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1. OPIS BADAŃ
Badanie przeprowadzono jako zasadniczy etap planu badawczego w projekcie
„Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 6.4 (Zadanie 3.28-3.30 Badania Moduł II). Celem
badania było zdobycie odpowiedzi na następujące pytania:
 Jak spostrzegany jest problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego (GŻZR)
przez pracodawców, specjalistów rynku pracy, jak i samych rodziców?
 Co zdecydowanie facylituje lub utrudnia proces godzenia życia zawodowego
i rodzinnego?
 Jaka jest rola pomocy specjalistycznej, świadczonej rodzicom w kontekście
rozwiązywania problemów GŻZR, a także jakie są wobec niej oczekiwania
rodziców?
W badaniach wzięło udział 66 osób. 36 z nich to rodzice, pracujący zawodowo lub
poszukujący pracy, którzy uczestniczyli w zogniskowanych wywiadach grupowych (fgi).
30 kolejnych osób to pracodawcy, doradcy zawodowi oraz pracownicy instytucji rynku
pracy, którzy byli respondentami indywidualnych wywiadów pogłębionych (idi). Strukturę
próby prezentuje poniższe zestawienie.
Podpróba
doradcy zawodowi oraz pracownicy działów kadr/HR
pracownicy obsługi rynku pracy (pośrednictwa pracy, urzędy
pracy)
pracodawcy - kadra kierownicza firm (dużych, średnich, małych
oraz mikroprzedsiębiorstw) oraz organizacji III sektora
osoby powracające na rynek pracy – rodzice, którzy nie pracują,
ale zamierzają podjąć pracę, poszukują jej; na razie mają
obowiązki rodzinne (prowadzą dom, opiekują się dziećmi)
osoby pracujące – rodzice, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
podjęli pracę po dłuższym niepracowaniu z powodu obowiązków
rodzinnych

metoda
zbierania opinii
idi

ilość
wywiadów
10

idi

10

idi

10

fgi

2
(18 osób)

fgi

2
(18 osób)

Wywiady były prowadzone według przygotowanych do tego celu narzędzi –
przewodników wywiadu, które załączono w aneksie do niniejszego raportu. Wywiady
były nagrywane i transkrybowane.
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2. WNIOSKI Z BADAŃ

2.1. Percepcja procesu GŻZR
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego w opinii badanych rodziców, zarówno tych
pracujących jak i poszukujących pracy, jest trudne. Zmusza ich do wyborów życiowych,
określenia swoich priorytetów, wydatkowania większej energii i samoograniczania się.
Momenty życia, gdy problem ten przybiera na sile, charakteryzują się intensywnością
myśli i działań, przewartościowaniami i zmianami w codziennym życiu. Jako okres
trudny i wyczerpujący, od każdej jednostki wymaga on więcej wysiłku, istnieje więc
zagrożenie, że jednostki mogą nie sprostać wyzwaniu. Sytuacje, gdy problem przybiera
na sile, mają znamiona kryzysu.
Ci, którzy wychodzą pozytywnie z takich sytuacji, a więc dokonują wyboru i akceptują
go, mają zwykle wcześniejsze doświadczenia łączenia wielu ról i zadań, które to
doświadczenia transferują w nowe sytuacje kryzysowe.
Natomiast ci, którzy wciąż stoją przed wyborem, albo też dokonali go, lecz go nie
akceptują, przeżywają gorycz porażki i za przyczynę tych niepowodzeń uznają swoje
otoczenie – począwszy od własnych dzieci, których pojawienie się jest bezpośrednim
powodem kryzysu, poprzez pracodawców, a skończywszy na państwie. Nie bardzo są
gotowi do ponoszenia kosztów osobistych przy rozwiązywaniu problemu GŻZR, czują
się pokrzywdzeni, uruchamiają postawę roszczeniową.
Obserwatorzy pracujących i poszukujących pracy rodziców – przedsiębiorcy i doradcy
zawodowi – dodają, iż na rynku pracy problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych
jest tak naprawdę nie rozważany, omijany – nieobecny. Brak jest systematycznej
komunikacji problemu – regularnego dialogu między rodzicami-pracownikami
a przedsiębiorcami, a także doradcami zawodowymi. Jedynym wyjątkiem są małe firmy
rodzinne lub duże korporacje, gdzie rodzina jest deklarowaną wartością firmy. Często
też jednorodny skład załogi (np. głównie kobiety w młodym i średnim wieku) dodatkowo
ukrywa ten problem i wycisza komunikację firmy na tym polu, spycha ją w komunikację
interpersonalną wśród załogi, która „jakoś się sama dogada”.
W zakładzie pracy nie ma nie tylko dialogu na temat obciążeń rodzinnych pracownika,
ale nie ma również przyzwolenia, by o tym mówić. Temat jest dyskretny, prywatny,
ujawnia bezradność po obu stronach. W pewnym sensie jest to wskaźnik tego, iż polski
pracownik nie jest traktowany jak człowiek – a więc jednostka wielowymiarowa,
pracująca, ale prowadząca też życie osobiste.
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Jeżeli jednak problem bywa rozwiązywany, to dzieje się to najczęściej z inicjatywy
pracownika, na którego barkach spoczywa nie tylko odkrycie swoich problemów przed
pracodawcą, ale także sformułowanie ich rozwiązania, które staje się przedmiotem
dyskusji z pracodawcą lub krócej – decyzji pracodawcy. Dzieje się to wszystko zwykle
„w czasie zero” – gdy problem już istnieje i wymaga szybkich rozwiązań. Problem
ujawnia się więc zwykle w ostrym kryzysie. Wtedy, pod presją czasu i zaskoczenia,
podejmowane rozwiązania nie są najlepsze ani najprecyzyjniej wybrane. Takie
negatywne przykłady rzutują na spostrzeganie problemu GŻZR w przedsiębiorstwach,
wywołują poczucie zagrożenia i przyczyniają się do tego, że problem traktowany jest w
wewnętrznej komunikacji jak temat niezręczny.
W szerszej perspektywie, problem GŻZR jest rozumiany jako godzenie perspektywy
rodzica z perspektywą dziecka, godzenie dwóch interesów – osobistego i dziecięcego.
„Osobiste” jest rozumiane jako to, co dobre dla jednostki i jej potrzebne w danym
momencie, zaś „dziecięce” - to, co związane z interesem rodziny, dobrem dziecka czy
innych współdomowników. Podstawowy dylemat, który wynika z problemu GŻZR, to
pytanie czyje dobro wybrać – własne czy dziecka. Tymczasem zdarza się, że rodzice
przywołują perspektywę dziecka i stanowi ona czasem argument, który ukrywa
rzeczywisty dylemat wyboru. Rodzice deklarują skupienie na dobru dziecka, choć
pozostaje wrażenie, że używają tych „dziecięcych” argumentów zastępczo. Wynika
z tego, że wspomaganie godzenia nie może polegać tylko na wspieraniu sfery pracy
zawodowej, że potrzebne jest też oddziaływanie na sferę rodziny i rodzica jako
jednostki o indywidualnych cechach i wartościach, a także kompetencjach „rodzinnych”.

