozwiązań na gruncie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, a wola i wie-
dza przedsiębiorców wydają się być znaczne. Natomiast stosowane praktyki wska-
zują często na jednostronne, skrajnie ekonomiczne podejście do proponowanych 
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 pracownikom form zatrudnienia. Z kolei biorąc pod uwagę sytuację na rynku 
pracy, w wielu jego segmentach zmieniającą się w kierunku rynku pracownika, 
coraz większego znaczenia nabierają potrzeby i możliwości pracowników. Z tego 
powodu główny problem badawczy w tym artykule sformułowano następująco: od 
czego zależy potencjał elastyczności po stronie pracowników, czy można wyod-
rębnić pewne charakterystyki, zachowania elastycznego pracownika, a więc zde-
finiować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne wybrać 
daną formę zatrudnienia? Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy, 
a  ich celem jest przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dalszych badań nad 
elastycznością pracowników (czas i miejsce pracy są przedmiotem innej publi-
kacji), a następnie wskazanie możliwości uelastycznienia zatrudnienia będących 
po stronie pracowników.

1. Elastyczne zatrudnienie – formy i uwarunkowania

Elastyczne zatrudnienie jest pojęciem szerokim, ujmowanym w skali makro- 
i mikroekonomicznej, obejmującym sposoby wykonywania pracy zawodowej 
odmienne od uważanego za tradycyjny (w domyśle sztywny, stabilny), czyli umowy 
o pracę na czas nieokreślony, na pełen etat, w siedzibie pracodawcy, w określonych 
godzinach i w długoletniej perspektywie [2, s. 10; 3; 15; 6], ale też rozwiązania, 
które z prawnego punktu widzenia nie są wprost zaliczane do kategorii zatrudnie-
nia [5, s. 575–596; 4, s. 48; 11, s. 75]. To sprawia, że nietypowe formy zatrudnienia 
obejmują różnorodne rozwiązania różniące się między sobą poziomem elastycz-
ności [13, s. 94]:

 � formy mało elastyczne, w tym: mianowanie, umowa na okres próbny, wybór, 
umowa na wykonanie zadania, umowa sezonowa, umowa na czas określony;

 � formy średnio elastyczne, w tym: umowa przedwstępna, umowa o pracę nakład-
czą, umowa agencyjna, leasing pracowniczy, praca w niepełnym wymiarze godzin, 
job sharing;

 � formy bardzo elastyczne, w tym: kontrakt menadżerski, umowy cywilno-prawne 
(umowa-zlecenie, umowa o dzieło), outsourcing, telepraca, umowa akwizycyjna.
To, które z nich zostaną wykorzystane w działalności danego przedsiębiorstwa lub 

aktywności danego pracownika, zależy od potrzeb i siły przetargowej obu stron relacji 
pracy. W ramach zagadnień podjętych w tym artykule należy wyróżnić dwa główne 
motywy i obszary wykorzystania elastyczności zatrudnienia przez pracodawców:

 � możliwość rezygnacji z pracownika w sytuacji dłuższego braku zapotrzebowania 
na jego pracę (niezależnie od elastyczności czasu pracy, np. w ramach wydłużo-
nego okresu rozliczania), przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości pozyska-
nia pracownika w sytuacji ponownego wzrostu;
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 � ograniczanie kosztów pracy (całkowitego kosztu wynagrodzenia) w relacji do 
motywacji pracownika i wartości, jaką otrzymuje w związku z kosztami pono-
szonymi przez pracodawcę (płaca netto).
Ograniczanie liczby zatrudnionych jest możliwe dzięki stosowaniu wielu narzędzi, 

np. przez programy dobrowolnych odejść czy płatne urlopy. Problematyka artykułu 
została jednak zawężona do stosowania takich rozwiązań, aby już na etapie planowa-
nia zatrudnienia zapewnić wysoką elastyczność kadry, bez konieczności stosowania 
szczególnych (wymagających dodatkowych nakładów) narzędzi ograniczania zatrud-
nienia w późniejszym czasie. W powyższym kontekście wśród narzędzi zapewnia-
jących elastyczność zatrudnienia najczęściej wymienia się [8, s. 40–41; 9, s.77–80]:

