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Wyobraźmy sobie bank z jednym rodzajem konta, piekarnię 
z jednym rodzajem pieczywa, biuro podróży z ofertą wakacyjną tylko
dla rodzin i wyłącznie do Grecji, jeden dostępny rodzaj kanapy w
sklepie meblowym, jeden serial na Netfliksie … Z jednej strony mocno
upraszczałoby to życie, z drugiej to pozorne uproszczenie byłoby
bardzo niewygodne. Jako konsumenci przyzwyczailiśmy się bowiem
do wyboru. Do mnogości opcji, z których możemy wybrać taką,
która jest najbardziej odpowiednia dla nas i dla naszych potrzeb.
Jeden z nas wybierze kanapę 6-osobową, bo ma dużą rodzinę i duże
mieszkanie, drugi zadowoli się pojedynczym łóżkiem, bo mieszka
sam i tak mu najwygodniej. Jeden wybierze wakacje w wielkim
hotelu z aquaparkiem, drugi – pole campingowe na Suwalszczyźnie.
Przykładów można by mnożyć, ale słowem-kluczem pozostaje
WYBÓR.

Czy w miejscu pracy też powinniśmy mieć wybór? Wybór tego, jak 
i skąd pracujemy, jak organizujemy sobie dzień pracy? Na pewno,
chociaż niewątpliwie musi on być dostosowany do potrzeb
organizacji. Dokładnie tak, jak z piekarnią czy bankiem – nikt nie
rozwija produktu, który jest nieefektywny, a jego wprowadzenie 
z góry skazane na niepowodzenie, a jednak nowe produkty powstają.
Poprzedzają je często badania rynku i potrzeb konsumentów.

Czy do organizacji czasu pracy pracowników można podejść jak do
nowego produktu? Zapytać o potrzeby pracowników, sprawdzić
możliwości organizacji i wdrożyć tak, aby wszyscy byli zadowoleni 
a praca efektywna? I tutaj mamy drugie słowo-klucz: POTRZEBA. 

Jak to było z elastycznością chwilę przed pandemią? Czy pracownicy
chcieliby większej elastyczności? Czy większa elastyczność
spowodowałaby większą aktywność zawodową, zwłaszcza kobiet? 

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem.

Magdalena Felczak, założycielka portalu Homejob,
inicjatora katalogu Elastyczne Miejsce Pracy

O wyborach i potrzebach
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Własne biurko we własnym domu, czyli praca
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kobiet

Co dalej?

Spis treści

3



Co trzeci Polak przed pandemią miał
możliwość pracy zdalnej lub home office, choćby 
w minimalnym wymiarze

69% osób korzystających z pracy zdalnej była 
z takiej formy pracy zadowolona

50% respondentów miała możliwość korzystania
z elastycznych godzin pracy , 91% z nich korzystała
z niej

30% badanych twierdziła, że ma możliwość pracy
na niepełny etat, połowa z nich (51%) deklaruje, 
że z tej możliwości korzysta

85% kobiet nieaktywnych zawodowo przyznaje, 
że gdyby miała możliwość pracy na niepełny etat,
zdalnej, częściowo zdalnej lub w elastycznych
godzinach, podjęłaby pracę.

Główne wnioski 
z przeprowadzonych
badań
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Kilka faktów 
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Liczba niepracujących Polek utrzymuje
się na podobnym poziomie od 2014
roku.

Kobiety stanowią większość wśród osób
biernych zawodowo (61,9%). 

W przypadku osób biernych zawodowo 
w wieku produkcyjnym najczęstsza
przyczyna bierności to obowiązki
rodzinne (34,2%). 

Polska jest jednym z siedmiu krajów
(obok Bułgarii, Estonii, Węgier, Szwecji,
Słowacji 
i Rumunii), gdzie w ciągu ostatnich 16
lat nie zmalała różnica wskaźnika
zatrudnienia między kobietami 
i mężczyznami.

W Polsce znacznie niższe niż w większości innych państw
członkowskich UE są wskaźniki zatrudnienia dotyczące
szczególnie osób starszych (55-64) i kobiet.

Polska ma jeden z najniższych w Europie odsetek osób
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (6,2% versus
18,5% średnia europejska versus 46,8% w Niderlandach).
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Niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet jest związany z ich
niższym wiekiem emerytalnym oraz obowiązkami 
w zakresie opieki nad dziećmi, osobami 
z niepełnosprawnościami i innymi członkami rodziny 
w kontekście słabo rozwiniętych usług społecznych. 

Pracownicy wykonujący obowiązki opiekuńcze
postrzegają organizację pracy jako bardzo restrykcyjną,
rzadko są też stosowane elastyczne rozwiązania, 
co dodatkowo ogranicza uczestnictwo kobiet w rynku
pracy.
 