Ten dylemat, trudny i stale się odnawiający, przeżywa jednostka prywatnie. Ujawnianie
trudności w godzeniu obciążeń rodzinnych z pracą w środowisku pracy pokazuje
współpracownikom czy zwierzchnikom, że dylemat nie został jeszcze rozwiązany, że
jest rozważany. A skoro tak, to rodzic chcąc nie chcąc przekazuje komunikat, że jego
interes osobisty, który dla pracodawcy jest zbieżny z interesem firmy („pracujesz, bo TY
chcesz TU pracować”), dopiero waży się na szali i jest zagrożony. Rodzic, świadomy,
że tak właśnie mogą być odbierane jego sygnały o obowiązkach rodzinnych, unika
ujawniania trudności łączenia ról, póki to możliwe. Ostatecznie, problem GŻZR staje się
niezręczny, trudny, delikatny i wzmacnia tendencję pracowników do powściągliwości
w informowaniu zwierzchników o swoim prywatnym życiu.
W przedsiębiorstwach pracowniczy problem GŻZR zdecydowanie ustępuje pola innym
problemom, wynikającym z gry ekonomicznej. Rzadko jest problemem ważnym,
komunikowanym,
systemowo
rozwiązywanym.
Częściej pozostawiony jest
spontanicznym rozstrzygnięciom, podejmowanym – jak już wspomniano – głównie
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z inicjatywy zainteresowanego pracownika. Jednak skutki optymalnego GŻZR w firmie
są łatwe dla przedsiębiorców do wyobrażenia, choć mają jakościowy charakter i dotyczą
dłuższej perspektywy. Nie uważają oni jednak, by na nich głównie spoczywała
odpowiedzialność za tworzenie warunków do optymalnego GŻZR pracowników.
Oczekują wsparcia tego procesu przez czynniki zewnętrzne. Nie zadowala też
pracodawców jednostronna i kryzysowa komunikacja – gdy rodzice informują
pracodawcę powściągliwie i dopiero, gdy problem jest nabrzmiały. Oczekują oni
partnerskiego stosunku pracownika, tzn. że bierze pod uwagę interes firmy, w której
pracuje. Stanowiska tego nie podzielają rodzice. Odpowiedzialnością za komunikację
i tworzenie warunków do optymalnego GŻZR obciążają raczej pracodawcę, a z drugiej
strony, paradoksalnie, oczekują też, że będą mogli decydować sami, na ile chcą
zachować swoją prywatność.
Postulaty i pomysły rozwiązań problemu GŻZR dotyczą zmiany w stosunku do kilku
zagadnień:
1. Bariery psychologiczne rodziców – związane zarówno z niedowartościowaniem
lub dezaktualizującymi się w czasie koncentracji na obowiązkach rodzinnych
kompetencjami zawodowymi, ale także z usztywnieniem organizacji pracy
w domu, podziałem obowiązków, poziomem partnerstwa w związku.
2. Praktyka pracy doradców zawodowych i pracowników HR – w której zaznacza
się: duży deficyt wiedzy o GŻZR i rozwiązaniach problemu (włącznie z wiedzą
o EFP), nieobecność tego tematu w rutynie, krótki i czasem zdawkowy kontakt
z klientem, niejasne widzenie celu kontaktu z doradcą przez jego klienta.
3. Społeczny wizerunek problemu GŻZR – który powinien się rozwinąć w kierunku
normalnego, jednego z wielu równoważnych zagadnień środowiska pracy, ze
swoim instrumentarium i procedurami oraz który powinien być poddany
ogólnospołecznej debacie, a także powinien opierać się na upowszechnianej
szeroko wiedzy z zakresu psychologii i socjologii pracy, co rozszerzy
perspektywę pracodawcy w widzeniu problemów pracownika.
4. Zastępcza opieka nad dziećmi – czyli przede wszystkim zmniejszenie deficytu
miejsc tej opieki oraz eksperymenty z alternatywnymi formami, takimi jak
placówka finansowana równocześnie przez wiele zakładów pracy czy miejsca
sponsorowane w placówkach opieki dla dzieci pracowników danego zakładu.
5. Komunikacja problemu GŻZR wewnątrz i na zewnątrz miejsca pracy – wsparcie
przedsiębiorstw w budowaniu systematycznego dialogu na temat GŻZR,
eksperyment ze stanowiskiem rzecznika GŻZR, regulacje prawne wzmacniające
normalnienie komunikacji na ten temat wewnątrz zakładu pracy, oddziaływanie
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na opinię publiczną poprzez kampanie społeczne czy popularyzowanie form
GŻZR (EFP czy urlopy tacierzyńskie).
6. Wsparcie specjalistyczne komunikacji i rozwiązań problemu GŻZR – głównie
lokowane w specjalistach zewnętrznych – jak doradcy zawodowi, audytorzy,
mediatorzy, ale również wewnątrz zakładu pracy – jak dział personalny;
zastąpienie doradztwa coachingiem, jako bardziej elastyczną i przystającą do
problemu metodą wsparcia, dbałość o niezależną (od pracodawcy) pozycję
specjalisty wspomagającego GŻZR, uzupełnienie deficytów wiedzy i umiejętności
pracujących już na rynku pracy specjalistów w zakresie tematyki GŻZR.
7. Czynne uczestnictwo
otoczenia gospodarki we wzmacnianiu komunikacji
i rozwiązań w GŻZR – wsparcie finansowe procesu przez państwo lub
samorządy, wykorzystywanie potencjału III sektora.

2.2. Okoliczności sprzyjające i utrudniające proces GŻZR
Biorąc pod uwagę zebrane refleksje i oceny badanych, można wysnuć wnioski na temat
podstawowych czynników sprzyjających i utrudniających godzenie ról zawodowych
i rodzinnych. Czynniki te uporządkowano pod kątem ich znaczenia dla problemu GŻZR,
wykorzystując zasady analizy SWOT. Podkategorie „wewnątrz” oznaczają czynniki
indywidualne lub rodzinę pracownika, zaś „zewnątrz” – miejsce pracy i otoczenie
zewnętrzne.
Sytuacja kryzysowa została potraktowana jako pozytyw, ale i jako negatyw. Stanowi
pozytyw, bo dynamizuje jednostkę i dodaje jej motywacji do zmian, a także umożliwia
dokonanie jakościowych, korzystnych dla rozwoju jednostki zmian. Zmierza więc do
rzeczywistych rozwiązań, a nie do przystosowania się do trudności. Z kolei jest
negatywem, bo wprowadza nadmierne pobudzenie, rozchwiewa jednostkę, czyni ją
mniej racjonalną.
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PROCES GŻZR – ANALIZA OBSERWACJI Z BADAŃ

CO SPRZYJA

CO PRZESZKADZA

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

 sytuacja kryzysowa –
motywacja do zmiany
 wcześniejsze
doświadczenia
łączenia ról
 podejmowanie
inicjatywy rozwiązań
problemu

 jednorodna załoga –
podobne
doświadczenia,
wzajemne
zrozumienie
 istnieją
przykłady
dobrego GŻZR
 rodzina jako wartość
istotna w firmie
 świadomość miękkich
i perspektywicznych
korzyści z GŻZR

 sytuacja kryzysowa –
negatywne emocje
 postawa
roszczeniowa
 czas wychodzenia z
inicjatywą rozwiązań
– „czas zero”
 niska
wiedza
o
rodzicielstwie
i
wychowaniu,
tłumaczenie
się
dobrem dziecka
 sztywna organizacja
pracy w domu, trudno
naruszalne standardy
 poziom partnerstwa w
rodzinie
 tendencja
do
rozdzielania
sfery
pracy od sfery domu
(pielęgnowanie
prywatności)

 komunikacja
jednostronna
(pracownik
zawiadamia)
 brak
form
systematycznego
dialogu
 brak
inicjatywy
rozwiązań
 tendencja
do
rozdzielania
sfery
pracy od sfery domu temat
niezręczny,
delikatny
 brak
poczucia
odpowiedzialności za
problem
 niski poziom wiedzy o
rozwiązaniach
 nieobecność tematu
GŻZR
w
rutynie
doradców
zawodowych
 słaby
dostęp
do
pozadomowej opieki
nad dzieckiem
 niskie zaangażowanie
państwa
w
rozwiązywanie
problemu

SZANSE

ZAGROŻENIA

wewnątrz

zewnątrz

Wewnątrz

zewnątrz

 godzenie
interesu
rodzica i dziecka

 oczekiwanie
na
inicjatywę pracownika
 oczekiwanie
partnerskiego
stosunku pracownika
 potrzeba
rozwoju
tematu GŻZR, jego
„normalnienia”

 ochrona
własnej
prywatności
 obarczanie
pracodawcy
odpowiedzialnością
za problem

 bezradność
pracodawców
 bezradność
pracowników
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Jak widać, zagrożeniem dla optymalnego rozwoju GŻZR w polskich przedsiębiorstwach
jest szerząca się bezradność wobec tematu, traktowanie go jako niezręcznego,
delikatnego, nie wiadomo czy osobistego, czy też dotyczącego miejsca pracy. Ta
bezradność hamuje komunikację i utrwala aktualne wzory zachowań, według których
inicjatywa leży po stronie pracownika i problem „się jakoś sam rozwiąże”, na drodze
półformalnych rozmów w zespole pracowniczym.
Z kolei szansą zmiany podejścia do problemu jest gotowość na włączenie tematyki
GŻZR w codzienność zakładu pracy oraz – paradoksalnie – powszechna praktyka,
związana z podejmowaniem inicjatywy rozwiązań problemu przez pracownika. Wynika
z tego, że wystarczy wzmocnić w tym działaniu pracownika, by uzyskać podstawę do
wartościowej zmiany w podejściu do problemu. Innymi słowy, zidentyfikowane szanse
wskazują na celowość działań założonych w projekcie (o czym szerzej – poniżej).

2.3. Rola specjalistów wspomagających proces GŻZR

Kolejne uporządkowanie zebranych danych analizuje (także na zasadach techniki
SWOT) warunki strategiczne dla planowanego w projekcie działania – wykorzystania
coachingu do wspierania równowagi praca-dom.
Wiele okoliczności ma charakter negatywny wobec problemu GŻZR, ale w stosunku do
nowej usługi stanowi szansę. Duże znaczenie ma także w grupie doradców, HR-owców,
a także przedsiębiorców, deklarowana gotowość do podjęcia tematyki GŻZR. Z usługą
współgra także wyraźne oczekiwanie, by pozycja specjalistów wspierających pracę nad
problemem GŻZR była niezależna wobec pracodawcy.
Wszystko to wskazuje na dużą zbieżność cech innowacyjnego produktu
projektowego z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem różnych uczestników rynku
pracy.
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COACHING GŻZR – ANALIZA OBSERWACJI Z BADAŃ

CO SPRZYJA

CO PRZESZKADZA

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

 sytuacja kryzysowa –
motywacja do zmiany
 raczej
pozytywne
doświadczenia
z
kontaktu z doradcą
zawodowym
 podejmowanie
inicjatywy rozwiązań
problemu

 istnieją
przykłady
dobrego GŻZR
 istnieje gotowość u
doradców i w działach
HR
do
podjęcia
tematyki GŻZR
 oczekiwanie
niezależnej
wobec
pracodawcy
pozycji
specjalisty ds. GŻZR
 pozytywny stosunek
do metody coachingu
 świadomość miękkich
i perspektywicznych
korzyści z GŻZR

 postawa
roszczeniowa
 czas wychodzenia z
inicjatywą rozwiązań
– „czas zero”
 ochrona
własnej
prywatności
 obarczanie
pracodawcy
odpowiedzialnością
za problem

 brak systematycznego
dialogu o problemie
 temat
niezręczny,
delikatny
 brak
poczucia
odpowiedzialności za
problem
 bezradność
pracodawców
 bezradność
pracowników