 � stosowanie umów na czas określony,
 � kontraktowanie pracy,
 � wykorzystywanie umów opartych o kodeks cywilny (umowy-zlecenia i umowy 

o dzieło),
 � zatrudnianie (wynajem) pracowników tymczasowych za pośrednictwem agen-

cji pracy,
 � wykorzystywanie pozornych umów w ramach działalności gospodarczej pro-

wadzonej przez „pracownika” (wykonywanych praktycznie na zasadach pracy 
zgodnie z jej charakterem określonym w kodeksie pracy, jednak z zapewnieniem 
formalnego stosunku w ramach kodeksu cywilnego).
Rozpatrując katalog elastyczności organizacji z perspektywy pracodawcy, warto 

uzupełnić to spojrzenie również o elastyczność postrzeganą przez pracowników. 
Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że pracodawca poszukujący ela-
stycznych rozwiązań oraz oferujący niestabilne i zmniejszające bezpieczeństwo roz-
wiązania także będzie musiał zmierzyć się z „elastycznym” pracownikiem. Można 
zauważyć, że w ramach oczekiwań pracowników coraz częściej pojawiają się wnio-
ski o wydłużone urlopy (nawet kilkumiesięczne), pozyskiwane do realizacji celów 
innych niż zawodowe. Powszechniejsze stają się również relatywnie częste zmiany 
miejsca pracy (z wielu powodów). Rosną także roszczenia związane z wynikowym 
systemem wynagradzania – uczestnictwem w zyskach czy wynagrodzeniem w for-
mie akcji lub udziałów. Takie oczekiwania są artykułowane zarówno przez związki 
zawodowe, jak i indywidualne osoby, głównie przedstawicieli wyspecjalizowanej 
kadry i menadżerów. Wśród uwarunkowań społecznych rozwoju elastycznych form 
zatrudnienia [8, s. 85–91] wymienia się: model rodziny (podział obowiązków i praca 
zawodowa kobiet), równowagę praca – życie (szczególnie w nawiązaniu do pracy zawo-
dowej kobiet, ale także do postawy wobec pracy osób z młodszych pokoleń), wydłu-
żenie trwania życia (i dążenie do wydłużenia aktywności zawodowej i zarobkowej) 
oraz czynniki kulturowe (podejście jednostki i społeczeństwa do pracy zawodowej). 
Istotne znaczenie w kształtowaniu elastycznego zatrudnienia ma także kwestia decy-
zyjności pracownika [14, s. 189] – z jednej strony obserwuje się proces  eksternalizacji 
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zatrudnienia, polegający na „wypychaniu” pracobiorców na zewnętrzny rynek pracy 
przez stosowanie niepracowniczych form zatrudnienia w celu wyrobienia akceptacji 
pracowników dla tych form i osłabienia ich więzi wewnątrzorganizacyjnych. Z dru-
giej strony proces ten powoduje wzrost doświadczenia pracowników w prowadze-
niu działalności zawodowej w nietypowych formach i przy dostrzeżeniu ich korzyści 
– domaganie się ich od pracodawców.

Budowa elastycznej organizacji spełniającej wymogi dynamicznego otoczenia nie 
jest prostym zadaniem. Współczesny przedsiębiorca funkcjonuje w rzeczywistości 
pełnej swoistych paradoksów, w której nie tylko musi zmieniać swoją ofertę, lecz 
także równolegle powinien radzić sobie z oczekiwaniami różnych grup pracowników. 
Z jednej strony musi zapewnić elastyczność zasobu, z drugiej – kształtować zaangażo-
wanie i rozwój pracowników. Jednocześnie musi zapewnić stabilny i zrównoważony 
rozwój w ustrukturyzowanym otoczeniu dającym poczucie bezpieczeństwa, ale też 
zmagać się ze zmieniającymi się roszczeniami mniej lojalnych pracowników. Należy 
też zwrócić uwagę na to, że wiele z form elastycznego (nazywanego też niestandar-
dowym) zatrudnienia powoduje zmianę statusu z pracownika na współpracownika 
(samozatrudniony, pracownik tymczasowy, pracownik kontraktowy), co ma konse-
kwencje także dla pracodawcy. Europejski Model Społeczny nadal uznaje pewnych, 
dobrze nagradzanych pracowników za najbardziej efektywny sposób zapewnienia 
wysokiej jakości pracy, i jeśli w UE miały miejsce interwencje wspierające współ-
pracowników, to zmierzały one do zapewnienia im świadczeń podobnych do pra-
cowniczych [10, s. 61].

W takiej sytuacji niezwykle ważne staje się dobre poznanie możliwości i oczeki-
wań partnerów – zarówno pracowników, jak i współpracowników.

2.  Elastyczność pracowników w świetle 
przeprowadzonych badań

Badania przeprowadzono metodą badań ankietowych w okresie lipiec–sierpień 
2015 r. na niereprezentatywnej próbie 160 osób (doboru dokonano w oparciu o kry-
terium dostępności) – strukturę próby charakteryzują dane zawarte w tabeli 1.

