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1. OPIS BADAŃ

Badanie przeprowadzono jako wstępny etap projektu „Innowacyjne wykorzystanie
coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, 6.4 (Zadanie 2.1 Badania Moduł I). Celem badania było odpowiedzieć na
następujące pytania badawcze:
 Jak dalece tematyka godzenia życia zawodowego i rodzinnego (GŻZR) jest
obecna w przygotowaniu zawodowym doradców zawodowych i HR?
 Jaki postrzegany jest problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego wśród
uczestników rynku pracy?
 Jakie wskaźniki określają problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego w
teorii i praktyce rynku pracy?
W badaniach zgromadzono i poddano analizie opublikowane materiały związane z
tematem. Są to raporty z badań, programy edukacyjne dla doradców (studia
zawodowe), programy edukacyjne dla pracowników HR (studia zawodowe) oraz inne
dokumenty edukacyjne i informacyjne na ten temat. Literaturę zamieszczono w aneksie
niniejszego raportu.1
Przyjęto następujący plan analizy (będący równocześnie planem niniejszego
raportu), by omówić następujące zagadnienia badawcze:
1. Analiza warunków rozwijania tematyki GŻZR na rynku pracy, a szczególnie w
przygotowaniu zawodowym doradców zawodowych i pracowników HR – czyli
jak jest wspomagane GŻZR przez specjalistów na rynku pracy?
2. Percepcja i rozumienie problemu godzenia życia zawodowego i rodzinnego 2 czyli jak jest spostrzegane GŻZR w społecznym odbiorze?
3. Uwzględnianie problematyki GŻZR w działaniach na rynku pracy – czyli jak jest
realizowane GŻZR w praktyce?

1

W raporcie przy cytatach, w nawiasach podano źródła, umieszczone na liście zgromadzonych materiałów. Używa
się skrótu EFP – elastyczne formy pracy.
2 W raporcie przyjęto skrót: GŻZR
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4. Jakie są wskaźniki GŻZR po stronie pracownika i po stronie jego miejsca pracy –
czyli jak jest wykrywane GŻZR?
Ostatecznym celem badania jest dotarcie do listy wskaźników GŻZR, która umożliwi
operacjonalizację problemu w dalszych etapach badań.

2. WSPOMAGANIE GŻZR W EDUKACJI SPECJALISTÓW I NA RYNKU PRACY

Rozwiązania stosowane w społecznej praktyce, mające na celu wspomaganie
procesu GŻZR, dotyczą zarówno samych rodziców-pracowników, jak i instytucji czy ciał
wspierających tychże. Oprócz istniejących już i prawnie określonych elastycznych form
zatrudnienia, kluczową kwestią dla wspomagania idei GŻZR na rynku pracy jest
edukacja specjalistów, którzy najbliżej i najczęściej stykają się z tym problemem. Są to
doradcy zawodowi oraz pracownicy działów kadr, human resources, zarządzania
zasobami ludzkimi. Od tego, jak dalece idea GŻZR jest obecna w przygotowaniu
zawodowym specjalistów, zależy powodzenie tej idei na rynku, a więc rzeczywiste
wspomaganie pracowników w GŻZR oraz pracodawców w umożliwianiu tegoż swoim
pracownikom-rodzicom.
Podstawowa grupa rozwiązań w GŻZR - elastyczne formy zatrudnienia - jest
dosyć liczna na polskim rynku pracy. Ich stosowanie traktowane jest jako nowoczesne
rozwiązanie w miejscu pracy. Jednak nowość ta jest stosowana – jak się wydaje - w
starych warunkach. Elastyczność sama w sobie nie jest bowiem wartością dla
pracodawcy i pracownika – jest koniecznością: jeśli nie uda się pokonać zasadniczych
barier w GŻZR, wtedy obie strony próbują się uelastycznić. Pożądanym celem
zachowań organizacyjnych wobec konfliktu ról jest dostosowanie się, zachowanie
status quo, a nie zmiana, przeorganizowanie pola pracy i przyjęcie tej zmiany jako
kolejnego etapu wzajemnych relacji. O dominacji „starego” mówi następujący cytat:
Ogólne nastawienie pracodawców do alternatywnych form zatrudnienia pokazuje
wciąż jeszcze silne potrzeby panowania nad czasem i pracą pracownika i skrywaną
niechęcią wobec zadaniowej formy pracy. Forma ta, z jednej strony umożliwia
pracownikom mało dyspozycyjnym kontynuację pracy, z drugiej strony jednak, wymaga
od pracodawcy czy menedżera precyzyjnej oceny czasu potrzebnego do zrealizowania
danego zadania, co stwarza pole albo do pomyłek na niekorzyść pracodawcy
(niedostateczne obłożenie pracownika zadaniami), albo też do nadużycia pracownika
(przydzielenie zbyt krótkiego czasu na rozbudowane zadanie). Można stwierdzić wręcz,
że ta druga konsekwencja zadaniowej formy pracy jest dla wielu pracodawców
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przykrywką rzeczywistych manipulacji i wyzysku pracowników, co nie przysparza tej
formie pracy przychylności społecznej ze strony szerokiej rzeszy ludzi pracy. (26)
Niewiele firm w Polsce stosuje rozwiązania umożliwiające GŻZR o charakterze
systemowym (na poziomie całej firmy). Powszechną praktyką jest doraźne
rozwiązywanie problemów pojedynczych pracowników, którzy przeżywają aktualne
zaostrzenie konfliktu ról. Czy to jednak doraźnie, czy też systemowo, sformułowano
postulaty co do warunków wdrożenia elastycznych rozwiązań:
Niezbędne praktyki przy implementacji elastycznego czasu pracy:
1. Zaufanie do pracowników,
2. Dobra komunikacja,
3. Promowanie indywidualnych umów i negocjowanie formy zatrudnienia,
4. Płaska struktura szczebla zarządzającego,
5. Szkolenie kadry menedżerskiej,
6. Dostępność kadry menedżerskiej dla pracowników (on-line),
7. Przywództwo oparte na szacunku, więcej informowania i kontrola, mniej dyscypliny i
rozdzielania zadań (more about resourcing and measuring results than about discipline
and following procedure).(21)
I jeszcze jeden głos pokazujący, że w obszarze GŻZR jesteśmy w przejściu
między dwoma jakościami – starą i nową: Korzystanie z elastycznych form zatrudnienia
jest przejawem po prostu innej kultury organizacyjnej, innego ładu organizacyjnego.
Elastyczne formy zatrudnienia występują w sposób naturalny w firmach, w
organizacjach, w różnych sektorach różnej wielkości, tam gdzie podchodzi się do
pracownika z szacunkiem, gdzie istnieje klimat zaufania. Wówczas elastyczne formy
pracy nie są czymś, do czego trzeba pracodawcę zachęcać. One powstają naturalnie, z
inicjatywy pracownika lub pracodawcy. W związku z tym nie należy skupiać się na
promowaniu samych elastycznych form pracy, ale trzeba promować wspaniałe praktyki
zarządzania ludźmi.(27)
Z lektury na temat deficytów polskich przedsiębiorstw, ale także dobrych
doświadczeń firm z obcych krajów, można uzupełnić powyższą listę o kilka wskaźników
gotowości do uelastycznienia pracy. Firmy, które są gotowe na trwalsze lub bardziej
systemowe rozwiązania, to podmioty, które:
- otwierają wewnętrzny dyskurs nt. GŻZR – czyli mówią otwarcie o problemie
- cenią, budują i stawiają na zespół
- mają tradycje lub obyczaj delegowania obowiązków i kompetencji do zespołu
- stosują (choćby okresowo) zadaniowy tryb pracy, prace metodą projektową
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- dbają o udział wszystkich w komunikacji wewnętrznej, czyli np. stosują proste
formy badania opinii.
Nawet firmy zagraniczne, które mają już doświadczenia we wspomaganiu
procesu GŻZR wobec swojego personelu, stosują rozwiązania oszczędnie, czerpiąc z
zamkniętej puli przećwiczonych możliwości. Nie ma doniesień o jakimkolwiek
wspomaganiu pracowników i pracodawców w lepszym, bardziej indywidualnym
dostosowaniu dostępnych form do potrzeb obu stron. W tej luce widać szansę na
doradztwo zawodowe albo przygotowany do udzielania takiego wsparcia firmie dział
HR.
W tych krajach częściej stosuje się rozwiązania polegające na skróceniu czasu
pracy lub ustanowieniu elastycznych godzin pracy niż wprowadzanie dodatkowego
płatnego urlopu czy pomoc w opiece nad dziećmi. Jedynie w sporadycznych
przypadkach pracownicy mogą korzystać ze wszystkich czterech wymienionych wyżej
form pomocy dla pracowników-rodziców. (21)
Większość dotychczasowych działań sektora budżetowego i ngo w Polsce,
skupionych na wprowadzaniu narzędzi GŻZR, związana jest z oddziaływaniem
komunikacyjnym. Przede wszystkim realizuje się kampanie upowszechniające (16),
informacyjne, szkolenia, dyskusje – wszystko po to, by „namówić” przedsiębiorców do
stosowania tych narzędzi. Nie ma jednak oferty praktycznej, pokazującej jak się to robi
w konkretnych warunkach danej firmy.
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Zarówno agendy rządowe, jak i organizacje pozarządowe, działające na rzecz
rynku pracy, podnoszą nieustannie problem oddziaływania na świadomość, głównie
pracodawców, w celu zmiany ich nastawienia choćby do EFP. Instytucje te widzą
główny cel swych działań wspomagających GŻZR w perswazji kierowanej do
wszystkich uczestników rynku pracy. Taka sytuacja robi wrażenie, jak gdyby przy
obecnych w polskim prawie licznych rozwiązaniach służących uelastycznieniu pracy,
podstawową przeszkodą była anachroniczna, konserwatywna postawa – głównie
pracodawców. Tymczasem powodów może być więcej i bynajmniej nie muszą
koncentrować się na nieprzychylnym nastawieniu do GŻZR.
O takie działania praktyczne i zindywidualizowane do potrzeb konkretnych firm
postulował projekt „Kompromis na rynku pracy”:
Jeśli stosunek pracodawców do pracy i do pracownic pozostających na urlopach
ma się zmienić na lepszy dla kobiet powracających do pracy, konieczne są
wielokierunkowe działania nastawione na pracodawców. Działania te powinny przede
wszystkim polegać na edukacji tej grupy w zakresie wiedzy o alternatywnych
rozwiązaniach organizacyjnych w firmie oraz o walorach pracownicy powracającej z
urlopu, a także na konsultingu organizacyjnym, który indywidualnie umożliwiałby nie
tylko dostosowanie się kobiety po urlopie do pracy, lecz przede wszystkim
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podpowiedziałaby taką reorganizację firmy, by to ona po trosze przystosowała się do
potrzeb kobiet po urlopach.(26)
Wspomniany powyżej konsulting GŻZR jest bardzo bliski idei wzmocnienia
pracowników HR w umiejętności coachingu GŻZR. Słychać także inne głosy o pomoc
dla firm:
Badania przeprowadzane w krajach wysoko rozwiniętych pokazują, że ułatwienie
kobietom pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych przynosi korzyści
zatrudniającym je przedsiębiorstwom. (…) Doniesienia badawcze pokazują jednak, że
wciąż wielu pracodawców nie dostrzega tych potencjalnych korzyści, których wymierne
efekty są odłożone w czasie. Rządy w krajach demokratycznych powinny zatem
przedsięwziąć działania (np. sponsorować badania) zmierzające w kierunku
uświadomienia pracodawcom tych korzyści oraz stworzenia zespołów doradczych,
które mogłyby przedsiębiorstwom pokazać sposób zawiązywania satysfakcjonujących
dwustronnych umów „przyjaznych rodzinie”. (21)
W innych krajach znane są praktyki systematycznego wspierania procesu
uelastyczniania pracy jako narzędzia GŻZR. W poniższym hiszpańskim przykładzie
wyraźnie wspomina się o coachingu skupionym na problemie GŻZR, ale także o
inicjatywie badawczej, będącej formą monitorowania rynku
pod kątem jego
wspomagania procesów GŻZR:
Nasze Centrum Badawcze dysponuje kwestionariuszem, za pomocą którego
badamy firmy, na ile są zainteresowane wspomaganiem pracowników w szukaniu
równowagi pomiędzy pracą a domem. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnych
pracodawców. Badania prowadzimy w różnych krajach: na Filipinach, w Kenii, w RPA,
w Polsce. Przeprowadzamy badania w czterech kategoriach. Pierwsza to polityka firmy,
druga elastyczność form zatrudnienia (np. część etatu albo elastyczne godziny
rozpoczęcia i zakończenia dnia), trzecia, to wsparcie zawodowe (np. coaching,
szkolenia), czwarta, wszelkiego rodzaju dodatki (niekoniecznie finansowe i
niekoniecznie podwyżki pensji). (27)
Teoretycy zarządzania zasobami ludzkimi widzą w kontekście wspomagania
GŻZR wdrażanie nowej koncepcji zarządzania. Jest to zadanie dla działów HR. Idea ta
jest zbieżna z pomysłem projektu „Innowacyjne wykorzystanie coachingu…”. Poniższe
cytaty wskazują jednak na nowatorskie i spodziewane dopiero rozwinięcie idei
zarządzania personelem o wątek GŻZR:
Analizując powyższe zjawiska z perspektywy pracodawców, w najbliższych
latach konieczne będzie w firmach wdrażanie rozwiązań na rzecz WLB (work-life
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balance) jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi skierowanego na świadome
wykorzystanie
zróżnicowanego
potencjału
wszystkich
pracowników
w
przedsiębiorstwie. Koncepcja ta nosi nazwę zarządzania różnorodnością, która ma
służyć osiągnięciu konkretnych i wymiernych efektów poprzez stworzenie środowiska
pracy, w którym zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i ma szansę
wykorzystać swoje indywidualne możliwości do realizacji misji firmy. (28)
W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, gdzie firmy stawiają na redukcję
kosztów dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, specjalistów od zasobów ludzkich,
znaczącym wyzwaniem staje się zrozumienie, że programy i inicjatywy równowaga
praca-życie stanowią ważny element strategii zarządzania zasobami ludzkimi. (28)
Mimo potrzeby, nowej koncepcji i ważkich interesów społecznych, stojących za
wspomaganiem GŻZR, teoretycy i badacze słabo oceniają możliwości wsparcia tego
procesu. Ważnym deficytem jest ich zdaniem niedostateczne przygotowanie działów
zarządzania personelem do tematyki GŻZR:
Należy podkreślić, iż najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego
pracodawcy nie stosują elastycznych form zatrudnienia, jest ogromna luka
informacyjna. Przedsiębiorcy nie mają wiedzy, jaki rodzaj rozwiązań byłby w ich
przypadku najlepszy, nie mają ani przeszkolonych w tym zakresie pracowników (działu
HR), ani też nie jest dla nich dostępna informacja o tym, jak radzą sobie inne firmy z ich
sektora czy o podobnej strukturze zatrudnienia.(21)
Inny głos wskazuje na konieczność dialogu między pracownikiem i
pracodawcą. Stanowisko to podkreśla, że GŻZR nie jest sprawą tylko pracownika, że
firma pomaga mu wykrystalizować swoje priorytety i sama do tego stara jakoś się
dostosować w zamian za pracę, lojalność, zaufanie, osiągnięcia. Niewątpliwie, w
domyśle rozumiemy, że podtrzymywać ten dialog powinni ludzie HR w firmie:
Problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego nie może być rozpatrywany w
oderwaniu od środowiska pracy. Podstawowym wyzwaniem przy kreowaniu inicjatyw
na rzecz tej problematyki – zarówno dla pracodawców jak i pracowników – jest
znajomość własnych potrzeb i oczekiwań, które powinny stać się podstawą do
tworzenia programów. (…) każda organizacja budując strategię na rzecz godzenia życia
zawodowego z rodzinnym powinna opierać ją na dwóch głównych filarach. Pierwszy
określany jest możliwościami wdrożeniowymi organizacji, na które składają się m.in.
dostępny system ubezpieczeń, polityka urlopów, programy edukacyjne czy możliwości
elastycznego zatrudnienia. Natomiast drugi stanowi indywidualne zróżnicowanie
pracowników. Jest on niezbędny ze względu na fakt, że punkt równowagi praca-życie
dla każdego pracownika jest inny i może ulegać zmianie w czasie. Czym innym będą
kwestie godzenia życia zawodowego z rodzinnym dla osób zaczynających karierę
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zawodową niż dla osób wycofujących się z aktywnego życia zawodowego. Ponadto
inaczej będzie postrzegany punkt równowagi praca-życie przez osoby np. bezdzietne i
osoby samotnie wychowujące dzieci. W rezultacie organizacja nie powinna kreować
programów i inicjatyw ogólnych dla samego faktu ich istnienia. Ze względu na coraz
bardziej zróżnicowane zespoły w firmie konieczne jest poszukanie i wykreowanie takich
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym, aby uwzględniały ich
potrzeby i oczekiwania. (…) Z kolei po stronie pracowników zatrudnienie w
niestandardowych formach rodzi brak poczucia bezpieczeństwa i poczucie gorszego
statusu. Rozwojowi tych form nie sprzyja też niedostatek dialogu między obiema
stronami.(27)
Systematyczne i systemowe wspomaganie procesów GŻZR w firmie to
teoretycznie zadanie dla działu HR. Jednak wszelkie elastyczne rozwiązania zależą w
dużej mierze od akceptacji szefów, od ich własnej elastyczności i indywidualnej
gotowości do zmiany. Monitoring GŻZR, przykład hiszpański wspomniany wcześniej,
tak traktuje odpowiedzialność firmy za GŻZR:
Przyglądamy się też, w jakim miejscu znajduje się w danej chwili firma i dokąd
zmierza, jeśli chodzi o odpowiedzialność za rodzinę. Odpowiedzialność za godzenie
przez pracowników pracy z domem powinien ponosić cały menedżment, nie tylko
menedżerowie HR. (27)
Choć wiele jest wypowiedzi o tym, jak wspomagać GŻZR w przedsiębiorstwie i wiele
jest praktycznych rozwiązań na tym polu, nieliczne głosy postulują, by pamiętać także o
„drugiej stronie medalu”. Godzenie dotyczy życia zawodowego i rodzinnego, a w
polskiej realności życie rodzinne nie pozostaje wolne od deficytów, stereotypów i złych
rozwiązań. Należą do nich przede wszystkim:





słaby poziom partnerskiego dzielenia się obowiązkami z partnerem życiowym
słabe umiejętności komunikacyjne i niska asertywność
przywiązanie do tradycyjnego obrazu i przekonań nt. rodziny
niski poziom wiedzy o wychowaniu i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Wspomaganie funkcjonowania rodziny powinno zatem wchodzić w zakres
wspomagania GŻZR.
Poddano analizie wybrane programy studiów (magisterskich i podyplomowych) z
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego, aby sprawdzić,
w jakim wymiarze mieści się w nich tematyka GŻZR. Przykładowe programy
zgromadzono, z informacją o źródle, w aneksie do niniejszego raportu.
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W zebranych programach występuje stricte pojęcie GŻZR lub jemu równoważne
tylko raz – w programie studiów podyplomowych ZZL w Białymstoku. Zapewne wiąże
się to ściśle z faktem, że w Białymstoku pracuje silne środowisko teoretyków zajmujące
się tematyką GŻZR, związane z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Białostocką
Fundacją Kształcenia Kadr. W środowisku tym działa także autor prototypu narzędzia
diagnostycznego dla doradcy zawodowego z zakresu GŻZR – Michał Skarzyński.
Autor ten opracował z zespołem poradnik doradztwa interdyscyplinarnego (30),
wspomagającego pracowników-rodziców w GŻZR. Obok tradycyjnego dla doradztwa
zawodowego narzędzia, jakim jest Indywidualny Plan Działania, Skarzyński proponuje
także doradztwo EFP, traktowane jako wspierająca asysta dla pracownika:

Kluczowym zadaniem doradcy w procesie Poradnictwa EFP była opieka nad
pracownikiem w trakcie rocznego testowania elastycznego rozwiązania, jakim była
telepraca lub indywidualny czas pracy. Opiekun spotykał się z klientem systematycznie
(pięć razy w ciągu roku), rozwiązując kolejne zadania doradcze (30).
Doradztwo zawodowe uwzględniające GŻZR posługuje się opracowanymi
metodami. Ich ważną cechą jest monitorowanie zmian na polu pracy i na polu rodziny w
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trakcie procesu wdrażania elastycznych form pracy. Monitorowanie zmian przebiega w
analogicznych obszarach pracy i rodziny, które Skarzyński zidentyfikował, jak niżej (32):

Doradca zawodowy dzisiejszej doby ma, zdaniem Skarzyńskiego, szersze
zadania niż wcześniej. To rozszerzenie jego pola oddziaływania związane jest właśnie z
holistycznym traktowaniem jednostki pełniącej role rodzinne i zawodowe, i sprowadza
się do wielofunkcyjności nowoczesnego doradcy zawodowego:
W omówionym modelu poradnictwa interdyscyplinarnego doradca zawodowy ma
do wykonania zadania o charakterze interdyscyplinarnym, łączące tradycyjne
kompetencje doradcy zawodowego, z kompetencjami doradcy personalnego oraz
psychologa rodzinnego. (30)

Jak wspomniano wyżej, z analizy programów szkolenia doradców zawodowych
oraz pracowników zarządzania zasobami ludzkimi wynika, iż GŻZR nie jest
zagadnieniem wyodrębnionym, nazwanym, uznanym za szczególnie ważne. Programy
te skonstruowane są z następujących bloków zajęć:
- kwestie prawne (prawo pracy)
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- zagadnienia psychologiczne (rozwój pracownika, rozwój umiejętności i kwalifikacji,
motywacja, komunikacja)
- problemy zarządzania (rekrutacja, selekcja, budowanie zespołu, zarządzanie karierą,
konflikty)
- zagadnienia warsztatu pracy DZ i ZZL.
Przedmioty i tematy, zawarte w analizowanych programach, w których zagadnienie
GŻZR miałoby szansę się znaleźć, to:
o Nowoczesne formy zatrudnienia w praktyce, Czynniki osobowościowe w rozwoju
zawodowym, Planowanie kariery zawodowej i budowanie projektów zawodowych
(PK)
o Nietypowe formy zatrudnienia (WSB Toruń)
o Narzędzia adaptacji pracowników (PK ZZL)
o Najnowsze trendy w HR w Polsce i na świecie (WSB Poznań)
o Cykl Życia Kapitału Ludzkiego (WSH Wrocław)
o Europejska Strategia Zatrudnienia (WSB Toruń)
o Tendencje w prawie pracy (UE Kraków)
o Rynek pracy i programy "Praca-życie" (Uniwersytet w Białymstoku)
Tak jak tematyka GŻZR niemal nie znalazła się explicite w programach, tak
również widać, że brakuje w nich dynamicznej perspektywy. Jedyne treści o takim
charakterze, związane z rozwiązywaniem konfliktów personalnych, pojawiły się
sporadycznie.
Zatem tematyka GŻZR jako specjalna – a z drugiej strony, dotycząca większości
osób pracujących - perspektywa oddziaływania na pracownika, powinna zostać
wzmocniona w programach edukacyjnych dla DZ i ZZL. Wzmacnianie pracownika –
wewnątrz firmy, czy też na zewnątrz, np. u doradcy zawodowego – ułatwi proces
uelastycznia pracy i zdejmie brzemię z pracodawcy:
Ważną barierą wprowadzania alternatywnych form zatrudnienia jest nie tylko
ewentualne zwiększenie kosztów dla firmy, ale także wysiłek organizacyjny wdrożenia
zaplanowanych alternatyw. Pracodawcy mogą być bezradni wobec tego problemu, z
racji chociażby posiadania i przywiązania do własnej wizji funkcjonowania firmy, jak
również z powodu niedostatecznej kompetencji lub kreatywności w organizowaniu
pracy. W tej kwestii zasadnicze znaczenie ma inicjatywa pracownicy, która dla dobra
obu stron powinna zaproponować konkretne rozwiązania własnego powrotu do pracy, a
nie w całości cedować tę decyzję na pracodawcę.(26)
W kontekście często przewijającego się przez programy nauczania DZ i ZZL
zagadnienia budowania kariery osobistej pracownika, tematyka GŻZR ma szansę
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zaistnieć samodzielnie. Budowanie planu GŻZR przez pracownika, wspomagane przez
specjalistów, stwarza warunki w jego miejscu pracy do realnego i autentycznego
upełnomocnienia jego działań. Być może właśnie temu procesowi – upełnomocnienia,
osobistego udziału pracownika w kreowaniu swego życia zawodowego, który to proces
dokonuje się, gdy rodzic umawia się z pracodawcą na nowe, elastyczne warunki pracy EFP zawdzięczają tak wiele odnotowanych pozytywnych skutków: wzrost motywacji do
pracy, wzrost lojalności, odczucia poszanowania etc.

3. PERCEPCJA GŻZR WŚRÓD UCZESTNIKÓW RYNKU PRACY

W zgromadzonej literaturze pojawiają się różne określenia dla problemu GŻZR.
1.

2.

3.
4.

•
•
•
•
•
•
•

godzenie życia zawodowego i rodzinnego
godzenie życia zawodowego z rodzinnym
godzenie ról rodzinnych i zawodowych (4)
złagodzenie konfliktu kulturowego
łagodzenie konfliktów wynikających z łączenia obowiązków
rodzinnych z pracą zawodową kobiet i mężczyzn
równowaga praca-życie (work-life balance) (28)
łączenie życia rodzinnego z zawodowym (12)

Dwie pierwsze grupy określeń sugerują mniej lub wyraźniej konflikt, konieczność
ugody, kompromisu, pogodzenia dwóch przeciwieństw. Z kolei dwa następne są
bardziej opisowe, raczej neutralne, mniej emocjonalne.
Nie bez znaczenia jest także łącznik występujący w większości tych określeń.
Bardziej neutralne jest życie zawodowe i rodzinne niż życie zawodowe z rodzinnym. W
tym drugim przypadku akcenty nie rozkładają się równo na dwie wymieniane jakości,
któreś „życie” jest dołączane, godzone z tym głównym.
Sięgając do definicji czasownika „godzić”, znajdujemy także wieloznaczność. W
języku polskim słowo GODZIĆ (SIĘ) ma wiele znaczeń (1). Nie wszystkie, jak widać
poniżej, mają neutralne lub pozytywne brzmienie.