SZANSE

ZAGROŻENIA

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

Zewnątrz

 niska
wiedza
o
rodzicielstwie
i
wychowaniu,
tłumaczenie
się
dobrem dziecka
 sytuacja kryzysowa –
negatywne
emocje
wywołują motywację
do szukania pomocy

 oczekiwanie
na
inicjatywę pracownika
 oczekiwanie
partnerskiego
stosunku pracownika
 potrzeba
rozwoju
tematu GŻZR, jego
„normalnienia”
 brak
inicjatywy
rozwiązań
 niski poziom wiedzy o
rozwiązaniach
 nieobecność tematu
GŻZR
w rutynie
doradców zawod.
 brak instrumentarium
do
pracy
nad
problemem GŻZR

 sztywna organizacja
pracy w domu, trudno
naruszalne standardy
prowadzenia domu i
podziału obowiązków
 poziom partnerstwa w
rodzinie

 krótkie, sporadyczne,
reglamentowane
kontakty z doradcami
zawodowymi
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3. PROBLEM GŻZR W OPINII RESPONDENTÓW

3.1. PRAKTYKA GŻZR

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego w opinii badanych rodziców, zarówno tych
pracujących jak i poszukujących pracy, jest trudnością i dotkliwym zjawiskiem. Zmusza
ich do wyborów życiowych, określenia swoich priorytetów, wydatkowania większej
energii i samoograniczania się.
Zdecydowana większość polskich rodziców łączy pracę zawodową i obowiązki
rodzinne. Na ich tle rodzice poszukujący pracy lub ci, którzy niedawno podjęli pracę,
respondenci badania, zdradzają nie tak powszechne, jak się zdaje, postawy
i zachowania w codziennych próbach godzenia ról zawodowych i rodzinnych:
a) Niska gotowość do ponoszenia kosztów osobistych
Życie młodych osób, które zakładają rodzinę, stopniowo i na pewien okres się
pogarsza, bo wymaga więcej wysiłku. W naszej rzeczywistości, gdy brakuje opieki
zastępczej dla dzieci, utrzymuje się bezrobocie etc., jest to zrozumiałe. Część
niepracujących rodziców nie jest gotowa, by ponosić koszty posiadania i rodziny, i pracy
zawodowej. Wybierają „etat domowy”, nawet kosztem niższego poziomu finansowego
rodziny, by było im wygodniej, by nie musieli „stawać na głowie”, by nie musieli
rezygnować z siebie. Bo też do pracy szliby po coś innego niż przeciętny człowiek: Nie
traktuję pracy tylko jako źródła dochodu, tylko idę do pracy, żeby się spełnić,
porozmawiać w przyjaciółmi, nie z pracownikami.1 Dla części osób brak pracy nie jest
więc przykrą koniecznością, lecz ukrytym wyborem. Uzasadniają swoje skupienie na
rodzinie brakiem pracy, a jednak jest to powierzchowna argumentacja. Tak naprawdę
nie chcą obniżać swojego standardu życia, obciążać się zanadto. I trzeba ich odróżnić
o tych rodziców, którzy jawnie deklarują, że wybierają rodzinę, opiekę nad dziećmi,
a praca musi poczekać.
Podobnie oceniają to pracodawcy, którzy zauważają, że status finansowy rodziny jest
czasem decydującym czynnikiem podjęcia czy poszukiwania pracy: Ważna jest
motywacja. Inna jest motywacja osoby, która chce wyjść z domu, ale ma opłacone
rachunki, takiej osobie braknie determinacji. Inna motywacja jest u osoby, która 2 lata
nie pracowała i ma rachunki do popłacenia.(idi 18) Jeden z doradców zawodowych
przytacza z kolei taką uwagę: Są też kobiety, które nie chcą cokolwiek robić, zasłaniają
1

Dla rozróżnienia źródła cytatów, te z fgi nie są oznakowane, zaś cytaty z idi mają podany w nawiasie nr wywiadu.
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się dzieckiem. Czasem są samotne, ale są też takie, gdzie mąż np. pracuje i one mogą
sobie pozwolić na to, żeby nie pracować. Mają też taką sytuację, że korzystają
z pomocy MOPS jeżeli są samotnymi matkami. MOPS im w zupełności wystarczy, bo
za nic im daje pieniądze.(idi 22)
„Siedzenie w domu” dla wszystkich rodziców jest określeniem niesprawiedliwym, bo nie
jest to siedzenie, lecz zwykle ciężka praca. Wielu niepracujących formułuje postulaty, by
państwo płaciło pensję rodzicom zajmującym się swoimi dziećmi lub by w inny sposób
finansowo ich wspierało. Boleśnie odbierają określenie „siedzenia w domu”, ale
w żaden sposób nie dostrzegają kwestii, że skupiając się na swojej rodzinie, nie wnoszą
nic od siebie w otoczenie. Wszelkie rozwiązania tej sytuacji czy cudze spojrzenie na nią
(np. pracodawców) – oceniają ze swojej indywidualnej perspektywy. Z kolei, pracujący
rodzice formułują wprost przeciwne twierdzenia, z których wynika, że wybory dotyczące
rodziny mogą być jawne, ale i tak pozostają osobistą sprawą pracownika (Przed
dzieckiem byłam pracownikiem, po dziecku jestem pracownikiem. Uważam, że niewiele
się zmieniło, poza tym, że czasem będę brała L4. Nie chcę jednak być postrzegana
jako matka Polka, która jest na etacie.).
b) Gorycz, pokrzywdzenie i bierność
Rodzice, głównie niepracujący, mają wielkie pokłady goryczy i niezadowolenia, które
owocują postawą roszczeniową i deprecjacją polskich warunków życia. Bardzo źle
oceniają poziom pomocy socjalnej dla rodzin, bardzo źle oceniają ofertę opieki
zastępczej dla dzieci, bardzo źle oceniają pracodawców, źle oceniają nawet innych
rodziców, którym udaje się łączyć pracę i rodzinę. Zwykle ich sukces przypisują
nadzwyczajnym warunkom, które są tamtym dane, a im samym – nie. Wszelkie próby
wsparcia dla takich jak oni, traktują wyłącznie jako pomoc UE, a nie naszego kraju.
Przywołują przykłady zagraniczne i z lubością demonstrują przepaść między Polską
a innymi krajami. Przytaczają pomysły różnorakiej pomocy rodzicom uwikłanym
w obowiązki domowe, głównie finansowej. Myśleniu o sobie jako o pokrzywdzonym,
niesprawiedliwie potraktowanym przez los, towarzyszy bierność, zupełny brak
przekonania, że choć częściowo są kowalami swego losu.
c) Dziecko bywa wymówką
Wielu rodziców uzasadnia swoje zostanie w domu dobrem dziecka. Skoro nie
podejmują pracy zawodowej, mają więcej czasu i siły dla domu, więc dzieci mają się
lepiej. Dla sporej grupy jest to slogan, za którym nie idzie takie właśnie myślenie. Tak
naprawdę, dla tej grupy liczy się rachunek ekonomiczny, a nie dobro dziecka. Jeśli
w pracy mają zarobić niewiele więcej niż wynosi opłacenie opiekunki, rezygnują z pracy.
Powierzchownie jednak zasłaniają się dobrem dziecka. Często też rodzice biorą swój
niepokój o dziecko za niepokój czy dyskomfort dziecka. Ich zachowaniem powodują
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proste emocje, a nie refleksja na temat dziecka i jego wychowania. Dzieje się tak, gdy
dziecko zachowuje się manipulacyjnie (W sumie, dzieci jak idą do szkoły, to też trzeba
je odebrać wcześniej, żeby się nie plątały po świetlicy; U dzieci zauważyłam taki
niepokój. U starszego przynajmniej. Mniej czasu im poświęcam i mówią mi o tym:
„Mamo brakuje nam ciebie”). Czasem też do głosu dochodzą własne, urazowe
wspomnienia, które są podstawą podjętych zachowań (Jak ja, będąc dzieckiem
chodziłam do świetlicy, to dla mnie to było straszne).
Takie uleganie perspektywie dziecka wskazuje też na pewne deficyty młodych rodziców
w wiedzy o rodzinie, dziecku i wychowaniu. Często deklarują oni skupienie na dobru
dziecka, choć pozostaje wrażenie, że używają tych „dziecięcych” argumentów
zastępczo. Wynika z tego, że wspomaganie godzenia nie może polegać tylko na
wspieraniu sfery pracy zawodowej, że potrzebne jest też oddziaływanie na sferę rodziny
i rodzica jako jednostki o indywidualnych cechach i wartościach, ale też określonych
kompetencjach rodzicielskich i wychowawczych.
Doradcy także obserwują podobne zachowania: To są takie kobiety, które mówią, że
nie mogą iść do pracy, bo nie mają co zrobić z dzieckiem, a dziecko może być przyjęte
do przedszkola, jak one już pracują. Zawsze można wymyśleć jakieś rozwiązanie.
Dziecko to jest taki mechanizm obronny, że one się boją iść do pracy. Mają one
zaniżoną samoocenę, że nie podołają.(idi 22)
Pracodawcy traktują z kolei dziecko jako realny powód ograniczeń pracownika, za
prawdziwy uznając silny związek pracownicy/pracownika z dziećmi. Sam w sobie
pozytywny, związek ten nie na wszystkich, zdaniem niektórych, ma rozwojowy wpływ:
No, jest taka pewnego rodzaju symbioza z dziećmi, dzieci nie są tak naprawdę
usamodzielnione, dlatego że zawsze mama była w domu.(idi 6)