Prezentowane poniżej wyniki dotyczą części przeprowadzonych badań, a kon-
kretnie postawy pracowników wobec formalnych aspektów zatrudnienia. Pod uwagę 
wzięto dwie formy świadczenia pracy: umowy terminowe oraz własną działalność 
gospodarczą, a także mniej formalny aspekt, ale mający znaczenie dla wyboru formy 
zatrudnienia, a mianowicie stosunek do preferowanego okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy. Opinie autorów należy interpretować jako komentarz do wyników badań 
wstępnych z wykorzystaniem szerszej wiedzy dotyczącej zagadnienia – nie można 
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jednak uogólniać wyników dla całej populacji, stąd nie zastosowano szczegółowych 
analiz statystycznych.

Tabela 1. Struktura próby badawczej

Kategoria Odsetek osób w próbie

Płeć
Mężczyzna 34,38%

Kobieta 65,00%

Wiek

20–29 lat 45,63%

30–40 lat 23,75%

40–55 lat 20,63%

>55 lat 10,00%

Staż

<3 23,75%

4–9 25,63%

10–20 17,50%

>20 29,38%

Wykształcenie

podstawowe 1,88%

średnie 23,75%

wyższe licencjackie 33,75%

wyższe magisterskie 40,63%

Profil zawodowy

techniczny 26,25%

ekonomiczny 32,50%

inny humanistyczny i społeczny 27,50%

inny matematyczny 5,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

2.1. Forma zatrudnienia – umowa terminowa

W zakresie możliwości zmiany formy zatrudnienia sformułowano pytania doty-
czące częstej praktyki stosowanej przez pracodawców, związanej zarówno z chęcią 
ograniczenia kosztów stałych i uelastycznienia zatrudnienia, jak i obniżenia kosztów 
obciążających faktycznie otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. W zakre-
sie potencjalnego ułatwienia pracodawcy zwolnienia z pracy sformułowano nastę-
pujące pytanie, przedstawiające pewną hipotetyczną sytuację:

Mam umowę na czas nieokreślony, a pracodawca proponuje przejście do spółki powią-
zanej na umowę terminową (2 lata). Czy wyrażę zgodę na taką zmianę? Jakiej pod-
wyżki oczekuję (w procentach)?
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Tabela 2.  Reakcja badanych osób na potencjalną propozycję zmiany umowy 
(w % badanych osób i w % oczekiwanej rekompensaty finansowej 
w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia)

Kategoria Zgoda na zmianę umowy 
na terminową

Oczekiwana 
podwyżka

Płeć
Mężczyzna 56% 28%

Kobieta 45% 27%

Wiek

20–29 lat 44% 27%

30–40 lat 50% 38%

40–55 lat 55% 18%

>55 lat 63%  – 

Staż

<3 34% 32%

4–9 51% 25%

10–20 46% 42%

>20 60% 19%

Wykształcenie

podstawowe 67% 25%

średnie 61% 18%

wyższe licencjackie 37% 29%

wyższe magisterskie 52% 32%

Profil zawodowy

techniczny 62% 19%

ekonomiczny 38% 28%

inny humanistyczny i społeczny 34% 40%

inny matematyczny 75% 18%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ponad połowa odpowiadających mężczyzn zgodziłaby się na zmianę, podczas gdy 
znacznie mniej kobiet zgodziłoby się na taką korektę (tabela 2). Równocześnie oczeki-
wania co do podwyżki wynosiły około 28% – bez względu na płeć odpowiadających. 
Interesujący wynik jest związany z wyrażeniem zgody na zmianę formy zatrudnienia 
w przypadku poszczególnych grup wiekowych i stażu pracy. Osoby wraz z wiekiem 
chętniej wyrażały zgodę na zmianę zasad. Przyczyną takich odpowiedzi (szczególnie 
w grupie wiekowej 55+) może być strach przed utratą pracy w przypadku niewyra-
żenia zgody na prośbę pracodawcy. Tendencja ta jest również zauważana w podziale 
według stażu pracy, przy czym osoby ze stażem 10–20 lat wyrażały zgodę rzadziej 
(pewność swojej pozycji zawodowej) niż osoby ze stażem 4–9 lat.