GODZIĆ

GODZIĆ SIĘ

1. doprowadzać do porozumienia

1. dochodzić z kimś do porozumienia

Raport z badań Moduł I, Tematyka godzenia…, SBM Profile, VII 2011

14

2. łączyć ze sobą dwie różne rzeczy,
sprawy, typy działalności
3. trafiać czymś w kogoś, w coś
4. działać na czyjąś szkodę; też: negować
uznawane przez kogoś wartości
5. umawiać się z kimś o pracę

2. wyrażać zgodę na coś
3. biernie poddawać się czemuś
4. dawać się łączyć
5. wynajmować się do pracy

W rozumieniu GŻZR, równowaga praca-życie (Work Life Balance) zachodzi
wówczas, gdy praca nie zawłaszcza życia prywatnego i odwrotnie – gdy życie prywatne
nie odbywa się kosztem pracy.(28) Z rzadka komunikowane jest jeszcze inne
rozumienie tego pojęcia – godzenie dotyczy nie pracy i domu, lecz godzenia się między
partnerami, kto bierze na siebie jakie obowiązki, by „mechanizm rodziny” sprawnie
działał.
Ze względu na różne konotacje słowa godzić (się), byłoby z mniejszą szkodą dla
pojęcia GŻZR, gdyby używać raczej czasownika łączyć. Jednak godzenie jest już
terminem mocno zakorzenionym i powszechnie używanym, dlatego można przy nim
pozostać. Warto jednak zadbać o konsekwentne używanie spójnika „i” zamiast „z”, by
nie przypisywać większego znaczenia którejś ze sfer życia jednostki.
Jak pokazuje literatura, głównie ta związana z działalnością społeczną różnych
organizacji pozarządowych, utożsamia się GŻZR z wieloma innymi zjawiskami z rynku
pracy:
Z badania przeprowadzonego na zlecenie CRZL wynika, że zdecydowana
większość przedstawicieli władz samorządowych ma dużą świadomością problemów i
potrzeb związanych z problematyką godzenia ról rodzinnych i zawodowych w ich
regionie. Dostrzegają oni związek pomiędzy warunkami życia rodzin a działaniami
władz – i uznają, że władze samorządowe powinny w ramach swoich działań dbać o
warunki do tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.(5)
Przed zaangażowaniem się do udziału w moduł, pani Jadwiga była osobą, która
nie widziała przed sobą ani przyszłości, ani sensu życia. Skromne życie, ubóstwo, mąż
pracujący dorywczo, trud utrzymania domu powodowały u niej apatię, zmęczenie i
niechęć do robienia czegokolwiek. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz
niemożność znalezienia stałego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiały jej
poczucia własnej wartości i wzmagały poczucie odrzucenia przez społeczeństwo (13,
projekt skupiony na GŻZR).
Najczęściej pojęciami, z którymi łączy się, a nawet sprowadza do nich GŻZR, są:
aktywizacja zawodowa, przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, wykluczenie
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społeczne. Choć rzeczywiście są to zjawiska z tego samego obszaru (rynku pracy) i
mogą współwystępować czy też współzależeć, to jednak nie są stricte GŻZR. Ta
sytuacja wskazuje na pewne rozmycie problemu GŻZR w świadomości społecznej.
Wiąże się z nim różne kwestie, jeśli tylko równocześnie jakkolwiek korespondują z
pracą i sytuacją rodzinną jednostki.
To rozmycie granic problemu prowadzi do sytuacji, że GŻZR odnosi się i dotyczy
podmiotów tych innych pojęć, a więc: grup wykluczonych, osób nieaktywnych
zawodowo, osób o deficycie kwalifikacji. Tymczasem GŻZR to zagadnienie dotyczące
rodziców, często – „zwykłych” rodziców, osób, które nie funkcjonują na marginesie
rynku pracy lecz w jego centrum, funkcjonują przeciętnie, lecz przeżywają nowe dla
siebie trudności w chwili pojawienia się potomstwa.
Rozlane granice problemu wiążą go z marginesem rynku pracy, czasem nawet z
patologią. Tymczasem, GŻZR to nie zjawisko patologiczne lub z patologią związane.
Dotyczy każdego pracownika, bo w szerszym sensie GŻZR może być rozumiane jako
równowaga między życiem zawodowym i niezawodowym – nie trzeba nawet mieć
swojej rodziny, by stać przed koniecznością godzenia pracy z życiem prywatnym. Ze
zrozumiałych względów problem ten się nasila, gdy rodzina się wypełnia. Ten aspekt
„normalności” czy „przeciętności” problemu GŻZR dobrze obrazuje poniższe
stwierdzenie:
Żadne pieniądze ani pozycja nie gwarantują, że łatwiej będzie pogodzić pracę z
obowiązkami w domu. Wielu z nas stara się osiągnąć równowagę między życiem
osobistym i zawodowym.(14)
Z drugiej strony, GŻZR to temat, który się powoli krystalizuje. Gremia
fachowców zajmujących się rynkiem pracy, formułują dla tego zagadnienia pryncypia,
które powinno mieć się na uwadze, gdy działa się na rzecz jego rozwiązań:
Potrzebne są zatem działania na rzecz ułatwienia godzenia obowiązków
zawodowych z rodzinnymi. Rozwiązania w tym zakresie powinny być oparte na
zasadach:
a) zapewnienia równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy;
b) respektowania równych praw kobiet i mężczyzn mających obowiązki rodzinne;
c) tworzenia możliwości swobodnego wyboru rozwiązań sprzyjających godzeniu ról
zawodowych z rodzinnymi;
d) wielości proponowanych form rozwiązań i udziału wielu podmiotów w działaniach w
tym zakresie.” (6)
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Gdziekolwiek w literaturze pojawia się wskazanie na wagę problemu GŻZR,
najczęściej, niemal zawsze, znaleźć można odwołanie się do jednej z 3 perspektyw:
 OGÓLNOSPOŁECZNEJ - polskie społeczeństwo jest zacofane, dominuje
tradycyjny model rodziny – z mężczyzną-żywicielem i kobietą-opiekunką; albo
inaczej: trzeba, by Polska rosła w siłę, a obywatele mieli dobre warunki do życia
rodzinnego.
 EKONOMICZNEJ - rosnący udział starych ludzi w społeczeństwie i szybsze
eliminowanie się z rynku pracy grup nie radzących sobie z GŻZR, powoduje
zagrożenie dla równowagi ekonomicznej Polski w przyszłości.
 DEMOGRAFICZNEJ – polskie społeczeństwo się starzeje, rodzi się coraz mniej
dzieci, zmienia się na niekorzyść struktura wiekowa społeczeństwa; trzeba
stymulować przyrost naturalny.
Perspektywa jednostkowa, odnosząca się np. do rozwoju osobistego, wygody
czy wyborów jednostki, przywoływana jest jedynie w kontekście rozwiązań problemu
GŻZR. Można wysnuć wniosek, że niedostateczna popularność i waga problemu
GŻZR wśród niektórych podmiotów społecznych (np. wśród pracodawców niechętnych
elastycznym formom pracy), może się brać właśnie z nadużywania tych
makroperspektyw w społecznej komunikacji problemu. Innymi słowy, np. niski poziom
wiedzy o możliwościach GŻZR wśród pracodawców czy pracowników może m.in.
wynikać z faktu, że docierające do nich informacje formułowane są w tych właśnie
makroperspektywach, podczas gdy bardziej przemawiałaby do nich ich perspektywa
jednostkowa lub chociaż grupowa.
Paradoksalnie, ta właśnie jednostkowa perspektywa, nie tylko że jest najbardziej
prawdziwa dla pracodawcy i pracownika, ale także jest prawdziwa dla tych, którzy
odwołują się do makroperspektyw prowadząc dyskurs społeczny nt. rynku pracy:
Problemy związane z godzeniem ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn
są negocjowane głównie w ramach rodziny i gospodarstwa domowego. To małżonkowie
podejmują decyzję o podziale obowiązków i czasie przeznaczonym na pracę
zawodową. Kierują się przy tym doraźnym efektem ekonomicznym oraz przyjmowaniem
wymagań i ograniczeń lokalnego rynku pracy. Kwestie godzenia ról rodzinnych i
zawodowych w lokalnych miejscach pracy nie są przedmiotem zainteresowania
Instytucji Rynku Pracy w Polsce. Godzenie ról i utrzymanie ciągłości zatrudnienia
pracownic rodzących dzieci nie jest przedmiotem negocjacji pracowników i
pracodawców, a także mieszkańców i władz lokalnych oraz Publicznych Służb
Zatrudnienia. Uważane jest to za sprawę prywatną, rodzinną.(4)
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W kontekście zgromadzonej literatury wydaje się także, że rzadko zdarza się
spotkać takie rozumienie GŻZR, które ma charakter dynamiczny. Spostrzega się ten
proces raczej w statycznych kategoriach, tak się go też opisuje – jak gdyby GŻZR
dotyczyło w równym stopniu całego okresu zatrudnienia. Tymczasem GŻZR jako
problem jednostki czy firmy, nasila się i słabnie w zależności od cyklu życia pracownika.
Największym zaognieniem i trudnością w GŻZR jest zwykle pojawienie się dzieci w
rodzinie, ale przecież łatwo sobie wyobrazić różne przypadki życiowe, które utrudniają
bezkolizyjne łączenie życia zawodowego i osobistego.
Trzeba by więc patrzeć na GŻZR jako na działanie jednostki w kontekście firmy
wobec zmieniających się stale warunków życia. Taką dynamiczną kategorią, przydatną
być może w „radzeniu sobie z godzeniem” jest pojęcie kryzysu. Pojęcie to jest bardzo
dobrze opracowane, zarówno w psychologii, jak i w teorii zarządzania, ma wiele
praktycznych implikacji i zapewne można z nich zaczerpnąć przy wspomaganiu GŻZR
wobec pracowników i firm.