d) Doświadczenia ułatwiają godzenie
Jeśli rodzicom udaje się sprostać pojawieniu się dzieci i podtrzymaniu lub podjęciu
pracy zawodowej, to często dlatego, że kiedyś w życiu trenowali już, jak radzić sobie
z wieloma obciążeniami. (Ja np. miałam 20 lat jak urodziłam pierwsze dziecko. To nie
było łączenie dziecka z pracą zawodową, tylko ze studiowaniem. Studiowałam dziennie
i byłam zadowolona. Potem, jak synuś poszedł do przedszkola, pracowałam na pełny
etat i też byłam zadowolona. Teraz, kiedy przez 2 lata byłam w domu z młodszym
dzieckiem, byłam sfrustrowana, szybko ogarniałam sprawy domowe, fajnie z dzieckiem,
fajnie, ale nie 24 godziny na dobę.) W pewnym sensie można zauważyć, że dzisiejsze
standardy życia, np. współczesnych studentów, którzy bardzo często łączą studia
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z pracą zarobkową, są kapitalnym dla nich doświadczeniem na czas, gdy zakładają
swoje rodziny.
Pozytywne doświadczenia nie muszą zresztą dotyczyć wcześniejszych obciążeń
i radzenia sobie z nimi. Mogą po prostu wzmocnić osobę zmarginalizowaną i zmienić jej
nastawienie, dać jej aktualnie pozytywne doświadczenie: Był taki przypadek samotnej
mamy, która miała dwójkę dzieci i miała ona problem, gdzie te dzieci zostawić. Była
zniechęcona przez tą sytuację, czuła się tak jakby jej kłody podkładano pod nogi. Był
taki program szkoły językowej „Everest”. Ja ją tam wysłałam. To był program dla mam
powracających na rynek pracy. Była tam grupa wsparcia, spotkania z doradcą
zawodowym, z prawnikiem. Miała możliwość
wybrania sobie różnych kursów
zawodowych. Dziećmi zajęła się siostra. Ona w miarę chodzenia się trochę rozkręciła.
Pewnego razu przyszła taka zadowolona, że się wygadała, że spotkała podobne osoby,
że otworzyły się jej nowe drzwi. Nie wiem jaka jest teraz jej sytuacja. Jej już tu nie ma,
więc być może już poszła do pracy. (idi 22)
Z kolei, pracodawcy i doradcy zawodowi prezentują praktykę radzenia sobie
z problemem, którą charakteryzują następujące obserwacje:
a) Nieobecność zidentyfikowanego problemu GŻZR
Zdaniem bardziej pesymistycznie nastawionych respondentów, problem GŻZR nie
istnieje jako zdefiniowany obszar, konflikt interesów czy standard postępowania
w polskiej praktyce. Tematyka ta jest stosunkowo nowa w polskich firmach i jak na razie
nie rozwija się systematycznie: Nie będzie czegoś takiego tak naprawdę, jak
pogodzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. Po prostu ja nie widzę kierunku,
żeby to dążyło do tego, na tej zasadzie. Są próby, natomiast te próby spełzają na
niczym, to są takie jakby doraźne działania, jakieś łatanie dziur, a to jest absolutnie nie
żaden proces. Nie spotkałem się w żadnym zakładzie z tym, aby była polityka
personalna gdzieś w takich celach (…), że to jest jakby wartość ważna (dla firmy), żeby
rzeczywiście ten pracownik był zadowolony. Także z życia, niekoniecznie z pracy, ale
z życia. (idi 6)
Także w kontaktach rodziców z doradcami zawodowymi tematyka GŻZR zwykle nie jest
wywoływana standardowo przez doradcę. Kontakt maksymalnie koncentruje się na
sferze pracy i jej poszukiwania. Jeśli pojawiają się treści rodzinne, to zwykle z inicjatywy
klienta/klientki: Na pewno pytam o sytuację zawodową, wykształcenie, jakie posiada
doświadczenie zawodowe, jakiej pracy szuka, jaką pracę chciałby podjąć, jakie posiada
do tego umiejętności, kwalifikacje zawodowe i jak szuka pracy, czy ma przygotowane
dokumenty aplikacyjne, czy jest osobą aktywną, czy aktywnie szuka pracy. (…) Kobiety
same opowiadają o swojej sytuacji.(idi 22)
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Czasem też problem GŻZR nie wychodzi poza próg domu i nie ma szans „dotrzeć” do
pracodawcy: Ja podejrzewam, że to się bardziej rozgrywa na zasadzie, że oni, że
decyzja zapada po stronie pracownika, który się musi jakby dogadać z żoną. Tak, że on
musi pracować, a ona zostaje przy dziecku. Raczej to chyba tak się rozgrywa.(idi 8)
b) Inicjatywa pozostawiona pracownikowi
Tematyka GŻZR pojawia się i problem się rozwija, niemal wyłącznie z inicjatywy
pracownika czy klienta doradcy. Obszar łączenia ról nie należy do standardowych
obszarów diagnozy w kontekście stanowiska pracy. Jeśli pracownik sam nie poruszy tej
sprawy, nie zidentyfikuje go jako problem – doraźny czy też z dłuższą perspektywą –
obszar ten nie jest w kręgu zainteresowania pracodawcy czy doradcy. Z pewnością
związane jest to z faktem, iż pytania o stan rodzinny pracownika nie są ani prawnie, ani
obyczajowo uzasadnione w naszej rzeczywistości. Rozmawianie o rodzinie czy swoich
planach rodzinnych z pracodawcą, np. w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, jest naganne
w świetle obecnego prawa i obyczaju, choć się zdarza. Jednak przemilczanie tego
problemu, w imię zachowania prywatności pracownika, robi wiele złego na polu GŻZR.
Ta sprzeczność pokaże się w materiale z badania jeszcze wiele razy. Tematu rodziny
nie ma zwykle na początku kontaktów pracownik-pracodawca, sprawy rodzinne są
skrywane, stanowią treści dyskretne i drażliwe, i niestety, takie ich traktowanie przenosi
się na dalsze kontakty pracodawcy i pracownika.
Poza tym, nie chodzi tylko o sygnalizowanie problemu, ale także o jakość rozwiązania.
To zwykle na pracowniku spoczywa konieczność sformułowania rozwiązania: Ja nie
byłem postawiony w takiej sytuacji, żeby pracownik do mnie przyszedł
i proponował....jakieś niestandardowe, że tak powiem zasady pracy, czy chciałby coś
takiego osiągnąć.(…) W związku z tym ja mam taki zwyczaj współpracowania z ludźmi,
którzy jak przychodzą do mnie z jakimś problemem, to najczęściej wiedzą, że oczekuję
jakiegoś konstruktywnego rozwiązania problemu.(idi 4)
c) Problem ujawnia się w kryzysie
Pracownik wychodzi z inicjatywą i ujawnia informacje o sobie zwykle wtedy, gdy jego
problem GŻZR się zaostrza i wymaga szybkich rozwiązań: Nie ma takich sytuacji u nas
w ogóle. Mamy bardzo dobrego dyrektora i nie zdarzyło się nam, żebyśmy komuś nie
uwzględnili wniosku o późniejsze przychodzenie, wcześniejsze wychodzenie, czy
chodzenie na rehabilitację jeśli pracownik ma ją w godzinach pracy.(idi3); Jeżeli osoba
jest już w zaawansowanej ciąży i dopiero się przyzna do tego, to żyje cały czas w tym
lęku. Robi to jak najpóźniej, żeby nie była zwolniona z pracy. Dobrze by było, żeby ten
czas był właściwy, żeby była otwartość tych relacji.(idi 21) Inicjatywa pozostaje jednak
zawsze w rękach pracownika. Pracodawcy czy HR-owcy uzasadniają to przekonaniem,
że trudno im wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników, jeśli pracownicy nie
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zdecydują się zasygnalizować tych potrzeb. Nie ma jednak w firmach praktyk, by
monitorować sytuację rodzinną lub by wspólnie wypracowywać rozwiązania. Pracownik
ma problem i pracownik wychodzi z inicjatywą i pomysłem jego rozwiązania: Po prostu
wydaje mi się, że tutaj stawianie przez pracownika jasno sytuacji, tego typu, że
w związku ze swoją sytuacją rodzinną no chciałby, żeby w tym czy w tamtym względzie
pójść mu na rękę, tzn. żeby to była, nie wiem, żeby właśnie to była część etatu, żeby to
był urlop jakiś bezpłatny, też, bo też się zdarzają sytuacje, powiedzmy sobie, że ktoś
tam nie ma urlopu wypoczynkowego, a potrzebuje załatwić jakieś sprawy, no to tutaj
przedstawia tą sprawę i generalnie rzecz biorąc, jakoś sobie dajemy z tym radę, bo
powiedzmy sobie, że nawet jak tam ktoś wypada, no to powiedzmy sobie ktoś inny go
zastępuje, albo pozostali współpracownicy biorą na siebie, dzielą te obowiązki (idi 7).
Problem ujawnia się dopiero wtedy, gdy następuje wyraźna kolizja obowiązków
rodzinnych i zawodowych: To jest istotne dla firmy wtedy, jeżeli to ma wpływ na
funkcjonowanie firmy. Jeżeli to jest w sferze działań nie związanych z tym czasem,
kiedy dana osoba przebywa i wykonuje swoje obowiązki w stosunku do firmy, to jest to
całkowicie sprawa prywatna danej osoby, prawda? Natomiast, jeśli tego typu sytuacja
w jakiś sposób spowoduje inne podejście pracownika, czy też konieczność jakichś tam
nieobecności, to należy tutaj spodziewać się tego typu komplikacji, no to wypada o tym
porozmawiać z przełożonymi (idi 4). To niebezpieczny moment, często bowiem
podejmowane rozwiązania mogą być nieprzygotowane, doraźne, nieprzemyślane: Na
dosyć wysokim stanowisku była zatrudniona osoba, która w niedługim czasie zaszła
w ciążę. Deklarowała, że po urlopie macierzyńskim wróci do pracy i będąc na tym
urlopie podtrzymywała tą wersję. W ostatnim momencie zrezygnowała z powrotu do
pracy, występując o urlop wychowawczy. Było to niekorzystne, że wiedząc wcześniej
można było zatrudnić na zastępstwo inną osobę.(idi 19); Raczej mieliśmy tylko sytuację,
że jeżeli ktoś był na zwolnieniu L4 i wiedział o tym, że będzie przynajmniej pół roku na
tym zwolnieniu, ale nas o tym nie informował, tylko z miesiąca na miesiąc przynosił
nam nowe zwolnienie, ciężko nam było jakby tutaj zaplanować zastępstwo.(idi 28).
W szczególnych przypadkach sytuacje takie mogą sprzyjać konfliktom: Myślę, że
w naszej branży - to może zabrzmi cynicznie, ale - psychoterapeuta byłby dobry.(…)
Dlatego, że po prostu te nasze ciągłe wyjazdy i jakieś takie niesnaski w zespole, mogą
potem w domu się jakoś odbić. To niestety, psychoterapeuta byłby wskazany do tego,
żeby tak łagodzić tą sytuację.(idi 8)
3.2. ROZUMIENIE PROBLEMU GŻZR
Problem GŻZR jest, zdaniem badanych rodziców, symptomem życia dorosłego.
Godzenie pracy i rodziny bierze się, ich zdaniem, z czegoś bardziej podstawowego –
z równowagi między zachowaniem swojej perspektywy i perspektywy dziecka. Kiedy się
ono pojawia na świecie, rodzic na zawsze skazuje się na ten dylemat (Jak się ma