Największe oczekiwania związane z podwyżką wynagrodzenia wyraziły osoby 
w wieku 30–40 lat i ze stażem 10–20 lat, przy czym wraz ze wzrostem wieku i stażu 
oczekiwania te zdecydowanie spadały (prawdopodobnie mniejsze potrzeby finan-
sowe związane z etapem życia, ale też większe poczucie ryzyka utraty pracy przy 
nadmiernych roszczeniach).
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Respondenci z wykształceniem podstawowym i średnim najchętniej wyrażali 
zgodę na zmianę formy zatrudnienia, najmniej chętne były osoby z wykształceniem 
na poziomie licencjatu. Równocześnie to osoby z wykształceniem wyższym niż śred-
nie oczekiwały największych podwyżek.

Co zaskakujące, zgodę na zmianę najchętniej wyrażali pracownicy określający swój 
profil zawodowy jako techniczny lub inny o charakterze matematycznym, oczekując 
jednocześnie relatywnie najmniejszych podwyżek. W tym samym czasie to właśnie 
humaniści najrzadziej wyrażali zgodę na zmianę, oczekując największego wzrostu 
wynagrodzenia. Tu zapewne znaczenie ma odczuwana obawa o destabilizację – osoby 
pracujące w dziedzinach ścisłych mają obecnie większe możliwości znalezienia pracy 
i wyższe zarobki w porównaniu z humanistami.

Podsumowując wyniki dotyczące zmiany umowy bezterminowej na umowę na czas 
określony i oczekiwanej wysokości wynagrodzenia, należy zauważyć, że postawa pra-
cowników może zależeć od kilku czynników:

 � świadomości związanej z wpływem wysokości składek na przyszłą emeryturę, 
w tym zarówno poziom zaufania do państwa, jak i poziom uwzględniania we 
własnych planach konieczności finansowania życia na emeryturze;

 � odpowiedzialności społecznej i chęci partycypacji w finansowaniu wydatków 
„budżetowych”;

 � indywidualnej sytuacji majątkowej i bieżącej sytuacji finansowej danej osoby;
 � pozycji zawodowej i poczucia siły własnych kompetencji, pozwalających na zmianę 

pracy bez obaw;
 � poczucia zagrożenia i przekonania, że oczekiwana podwyżka będzie praktycznie 

wynagrodzeniem za okres wypowiedzenia i odprawy.
Nasuwa się pytanie, które warto byłoby zadać w celu pełnego zobrazowania dylema-

tów decyzyjnych pracodawców i preferencji pracowników: czy pracownik, w sytuacji 
gdy ma umowę terminową, będzie skłonny zgodzić się na obniżenie wynagrodzenia, 
jeśli otrzymałby umowę na czas nieokreślony?

2.2. Forma zatrudnienia – działalność gospodarcza

W badaniu poddano analizie również dwie inne popularne sytuacje związane 
z oszczędnościami w zakresie kosztów pracy: z wykorzystaniem umów-zlecenia (choć 
stan prawny w tym zakresie zmienia się od 2016 r.) oraz z wykorzystaniem działal-
ności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez osoby fizyczne. Pytania sfor-
mułowano w kontekście podwyżki lub zapewnienia wyższych wypłat – celem takiego 
ujęcia problemu było wyeliminowanie wrażenia respondentów, iż podejmują decy-
zję o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pracy, i stworzenia poczucia, iż przez „mani-
pulacje na granicy prawa” mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie. W związku z tym 
w ankiecie postawiono następujące pytania:
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1.  Mam umowę na czas nieokreślony, a pracodawca proponuje podwyżkę w formie 
dodatkowych fikcyjnych zleceń (umowy-zlecenia) od spółki powiązanej (co powoduje 
oszczędność na kosztach ubezpieczeń społecznych). Czy zgodzę się na taką propozycję?

2.  Mam umowę na czas nieokreślony i zarabiam 5 tys. zł brutto, a pracodawca propo-
nuje przejście „na pracę w oparciu o własną działalność gospodarczą” (co spowoduje 
wyższą wypłatę o ponad 1 tys. zł), jednocześnie deklaruje utrzymanie pozostałych 
przywilejów (typu urlop) jak u pracownika. Czy zgodzę się na taką formę „podwyżki”?

Rysunek 1.  Wyrażenie zgody badanych osób na potencjalną propozycję zmiany formy 
umowy według płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Odpowiedzi pozytywnych na propozycję wypłaty podwyżki na podstawie umowy-
-zlecenia były zaskakująco niewiele (rysunek 1). Łącznie jedynie około 37% respon-
dentów wyraziło zgodę na taką formę podwyżki. Jednocześnie wśród kobiet było 
to 34%, a wśród mężczyzn – 44%. W przypadku przejścia na działalność gospodarczą 
zgodę na taką zmianę wyraziła jedna na trzy badane osoby, przy czym wśród kobiet 
było to 32%, a wśród mężczyzn – 36%. Taka struktura jest zrozumiała i wynika m.in. 
z powszechnego przekonania (i praktyki), że opieka nad dziećmi i ryzyko z tym zwią-
zane są rolą kobiet, stąd to właśnie one poszukują większej ochrony (ubezpieczenie), 
czego nie gwarantuje im działalność gospodarcza.