4. REALIZACJA GŻZR W POLSKICH WARUNKACH

Podstawową barierą GŻZR identyfikowaną przez badaczy i obserwatorów rynku
pracy jest brak opieki nad dziećmi. Chodzi o sytuację, gdy opieki tej nie mogą pełnić
rodzice, którzy pracują zawodowo. Łączenie pracy zawodowej z opieką stanowi
obciążenie dla rodziców, ale także dla dziadków, gdy opiekują się wnukami. Częściej
trudności na tym polu doświadczają kobiety niż mężczyźni. (2)
Opieka zastępcza może mieć charakter rodzinny i instytucjonalny. Z obydwoma
rodzajami opieki wiążą się kolejne bariery. Braki w alternatywnej opiece ze strony
rodziny biorą się z ruchów migracyjnych polskiego społeczeństwa, zaś brak opieki
instytucjonalnej związany jest z wieloletnim, pogłębionym deficytem miejsc w
instytucjach opieki (w przedszkolach i żłobkach). Jeszcze inną barierą na polu opieki
zastępczej dla dzieci są koszty finansowe tej opieki.
Ale podstawowy charakter dla tej grupy trudności w GŻZR mają czynniki
kulturowe - stereotypy społeczne, które deprecjonują opiekę nad dzieckiem
sprawowaną przez każdą inną osobę niż matka lub niż członek rodziny:
Powszechnie uważa się, że opiekę lepiej sprawuje rodzina niż instytucje
zewnętrzne, w szczególności dotyczy to opieki nad małymi dziećmi. W przypadku opieki
nad dorosłymi osobami wymagającymi opieki na znaczeniu zyskują czynniki
strukturalne. Z analizy postaw dotyczących odpowiedzialności za opiekę wynika, że
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najbardziej akceptowalną formą opieki zewnętrznej, w szczególności nad osobami
dorosłymi, jest opiekunka. Świadczy ona opiekę w miejscu zamieszkania osoby jej
wymagającej, a podstawowym powodem nieskorzystania z tych usług są czynniki
strukturalne, głównie wysokie koszty. (2)
Nie wszyscy rodzice potrzebują całodziennej opieki zastępczej dla swych dzieci,
by mogli wrócić do pracy. Pojawia się zatem problem częściowej opieki nad
dzieckiem. Poniekąd uzyskanie miejsca w przedszkolu dla dziecka zmniejsza
zasadniczo presję na pracownika i pracodawcę, by spróbowali rozwiązać problem
opieki używając elastycznych rozwiązań. Można wręcz stwierdzić, że całkowite
rozwiązanie problemu opieki nad dziećmi przeciwdziała upowszechnianiu się EFP i
innym rozwiązaniom GŻZR.
Ograniczenie stosowania tych bardziej elastycznych (i niepowodujących tak
istotnego oderwania od pracy zawodowej) form urlopu może wynikać również z braku
instytucji opiekuńczych zapewniających częściową opiekę nad dziećmi np. przez krótki
czas, w bardziej elastycznych formach, dostosowanych do potrzeb kobiet pracujących
lub uczących się podczas urlopu wychowawczego.(9)
Finanse rodziny mają duży wpływ na GŻZR. Załóżmy, że rodzina ma dochód i
nie jest on wystarczająco niski, nie oscyluje wokół progu ubóstwa i deficytu finansowego
rodziny. Wtedy rodzic niepracujący wszelkimi sposobami próbuje zdobyć pracę i
wzmocnić niewystarczający dochód rodziny. Motywacja do podjęcia pracy u rodzica,
który sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi, jest wyższa niż wtedy, gdy jeden z
rodziców zarabia wystarczająco na potrzeby całej rodziny. Sytuacja ponadprogowych
dochodów rodziny osłabia motywację opiekującego się dziećmi rodzica i ostatecznie
działa jak bariera GŻZR. Większą chęć podjęcia pracy deklarują bowiem osoby o
niskich dochodach:
Osoby o niższym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym oraz
oceniające swoje dochody jako za niskie w stosunku do potrzeb, wyrażały większą chęć
podjęcia pracy niż pozostali. (2)
Kolejna bariera to trening w ponoszeniu różnorakich obciążeń życiowych. Jeśli
jednostka umie łączyć wiele działań w swojej codzienności, to wykazuje większą
motywację do podjęcia pracy zawodowej. Świadczy o tym paradoks opisujący
deklaracje próby osób w wieku przed- i emerytalnym: Obciążenie opieką słabo różnicuje
chęć podjęcia pracy. Kierunek obserwowanej zależności jest odwrotny niż można by się
spodziewać. Wśród kobiet ubezpieczonych w ZUS sprawujących opiekę, odsetek
chętnych do podjęcia pracy jest wyższy (32%) niż w grupie niesprawujących opieki
(24%), mniej jest natomiast niezdecydowanych w tej kwestii (13% wobec 18%). I dalej:
(…) mężczyźni ubezpieczeni w KRUS niesprawujący opieki częściej deklarują, że nie
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chcieliby podjąć pracy (71%) niż sprawujący opiekę (60%).(2) Wynika z tego, że osoby
sprawujące opiekę są nieco częściej chętne podjąć pracę niż pozostałe.
Osobną kategorię czynników wpływających na realizację GŻZR w praktyce są
doświadczenia stosowania elastycznych form pracy. Doświadczenia te można
pogrupować w 3 kategorie: dotyczące pracownika, pracodawcy i zespołu, w którym
stosowano indywidualnie EFP.
Wśród skutków stosowania EFP dotyczących pracownika trzeba wymienić:
a) Wyobcowanie pracowników pracujących poza firmą. Fakt ograniczenia
kontaktów z zespołem, kontaktowania się zdalnego, wpływał negatywnie na
pracowników stosujących EFP, naruszając ich więzi i zobowiązania z miejscem
pracy.
b) Próby nieuczciwego wykorzystywania braku kontroli ze strony pracodawcy –
zdarzało się, że pracownicy stosujący EFP nieuczciwie wykorzystywali (nie w
celu pracy) sytuację rozluźnionej kontroli pracodawcy.
Po stronie pracodawcy będą to następujące kwestie:
a) Brak kontroli pracodawcy nad pracą pracownika – pracownik nieobecny to dla
pracodawcy pracownik niekontrolowany. Rezultat pracy nie jest jedynym
wskaźnikiem pracy. Pracodawcom brakowało możliwości oceny wykorzystania
czasu pracy pracownika.
b) Ograniczenia w obsłudze klienta, wynikające z niepełnej dyspozycyjności
pracownika stosującego EFP – pracownik stosujący EFP nie był często w stanie
sprostać wymaganiom klienta, który nie uwzględniał (i nie musiał uwzględniać)
specjalnego statusu pracownika.
c) Dodatkowe obciążenie firmy zarządzaniem osobami „pracującymi inaczej”.
Skoordynowanie pracy zespołu z pracą osób stosujących EFP okazało się być
dodatkowym, obciążającym zadaniem dla kadry zarządzającej.
d) Możliwość zastosowania EFP tylko wobec niektórych stanowisk. Nieelastyczność
wielu stanowisk, ich niezastępowalność czy też niesamodzielność, powodowała,
że nie wszyscy pracownicy mieli szansę elastycznego zatrudnienia, co rodziło
problemy wewnątrz zespołu.
Z kolei dla zespołu, w którym pracują osoby stosujące EFP, można wyróżnić
następujące negatywne konsekwencje:
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a) Trening elastycznego podejmowania zadań innych osób – osoby stosujące EFP
musiały elastycznie przejmować zadania innych osób, a z kolei inne osoby z
zespołu także musiały elastycznie podejmować zadania osób stosujących EFP
b) Zbudowanie poczucia sprawiedliwości w całym zespole – fakt różnych form pracy
wywoływał poczucie niesprawiedliwości i pewnego zachodu wymagało
przekonanie zespołu, że każdy z jego członków może się znaleźć w podobnej
sytuacji życiowe jak osoby stosujące EFP.
c) Załamanie tempa pracy, różnice tempa pracy w zespole – stosowanie EFP
uderzało w koordynację pracy zespołu, różnicowało tempo pracy i rozluźniało
zobowiązania wzajemne pracowników w zespole.
Jak zatem widać, dobre rozwiązania w GŻZR, w postaci stosowania EFP, niosą
także negatywne konsekwencje dla wszystkich uczestników tych rozwiązań. Specjalnej
refleksji i działań wymaga przeciwdziałanie tym konsekwencjom.
Poniższy schemat (15) wskazuje na wiele trudności w GŻZR, a jako barierę w
szerokiej skali społecznej wymienia niską aktywność mężczyzn w pełnieniu
obowiązków rodzinnych. Polscy mężczyźni najczęściej są głównymi żywicielami
rodziny, bo zarabiają więcej. Zwykle też pracują zawodowo więcej niż kobiety, dlatego
mają mniej czasu na obowiązki rodzinne.
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Tradycyjny podział ról w rodzinie, gdzie mężczyzna zarabia, a kobieta prowadzi dom i
opiekuje się dziećmi, stanowi barierę dla GŻZR obojga rodziców. Jednak czy w Polsce
dominuje tradycyjny model rodziny? W wielu badaniach wyraźnie słychać deklaracje
o partnerstwie w związkach (choć pewnie rzeczywistość nie zawsze jest równa
deklaracjom). Jak pokazują badania, obydwa modele mają rację bytu w polskich
rodzinach:
Zatem wysokie poparcie zarówno dla modelu tradycyjnego, jak i partnerskiego
może wynikać stąd, że każdy z nich jest uznawany za właściwy, ale na innym etapie
rozwoju rodziny. Ten wynik jednocześnie wskazuje na powszechność przekonania, że
małym dzieckiem powinna zajmować się matka. Skoro trudno jest pogodzić opiekę nad
dzieckiem i wymagania zawodowe, to rezygnacja z pracy zawodowej przez kobietę
znajduje społeczne poparcie.(9)
Osobną kwestią jest to, gdzie toczy się dyskurs na temat GŻZR. W przestrzeni
społecznej nie ma na niego miejsca.

Raport z badań Moduł I, Tematyka godzenia…, SBM Profile, VII 2011

22

Przestrzeń do negocjacji ról rodzinnych i zawodowych jest niezróżnicowana i ciasna.
Jest nią tylko rodzina (16). De facto o GŻZR decyduje rodzic, członek rodziny, wewnątrz
niej. Brak mu wsparcia na zewnątrz rodziny. Prawdopodobnie wygląda to tak, że w
firmach gdzie udaje się GŻZR, pracownicy „walczą” samotnie w chwili, gdy stają
przed taką koniecznością. Przy dobrej woli szefów i gotowym własnym planie są w
stanie wybrnąć z osobistego impasu. Pojedyncze rozwiązania mogą służyć jako
przykład dla innych, ale z dużo mniejszą siłą niż gdyby dyskurs w tym temacie był
prowadzony w szerszym otoczeniu.
Sztywne, tradycyjne kulturowe widzenie rodziny przenosi tę sztywność w sferę
pracy:
Diagnoza uwarunkowań kulturowych i instytucjonalnych aktywności zawodowej i
rodzinnej prowadzi do wniosku o występowaniu w Polsce silnego konfliktu kulturowego i
strukturalnego. Percepcja społecznych i rodzinnych ról kobiet i mężczyzn ze
stosunkowo sztywnym przypisaniem mężczyźnie roli żywiciela, który może być
wspierany przez kobietę lub dzielić się z nią odpowiedzialnością za utrzymanie
materialne rodziny, nie przystaje do elastyczności wymaganej współcześnie na rynku
pracy. Sztywność podziału obowiązków zawodowych przyczynia się do sztywności
podziału ról rodzinnych, elastyczność w pracy zaś przekłada się także na elastyczność
ról pełnionych w rodzinie. (9)
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Kolejną prawidłowością, a zarazem trudnością w GŻZR jest poziom kwalifikacji
pracownika. Im są one niższe, a także im pracownik jest młodszy, tym możliwości
uelastycznienia jego pracy są mniejsze:
Możliwość skorzystania z elastycznego kształtowania czasu pracy nie zależy od
potrzeb rodzinnych, lecz od cech sektora zatrudnienia, jego charakteru, stanowiska,
szczegółowych charakterystyk firmy - pracodawcy. Najmniejsze możliwości
elastycznego zatrudnienia mają młode, raczej nisko wykształcone kobiety, szczególnie
jeśli są zatrudnione w usługach osobistych lub przy wykonywaniu funkcji biurowych. To
wyjaśnia, dlaczego młode kobiety licznie pracujące w takim charakterze, kiedy
pojawiają się znaczne obciążenia rodzinne, raczej wycofują się z rynku pracy, aniżeli
starają się łączyć obowiązki domowe z zawodowymi. (9)
I wreszcie przeszkoda w GŻZR o uniwersalnym charakterze. Jest nią obawa
przed zmianą – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. O stanie tych
drugich dobrze świadczy przytoczona obserwacja:
Pracodawcy nie dostrzegający
udogodnień przyznają, iż działo się tak
postaw (opierali się oni również przed
swoich firm). Wynikało to więc bardziej
ekonomicznego.(21)

dotąd konieczności wprowadzenia takich
z powodu ich tradycyjnych, zachowawczych
wprowadzeniem, np. nowych technologii do
z ich oporu przed zmianami niż z rachunku
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5. WSKAŹNIKI GŻZR – ELASTYCZNA PRACA, ELASTYCZNY PRACOWNIK

Wskaźnikiem podstawowym GŻZR, zaczerpniętym z wielu badań (np. obecny
jest w Diagnozie Społecznej Janusza Czapińskiego), a równocześnie łatwo
identyfikowalnym, jest dostęp do opieki instytucjonalnej:
Jednym z kluczowych wymiarów uwarunkowań zatrudnienia kobiet w tej fazie
przebiegu życia, która jest związana z prokreacją i wychowywaniem dzieci, jest
dostępność instytucjonalnych usług opieki nad małymi dziećmi oraz kulturowy kontekst
łączenia obowiązków rodzinnych z zaangażowaniem w płatną pracę (Muszyńska 2007;
Matysiak, 2008, 2009).(25)

Osobną grupę podpowiedzi w zakresie identyfikatorów GŻZR stanowi dokument
koncepcyjny Policji (22), będący branżową formą uporządkowania działań wobec
wspomagania GŻZR wśród pracowników. Oprócz konkretnych kierunków działania,
dokument ten, nazwany Mapą potrzeb GŻZR w Policji, porządkuje je ze względu na
perspektywy czasowe:
Proponuje się aby Mapa potrzeb obejmowała trzy obszary:
1) obszar potrzeb strategicznych – obejmujący swym zakresem perspektywę kilkuletnią,
2) obszar potrzeb taktycznych - obejmujący swym zakresem perspektywę roczną,
3) obszar potrzeb operacyjnych - obejmujący swym zakresem perspektywę działań
bieżących. (22).

Mapa nazywa też 4 obszary GŻZR, będące jednocześnie jego wskaźnikami:
Przy całej złożoności problemu jakim jest godzenie życia zawodowego i
rodzinnego wśród funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji w tworzeniu
oprogramowania do kompleksowego działania w tej dziedzinie mógłby być pomocny
schemat „Główne obszary działań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”,
w którym wyróżniono 4 powiązane ze sobą obszary:
A. Promowanie elastycznych form pracy zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn
B. Zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dzieckiem
C. Promocja większego zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinne
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D. Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn podczas
przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych. (22)