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012

16

dziecko, to już zawsze trzeba szukać kompromisu. Nie ma tak, że się podejmuje
decyzję samodzielnie. Trzeba wszystko zawsze godzić.)
Podstawowy dylemat, jaki zaczyna towarzyszyć rodzicom, to pytanie czyje dobro –
własne czy dziecka – wybrać. Bardzo często rodzice mówią o sytuacji, gdy
spostrzegają, że ich dzieciom dzieje się poza ich opieką krzywda. Te spostrzeżenia
doprowadzają ich do decyzji, by skupić się w tej chwili życia na dzieciach i zrezygnować
z pracy. Uzasadniają rezygnację z pracy dobrem dzieci, choć często chodzi tak
naprawdę o ich spokój ducha czy poczucie bezpieczeństwa. (Ja mam trójkę dzieci.
Podjęłam pracę w takiej bardzo fajnej firmie, moje koleżanki mi zazdrościły. Natomiast
ja nie czułam się tam dobrze, bo myślałam - co tam moje dzieci robią. Miałam
opiekunkę. Płaciłam jej połowę mojej pensji. Cały dzień mnie nie było w domu. Mam
męża, który też pracuje bardzo długo. Stwierdziłam, że wybieram dobro dzieci - no i nie
pracuję. Nie mogłam sobie poradzić, bo chciałam zrobić karierę, ale potrzeba zadbania
o dzieci była silniejsza. Nawet opiekunka mnie namawiała, żebym została z dziećmi.
Mówiła, że przy trójce dzieci nie da rady ugotować obiadu. W końcu teraz jest tak, że
mąż nas utrzymuje.)
Czasem, dylemat ten rozlewa się szerzej i prowadzi do pesymistycznych
rozstrzygnięć: Nie ma idealnego godzenia, bo zawsze jest ze szkodą albo dla firmy
albo dla rodziny. (idi 14)
Silnie zaznacza się tendencja wśród pracodawców, ale także rodziców, by oddzielać
pracę od domu, by rodzinę traktować jako sferę osobistą, prywatną, niemożliwą do
spenetrowania przez świat zewnętrzny. Jeden z pracodawców odpowiada np. na
pytanie jak pracownicy radzą sobie z GŻZR, następująco: Radzą sobie, no jakoś nie
widać tego w takim codziennym funkcjonowaniu. Znaczy, nie widać w negatywnym
sensie tego słowa w codziennym funkcjonowaniu firmy. Jednak to jest sfera osobista
tego pracownika, prawda? (idi 4) A inny pracodawca wyraża to dobitniej: Mnie się
podoba sposób zostawiania swojego życia za bramą, ale jakby to do tego doszło… No
nie słyszałem jeszcze, że ktoś wprowadził to w Polsce. (…) Rozdział dokładny jednego
życia od drugiego, bo to jest mimo wszystko, widzi pani, jaka będzie praca u nas, jeżeli
pani będzie miała głowę zawaloną swoimi sprawami osobistymi, swoimi problemami.(idi
5). Ten swoisty separatyzm wyrażany był wielokrotnie: Jeżeli ktoś wywiązuje się ze
swoich zadań, to nie ma znaczenia ile ma dzieci. Moim ideałem by było, jak by to
właśnie miało znaczenie. Życie prywatne jest ważne, ale ono nie musi rzutować na
pracę.(idi 13)
O dobrych warunkach GŻZR respondenci sądzą, że mają one miejsce tam, gdzie firma
lub zarządzający cenią wartości rodzinne. Tam, gdzie rodzina jest ceniona, problem
GŻZR ma szansę być systematycznie i zadowalająco rozwiązywany: Są takie firmy,
coraz częściej się spotykam, ale raczej z większymi takimi jakimiś korporacjami, czy
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firmami, które tutaj są, często oddziały skandynawskich firm, które stawiają na rodzinę
i nawet wspierają, wręcz bardzo się cieszą, jeżeli osoba ma dzieci, uważają właśnie
taką osobę za stabilną, bo już ma rodzinę i jest tutaj, prawda, jest dla nich takim
pracownikiem bardziej bezpiecznym, któremu bardziej będzie zależeć na pracy. (idi 12)
Często też dobre GŻZR respondenci kojarzą z doświadczeniami rodzinnymi kadry
zarządzającej: Mnie się wydaje, że kierownik, który sam ma lub miał dzieci małe
i związane z tym problemy czy trudności, jemu łatwiej jest zrozumieć osobę, która teraz
ma dzieci. Niż panna czy kawaler, którzy przespali zawsze wszystkie noce. I nie wiedzą
jak to jest nie spać po nocach. Tak, że na pewno ma to duże znaczenie, to jeżeli
kierownik sam ma rodzinę i zna te problemy od poszewki. Bardziej jest ugodowy. (idi 3);
Jeżeli ktoś kiedyś się rozchorował i wie jak to wyglądało, no to bardziej to zrozumie niż
ten, kto nigdy nie chorował. I uważa, że po 2 tygodniach jak ktoś jest na zwolnieniu, to
już jest coś podejrzanego, że coś kombinuje. Ja uważam, że to jest osobiste. (idi 11)
Rozumienie GŻZR jako problem dotyczący tylko rodziców jest najczęstsze, jednak
niektórzy badani ujawniają szersze znaczenie tego pojęcia. Rozumieją np. GŻZR jako
łączenie prywatności z publiczną sferą działań jednostki, niekoniecznie rodzica: Też
się słyszy że np. single się czują pokrzywdzone, że muszą więcej pracować. Jest taka
tendencja, że jak się nie ma rodziny, to może się więcej pracować. (idi 13); Zawsze
czegoś będzie brakowało, bo postrzeganie jest inne pracowników, którzy nie mają
rodzin od tych, którzy mają rodziny. Dla części jakiś wyjazd może być atrakcyjny, a dla
innych to jest duży problem, bo woleliby ten czas spędzić z rodziną. Tu jest brak
zrozumienia jednej i drugiej strony. (…) Po to jest HR, żeby była widoczna rodzina,
oczywiście, żeby też nie dyskryminować osób, które rodzin nie posiadają. (idi 19).
Pracodawcy rozumieją też tworzenie warunków do GŻZR w sposób ograniczony.
Traktują je np. jako działanie korzystne tylko dla jednej strony: Powiem tak, że z punktu
widzenia naszej firmy na pewno tego rodzaju stanowiska (specjalistów
wspomagających GŻZR) nigdy by nie powstawały z racji tego, że zatrudniamy za mało
osób, żeby się w ogóle czymś takim angażować i przejmować. Natomiast wyobrażam
sobie, że w większych korporacjach to jak najbardziej. Być może są osoby, które no
jakby próbują dogodzić takim młodym matkom. (idi 32). Jeszcze inaczej, pracownik HR
traktuje GŻZR jako wiązanie rodziny pracownika z firmą: To, jak mówiłam już,
pokazywanie tym dzieciom i młodzieży zakładu pracy, w którym rodzice pracują. To jest
też chyba ważne.(idi 2)
Niemniej jednak, mówienie o rodzinie w pracy jest, w świetle wypowiedzi badanych,
obarczone trudnością, a nawet ryzykiem. Jest to temat drażliwy, dyskretny,
indywidualny. Jedni wybierają powściągliwość i muszą opierać się zakusom firmy na ich
prywatność: Powinno to być raczej dowolne, świadomość pracodawcy, że jeżeli ktoś nie
przyszedł z rodziną (na spotkanie integracyjne), to nie dlatego, że on po prostu się
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wypina na firmę. Pracodawcy powinni pójść na jakieś szkolenia przez psychologów,
moim zdaniem, terapeutów nawet prowadzone, bo to by się na pewno bardzo przydało.
To korporacje wprowadzają wręcz terror tych spotkań integracyjnych i tej rodzinności w
firmie. Czasami przesadzają w drugą stronę… (idi 1). Z drugiej strony, rozmowa
o rodzinie mocno kojarzy się z zagrożeniem: Są też takie firmy, w których na rozmowie
kwalifikacyjnej pada pytanie „Czy ma pani dzieci ?”, „Czy chce pani mieć dzieci?” i jeśli
odpowie tak - to do widzenia. Dla takiego pracodawcy dziecko to już jest kłopot, bo są
zwolnienia.(idi 22)