Zgodę na „podwyżkę” w formie dodatkowych umów najchętniej wyrażali ludzie 
o najniższym wieku i stażu pracy (rysunek 2 i 3), najrzadziej zgodę taką wyrażały 
osoby ze stażem ponad 10 lat i ponad 20 lat – co jest zgodne z ogólnymi przypusz-
czeniami, choć zgody takiej udzielali chętniej 40-latkowie niż osoby w przedziale 
wieku 30–40 lat.

W przypadku przejścia na działalność gospodarczą struktura jest podobna – akcep-
tacja takiego rozwiązania spada wraz z wiekiem i stażem, zaskakują natomiast osoby 
w grupie 55+, które nie zgadzając się na podwyżki w formie umów-zlecenia (brak 
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pozytywnych odpowiedzi), znacznie chętniej (31%) rozważałyby rezygnację z ochrony 
kodeksu pracy. Taką zależność można wyjaśnić głównie wolą przestrzegania prawa 
(w pytaniu wskazano, że umowy-zlecenia mają charakter fikcyjny i są realizowane 
jedynie w celu ominięcia kosztów ubezpieczeń społecznych).

Rysunek 2.  Wyrażenie zgody badanych osób na potencjalną propozycję zmiany formy 
umowy według wieku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 3.  Wyrażenie zgody badanych osób na potencjalną propozycję zmiany formy 
umowy według stażu pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Struktura odpowiedzi w zależności od wykształcenia respondentów wskazuje, że 
zgoda na umowy-zlecenia jest mniej chętnie wyrażana wraz ze wzrostem wykształce-
nia (rysunek 4), przy czym osoby z wykształceniem wyższym magisterskim częściej 
wyrażą taką zgodę niż osoby po licencjacie. Odpowiedzi w zakresie zgody na dzia-
łalność gospodarczą są względnie porównywalne, choć wyróżnia się tu grupa osób, 
która ukończyła pierwszy stopień studiów.
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Rysunek 4.  Wyrażenie zgody badanych osób na potencjalną propozycję zmiany formy 
umowy według wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 5.  Wyrażenie zgody badanych osób na potencjalną propozycję zmiany formy 
umowy według profilu zawodowego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Osoby określające swój profil jako techniczny i inny matematyczny zdecydowanie 
wyróżniły się w wyrażeniu zgody zarówno na podwyżkę w formie umowy-zlecenia, 
jak i przejście na własną działalność gospodarczą – świadczy to zarówno o względ-
nej odwadze, jak i zapewne zaufaniu do pracodawców (rysunek 5). Osoby z profilem 
humanistycznym najrzadziej zgodziłyby się na umowę-zlecenia, podobnie rzadko 
osoby z profilem ekonomicznym zgodziłyby się na założenie własnej działalności 
gospodarczej.
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Wpływ na decyzje z pewnością ma w powyższych kwestiach kilka elementów:
 � wcześniej wymieniana świadomość dotycząca wpływu składek na jakość życia 

na emeryturze,
 � skłonność do oszczędzania,
 � indywidualne preferencje i potrzeby w zakresie bieżących zarobków netto i fak-

tycznie osiągane wynagrodzenie obecnie,
 � stosunek do przestrzegania prawa.

Z perspektywy pracodawców wartościowe byłyby badania, w których decyzja 
o opcji przejścia na działalność gospodarczą będzie podejmowana w zależności od 
aktualnych zarobków pracownika.

2.3. Okres zatrudnienia

Punktem wyjścia do podjęcia wątku okresu zatrudnienia stało się panujące ogólne 
przeświadczenie, że zbyt długi okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub 
na tym samym stanowisku powoduje m.in.: obniżenie własnej wartości, strach przed 
potencjalną zmianą, zbytnie uzależnienie od danego miejsca i niechęć do zmian, 
ryzyko braku wzrostu wynagrodzenia (względem zmian rynkowych), obniżenie 
potencjału rozwojowego. Są to zatem zagadnienia, które w poprzednich pytaniach 
pojawiały się jako uzasadnienia postawy wobec wskazanych propozycji. Jednocze-
śnie wynik analizy może wskazać poziom akceptacji (i zrozumienia) zmian form 
zatrudnienia inicjowanych przez pracodawcę.