Kolejną wskazówką zmiennych i wskaźników GŻZR jest definiowanie kapitału
ludzkiego, przyjęte w badaniach tego czynnika:
Oprócz tego istotna jest świadomość konieczności ciągłego poszerzania i
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności poprzez podejmowanie odpowiednich
działań edukacyjnych tj. samokształcenia lub korzystania z usług edukacyjnych różnego
rodzaju (np. kursy, szkolenia, studia, itp.). Te przesłanki kierowały wyborem zmiennych
wskaźnikowych do pomiaru kapitału ludzkiego na podstawie danych „Diagnozy
Społecznej 2009”. Skorzystano mianowicie z następujących zmiennych:
1. wykształcenie – mierzone liczba lat nauki (liczba lat nauki)10,
2. kompetencje cywilizacyjne - przyjęto, e przejawiają sie one poprzez: korzystanie z
komputera w pracy, w domu lub w innym miejscu (komputer), korzystanie z
wyszukiwarki internetowej (np. Google, Yahoo!) w celu znalezienia informacji
(wyszukiwarka), znajomość języka angielskiego (angielski);
3. uczestnictwo w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu – pomiaru dokonano na
podstawie odpowiedzi na pytanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub innych
umiejętności w ciągu ostatnich 2 lat (szkolenia).
Zmienne definiujące kapitał ludzki mają zatem charakter jego stymulant, co oznacza, że
ich wyższe wartości są utożsamiane z wyższym poziomem kapitału ludzkiego.
Eksploracyjna analiza czynnikowa wykazała, że zestaw zmiennych zaproponowanych
do zmierzenia kapitału ludzkiego dobrze diagnozuje ukryta zmienna, jaką jest kapitał
ludzki. Dla 2007 roku pięć zmiennych diagnostycznych daje sie zastąpić jedną zmienną
ukrytą, która w 67,27 proc. odtwarza zróżnicowanie zestawu zmiennych
wskaźnikowych, natomiast dla roku 2009 – w 70,39 proc. (25)
Jeszcze inna podpowiedź wskaźników GŻZR pochodzi z badań angielskich:
Z badań Workplace Empolyer Relations Survey 45 (www.jrf.org.uk/knowlegde/
findings/socialpolicy/.asp: wyniki sondażu przeprowadzonego w 1998r. w Wielkiej
Brytanii) wynika, że strategia ekonomiczna przedsiębiorstw oparta na wiedzy i z dużą
ilością wartości dodanych (takich jak family-friendly arrangements), gdzie pracownicy
dysponują swobodą (discretion) i elastycznością pracy, to najlepsza droga do
sukcesu.(21)
Ponieważ temat GŻZR często wiąże się z problemem równości płci, przydatne
będzie również skorzystanie z opracowanych już wskaźników tegoż problemu. Gender
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Index to wskaźnik służący do analizy miejsca pracy z perspektywy równości szans
kobiet i mężczyzn. Badanie jest przeprowadzane w obszarach:
•
•
•
•
•
•

rekrutacja,
dostęp do awansów,
ochrona przed zwolnieniem,
dostęp do szkoleń,
wynagrodzenia za pracę,
ochrona przed molestowaniem i mobbingiem oraz możliwość łączenia
obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. (29)

O zarządzaniu zasobami ludzkimi często mówi się też w kontekście społecznej
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility), koncepcji, według
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami
interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez
organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych,
ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę
środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na
efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. (31) Z kontekstu tego wynikają
takie sprawy warte uwagi przy identyfikacji warunków GŻZR w firmie, jak choćby relacje
firmy z otoczeniem, inwestycje w zasoby ludzkie czy nawet ochrona środowiska.
I jeszcze jeden ważny wskaźnik, dotyczący indywidualnie pracownika w firmie jego poczucie bezpieczeństwa. Ten subiektywny czynnik wpływa na aktywność
pracownika i jego samopoczucie w pracy:
W obecnym kształcie niestandardowe formy umów mają niski potencjał
aktywizacji kobiet, ponieważ nie spełniają podstawowych oczekiwań potencjalnych
pracowników związanych z pracą, czyli nie dają poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i
są społecznie postrzegane jako gorsza praca.(27)
WSKAŹNIKI GŻZR - PRACOWNIK
problem
metryczka

wskaźnik
–

1. skład

rodziny

zamieszkującej
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dane opisowe

domowym
2. dochody gospodarstwa domowego
3. pozycja na rynku pracy (wiek, doświadczenie)
4. wykształcenie, kwalifikacje

zasady GŻZR

5.
6.
7.
8.

kryzys

9. stres
10. zaburzenia funkcjonowania
11. stan zdrowia

opieka
dziećmi

nad

równe szanse
równe prawa
swobodny wybór
zakres wyboru (wielość form)

12. dostęp do opieki
13. alternatywy opieki
14. postawa wobec opieki pozarodzinnej
15. koszty opieki dla rodziny
16. częściowa opieka/rezerwa opieki

stan
finansowy
rodziny

17. deficyty
18. plany finansowe
19. ocena poziomu finansowego

umiejętności
GŻZR

20. tolerancja na obciążenia
21. samoorganizacja
22. motywacja do pracy
23. sztywność/tolerancja na zmianę

doświadczenia
pracy

24. okres/y bez pracy
25. samodzielność pracy
26. doświadczenia z zadaniowym trybem pracy, z EFP

cechy
osobiste

27. uczciwość
28. komunikacja
29. asertywność
30. stosunek do kształcenia ustawicznego
31. kompetencje cywilizacyjne
32. poczucie bezpieczeństwa

partnerstwo w
rodzinie

33. rozkład obowiązków i odpowiedzialności
34. postawa wobec rodziny
35. kompetencje wychowawcze
36. motywacja rodzinna
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37. upełnomocnienie/udział w decyzjach rodziny, komunikacja zw.
z GŻZR

WSKAŹNIKI GŻZR - PRACODAWCA
problem

wskaźnik

metryczka –
dane opisowe

38. stan rodzinny pracowników

zasady GŻZR
/polityka fimy

39. równe szanse
40. równe prawa
41. swobodny wybór
42. zakres wyboru (wielość form)
43. zarządzanie różnorodnością
44. struktura odpowiedzialności

kryzys

45. zastępowalność stanowisk pracy
46. tolerancja na zmianę/kryzys
47. systemowość/doraźność rozwiązań

opieka
dziećmi

nad

48. oferta form opieki
49. postawa wobec opieki pozarodzicielskiej
50. oferta częściowej opieki

elastyczny
dyskurs

51. formy wymiany myśli o GŻZR
52. system komunikacji wewnętrznej
53. system kontroli wewnętrznej

doświadczenia
pracy
elastycznej

54. współczynnik samodzielności (ilość wszystkich stanowisk/ilość
samodzielnych stanowisk)
55. stosowane EFP
56. zarządzanie elastycznością
57. zadaniowość
58. struktura zarządzania (płaska)
59. wewnętrzne doradztwo GŻZR

partnerstwo w
firmie

60. budowanie zespołu
61. narzędzia sprawiedliwości
62. upełnomocnienie
63. partycypacja

Raport z badań Moduł I, Tematyka godzenia…, SBM Profile, VII 2011

29

64. rozwój kompetencji pracowników/dostęp do szkoleń
65. relacje firmy z otoczeniem społecznym

Warto mieć na uwadze perspektywę czasową powyższych wskaźników,
zastosowaną choćby w dokumencie Policji, o którym mowa wyżej. Z drugiej strony,
istotne jest także uporządkowanie tych wskaźników według jakościowych wymiarów.
Próbę takiego porządku zawiera proponowana tutaj Macierz Wskaźników.
Oś perspektywy dzieli przestrzeń na kwestie widziane indywidualnie – przez dwa
zasadnicze podmioty: pracownika i pracodawcę. Oś rynku natomiast porządkuje
czynniki ze względu na podaż i popyt pracy.

MACIERZ WSKAŹNIKÓW

indywidualna
PRACODAWCA

PRACOWNIK

46, 49, 60, 61, 62,
63

3, 4, 7, 8, 9, 10,11,
14, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 2732, 34, 36, 37
oś rynku
oś perspektywy

38, 39-44, 45, 47,
48, 50, 51-59, 64,
65

MIEJSCE PRACY (firma)
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15, 16, 17,18, 33, 35

RODZINA PRACOWNIKA

30

społeczna

Wskaźniki te, zapewne w niekompletnym zestawieniu , stanowią punkt wyjścia do
dalszych badań.
Lista wskaźników w odniesieniu do 4 zasadniczych pól rynku pracy umożliwia
także ocenę różnych stanowisk pracy pod względem ich elastyczności. Aby ocenić
różne formy działalności gospodarczej pod tym kątem, można skorzystać z
następujących wskaźników: zastępowalność stanowisk pracy (45), samodzielność
stanowiska (54), zadaniowość (57). Im bardziej praca na danym stanowisku jest
zastępowalna, samodzielna i ma charakter zadaniowy, tym bardziej praca ta jest
elastyczna.
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6. ANEKS
6.1. PRZYKŁADOWE PROGRAMY STUDIÓW DORADCÓW ZAWODOWYCH I
HR/ZZL
6.1.1.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Program studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe
1. Podstawy doradztwa i poradnictwo zawodowe
2. Doradztwo zawodowe w Polsce i unii europejskiej
3. elementy prawa pracy
4. zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
5. rynek pracy i edukacyjny
6. zarządzanie zasobami ludzkimi
7. zarządzanie karierą zawodową
8. Psychologia – wybrane zagadnienia
9. Socjologia i etyka w pracy doradcy zawodowego
10. Zawodoznawstwo
11. Diagnostyka w poradnictwie zawodowym
12. kształtowanie procesu doradczego
13. Podstawy pracy z grupą
14. Praca z klientem indywidualnym
15. Modele pracy doradczej
16. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży, inwalidów oraz bezrobotnych
17. Podstawy komunikacji
18. asertywność
19. inwentyka
20. autoprezentacja
21. negocjacje
22. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
23. Praktyka doradcza
24. Seminarium dyplomowe
http://ksb.uek.krakow.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/personel-i-komunikacjaw-firmie/doradztwo-zawodowe/program-kierunku.html

6.1.2. Politechnika Krakowska
Modułowy program studiów podyplomowych PK Doradztwo Zawodowe
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DZ 1.
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa oświatowego
Wymagania dla pracodawcy i pracownika wynikające z kodeksu pracy i przepisów
wykonawczych kp
Wymagania prawne związane z bhp w odniesieniu do stanowisk pracy i pracowników
na określonych stanowiskach
Zatrudnianie pracowników tymczasowych, młodocianych i osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Prawo oświatowe i przepisy wykonawcze
Źródła prawa oświatowego na tle reformy systemu edukacji
DZ 2.
Rynek pracy
Badania lokalnego rynku pracy
Rynek pracy a bezrobocie
Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy
Standaryzacja usług rynku pracy
Nowoczesne formy zatrudnienia w praktyce
Wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości dla doradców zawodowych
Doradztwo zawodowe niezbędnym procesem w projektach finansowanych z EFS
DZ 3.
Zawodoznawstwo i kształcenie zawodowe
Istota zawodoznawstwa - definicje najważniejszych pojęć
Przemiany zachodzące w świecie zawodów - ginące zawody, zawody przyszłościowe
Analiza pola pracy, struktura i kategorie opisu zawodu
Klasyfikacje zawodów i specjalności jako podstawa tworzenia informacji zawodowej
Standardy kwalifikacji zawodowych
Kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia zawodowe
Kształcenie zawodowe w szkołach i zakładach pracy
Zewnętrzny system uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
System zapewniania jakości w kształceniu zawodowym
Struktura szkolnictwa oraz doradztwo zawodowe w systemach szkolnych w wybranych
krajach UE
Marketing edukacyjny
DZ 4.
Psychologia w doradztwie zawodowym
Motywowanie do pracy
Efektywne współdziałanie w zespole
Czynniki osobowościowe w rozwoju zawodowym
Psychologiczne aspekty wyboru zawodu
Skuteczna komunikacja interpersonalna źródłem sukcesu w rozmowie doradczej
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Taktyki autoprezentacji
Psychologia stresu zawodowego
Etyka pracy doradcy zawodowego
Rozwój własny doradcy zawodowego
Podstawy psychologii pracy
Badania psychofizyczne kandydatów do zawodu
DZ 5.
Poradnictwo i doradztwo zawodowe
Kompetentne pomaganie - wprowadzenie do doradztwa zawodowego
Kulturowe aspekty doradztwa zawodowego
Teorie i współczesne koncepcje rozwoju zawodowego
Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
Informacja zawodowa
Planowanie kariery zawodowej i budowanie projektów zawodowych
Rola i znaczenie zajęć aktywizacyjnych
Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
Doskonalenie umiejętności efektywnego prowadzenia zajęć grupowych
Coaching kariery - nowy trend w doradztwie zawodowym
Doradztwo zawodowe w szkołach wyższych. Akademickie biura karier
Doradztwo zawodowe w wymiarze europejskim
Całożyciowe poradnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym
Technologia informacyjna w praktyce doradcy zawodowego
Podstawy doradztwa personalnego
DZ 6.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
Programy rozwoju zawodowego uczniów na różnych etapach kształcenia (szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
Oddziaływanie środowiska na decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży szkolnej
(współpraca z rodzicami i placówkami zajęć pozaszkolnych)
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami
poradnictwa zawodowego (hospitacja)
Gromadzenie i aktualizacja informacji poradniczej (praktyka w Regionalnym Centrum
Informacji Młodzieżowej)
Zakładanie i standardy działania szkolnych ośrodków kariery (praktyka w wybranym
SzOK'u)
Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego
Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe
Poradnictwo dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
E-learning na przykładzie centrum kształcenia ustawicznego (praktyka)
DZ 7.
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Seminarium dyplomowe
http://www.cpip.pk.edu.pl/cpip_new/cpip_view.php?plk=spdp3.html

6.1.3. Politechnika Krakowska
Studia podyplomowe ZZL
ZAKRES MERYTORYCZNY
Tematyka Studiów obejmuje następujące zagadnienia:
Psychologiczne aspekty zarządzania, kierowania. Stres w pracy i strategie zmagania
się ze stresem
Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy
Rekrutacja i selekcja pracowników
Szkolenie i rozwój pracowników
Systemy oceny pracy
Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy
Ubezpieczenia społeczne
Negocjacje w sprawach pracowniczych
Komunikacja interpersonalna
Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Organizacja i zadania działu personalnego
Public relations wewnętrzne
Kultura organizacyjna
Zarządzanie jakością
Treningi interpersonalne
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi
Systemy motywacyjne
Zarządzanie projektami
http://www.cj.pk.edu.pl/index.php?strona=281&id_kat=328
6.1.4. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Studia ZZL, program studiów:
Wspomaganie strategicznych celów firmy przez nowoczesne zarządzanie zasobami
ludzkimi
wprowadzenie do zagadnień związanych z aktualnymi trendami w zakresie metod
zarządzania personelem, relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudniania,