3.3. WAGA PROBLEMU GODZENIA

Oprócz tego, jak odbywa się godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz jak jest
rozumiane i kojarzone przez badanych, istotne jest, jaką wagę przywiązują do tego
problemu. Czy problem ten jest ważny czy może są symptomy, iż – choć się o nim
mówi i się go zauważa - ma niewielki ciężar gatunkowy dla którejś z grup
respondentów?
W opinii doradców problem ten jest widoczny, werbalizowany, jednak niekoniecznie
ważny na tle innych problemów, z którymi spotykają się pracodawcy. Podstawowy
i powszechny problem przedsiębiorstw, to utrzymanie się zakładu na rynku, a dla
pracownika – utrzymanie się w pracy. Następny z ważnych problemów to zadowalająca
rentowność i pobory. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego zdecydowanie ustępuje
pola tym zagadnieniom. Nawet problem bezpieczeństwa i higieny pracy wydaje się być
ważniejszy niż GZRR: Ale czego my oczekujemy, jeżeli nie przestrzegamy przepisów
BHP, to jak mamy dbać o poczucie bezpieczeństwa i godzenie życia zawodowego
i rodzinnego? (idi17)
W wielu opiniach widać jednak, że dostrzegane są skutki optymalnego GŻZR
w firmie, zazwyczaj miękkie, nie zawsze wyliczalne i dotyczące dłuższej perspektywy:
No, na pewno jest to, że dobre godzenie i ta dobra atmosfera wpływa na jakość pracy,
wpływa na większe angażowanie się w rozwój firmy, w utożsamianie się z zakładem
pracy. Jeżeli jest to ogólne zadowolenie i jakieś podstawy stabilności w tych
układach.(idi 2) Dostrzeganie związku między sukcesem pracowników w godzeniu ról
a rozwojem firmy wskazuje na znaczenie tego problemu w kontekście całokształtu
funkcjonowania przedsiębiorstwa: Zadowolenie po jednej i po drugiej stronie. Bardziej
wydajny pracownik, chętniej przychodzący do pracy, bez stresu, naturalnie
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identyfikujący się ze swoją firmą, naturalnie asymilujący się z firmą. W efekcie to już są
konkretne wyroby, produkty, realizowane cele, które ma firma zrealizować. Bez
dochodzenia, bez stresu, pan kłamie, a dlaczego? (idi 23)
Waga problemu jest też związana z instrumentalnym podejściem do GŻZR, które
prezentują ci, co w warunkach do godzenia upatrują atutów firmy i sposobów na
zatrzymanie pracownika: Wiadomo, na rynku głównie konkuruje się wynagrodzeniem,
nie zawsze możemy konkurować z konkurencją wysokością wynagrodzenia, ale myślę,
że to podejście takie prorodzinne u nas skłania część przede wszystkim młodych osób,
które chcą u nas zostać. Wiedzą, że w sytuacji właśnie powiększenia rodziny, czy opieki
nad dziećmi, na pewno będą mogli liczyć na to, że te godziny nie będą takie… no
muszę pracować od 8 do 16 i nie mam możliwości wyjścia. Ja wiem jak to wyglądało
u mojego męża w banku, miał klucz i nie mógł wyjść godzinę wcześniej, bo miał klucz
i musiał ten bank zamknąć, albo przekazać komuś kody, kto przychodził później i tak
dalej. No to jest charakter pracy i to ma też duże znaczenie. U nas jest ruchomy czas
pracy, więc w zasadzie pracownicy mogą tym harmonogramem czasu pracy tak
żonglować w zależności od swoich potrzeb (idi3)
Zatem waga problemu GŻZR dla pracodawcy zależy od jakości pracownika i jego
pracy: Jeżeli ktoś jest dobry, to ciąża nie będzie przeszkodą w pracy, firma jest stabilna
i tak to wygląda. Z drugiej strony, z wymiany doświadczeń z ludźmi - jest to problem.
Powiem tak: nie pytamy o to ile ktoś ma dzieci, tego staramy się uczyć, ale jak się
pójdzie do jakiejś prostej pracy np. do zbiórki pomidorów, to pytanie o dzieci jest na
porządku dziennym i rzeczywiście zdarza się, że ludzie nie dostają pracy, jeżeli
dziewczyna przyzna się, że ma dwójkę dzieci… Mam wrażenie, że im niżej, tym gorzej
jest w tym temacie, ale to jest taka moja hipoteza (…) Człowiek na wyższym stanowisku
broni się swoimi kompetencjami.(idi13)
Z kolei, dla rodziców, problem godzenia rodziny i pracy zawodowej przedstawia się jako
zdecydowanie priorytetowy. Rodzice zdobywają się na wysiłek, gdy jest on wart
zachodu w świetle ich hierarchii wartości, czyli gdy i praca i rodzina znaczy dla nich
wiele: Wydaje mi się, że to można łatwo pogodzić. Jeżeli się trafi na właściwe miejsce,
to chce się mieć jedno i drugie. Błędem jest robienie takiej dychotomii, że albo jestem
pracownikiem albo wychowuje się dziecko. W tej chwili niewiele spośród moich
znajomych pozwala sobie na trzyletni urlop wychowawczy. Po prostu, za dużo się dzieje
i wtedy się wypada.(idi18). Słowem, jak jest o co walczyć, to się walczy. Jeśli praca jest
celem, to problem GŻZR też jest ważny, bo jego rozwiązania prowadzą do celu.
Ale praca zawodowa jest także środkiem dla tych, którzy na szczycie hierarchii stawiają
rodzinę: Każdy człowiek jest inny i pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego dla
każdego człowieka jest bardzo trudne. Praca jest dobrem samym w sobie
i świadomość, że posiadamy pracę. Jeśli ktoś ma spokojną pracę, to to ma ogromne
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znaczenie na wychowanie dzieci, na trwałość rodziny. Wiele rodzin rozpada się przez
różne układy w pracy. Ludzie sami niszczą sobie życie, wokół nich powstają afery.(idi
23) Czyli gdy rodzina jest celem, to także problem GŻZR jest ważny.
Osobnym czynnikiem jest otoczenie rodziców, z którego płyną wskazówki, co jest
ważne w życiu. Rodzice czują się przytłoczeni presją standardów opieki nad dziećmi
i życia zawodowego, której głównym źródłem jest starsze pokolenie – rodziców,
teściów, szefów. Są to ludzie, którym dawno temu skończyły się takie życiowe
obciążenia, jakie są codziennością młodych rodziców. Zatruwają oni życie młodszym
relacją o wysokim standardzie, który rzekomo sami utrzymywali, tyle, że młodzi nie
mają możliwości rozliczyć ich z tego, jak sami postępowali, gdy mieli dzieci. Poza tym,
jest to zwykle pokolenie, które wychowywało dzieci jeszcze przed transformacją lub tuż
zaraz po niej, gdy warunki pracy i opieki pozarodzinnej były łagodniejsze (Jeszcze
dodam, że taką bruzdą społeczną jest taki nacisk społeczny od dziadków, że kobieta
musi być przy tym dziecku cały czas, ale musi też zarabiać. I musi myśleć, żeby dziecko
miało rozrywki, było wykąpane…) Zatem presja społeczna stereotypów starszego
pokolenia odbija się dodatkowo na wadze problemu GŻZR i jego dolegliwości.
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4. KOMUNIKACJA PROBLEMU GŻZR W FIRMACH I DORADZTWIE