Decyzja o zmianie pracy jest zawsze indywidualna, zależy nie tylko od zarobków, 
ale również innych warunków pracy (rozumianych bardzo szeroko), począwszy od 
atmosfery w zespole, po indywidualny zakres zadań, odpowiedzialności i możliwości 
rozwoju. Aspekt ten można również ocenić z punktu widzenia pracodawcy w opar-
ciu o krzywą cyklu życia zawodowego pracownika [12, s. 88].

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na obniżenie efektywności zwią-
zanej z osiąganiem wysokiej pewności co do sposobu wykonywania pracy. Pojawia 
się również wiele elementów demotywujących, w szczególności elementów kry-
tycznej oceny otoczenia, wystąpienia efektów porównań, wewnętrznej konkurencji. 
Taki stan, niezauważony przez pracodawców czy pracowników, może prowadzić do 
znacznego ograniczenia potencjału rozwojowego i awersji do wprowadzania zmian. 
Jest to szkodliwe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z drugiej strony długi 
staż pracy u danego pracodawcy pozwala na osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa, 
komfortu pracy, stabilizacji.

W związku z powyższym zadano w tej kwestii dwa pytania:

1. Po jakim okresie zatrudnienia u jednego pracodawcy należy zmienić pracę?

2. Po jakim okresie zatrudnienia na danym stanowisku pracy należy je zmienić?
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Rysunek 6.  Wyrażenie chęci zmiany pracy po okresie (w latach) przepracowanym 
u danego pracodawcy lub na danym stanowisku według płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Różnice w określeniu czasu, po którym należy zmienić pracodawcę, w odpo-
wiedziach mężczyzn i kobiet różnią się o ponad pół roku (rysunek 6). Jednocześnie 
zaskakujący wydaje się dłuższy okres wskazywany przez mężczyzn, mimo że można 
byłoby przypuścić, że to właśnie kobiety będą poszukiwały większej stabilizacji. 
Podobna tendencja jest zauważalna w sytuacji zmiany pracy na danym stanowisku. 
Zrozumiałe są tu odpowiedzi wskazujące krótszy okres, w którym należy zmienić 
pracę, jeżeli przez pewien czas pracownik nie awansuje, jednocześnie różnica między 
odpowiedziami mężczyzn i kobiet jest tu znacząca i wynosi ponad 2 lata.

Rysunek 7.  Wyrażenie chęci zmiany pracy po okresie (w latach) przepracowanym 
u danego pracodawcy lub na danym stanowisku według wieku

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20–29 30–40 40–55 >55

Zmiana pracodawcy Zmiana stanowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Analiza odpowiedzi w podziale osób według wieku i stażu pracy jest zgodna z ogól-
nym przypuszczeniem (rysunek 7 i 8). Osoby najmłodsze i o najkrótszym stażu podają 
istotnie niższy czas niż osoby z większym doświadczeniem, przy czym wydłużenie 
wskazywanego okresu wydaje się proporcjonalne. Równocześnie należy zauważyć, 
że aż połowa osób z wiekiem ponad 55 lat nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 
Zatem można przypuszczać, że nie uznali za stosowne w ogóle decydować o zmianie 
pracy wyłącznie z powodu zbyt długiego okresu pracy. W takiej sytuacji interpreta-
cja wyniku wskazanego w tabeli 8 będzie nieprawidłowa.

Rysunek 8.  Wyrażenie chęci zmiany pracy po okresie (w latach) przepracowanym 
u danego pracodawcy lub na danym stanowisku według stażu pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podobnie udzielane odpowiedzi związane ze zmianą pracy z powodu zbyt długiego 
okresu pracy na danym stanowisku pracy zgodne są z przypuszczeniem – tu również 
zaskakuje nieudzielanie odpowiedzi przez najstarszych pracowników. Szczególną 
uwagę należy jednak zwrócić na fakt, że różnica między czasem wskazywanym ze 
względu na miejsce pracy i stanowisko wykazuje tendencję malejącą wraz ze wzro-
stem wieku i stażu respondentów. Oznacza to, że starsi pracownicy bardziej utożsa-
miają przyszłość swojej pracy z osiągniętym stanowiskiem pracy – co również zgodne 
jest z początkowymi tendencjami.