Raport z badań Moduł I, Tematyka godzenia…, SBM Profile, VII 2011

35

oceny, wynagradzania i rozwoju pracowników, współdziałanie menedżerów i działu
personalnego.
Struktury organizacyjne
struktura organizacyjna: zasady budowy poprawnej struktury, metody opisu, typy
struktur
zasady rozwoju struktur organizacyjnych: wg Greinera, Mintzberga, Radzikowskiego,
przekształcenie struktury organizacyjnej: diagnoza i prognoza, współczesne tendencje
w rozwoju struktur.
Rekrutacja i selekcja kandydatów oparta na kompetencjach, rynek pracy w Polsce aktualności i trendy, kompetencyjny profil kandydata oparta o profesjonalny opis
stanowiska, 12 sposobów rekrutacji pracowników, techniki selekcji pracowników o
diagnozę kompetencji: metoda epizodyczna, zadania problemowe,
wywiad
strukturyzowany, testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment centre.
Adaptacja nowych pracowników, koszty adaptacji, narzędzia adaptacji pracowników
Ocena okresowa pracowników oparta na kompetencjach i ocenie realizacji zadań,
ocena okresowa pracowników tradycyjna i ocena 360 stopni, przygotowanie do
wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie, ustalanie celów systemu ocen
okresowych, organizowanie proces informowania pracowników, rodzaje systemów
ocen, powiązanie systemu ocen z zarządzaniem przez cele, przygotowanie narzędzi i
procesu oceny okresowej
wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie, modyfikacja istniejących systemów
ocen.
Zarządzanie przez cele, motywowanie przez cele, wyznaczanie zadań i celów w
powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika, ocena realizacji
celów, powiązanie zarządzania przez cele z systemem ocen, powiązanie zarządzania
przez cele z systemem wynagradzania.
Metody rozwoju i szkolenia pracowników, tworzenie planów szkoleń w oparciu w wyniki
oceny kompetencji, coaching, mentoring, e-learning, Plany Kadry Rezerwowej,
szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, ewaluacja efektów szkoleń.
Systemy wynagradzania i premiowania pracowników, strategia wynagradzania,
strategia organizacji a system motywacji płacowej, nowoczesne systemy motywacyjne,
identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w
organizacji, wynagrodzenie zmienne, aktualne trendy w budowie systemów
premiowania i nagradzania, struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród,

Raport z badań Moduł I, Tematyka godzenia…, SBM Profile, VII 2011

36

zasady budowania systemów premiowania, płaca zasadnicza, tabela wynagrodzeń
zasadniczych, konstrukcja tabeli wynagrodzeń, sposoby ustalania płac zasadniczych,
analizy benchmarkingowe płac, wykorzystywanie raportów płacowych do analizy
własnego systemu płacowego, porównywanie polityki personalnej na podstawie
wyników badań.
Pozafinansowe motywowanie pracowników, psychologiczne aspekty funkcjonowania
jednostek, budowanie zespołów, motywowanie grup projektowych, motywacja jednostek
systemy motywacyjne obejmujące całość firmy - wykorzystywanie pozafinansowych,
możliwości zwiększania zaangażowania w pracę.
Prawne aspekty zarządzania personelem, praktyczne zagadnienia prawa pracy, umowy
o prace (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron), rozwiązanie umowy o pracę
(rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia, roszczenia
pracownicze)
wynagrodzenie za pracę, odpowiedzialność pracownicza, czas pracy, urlopy
wypoczynkowe.
Audyt pracowników oparty na kompetencjach, motywy przeprowadzenia audytu,
personalnego, audyt personalny w sytuacji reorganizacji, audyt personalny związany z
rozwojem pracowników, audyt personalny związany z rekrutacją i awansami
wewnętrznymi
narzędzia audytu kompetencyjnego, assessment, Develoment Centre (kompetencje,
harmonogramy, narzędzia).
Psychologiczne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wybrane zagadnienia
psychologiczne, mające związek z procesami zarządzania personelem, osobowość,
temperament, motywacja, inteligencja, badanie i pomiar zmiennych psychologicznych.
Praca zespołowa, ćwiczenia w zakresie budowania zespołów, procesy grupowe
rozwiązywanie problemów grupowych, wykorzystywanie równic i podobieństw członków
zespołu.
Współpraca działów personalnych z menedżerami, Oczekiwania wobec HR ze strony
kadry kierowniczej poszczególnych szczebli, Uzyskiwanie pozycji partnerskiej w
relacjach z menedżerami, Techniki pracy z Klientami wewnętrznymi – menedżerami.
Komunikacja wewnętrzna w firmie, niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w
organizacji, najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej, metody usprawnienia
komunikacji, narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji.
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Zarządzanie zmianą w firmie, typy reakcji pracowników wobec zmiany, psychologiczna
dynamika zmiany, jak informować o procesie zmian, najczęściej popełniane błędy
angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany, jak zmieniać postawy
pracowników.
Konflikty w zespołach pracowniczych, najczęstsze przyczyny konfliktów, dynamika
konfliktu
indywidualny styl reagowania w sytuacji konfliktu, pseudorozwiązania konfliktów,
techniki rozwiązywania konfliktów.
Redukcja i programy outplacement, perspektywy zwolnień (firma, pracownicy zwalniani,
pracownicy pozostający w firmie otoczenie, potencjalni nowo pracodawcy) i wynikające
z tego problemy techniczne i psychologiczne, programy redukcji (Programy
Dobrowolnych Odejść), kryteria redukcji, praktyka programów outplacement
Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, case study, warsztat i dyskusja nad
zagadnieniami etycznymi w HR, etyka w HR w Polsce
Coaching w biznesie, Ustalanie kontraktu z uczestnikiem coachingu, Planowanie
procesu coachowania, Sytuacje trudne w coachingu
Budowanie wizerunku pracodawcy, PR wewnętrzny, Projekty z zakresu CSR –
Corporate Social Responsibility (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) realizowane
przez HR
Jawne zarządzanie jako pomysł na relacje właściciel - pracownicy
CASE STUDY – spotkania z praktykami – zajęcia prowadzone przez Dyrektorów i
Specjalistów HR, Zajęcia oparte na studiach przypadków obrazujących dany problem z
obszaru HR prowadzone przez zaproszonych praktyków z firm, Studenci mają okazję
zapoznać się z rzeczywistymi praktykami rozwiązywania dylematów w firmach.
e-learning - wykorzystywanie programu Płatnik
Konsultacje dyplomowe
http://www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe/zarzadzanie_zasobami_ludzkimi/arty
kuly,list,a,195,program_studiow.html
6.1.5. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176, liczba zjazdów 10
Wyzwania przyszłości w zarządzaniu kapitałem ludzkim (20 godz.)
Najnowsze trendy w HR w Polsce i na świecie (5 godz.)
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Transformacja funkcji personalnej – kluczowe wyzwania w obszarze HR (5 godz.)
Dział personalny partnerem biznesowym w organizacji (10 godz.)
Procesowe podejście do zarządzania kapitałem ludzkim (58 godz.)
Profesjonalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi (10 godz.)
Audyt funkcji personalnej (10 godz.)
Planowanie strategiczne w HR (10 godz.)
Reengineering funkcji personalnej (5 godz.)
Optymalizacja procesów HR (5 godz.)
Efektywne zarządzanie projektami HR (10 godz.)
Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) w zarządzaniu procesami HR (8
godz.)
Kompetencje diagnostyczno-badawcze w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim (10
godz.)
Inicjatywy strategiczne w obszarze HR (58 godz.)
Strategiczne zarządzanie poziomem zasobów ludzkich organizacji (10 godz.)
Zarządzanie polityką rozwojową kapitału ludzkiego na rzecz organizacji (18 godz.)
Nowoczesne narzędzia motywowania pracowników (10 godz.)
Zarządzanie polityką szkoleń efektywnych biznesowo (10 godz.)
Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy (10 godz.)
Kluczowe kompetencje profesjonalnego menedżera HR (30 godz.)
Przywództwo w efektywnych biznesowo procesach HR (10 godz.)
Strategiczne zarządzanie zmianą przez menedżera HR (10 godz.)
Mistrzostwo osobiste menedżera HR (10 godz.)
http://www.wsb.poznan.pl/studia-podyplomowe,menedzer-hr

6.1.6. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Podyplomowe Studia HR dla Profesjonalistów
Program studiów:
1. Akademia Rekrutera – 16 godz.
· istota i znaczenie planowania zatrudniania
· koszty rekrutacji
· identyfikacja potrzeb kadrowych
· profil rekrut era
· kompetencje pracowników
· tworzenie opisu stanowisk pracy
· profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy
· praktyczne metody budowania profilu wymagań
· metody selekcji – analiza skuteczności, trening w stosowaniu
· sztuka prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
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· niestandardowe metody rekrutacji i selekcji
2. Assessment i Development Centre cz. I – 16 godz.
· AC /DC jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi
· różnice pomiędzy AC i DC, czyli kiedy zastosować daną metodę?
· wykorzystanie wyników DC do planowania polityki szkoleniowej w firmie i
projektowania ścieżek karier
· wykorzystanie elementów AC i DC w standardowej rozmowie rekrutacyjnej
· psychologiczne aspekty procesu oceniania innych
· metodologia przeprowadzania obserwacji i rejestracji zachowań
· przygotowanie sesji Assessment i Development Centre
· zasady doboru metod oceny - techniki konstruowania ćwiczeń i zadań
· Assessment Centre skierowany na pozyskanie kandydatów na konkretne stanowiska
·typowe kompetencje oczekiwane od kandydatów na stanowiska menedżerskie,
sprzedażowe
· przykłady konkretnych narzędzi przydatnych w sesji
· działania po zakończeniu sesji Assessment i Development Centre
3. Okresowe oceny pracowników – 16 godz.
· cele oceny
· rodzaje ocen pracowniczych
· kiedy oceniać?
· w jaki sposób ma wyglądać rozmowa? -przykładowe schematy rozmów
· schemat informacji zwrotnej
· trudne sytuacje związane z rozmową
· przykłady arkuszy oceniających
4. Zarządzanie szkoleniami – 16 godz.
· jak badać realne potrzeby szkoleniowe?
· kiedy szkolić? - kwestie logistyczne
· trener wewnętrzny vs trener zewnętrzny?
· jak budować postawy, wiedzę i umiejętności pracownika w trakcie szkolenia?
· jak współpracować z firmą szkoleniową? - określanie wymagań wobec projektu, opis
wskaźników prawidłowej realizacji, monitorowanie przebiegu projektu
· jak badać efektywność szkoleń?
5. Nowoczesne systemy motywacyjne – 16 godz.
· działania motywacyjne działu HR
· motywowanie pozafinansowe
· w jaki sposób wspierać menedżerów w organizacji?
6. Narzędzia informatyczne wspomagające działania HR – 8 godz.
· praktyki rekrutacyjne
· platformy szkoleniowe
· komunikacja wewnętrzna
7. Negocjacje w dziale HR – 8 godz.
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· techniki negocjacyjne
· negocjacje z firmami zewnętrznymi/agencjami zatrudnienia, firmami szkoleniowymi
· specyfika negocjacji z zarządem/pracownikami/związkami zawodowymi
8. Coaching i mentoring w organizacji – 16 godz.
· organizacja ucząca się
· wspieranie rozwoju pracowników
· dzielenie się wiedzą w organizacji
· specyfika coachingu
· cele/założenia coachingu i mentoringu
· różnice między coachingiem a mentoringiem
· schemat rozmowy coachingowej
· HR coachuje
9. Gra strategiczna z obszaru zarządzania zmianą – 16 godz.
· moduł wyjazdowy
10. Wartościowanie stanowisk pracy – 8 godz.
· wprowadzenie do tematyki wartościowania
· metody i narzędzia,
· e-produkty w obszarze wartościowania
· praktyczne przykłady z życia organizacji
11. Pracownik HR jako trener – 8 godz.
· autoprezentacja
· konstrukcja szkolenia
· jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?
· trening w stosowaniu
12. Zarządzanie projektami w HR – 16 godz.
· metodyki
· czas w projekcie
· wąskie gardła
· praca zespołowa
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
http://www.wsb.wroclaw.pl/upload_module/wwwNoweStrony_WYSIWYG/wroclaw/studi
a_podyp/SP_2011/HR_dla_Profesjonalist_w.pdf

6.1.7. Akademia Leona Koźmińskiego
Ramowy program studiów
Przedmioty podstawowe( I i II semestr) Przedmioty
wyborem
Zajęcia integracyjne
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Ekonomia menedżerska
Podstawy zarządzania
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Statystyka w biznesie
Zachowania organizacyjne
Marketing
Prawo cywilne i handlowe
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie strategiczne
Systemy wspomagania decyzji
Strategie e-biznesu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje
Corporate Social Responsibility
Przywództwo
Symulacyjna gra menedżerska
Analiza finansowa projektów doradczych
Projekt doradczy Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie wiedzą
Polskie i unijne prawo pracy
Mierniki efektywności ZZL
Public Relations
Diagnoza potencjału zawodowego i rozwój pracownika
Budowanie kariery zawodowej
Zarządzanie doświadczeniami klientów
Spotkania z praktykami
Mapowanie procesów
Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520
http://www.studiapodyplomowe.kozminski.edu.pl/index.php/pl/mba/dla_kadry_hr/