4.1. Świadomość problemu
Problem GŻZR nie jest powszechnie zauważany, uświadamiany i rozważany. Podobnie
jak w potocznym oglądzie, respondenci sprowadzają go do decyzji podejmowanej
w którymś momencie życia – pracować i oddać dziecko pod cudzą opiekę, czy też
przerwać pracę na jakiś czas i zająć się dziećmi: Generalnie rzecz biorąc, jak mam do
czynienia z młodymi rodzicami, to przede wszystkim jakby oczekuję od nich deklaracji,
czy oni chcą wrócić do pracy, czy chcą pozostać w domu, jeżeli chcą wrócić do pracy,
to czy jakby mają świadomość tego, że będą musieli być dyspozycyjni i że to się wiąże
po prostu z pewnymi nowymi, nie za bardzo korzystnymi czasem konsekwencjami.(idi
32)
Tymczasem, problem ten dotyczy nie momentów, ale w zasadzie najdłuższego okresu
w życiu zawodowym jednostek, gdy pojawiają się w rodzinie dzieci i rosną w niej,
dojrzewają, usamodzielniają się. Dla wielu ludzi problem GŻZR nie dotyczy tak długiego
etapu życia, dotyczy co najwyżej okresu, gdy dzieci są najmłodsze.
Respondenci czynią obserwację, że nie mówi się i nie nazywa kwestii łączenia
obowiązków rodzinnych z zawodowymi – problemem: Przede wszystkim jej
(komunikacji) nie ma. Tzn. komunikacja jest, natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ten
temat, nie jest ona tak do końca pogłębiana, tzn. jakby przyjmuje się do wiadomości, że
jest ten problem, ale nie szuka się do końca rozwiązań. (idi 32)
Czasem nawet kłopoty pracownika związane z pracą i domem identyfikowane są jako
wszelkie inne problemy, a nie właśnie problem konfliktu ról. W efekcie – problem
pozostaje nieuświadamiany: Wydaje mi się, że większość osób nie chce sobie
uświadomić, że to może być ich problem.; W świadomości jeśli gdzieś tam przeczyta
artykuł tego typu, czy będzie jakieś szkolenie na ten temat w firmie czy na rynku
zewnętrznym. To nawet jeżeli nie wszyscy od razu będą się chcieli na takie szkolenia
wybrać, czy przyjmą ten artykuł, to może to gdzieś tam zakiełkuje. I może zaczną
myśleć, że to w ogóle jest problem. Bo teraz jakby mamy takie silne parcie na rynek
pracy. Jest taka jakby presja społeczna do pracowania, że człowiek czuje, że musi
odnaleźć się, chociaż w ogóle nie dysponuje narzędziami, więc musi udawać przed
całym światem, że on sobie radzi.(idi 1)
Nieuświadamianiu sobie tego problemu sprzyja sytuacja, gdy w zakładzie pracy
przeważają pracownicy o podobnej sytuacji rodzinno-zawodowej lub po prostu zespół
jest mały. Wtedy, poniekąd, rozumieją się bez słów, sytuacja nie wymusza na
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pracodawcy ani na pracownikach podjęcia regularnego dialogu na temat GZZR: To
jakoś nie ma konfliktów na tym tle wśród grup pewnych, czy w oddziałach, czy
w centrali. Jednak, dlatego może, że to jest ten sam przedział wiekowy, to koleżanki
nawzajem się rozumieją. (idi 2) Nie, raczej się dogadujemy, tak mało nas jest, że
jesteśmy w stanie się dogadać.(idi15)
Inna bariera komunikacyjna na tym polu związana jest ze wspomnianą już tendencją,
by traktować życie rodzinne pracowników, jako temat dyskretny: Bo to dotąd to się to
wszystko odbywało tak jakby intuicyjnie, albo prawda, były problemy rodzinne i nikt
sobie nie zdawał sprawy… Bo to jest też kwestia zaangażowania się w ścieżkę typowej
kariery i wyboru, to są sprawy bardzo indywidualne. (idi1) Prawo regulujące poruszanie
spraw rodzinnych w kontekście zawodowym dodatkowo wzmacnia to zjawisko: Mnie się
wydaje, że w Polsce nie ma takiej kultury wymiany tego typu informacji. Mamy coraz
większy problem z pracą. W sytuacji, która teraz jest na rynku pracy, ludzie będą się
bali poruszania tego typu tematów. Trudno się też dziwić firmom, że same unikają też
takich tematów. (…) W związku z tym komunikacja w takim przypadku jest bardzo
ograniczona, występuje ona w śladowych ilościach. (idi 20)
Jak słusznie zauważa jeden z respondentów, niewłaściwa komunikacja na temat
rodziny zaczyna się od momentu przyjęcia do pracy. Niestosowność pytań o plany
rodzinne i zestaw emocji, które one wywołują u potencjalnego pracownika, przenosi się
potem na dalszą wymianę na ten temat, czyniąc go dyskretnym, trudnym, delikatnym,
niezręcznym: Dużo osób mówi, że pytania o rodzinę padają już na rozmowie
kwalifikacyjnej i one dyskwalifikują. Dużo osób nie wie, jak się zachować w tej sytuacji.
Prawnie wiadomo, że te pytania są zakazane. Jeżeli to pytanie pada już na rozmowie
kwalifikacyjnej, to to już jest niewłaściwy czas i miejsce na to. (idi 21)
Brak regularnego dialogu i oswojenia z tematem owocuje nieporozumieniami
i dodatkowymi kłopotami pracowników i pracodawców: Ludzie często ukrywają swoje
życie prywatne. Boją się w pracy powiedzieć najczęściej o swoich chorobach, o swoich
kłopotach rodzinnych , o tym, że mają kłopot ze współmałżonkiem, często są to ludzie
uzależnieni, którzy wymagają zaopiekowania się i wtedy kombinują, cyganią, uciekają
się do tego, żeby iść na zwolnienie lekarskie, żeby wziąć urlop na żądanie, albo nie
przychodzą po czym mówią, że mieli telefon nieczynny. Chodzi o to, żeby nie stracić
pracy, nie stracić prestiżu. Tak samo kobiety w ciąży są bardzo różne. Jedne
przychodzą i mówią: Jestem w ciąży, proszę mnie zatrudnić. Są też takie, które
ukrywają, że są w ciąży, są też takie, które mówią, że są w ciąży i mówią, żeby je
zatrudnić, ale mówią też, że i tak za miesiąc pójdą na zwolnienie. Ci, którym naprawdę
zależy na pracy, ukrywają swoje kłopoty. Mają bardzo dużą trudność w powiedzeniu
tego że np. muszą odbierać dziecko że szkoły, z przedszkola i kombinują. Mają
trudność, żeby poprosić np. czy mogą 3 dni w tygodniu wychodzić wcześniej,
a odpracują to np. w sobotę. Przychodzą i mówią, że chcą być zatrudnieni na pół etatu.

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012

23

To dla pracodawcy jest bardzo niekorzystne, dlatego, że jak się już kogoś nauczy,
wykształci, to wcale takie pół etatu nie jest wygodne. Dla mnie wygodniejsze jest, żeby
ktoś powiedział np. wyjdę na dwie godziny, a potem wrócę. Najważniejsze jest, żeby
wykonał pracę. (idi 23). Sytuacja ta wskazuje na rozbicie wizerunku pracownika: jeśli
jesteś pracownikiem, to nikim innym. W zakładzie pracy nie ma nie tylko dialogu na
temat obciążeń rodzinnych pracownika, ale nie ma również przyzwolenia by o tym
mówić. W pewnym sensie jest to wskaźnik tego, iż polski pracownik nie jest traktowany
jak człowiek – a więc jednostka wielowymiarowa, pracująca, ale prowadząca też
życie osobiste.