 

Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) za I kwartał 2020 roku
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-
zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2020-
roku,4,37.html

Źródło: Raport Eurostatu, styczeń 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-
poland_pl.pdf
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Własne biurko we
własnym domu,czyli
praca zdalna i home
office
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Co trzeci Polak twierdził, że ma możliwość korzystania
z pracy zdalnej 
Najwyższy odsetek osób mających taką możliwość był
wśród ludzi młodych, w wieku 18-24 lat (52%) oraz
nieco starszych w wieku 25-34 lata (44%)
77% osób, które miały możliwość pracy zdalnej/ home
office, korzystały z niej i były to zarówno kobiety jak 

69% osób korzystających z pracy zdalnej była z takiej
formy pracy zadowolona 
Spośród osób, które nie miały możliwości pracy zdalnej,
aż 70% przyznało, że chętnie by z takiej możliwości
korzystali, gdyby tylko mieli taką możliwość

Przed pandemią możliwość pracy zdalnej czy home office
miało stosunkowo niewielu Polaków, przy czym często
była to opcja 2 dni home office na miesiąc. 

Jak prezentowały się dane z czasu na cztery miesiące
przed lockdown’em?

i mężczyźni 
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Na 7.00 czy na 10.00 ...,
czyli o elastycznych
godzinach pracy
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Elastyczne godziny pracy to rozwiązanie, które na
szczęście stosuje coraz więcej pracodawców.
Umożliwienie rozpoczęcia pracy wcześniej lub później 
w zależności od preferencji pracownika pozwala na lepszą
organizację jego dnia i dostosowanie do codziennych
aktywności poza pracą: opieką nad dzieckiem czy
porannym treningiem. 

Wprowadzenie elastycznych godzin pracy to również
uszanowanie,  z korzyścią dla obu stron, osobistych
potrzeb wynikających z dobowych typów aktywności. Nie
od dzisiaj wiadomo, że część z nas to tzw. skowronki a
część sowy. Pierwsi z przyjemnością zaczęliby pracę o 6.00
rano, drudzy – w samo południe. Oczywiście trudno sobie
wyobrazić w miejscu pracy aż taką rozpiętość czasową,
jednak warto dać tutaj pracownikom pewną swobodę.

50% pracowników deklarowało, 

Najwyższy odsetek osób 

91% badanych, którzy mieli
możliwość elastycznych godzin
pracy, korzystali z niej

Polacy o możliwościach korzystania 
z elastycznych godzin pracy (przed
pandemią)
    

że mają możliwość korzystania 
z elastycznych godzin pracy 

mających możliwość
elastycznych godzin pracy był 
wśród najmłodszych 
pracowników i ich nieco starszych
kolegów
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 79% - odsetek osób, które
chętnie korzystałyby 
z elastycznych godzin
pracy, gdyby miały taką
możliwość

80% 9% 11%
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A może na część etatu?
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Praca na niepełny etat jest, spośród wszystkich trzech
omawianych w niniejszym raporcie rodzajów pracy,
najmniej popularna i pożądana. Przyczyn należy szukać 
w niższych zarobkach niż przy pracy na pełny etat. Mimo
tego i taka praca ma swoich zwolenników i wiele osób
deklaruje, że taka opcja byłaby dla nich najkorzystniejsza.

Zgodnie ze statystykami Eurostatu na niepełny etat
pracuje średnio niemal co piąty Europejczyk (18,5%),
podczas gdy wskaźnik dla Polski jest trzykrotnie niższy 
i wynosi 6,2%. I tutaj można zadać sobie pytanie – czy
lepiej, aby ktoś nie pracował w ogóle czy jednak pracował
na niepełny etat? 

W tym miejscu warto wspomnieć o poza finansowych
zaletach aktywności zawodowej. Praca na niepełny etat
być może nie zawsze się finansowo opłaca, ale może
dawać poczucie spełnienia, zwiększać poczucie własnej
wartości oraz pełnić ważną funkcję społeczną. 
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30% badanych twierdziła, że ma możliwość pracy na
niepełny etat
Połowa z nich (51%) deklarowała, że z tej możliwości
korzysta
53% osób korzystających z niepełnego etatu jest
zadowolona z tego rozwiązania
Spośród osób, które nie miały możliwości pracy na
niepełny etat, 29% przyznało, że byliby bardzo
zadowoleni, gdyby taką możliwość mieli 
Taką formą pracy bardziej zainteresowane były kobiety
(33%) niż mężczyźni (26%); odsetek osób
zainteresowanych niepełnym etatem istotnie wzrasta
również wśród osób między 45 a 65 rokiem życia (42%)

Polacy o pracy na niepełny etat (przed pandemią)
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Elastyczność to większa
aktywność zawodowa
kobiet
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Brak elastycznych godzin pracy – zgodnie 

Brak pracy w najbliższym otoczeniu – konieczność
dojazdów, które dodatkowo kolidują z opieką nad 