6.1.8. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Plan studium ZZL
1. Polityka i Strategia personalna w kontekście strategii ogólnej przedsiębiorstwa.
Sesja integracyjna. Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy. Rola Dyrektora HR.
Misja, wizja, wartości firmy. Strategie rozwoju firmy i ludzi. Style zarządzania ludźmi.
Teorie zarządzania personelem. Społecznie odpowiedzialny biznes.
2. Współczesne ujęcie kapitału ludzkiego i koncepcje zarządzania ludźmi.
Cykl Życia Kapitału Ludzkiego. Główne procesy i narzędzia HR.
3. Realizacja funkcji personalnej – etapy zarządzania personelem.
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Strategie rekrutacji i selekcji. Analiza procesu, metody rekrutacji i selekcji. Praktyczne
ćwiczenia rozmów rekrutacyjnych i warsztaty selekcji. Rekrutacja – zewnętrzna
i wewnętrzna, korzyści i wady. Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi. Aspekty
prawno-etyczny procesu rekrutacji.
4. Proces i determinanty zarządzania kapitałem ludzkim.
Warsztat - opracowanie opisu stanowiska pracy oraz profilu kandydata. Plan
wprowadzający pracownika.
5. Pomiar kapitału ludzkiego oraz jego wycena.
Budowanie, wdrażanie i wykorzystanie systemów kompetencyjnych. Kompetencje
organizacji. Audyt kompetencyjny. Opisy stanowisk w oparciu o model kompetencyjny.
6. Praktyczne zastosowanie Assessement/Development Center jako metody diagnozy
kompetencji.
Zasady AC i DC. Warsztat AC na którym uczestnicy studium odgrywać będą role osób
poddanych AC i asesorów w celu nabycia umiejętności obserwacji badanych
kompetencji oraz sporządzania raportów. Udzielanie informacji zwrotnej.
7. Formowanie miejsc pracy i warunków pracy. Prawo pracy (Polska, Unia Europejska).
Prawo pracy – przepisy związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem, zwalnianiem.
8. Tworzenie strategii motywacji i wynagrodzeń.
Budowanie efektywnych systemów motywacyjnych. Zarządzanie systemem
wynagrodzeń. Zasady tworzenia systemów motywacyjnych. Motywowanie finansowe
i niefinansowe. Uregulowania prawne w obszarze wynagrodzeń.
9. Działania HR - wartość dodana dzięki ludziom.
System ocen pracowniczych. System ocen pracowniczych a systemy premiowe
i rozwoju. Jak przygotować pracowników i menedżerów do SOP. Przebieg rozmowy
ustalającej i oceniającej - warsztaty. Zasady monitoringu procesu SOP.
10. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zarządzanie wiedzą, talentami.
Wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacji. Zarządzanie przez kompetencje
i przez cele. Zarządzanie talentami. Tworzenie rezerwowych kadr menedżerskich.
Wpływ oceny na rozwój pracowników.
11. Zasady skutecznej komunikacji i wywierania wpływu.
Warsztaty z zakresu budowanie relacji z pracownikami: zasady skutecznej komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, udzielenie informacji zwrotnej, wyrażanie uznania.
Rozwiązywanie konfliktów. Asertywność. Techniki wywierania wpływu.
12. Komunikacja wewnętrzna w firmie, w tym interpersonalna. Tworzenie powiązań
pomiędzy menedżerami liniowymi a działem HR.
Kultura organizacyjna a kultura komunikacji. Komunikacja w firmie. Style komunikacji
a style społeczne. Strategie działania, myślenia i podejmowania decyzji (meta
programy) a strategie komunikacji.
13. Organizacja działu HR z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa.
Zarządzanie zmianą. Rola Menedżera HR w sytuacjach zmiany.
14. Role specjalistów HR od rzecznika pracowników do partnera strategicznego.
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Zarządzanie szkoleniami. Audyt potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń i rozwoju.
Rodzaje szkoleń. E-learning. Blanded learning, Ocena efektywności szkoleń.
15. Budowanie kultury organizacyjnej.
Zarządzanie w kulturze coachingowej. Coachingowy styl przywódczy. Rodzaje
Coachingu. Zasady procesu Coachingu. Standardy coachingu. Etyka Coacha. Umowa
coachingowa. Proces coachingu. Coach wewnętrzny i zewnętrzny.
16. Kluczowe kompetencje specjalisty i menedżera HR. Kierunki i sposoby rozwoju.
Lider HR w organizacji. Przegląd kompetencji na stanowiskach w firmie i szkolenia,
rozwijające te kompetencje.
17. Seminarium zaliczeniowe.
Forum wymiany doświadczeń uczestników studium oraz prezentacji zadań
zaliczeniowych.
Czas trwania: 2 semestry (160 godz.)
http://studia.biz.pl/236/wyzsza-szkola-handlowa-we-wroclawiu/zarzadzanie-zasobamiludzkimi/5034/
6.1.9. WSB Toruń
Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Program na 2011/2012
1. Rynek pracy – uwarunkowania zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej - 12
godz.
1. Rynek pracy jako system specjalnej regulacji
2. Podmioty rynku pracy
3. Pełne zatrudnienie i bezrobocie
4. Sytuacja na rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
5. Strategie przeciwdziałania bezrobociu
6. Koszty pracy a zatrudnienie
7. Deregulacja rynku pracy i flexicurity
8. Nietypowe formy zatrudnienia
9. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej
10. Europejska Strategia Zatrudnienia
11. Instrumenty polityki rynku pracy w Polsce
12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
2. Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi – 20 godz.
1. Zasady i źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
2. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze, podmioty stosunku pracy
(pracownik i
pracodawca)
3. Obowiązki stron stosunku pracy
4. Czas pracy i urlopy
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5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia na rzecz pracownika
6.
Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika, zmiana treści
stosunku pracy
7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
8. Ochrona pracy (szczególna ochrona młodocianych i kobiet)
9. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy
10. Zbiorowe prawo pracy – reprezentacja praw interesów pracowniczych
11. Uprawnienia płatnika
12. Obowiązki i uprawnienia ubezpieczonego
13. Finansowanie ubezpieczeń społecznych
14. Ubezpieczenia chorobowe- świadczenia w związku z chorobą pracownika
15. Zmiany w prawie pracy w krajach Unii Europejskiej
3. System zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie 94 godz.
1. Organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie – 6 godz.
2. Analiza pracy i planowanie kadr – 10 godz.
3. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 godz.
4. Ocena pracowników – 8 godz.
5. Szkolenie i rozwój pracowników – 8 godz.
6. Systemy płac i motywowanie pracowników – 22 godz.
7. Public Relations wewnętrzne – 6 godz.
8. Współpraca z agencją doradztwa personalnego – 4 godz.
9. Outplacement – 6 godz.
10.Audyt personalny – 4 godz.
11. Systemy informatyczne w zarządzaniu personelem – 6 godz.
12.Rozliczenia z ZUS – 4 godz.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi - 36 godz.
1. Psychologia pracy – 12 godz.
2. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu – 16 godz.
3. Controlling personalny – jako narzędzie strategicznego zarządzania zasobami
ludzkimi- 8 godz.
5. Studium przypadku – 8 godz.
http://www.wsb.torun.pl/studia-podyplomowe,zasoby-ludzkie