Niezwykle ciekawy wynik pojawia się podczas analizy odpowiedzi według 
wykształcenia respondentów (rysunek 9). Osoby z wykształceniem podstawowym 
wskazały najniższy okres, wyraźnie najdłuższy osoby z wykształceniem średnim, 
a podany czas skracał się u osób z wykształceniem licencjackim i wyższym. Wska-
zania dotyczące zmiany pracy ze względu na zbyt długą pracę na danym stanowi-
sku zgodne były z wcześniejszą tendencją – respondenci wskazywali nieznacznie 
krótszy czas. Wynik taki może potwierdzać względną pewność możliwości zna-
lezienia pracy u osób najniżej wykształconych przy jednoczesnym najkrótszym 

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   93 25/08/16   12:00



94 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak  

okresie demotywacji. Najmniejsze obawy przed rutyną wykazują pracownicy ze 
średnim wykształceniem.

Rysunek 9.  Wyrażenie chęci zmiany pracy po okresie (w latach) przepracowanym 
u danego pracodawcy lub na danym stanowisku według wykształcenia

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

podstawowe średnie licencjat wyższe

Zmiana pracodawcy Zmiana stanowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 10.  Wyrażenie chęci zmiany pracy po okresie (w latach) przepracowanym 
u danego pracodawcy lub na danym stanowisku według profilu 
zawodowego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza odpowiedzi ze względu na profil zawodowy respondentów wymaga szcze-
gólnego omówienia (rysunek 10). Osoby określające swój profil zawodowy jako tech-
niczny wskazały najdłuższy okres zmian pracy, przy czym niemal identyczny dla pracy 
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na tym samym stanowisku i u tego samego pracodawcy. Grupa ekonomistów o rok 
szybciej podejmie zmianę pracy, jeśli będzie wykonywała ją dla tego samego pod-
miotu, jednak znacznie szybciej – po ponad czterech i pół roku zmieni pracę, jeśli 
będzie pozostawać na tym samym stanowisku. Najkrótszy okres wskazywali respon-
denci określający siebie jako humanistów: odpowiednio nieco ponad pięć i cztery lata.

Na wskazywany okres zatrudnienia z pewnością miało wpływ wiele czynników 
indywidualnych i wewnętrznych, w tym:

 � indywidualna sytuacja życiowa,
 � indywidualne cechy osobowościowe,
 � obecne warunki w pracy, w tym również dopasowanie pracy do kompetencji czy 

szeroko rozumiana jej atrakcyjność zawodowa,
 � konkurencyjność na rynku pracy w danej branży, dla określonych stanowisk pracy 

i specjalizacji, w danym regionie.
Z perspektywy pracodawcy warto uwzględnić powyższe wyniki i zwrócić uwagę 

na oczekiwania poszczególnych grup pracowników, ich ambicje zawodowe, ale też 
subiektywnie i obiektywnie odczuwaną sytuację zawodową. W świetle badań prze-
prowadzonych przez I. A. Baruk [1] ponad połowa badanych zmieniłaby pracodawcę 
po rozważeniu korzyści pozafinansowych (w tym warunków zatrudnienia o cha-
rakterze niefinansowym) w obecnym i potencjalnym miejscu pracy, a jednocześnie 
tylko dostatecznie duże zadowolenie ma wpływ na decyzję o pozostaniu u danego 
pracodawcy.

Podsumowanie

Część pracujących (pytanie: jak duża?) z jednej strony ani nie oczekuje, ani nawet 
często nie chce jednej i tej samej pracy przez całe życie zawodowe, z drugiej strony 
taka opcja jest ciągle atrakcyjna, ponieważ pracujący doceniają wartość regularnych 
szkoleń, ciągłego rozwoju, stabilizacji finansowej (niekoniecznie na wysokim pozio-
mie), zazwyczaj dostępnych przy standardowych formach zatrudnienia [10, s. 63]. 
Te społeczne konsekwencje (również długoterminowe) dla indywidualnych pracow-
ników, m.in. employment insecurity – utrata poczucia bezpieczeństwa, czy niekom-
patybilność z działaniami w ramach zarządzania zasobami ludzkimi obejmującymi 
wzrost zaangażowania, planowanie czy rozwój kompetencji, powodują nieprzerwane 
zainteresowanie zatrudnieniem pracowniczym. Jest to zauważalne w wynikach prze-
prowadzonych badań, które można podsumować następująco:

 � relatywnie niewielka zgoda na podwyżki w oparciu o umowy-zlecenia;
 � kobiety chętniej decydują się na zmiany, ale raczej stanowiska czy zakresu zadań 

w ramach tego samego miejsca pracy, ponieważ oczekują większej stabilizacji 
zatrudnienia;
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 � osoby z profilem technicznym i matematycznym rzadziej mają ochotę na zmianę 
pracy, znacznie chętniej natomiast wyrażają zgodę na zmianę formy zatrudnienia 
– oznacza to, że mogą mieć albo wyższe zaufanie do swoich pracodawców, albo 
są pewni swojej pozycji na rynku pracy;

 � odpowiedzi nie są konsekwentne – osoby w przedziale wieku 55+ dość chętnie 
wyrażały zgodę na zmianę umowy na terminową (co pogarszało ich sytuację), 
a jednocześnie nie wyrażały zgody na podwyżki w formie umów-zlecenia. Przy-
czyną tego może być z jednej strony strach przed pracodawcą, a z drugiej – wysoka 
świadomość i przekonanie o wpływie płaconych składek na wysokość emerytury 
(oczekiwanej w krótszym okresie).
Powyższe dane utrudniają nieco zbudowanie profilu elastycznego pracownika 

ze względu na formę zatrudnienia, czego oczekiwaliby pracodawcy. Można jednak 
w odniesieniu do badanej grupy stwierdzić, że największy potencjał elastyczności 
w zakresie formy zatrudnienia przejawiają mężczyźni o wykształceniu ścisłym, pozo-
stałe cechy nie są już tak jednoznacznie, co nie do końca jest zbieżne z wcześniejszymi 
badaniami na temat m.in. znaczenia elastyczności pracy dla aktywności zawodowej 
kobiet [7]. Natomiast należy jeszcze zwrócić uwagę na znaczenie kontraktu psycho-
logicznego – jeśli pracownik czy współpracownik ma poczucie wspólnych wartości 
z pracodawcą i wzajemnych zobowiązań, zgodzi się na formę zatrudnienia, która 
będzie z nimi współgrała, nawet w sytuacji niekoniecznie pełnej zgodności z regu-
lacjami prawa – choć oczywiście może (i powinno) budzić to wątpliwości etyczne. 
W sytuacji braku zaufania pracobiorcy preferują formę zatrudnienia dającą im mak-
symalną ochronę prawną, a za takie nie uchodzą elastyczne formy pracy [15].

Autorzy są przekonani, że dążenie do zbudowania profilu elastycznego pracow-
nika powinno być przedmiotem dalszej pracy, a wiedza o preferencjach i podstawach 
decyzji pracowników będzie miała fundamentalne znaczenie dla rozwiązań w zakresie 
pracy proponowanych pracodawców (szczególnie wobec wyzwań demograficznych).
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FORMY ZATRUDNIENIA – ANALIZA ELASTYCZNOŚCI 
PRACOWNIKÓW

Streszczenie

Zapotrzebowanie organizacji na pracowników nieetatowych zauważalnie rośnie, ale rośnie 
też zainteresowanie pracobiorców różnorodnymi formami zatrudnienia. Problem badawczy 
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podjęty w tym artykule określono następująco: jaki jest zakres elastyczności po stronie pra-
cowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę 
są skłonne zmienić formę zatrudnienia? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możli-
wości uelastycznienia zatrudnienia, będących po stronie pracowników. Badania przeprowa-
dzono metodą badań ankietowych na niereprezentatywnej próbie 160 osób, a wyniki badań 
są osadzone w aktualnych uwarunkowaniach prawnych obowiązujących w Polsce. W efek-
cie wskazano sytuacje związane z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, 
które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej.

Słowa kluczowe: elastyczność zatrudnienia, forma zatrudnienia, 
preferencje pracowników

FORMS OF EMPLOYMENT – ANALYSIS OF EMPLOYEES’ 
FLEXIBILITY

Abstract

The demand for non-permanent/temporary employees is visibly increasing, but in the same 
time the employers are apparently more and more interested in a variety of forms of employ-
ment. The research problem raised in the article has been defined as follows: what is the flex-
ibility potential of employees and whether some characteristics and situations can be defined 
which may persuade the employees to change the form of employment? The aim of the article 
is therefore to indicate the possibilities to make employment flexible, which are available for 
employees. The research has been conducted based on the questionnaires filled by the non-rep-
resentative sample group of 160 people, the results are positioned in the current legal environ-
ment in Poland. The obtained data make it hard to build an unambiguous profile of a flexible 
employee considering the form of employment, which would be expected by the employers. 
Nevertheless the situations which are related to demographical characteristics and working 
conditions have been presented, those can be favorable to increased employees’ flexibility.

Key words: flexibility of employment, form of employment, 
employees’ preferences
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