Trudności w połączeniu życia zawodowego z opieką nad
dziećmi 
Niewystarczająca dostępność żłobków i przedszkoli 

Polska ma jeden z najwyższych w Europie odsetków kobiet
będących w wieku produkcyjnym, jednak nie pracujących
zawodowo. Zgodnie  z raportem „Jak zwiększyć aktywność
zawodową kobiet w Polsce” autorstwa Igi Magdy z Instytutu
Badań Strukturalnych około 700 tysięcy kobiet więcej
mogłoby być aktywnych zawodowo, gdyby współczynnik
aktywności zawodowej kobiet w wieku 25-49 lat
był na takim poziomie jak w krajach europejskich 
o najwyższej aktywności zawodowej. 

Przyczyn bierności zawodowej kobiet jest wiele. Należą 
do nich m.in.: 

z przytoczonym powyżej raportem 60% pracujących 
Polek nie ma żadnej możliwości decydowania o
godzinach rozpoczęcia i zakończenia swojej pracy –
średnia dla Unii Europejskiej jest dwukrotnie niższa 

dziećmi powoduje, że Polki nie podejmują pracy 
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85% kobiet nieaktywnych zawodowo przyznaje, 

Patrząc na wykształcenie respondentek, najbardziej
pracą zdalną, elastycznymi godzinami pracy czy pracą
na niepełny etat byłyby zainteresowane kobiety 

To tylko kilka wybranych przeszkód w podjęciu pracy. 
A co na ten temat mówią same kobiety, które nie są
aktywne zawodowo?*
 
   

że gdyby miała możliwość pracy na niepełny etat,
zdalnej, częściowo zdalnej lub w elastycznych
godzinach, podjęłaby pracę. Ten trend dotyczy
wszystkich grup wiekowych, przy czym 
w największym stopniu najmłodszej badanej grupy, 
a w najmniejszym stopniu grupy najstarszej (55-60 lat). 

z wykształceniem średnim.
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Podsumowanie, 
czyli co dalej?
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Rynek pracy na naszych oczach przechodzi prawdziwą
rewolucję. Przyspieszoną, wymuszoną, ale i konieczną. 

Z dnia na dzień wielu z nas przeszło na pracę zdalną, 
z większym lub mniejszym powodzeniem. Po kilku
miesiącach okazało się, że funkcjonują w ten sposób całe
organizacje i mimo różnych przeszkód da się. Oczywiście
pojawiają się opinie, że brakuje pracy zespołowej i biura,
ale jednocześnie i takie, że wygodnie jest choćby czasami
zostać w domu, że łatwiej jest organizować sobie czas
pracy dostosowując go do swojego rytmu dnia – jedni 
są bardziej efektywni z samego rana, inni wieczorem, 
że zrobienie sobie godzinnej przerwy w pracy w ciągu dnia
np. na spacer, powoduje, że wracamy po tej przerwie 
z większą energią i jesteśmy bardziej efektywni.

Warto wyciągnąć wnioski z tego okresu i podejść do
organizacji czasu pracy na nowo. Czas zacząć dyskusję na
temat tego, czy 8-godzinny dzień pracy, spędzony zawsze
przy biurku w tych samych dla wszystkich godzinach to
jedyna opcja w erze bardzo rozwiniętych technologii, gdy
tymczasem liczba osób biernych zawodowo
pozostaje na stabilnym, wysokim poziomie, a odsetek
pracujących kobiet spada...
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O projekcie Elastyczne Miejsce Pracy
Inicjator i organizator projektu - Homejob, portal pracy zdalnej 

i elastycznej , patron projektu: Polskie Stowarzyszenie HR 

Elastyczne Miejsce Pracy to takie miejsce, 
w którym pracownicy wiedzą, że pracodawca jest gotowy
uwzględnić ich potrzeby co do sposobu i czasu pracy 
w organizacji, oferując możliwość pracy zdalnej, również 
po pandemii, elastyczne godziny pracy czy możliwość
wykonywania jej na niepełny etat.

Elastyczność jest możliwa wtedy, kiedy pracownicy mają
świadomość celów firmy i biorą odpowiedzialność za swoją
pracę. Tylko wtedy pracodawca może im zaufać i
zaproponować udogodnienia.

W katalogu Elastyczne Miejsce Pracy znaleźć można firmy,
które udostępniają swoim pracownikom przynajmniej jedno
z takich udogodnień jak: praca zdalna lub częściowo zdalna,
elastyczne godziny pracy lub praca na niepełen etat. Dla
wielu pracowników takie rozwiązania są kluczowe.

Zapraszamy do przeglądania katalogu, a firmy do dołączania
do nas.

 

www.elastycznemiejscepracy.pl
www.homejob.pl
e-mail: kontakt@homejob.pl
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