6.1.10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studia podyplomowe ZZL
Semestr I
1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 20 h
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3. Tendencje w prawie pracy Unii Europejskiej – 6 h
4. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing – 5 h
6. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
7. Systemy ocen pracowniczych – 6 h
8. Szkolenia pracownicze – 6 h
9. Systemy wynagradzania – 10 h
10. Motywowanie pracowników – 6 h
11. Zwalnianie pracowników – 5 h
12. Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
13. Technologie informatyczne w ZZL – 5 h
Semestr II
14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Przywództwo – 6 h
16. Zarządzanie karierą zawodową – 10 h
17. Tworzenie zespołów – 6 h
18. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
19. Socjotechniki – 6 h
20. Analiza zasobów ludzkich w organizacji – 6 h
21. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 6 h
22. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 5 h
23. Zarządzanie czasem – 6 h
24. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarz. kap. Ludzkim – 6 h
25. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h
Razem: 200 h
Charakterystyka bloków tematycznych
1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Głównym celem zajęć jest całościowe przedstawienie problematyki zarządzania
kapitałem ludzkim w organizacji w kontekście strategicznych, strukturalnych
i kulturowych uwarunkowań jej funkcjonowania. W zakres omawianych zagadnień
wchodzą: rola kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, aktualne problemy
w teorii i praktyce zarządzania kapitałem ludzkim oraz tendencje rozwojowe w tej
dziedzinie.
2. Elementy prawa pracy w Polsce
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia problematyki relacji pomiędzy stronami
stosunku pracy, a także partnerami społecznymi. Szczególny nacisk położony jest na
zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. kwestia dyskryminacji) oraz
jego rozwiązaniem (m.in. kwestia mobbingu). Elementem procesu dydaktycznego jest
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umożliwienie słuchaczom dokonywania interpretacji norm prawa pracy w odniesieniu do
konkretnych stanów faktycznych (praca z kazusami).
3. Tendencje w prawie pracy UE
Podstawowym celem zajęć jest scharakteryzowanie wspólnotowego rynku pracy oraz
wskazanie relacji pomiędzy polskim a Unijnym prawem pracy. W szczególności w
trakcie zajęć uwaga zwrócona jest na takie kwestie jak: problem dyskryminacji,
kształtowanie stosunków pracy, ochrona pracy, partycypacja pracownicza, swoboda
przemieszczania się pracowników, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
4. Ubezpieczenia społeczne
Zajęcia poświęcone są konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zasadom jego
finansowania w skali makro, a także warunkom objęcia ubezpieczeniem i uzyskiwania
świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Słuchacze po odbytych zajęciach powinni
posiąść
wiedzę o przesłankach i zasadach konstrukcji systemu emerytalnego oraz systemów
innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, umieć rozróżniać ubezpieczenia
społeczne od gospodarczych, a także od pomocy społecznej. Nabędą również
umiejętność analizy rynku
Otwartych Funduszy Emerytalnych, oraz instrumentów finansowych oferowanych
w ramach tzw. III filara ubezpieczeń emerytalnych.
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing.
Celem zajęć jest przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie funkcji
HR. Omówione zostaną role i zadania nowoczesnego działu HR, płaszczyzny
współpracy z menedżerami linowymi, kierownictwem firmy, zewnętrznymi dostawcami
usług HR. Analizie poddane zostaną zalety i ograniczenia outsourcingu w dziedzinie
funkcji HR. Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami z praktyki życia
gospodarczego.
6. Rekrutacja i selekcja pracowników
Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego
przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji opartego na kompetencjach. W treści
zajęć poruszone są zagadnienia odnoszące się do: metodyki planowania zasobów
ludzkich w organizacji, analizy pracy – konstruowania kart opisów stanowisk pracy,
opracowania ścieżki rekrutacyjnej, konstruowania profili wymagań stanowiskowych,
opracowania metod i technik selekcji kandydatów oraz przygotowania procesu adaptacji
nowozatrudnionych. Poruszone są także zagadnienia odnoszące się do uelastycznienia
zatrudnienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami,
analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
7. Systemy ocen pracowniczych
Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania oraz
wdrażania systemu ocen okresowych pracowników. Stworzenie możliwości
indywidualnej i grupowej pracy nad studiami przypadków rozwijającymi wiedzę
i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów ocen pracowniczych. W czasie
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zajęć poruszane są następujące treści merytoryczne: założenia projektowania
efektywnego systemu ocen okresowych pracowników, zasady doboru i projektowania
kryteriów ocen pracowniczych oraz wdrażanie i kontrola zaprojektowanego systemu.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą
przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
8. Szkolenia pracownicze
Zajęcia poświęcone są problematyce zarządzania polityką szkoleniową firmy. W czasie
zajęć szczegółowo omawiane są zagadnienia: indentyfikacji potrzeb szkoleniowych,
planowania szkoleń, realizacji i monitoringu szkoleń oraz oceny efektywności szkoleń
w okresie krótkim, średnim i długim. Celem zajęć jest rozwinięcie u uczestników wiedzy
i umiejętności projektowania, wdrażania i kontroli działań szkoleniowych w organizacji.
Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu następujących technik dydaktycznych:
wykład, analiza przypadków oraz dyskusja.
9. Systemy wynagradzania
Przedmiotem zajęć jest problematyka tworzenia i doskonalenia systemów
wynagradzania w przedsiębiorstwach. Wychodząc od strategii oraz podstaw prawnych
przedstawione zostaną kolejne etapy tworzenia efektywnego i zorientowanego na
wspieranie celów biznesowych firmy systemu wynagrodzeń. W zakres omawianych
problemów wchodzą: tworzenie opisów stanowisk, wartościowanie pracy, tworzenie
taryfikatora oraz tabeli płac. Następnie bazując na stworzonym systemie wynagradzania
zostaną przedstawione możliwości i kierunki jego doskonalenia pod kątem ścisłego
powiązania ze strategią przedsiębiorstwa oraz administrowanie i budżetowanie
podwyżek wynagrodzeń. Zajęcia łączą treści teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami
w zakresie modelowania struktury wynagrodzeń.
10. Motywowanie pracowników
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z pozafinansowymi aspektami
motywowania pracowników. W szczególności dotyczą one teorii potrzeb oraz ich
wpływu na zaangażowanie pracowników. W trakcie zajęć omawiane będą również
zagadnienia związane z motywowaniem pracowników poprzez ustalanie celów oraz
odpowiednie komunikowanie oczekiwań ze strony przełożonego i organizacji. Istotnym
zagadnieniem stanowiącym przedmiot zajęć będzie prowadzenie rozmów
z pracownikami o niskim poziomie motywacji. Analizie poddane zostaną potencjalne
przyczyny spadku motywacji oraz etapy przygotowania się i prowadzenia takich
rozmów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, warsztatów oraz analiz
przypadków.
11. Zwalnianie pracowników
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia procesu derekrutacji
wynikającego z racjonalizacji zatrudnienia. W trakcie zajęć przedstawione są kluczowe
problemy związane z dobrowolnym odchodzeniem pracowników z organizacji oraz
zwolnieniami pracowniczymi. Poruszone zagadnienia odnoszą się m.in. do szacowania
kosztów procesu derekrutacji, przygotowania postępowania w sytuacji zwolnień
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pracowniczych, przygotowania do poprowadzenia rozmowy separacyjnej, opracowania
narzędzi łagodzących skutki zwolnień. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów,
połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi
i dyskusją.
12. Pomiar psychologiczny w ZZL
Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom problematyki oceny sylwetki
psychologicznej jednostki w aspekcie doboru i formowania zespołów pracowniczych.
W trakcie zajęć omówione zostaną m.in.: zdolności poznawcze i interpersonalne,
motywacja, poczucie własnej wartości, samoocena i odporność na stres.
Scharakteryzowany zostanie test psychologiczny jako narzędzie diagnozy
psychologicznej, omówione zostaną rodzaje testów psychologicznych oraz
zaprezentowane zostaną wybrane elementy psychologicznej sylwetki człowieka.
13. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Program kursu obejmuje zagadnienia szczególnie istotne w kształtowaniu stosunków
międzyludzkich w organizacji. Należą do mich miedzy innymi: kompetencje
komunikacyjne, funkcje języka, znaczenie i rodzaje sprzężeń zwrotnych, werbalne
i niewerbalne zachowania komunikacyjne, bariery i ograniczenia w komunikacji.
Przedstawiane są również najważniejsze doświadczenia dotyczące procesów,
poziomów oraz stylów komunikowania. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów,
połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi
i dyskusją.
14. Przywództwo
Celem zajęć jest przedstawienie istoty przywództwa w kontekście zarządzania
zasobami ludzkimi. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: źródła władzy
w organizacji i sposoby jej sprawowania, rodzaje przywódców, krytyczna analiza
koncepcji przywództwa w organizacji, pokazanie przywództwa jako roli zawodowej,
określenie cech skutecznego przywództwa.
15. Zarządzanie karierą zawodową
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką karier zawodowych
w rozumieniu organizacyjnym. Przedstawione zostaną miejsce i rola problematyki karier
wśród innych aktywności zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacyjne
instrumenty kształtowania karier. Słuchacze zapoznają się z teoriami rozwoju
indywidualnego, etapami tego rozwoju i ich cechami konstytutywnymi a także
podstawami decyzji zawodowych. Omówione zostaną także systemy karier
w organizacjach i indywidualne strategie kariery.
16. Tworzenie zespołów
Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych
z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji. W treści kursu
poruszane zostaną zagadnienia odnoszące się do procesu tworzenia zespołów
pracowniczych, ich rodzajów, podstawowych zasad funkcjonowania. Istotną kwestią
poruszoną w trakcie zajęć będzie powiązanie pracy zespołowej z takimi zagadnieniami
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jak: kultura organizacyjna, style kierowania, hierarchia organizacyjna, role pełnione
przez kadrę menedżerską w procesie zarządzania zespołem. Zajęcia prowadzone są
w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami
inscenizacyjnymi i dyskusją.
18. Socjotechniki
Wiedza socjotechniczna jest niezbędna szczególnie tym, którzy kierują innymi, chcą
skutecznie i efektywnie wpływać na ich postawy i zachowania. Zajęcia mają formę
warsztatów, uczestnicy w praktyce nabędą umiejętności rozpoznawania podstawowych
form oddziaływania socjotechnicznego (perswazja, presja, szantaż, manipulacja),
skutecznego posługiwania się taktykami socjotechnicznymi, a także obrony przed
nieuczciwym ich stosowaniu. Główne moduły to: nieskuteczna komunikacja jako
wyzwanie socjotechniczne,
budowanie zespołu jako problem socjotechniczny,
oddziaływania socjotechniczne w sytuacjach konfliktowych.
19. Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia istoty i zakresu analizy zasobów
ludzkich w organizacji. W trakcie zajęć określone zostaną źródła informacji dla analizy
zasobów ludzkich, metody i techniki badawcze analizy zasobów ludzkich w tym: analiza
dokumentów, analiza wskaźnikowa, techniki kwestionariuszowe, obserwacja, badania
testowe, socjometria, analiza przypadku. Powyższe zagadnienia omówione zostaną
zarówno na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Przedstawione zostanie także
wykorzystanie analizy zasobów ludzkich w controllingu strategicznym i operacyjnym
oraz audycie personalnym.
20. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
Zakres przedmiotu obejmować będzie pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej,
typologie kultur organizacyjnych, ich analizę i ocenę. Omówione zostaną również cechy
praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach kultur organizacyjnych.
Przedstawione zostaną także zagadnienia kultury narodowej a kultury organizacyjnej,
w kontekście badania klimatu organizacji.
21. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
W ramach zajęć przedstawione zostanie znaczenie kształtowania warunków pracy
w kontekście realizacji celów zarządzania kapitałem ludzkim. Omówione zostaną
prawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, system ochrony pracy. Poruszona
zostanie problematyka wypadków przy pracy oraz zagadnienie oceny ryzyka
zawodowego.
22. Zarządzanie czasem
Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem priorytetów
w realizacji zadań z wykorzystaniem matrycy „pilne/ważne”. Przedstawiona zostanie
również metoda analizy wykonywanej pracy z wykorzystaniem Struktury Podziału
Zadań oraz zaprezentowane zostaną metody szacowania czasu trwania czynności.
Słuchacze zapoznają się także z zagadnieniem delegowania zadań w celu podniesienia
efektywności wykorzystania swojego czasu.
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23. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
W ramach zajęć określona zostanie istota strategicznego zarządzania kapitałem
ludzkim, omówione zostaną powiązania pomiędzy strategią firmy a konfiguracją
elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz metodyka budowania strategii
HR. Określone zostaną specyficzne cechy międzynarodowego zarządzania zasobami
ludzkimi, przedstawiony zostanie wpływ orientacji kierownictwa firmy międzynarodowej
na podejście do zzl w jej filiach na rynkach zagranicznych. Podjęte zostanie
zagadnienie różnorodności jako wyzwania w międzynarodowym zarządzaniu zasobami
ludzkimi.
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR
Główne treści kursu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: koncepcje zmian
organizacyjnych i elementy procesu zmiany, organizacyjne podmioty zarządzania
zmianami, bariery i przyczyny niepowodzeń w implementowaniu zmian. W zakresie
kursu znajdą się także problemy technik doskonalenia organizacji (OD) i zarządzania
oporem wobec zmian. Opór zostanie przedstawiony w ujęciu procesu, w ramach
którego mogą zostać podjęte próby przezwyciężania pojawiających się trudności
zarówno w odniesieniu do procesów wewnętrznych jednostki jak i skutków
organizacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w obszarze funkcji
personalnej organizacji.
http://www.kzkl.uek.krakow.pl/index.php?s=studia&dz=10

6.1.11. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Studia podyplomowe ZZL
Charakterystyka studiów
Prawo pracy
Zarządzanie kadrami i strategie pozyskiwania personelu
Systemy ocen pracowniczych
Wynagradzanie personelu, wartościowanie pracy
Szkolenie i rozwój pracowników
Organizacja i funkcjonowanie działu personalnego
Zarządzanie projektami
Kultura organizacji
Polityka personalna w praktyce
Treningi menedżerskie
http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/zarzadzanie-personelem.html

6.1.12. Uniwersytet w Białymstoku
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Studia podyplomowe ZZL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Podstawy ZZL
6
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia
10
Zarządzanie kompetencjami
8
Zasady i metody doboru kadr
16
System ocen pracowniczych
16
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania
24
Rynek pracy i programy "Praca-życie" 12
Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników 12
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy 22
Negocjacje zbiorowe
14
Etyka w stosunkach pracy 7
Elementy psychologii i socjologii w ZZL 15
Zarządzanie wiedzą i style uczenia się 10
Kultura organizacyjna
8
Ubezpieczenia społeczne 8
Informatyka w zarządzaniu kadrami
8
Motywowanie w organizacji
4
Łączna liczba godzin

200

http://www.weiz.uwb.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/178-studia-podyplomowezarzdzania-zasobami-ludzkimi/223-ramowy-program-studiow.html
6.1.13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia Podyplomowe DZ, Kierowanie Rozwojem i Coaching
Ramowy program zajęć
BLOK I
a. Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje - konwersatorium
b. Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy - konwersatorium
c. Kompetencje przyszłości - oczekiwania pracodawców - konwersatorium
d. Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców (pracujący, bezrobotni,
niepełnosprawni itd.) - konwersatorium
BLOK II
a. Metody rekrutacji i selekcji, czyli jak zdobyć ciekawą pracę - konwersatorium,
warsztaty
b. Motywacja do rozwoju - od teorii do praktyki - konwersatorium
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c. Kierowanie karierą - konwersatorium
d. Zarządzanie talentami - konwersatorium
e. Zarządzanie rozwojem - od planowania do oceny efektywności - wykład, warsztaty
BLOK III
a. Narzędzia diagnozy kompetencji – warsztaty
b. Identyfikacja luki kompetencyjnej – warsztaty
c. Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem - warsztaty
d. Coaching - efektywna metoda rozwoju kompetencji - wykład, warsztaty
e. Planowanie i organizowanie coachingu – warsztaty
f. Kompetencje profesjonalnego doradcy zawodowego, coacha, specjalisty ds.
kierowania rozwojem - trening
BLOK IV
a. Warsztaty skutecznej komunikacji interpersonalnej - warsztaty
b. Trening radzenia sobie ze stresem - trening
c. Warsztaty umiejętności trenerskich
BLOK V
a. Seminaria dyplomowe
b. Prezentacja prac projektowych (knowledge sharing)
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/doradztwo_zawodowe_kierowani
e_rozwojem_i_coaching/

6.1.14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów
Europejskich (w Katowicach), program:
Semestr I
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi - prof. dr hab. P. Płoszajski, prof. dr hab. A.
Pocztowski
System zarządzania zasobem ludzkim w firmie - prof. dr hab. M. Juchnowicz
Zarządzania kompetencjami - dr T. Rostkowski
Dobór kadr - dr D. Danilewicz
Wartościowanie pracy oraz ocena osiągnięć pracowników - prof. dr hab. M. Juchnowicz,
dr T. Rostkowski
Planowanie i ocena efektywności procesu rozwoju dr D. Danilewicz
Zarządzanie karierą - prof. dr hab. A. Miś, dr Ł. Sienkiewicz
Kierowanie zachowaniami w organizacji
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Semestr II
Zarządzania kompetencjami - dr T. Rostkowski
Zarządzanie karierą - prof. dr hab. A. Miś, dr Ł. Sienkiewicz
Motywowanie pracowników - prof. dr hab. M. Juchnowicz
Zakładowy system wynagrodzeń - prof. dr hab. M. Juchnowicz
Tworzenie zespołów. Przywództwo - dr A. Wojtczuk-Turek
Komunikacja interpersonalna
Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – dr G. Myśliwiec
Role kierownicze i ich wypełnianie
Kształtowanie umiejętności społeczno-psychologicznych
Seminarium dyplomowe.
Łącznie 162 godziny wykładów i seminariów.
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/zarzadzania_zasobami_ludzkimi_
z_uwzglednieniem_standardow_europejskich_katowice/
6.1.15. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - aspekty ekonomiczne
2 semestry (220 godz.); program:
Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi (strategiczne zarządzanie
zasobami ludzkimi; nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi i szanse ich
utrwalania) - 50 godz.
Projektowanie podstawowych funkcjonalnych praktyk ZZL (badanie otoczenia firmy i jej
wnętrza na potrzeby ZZL /instrumenty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnienia rynku pracy i praw nim
rządzących, analiza wpływu polityki finansowej i podatkowej państwa na procesy ZZL,
wybrane zagadnienia systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, europejskie
i międzynarodowe prawo pracy, elementy prawa karnego/; budowanie praktyk
zarządzania zasobami ludzkimi /promocja firmy na rynku pracy; dziedzinowe funkcje
ZZL; organizowanie pracy, rozwijanie ZZL i działanie w warunkach specyficznych, np.
kryzysowych/) - 142 godz.
Pomiar efektów zarządzania zasobami ludzkimi (audyting personalny; koszty pracy;
pomiar kapitału ludzkiego; inne sposoby pomiaru) - 24 godz.
Seminarium (projektowanie autorskiego rozwiązania praktycznego) - 4 godz.
http://www.kz.ae.katowice.pl/?contentid=5953
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