4.2. Dialog o GŻZR i jego rola
Przysłuchując się rodzicom, zarówno pracującym, jak i poszukującym pracy, można
zauważyć ich bezradność w dialogowaniu z pracodawcą na temat GŻZR. Wyraźnie też
zdradzają oni bierny i manipulacyjny styl. Polega on na tym, że niejasno komunikują
swoje potrzeby wynikające z obowiązków rodzinnych, liczą na to, że pracodawca
„domyśli się”, na co liczą, a wreszcie – widzą rozwiązanie w najprostszych
posunięciach, często też bezkosztowych dla nich, a obciążających pracodawcę (np.
żeby mnie zwolnił godzinę wcześniej, bo muszę odebrać dziecko). Nie mają w zwyczaju
negocjowania z pracodawcą zmian w pracy, a więc występowania z określoną
propozycją przetargową (np. chciałam wyjść godzinę wcześniej po dziecko, ale za to
jutro zostanę godzinę dłużej…)
Rodzice często formułują postulat jednostronnej otwartości. Domagają się od
pracodawcy jasnych komunikatów i gry fair, ale sami mają tendencję do ukrywania
faktów o sobie lub co najmniej powściągliwości w informowaniu na swój temat (Ja
pracowałam w firmie, w której szefostwem było małżeństwo i pracował też tam ich syn,
więc to była taka rodzinna firma. Nie chciałam, żeby mnie wypytywali o coś, co jest
moją osobistą sprawą. Chcieli, żebym przyniosła zdjęcia dzieci… Przyniosłam, żeby
sobie nie zaszkodzić. ). Z drugiej strony, otwarta komunikacja na temat własnej rodziny,
to ważny element sprzyjających warunków pracy dla rodzica. (Ja myślę, że pracodawca
powinien wiedzieć, że się ma dzieci, bo wtedy w pracy jest taka luźniejsza atmosfera.
Pracodawca powinien wiedzieć, jaka jest sytuacja rodzinna pracownika, ale powinien
być na tyle taktowny, żeby szanować to, ile pracownik chce mu powiedzieć.)
Z kolei doradcy widzą także ograniczenia komunikacyjne po stronie pracodawców.
Związani prawem, dostrzegają emocje pracowników, ale także są bezradni, nie mają
zbyt wiele instrumentów komunikacji do dyspozycji: Po pierwsze, komunikacja) na
pewno nie jest wystarczająca, bo ludzie boją się utracić pracę. Ludzie bardzo chętnie
opowiadają o swojej rodzinie, ale wtedy gdy wszystko jest Ok. Natomiast rozstania,
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walka o dziecko - wychodzą bardzo późno. Tacy pracownicy są postrzegani nie
wiadomo z jakich powodów jako rozleniwieni, pierwsze wrażanie jest, że nie chce mu
się pracować. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej mody. Trudno jest też pracodawcy
się wypytywać, bo to jest też źle przyjmowane. Jeżeli ja zapytam o dzieci to młodzi
ludzie nie wiedzą co odpowiedzieć. Czy można mieć dzieci czy nie można mieć dzieci.
Trudno jest się afiszować pracodawcy: my tutaj jesteśmy przychylni rodzinie. Ja myślę,
że najlepszym sposobem jest to co było dawniej: jakieś wspólne wyjazdy, imprezy
integracyjne, kiedy koledzy poznają dzieci swoich kolegów i wtedy chętnie dla tych
dzieci pomagają, bo znają te dzieci. Wydaje mi się, że to jest jedyna taka możliwość.
Mnie jest wtedy łatwiej zapytać co - u Tomka słychać, bo ja znam to dziecko.(idi 23)
Doradcy, tak jak badani rodzice, obarczają przede wszystkim pracodawców
odpowiedzialnością za dobrą komunikację na temat GŻZR, ale widzą w tym także rolę
samych pracowników: Myślę, że za to jest odpowiedzialny pracodawca, w sensie
stworzenia takiego dobrego klimatu. Powiedziałabym, że jest odpowiedzialny za
poszukiwanie rozwiązań w 60%, a w 40% - jakby podmiot tych oddziaływań. Zależy
dużo od klimatu, od kultury organizacyjnej. (…)Nie powinien mieć gotowych rozwiązań,
tylko powinien być otwarty na szukanie tych rozwiązań, bo każda sytuacja jest inna,
każda specyfika pracy jest inna. Taka sytuacja, żeby podjąć dialog, nie powinna być
problemem, ale raczej wyzwaniem zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika.(idi13)
Momenty, w których dochodzi do komunikacji między pracownikiem a pracodawcą, to
sytuacje, gdy problem jest już rozwinięty. Jak już wspomniano wcześniej, zwykle
problem zmierza do kryzysu i dopiero wtedy się o nim mówi, z konieczności: Nikt na to
nie jest przygotowany. Ani pracownik na to nie jest przygotowany, ani pracodawca.
Najczęściej ta komunikacja ma miejsce, kiedy coś się dzieje. Nie ma takiego zwyczaju,
żeby rozmawiać, żeby pracownik przyszedł powiedział „ja mam dziecko, dziecko
chodzi do przedszkola, może mi się zdarzyć, że dziecko się rozchoruje.” Nie ma
zwyczaju, żeby rozmawiać, a to też dlatego, że temu też nie sprzyja prawo, nie ma
unormowania tych stosunków. Na to nikt nie zwraca uwagi. (idi 23) Oczywiście, są też
pozytywniejsze przykłady: Komunikacja w takich dużych firmach zawsze jest
problematyczna. Natomiast bardzo dużo tutaj nad nią pracujemy i jestem naprawdę
bardzo zadowolona w porównaniu do tych wszystkich firm, których wcześniej
pracowałam. Mamy komunikację bardzo otwartą …) i tu się spotykamy. No i też na
takich spotkaniach się ogłasza np., że wraca z macierzyńskiego tam Zosia, albo, że
lada chwila ktoś w związku z macierzyńskim nas opuści i zastąpi ją ktoś tam do czasu
jej powrotu itd., albo, że ktoś tam będzie pracował z domu… Więc to jest w miarę jasne.
To nie jest tak, że ktoś znika i w kuchniach są rozmowy, a co się z kimś stało, czy
wraca, czy nie wraca. Tylko to jakby wszystko na bieżąco, no i jest wiadomo i jesteśmy
informowani.(idi 28)
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Jednostronna i kryzysowa komunikacja – gdy rodzice informują pracodawcę
powściągliwie i dopiero, gdy problem jest nabrzmiały – nie zadowala pracodawców.
Oczekują oni partnerskiego stosunku pracownika – że bierze pod uwagę interes firmy,
w której pracuje i dostarcza ważnych informacji na czas: Tylko oczywiście musi tu być
też dobra komunikacja. Żeby pracownik też dużo wcześniej o tym powiedział, że coś
takiego planuje. I wtedy nie ma problemu, kierownik zespołu jakoś sobie tą pracę
rozdzieli. No bo projekt ma swoją cenę, ma swoje kary umowne i to wszystko musi być
zrobione w terminie.(idi 3)
Także pracodawcy szukają sposobów na poprawę komunikacji problemów GŻZR
w firmie. Szukają takich instrumentów, by temat GŻZR przestał być niezręczny
i zagrażający dla pracownika: Może wprowadzenie kwartalnych spotkań pracowników
z pracownikami z firmy. Z dostawcą. Inna forma niż zeszyt skarg i wniosków, całkowicie
inna, jak nie wiem, czy w formie maili, czy informacji, czy propozycji (…)Dla pracodawcy
nie, ale dla innych anonimowa. Czyli na przykład, jeżeli pani by chciała wysłać do szefa
naczelnego informację, to on wie, że to trafiło od pani, ale nie, że jeszcze 5 innych osób
po drodze się dowiedziało, że jest to pomysł pani, bo jeżeli pani przekaże go trzem
przełożonym, to druga osoba przełożona może go zinterpretować jako swój pomysł,
a pani będzie wykonawcą tego pomysłu, ale nigdy nie będzie wykazane, że jest to pani
pomysł. A to tworzy znowu kreatywność, pomysłowość i chęć do działania, milszej
i lepszej pracy. (idi 9)
Doradcy szczególnie podkreślają, iż rozumieją, jak wiele zależy od komunikacji.
Wskazują na owoce dobrej komunikacji: Ważna jest otwartość, dobra komunikacja.
Ważny jest też taki dobry balans między życiem rodzinnym a pracą. Pracownik, który
żyje tylko pracą, wbrew pozorom nie jest dobrym pracownikiem, bo się szybko wypala,
nie ma żadnej odskoczni. Żyjąc dla pracy, nie ma takiej motywacji zewnętrznej.(idi 13)
Rodzice zauważają kompletny brak form zorganizowanego dialogu społecznego
w kwestii godzenia ról. Sprawa godzenia jest w odbiorze społecznym – indywidualna,
partykularna, niemal wstydliwa. Jak w samym wspieraniu godzenia brak jest
systemowych rozwiązań, tak również w społecznym dialogu na ten temat nie ma
żadnych rozwiązań systemowych (Ja cały czas studiuję, co się dzieje w internecie i nie
spotkałam, żeby było coś takiego, żeby na jednej sali byli i pracodawcy i pracownicy.
Oczekiwałabym takiego spotkania, gdzie przychodzą i pracodawcy i pracownicy, gdzie
jedna i druga strona przychodząc przygotowanemu mogłaby powiedzieć o swoich
lękach, obawach związanych np. z zatrudnianiem osób, które mają dzieci i nie
pracowały, i tak samo druga strona.).
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5. ROZWIĄZANIA PROBLEMU GŻZR – PRAKTYKA, POMYSŁY, POSTULATY

Badani respondenci sformułowali wiele postulatów, a także opowiedzieli o pomysłach
i swoich wyobrażeniach, które dotyczą rozwiązań problemu GŻZR. Uporządkowano je
ze względu na stronę problemu, której dane rozwiązanie najbardziej dotyczy lub do
której jest adresowane jako konkretne działanie.

5.1. Zmiany po stronie pracownika i rodziny
NISKA ELASTYCZNOŚĆ NIEPRACUJĄCYCH RODZICÓW
Wielu rodziców niepracujących zawodowo, głównie matek, jest zaangażowanych niemal
w 100 % czynności domowych. Prowadzą dom według swoich standardów, zwykle
wysokich, gdy jedno z nich nie pracuje zawodowo, by poświęcić się rodzinie (czyli: dom
na błysk, dzieci zadbane i dopilnowane, wyrafinowana domowa kuchnia etc.). W chwili,
gdy pojawia się perspektywa pracy zawodowej, poważną barierą przed podjęciem jej
lub godzeniem jej z rodziną jest sztywność wyobrażeń nt. standardów swojego domu.
Zmiana, która następuje, oznacza dla powracających na rynek pracy rodziców
dołożenie do dotychczas posiadanych obowiązków – pracy zawodowej. Nadal trzeba
dbać o dotychczas utrzymywany poziom prowadzenia domu, a dodatkowo podjąć
pracę. Nie dochodzi zatem do rzeczywistej reorganizacji, a jedynie do zwiększenia
obowiązków. To powoduje przeciążenie i demotywuje do pracy zawodowej. Rodzice
bronią się przekonaniem, że obniżenie standardu jest katastrofą (Ja właśnie tak
chciałam pogodzić jedno z drugim, ale przekonałam się, że to się tak nie da. Albo się
jedno robi dobrze, albo drugie. Można robić obydwie rzeczy, ale byle jak.).
Brakuje elastycznego myślenia o tym, jak może wyglądać własne gospodarstwo
domowe. Ten brak elastyczności współgra z perfekcjonizmem głównie kobiet, żon
i matek, w prowadzeniu domu i przekonanie, że na tym polu zmiany są możliwe tylko na
gorsze. Dopiero podjęcie pracy i utrzymanie jej oraz satysfakcja, która z niej płynie,
zmienia tę sztywność, doprowadza do zbawiennych przewartościowań (Może jedzenie
się pogorszyło, bo od czasu do czasu są pierogi z pierogarni. Trzeba trochę wyluzować
i obowiązki trochę rozdzielić po domownikach, jeżeli jest to możliwe, no i nie wymagać
od siebie za wiele w sensie, że nie musi się tak błyszczeć.). Jest to jednak zamknięte
koło, które może zostać przerwane
pozytywnym doświadczeniem pracy
zawodowej, takim jak np. „bezpieczny staż” (np. z zapewnioną opieką nad dziećmi lub
krótszym czasem pracy).
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NIEPRZECHODNIOŚĆ OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH
Rodzic, który nie pracuje zawodowo i zajmuje się dziećmi, kiedy usiłuje przekazać
część obowiązków drugiemu rodzicowi, by go wdrożyć w nie i uwolnić się od nich, aby
móc podjąć pracę, oddaje je jako swoje własne obowiązki. Niegdysiejsze przypisanie
mu w rodzinie jakichś obowiązków wciąż działa. Trudno się od nich uwolnić, bo są
„jego/jej”. Jest to rodzinna bariera w powrocie do pracy zawodowej - raz podjęty
obowiązek rodzinny przywiera do danego rodzica, jest z nim identyfikowany i trudno go
przekazać, gdy sytuacja się zmienia. To kolejny powód przeciążeń, na które narażeni
są rodzice powracający na rynek pracy. Ponadto, zadanie oddelegowania tego
obowiązku innemu członkowi rodziny, staje się dodatkowym obciążeniem tej osoby,
która się go pozbywa. Żona, która podejmuje pracę, chcąc zaangażować męża
w odbieranie dziecka z przedszkola, musi go w to wdrażać i egzekwować wykonanie,
co stanowi dla niej dodatkowe zajęcie. Nie ma obowiązków „rodzinnych”, zawsze są
one czyjeś. Rozwiązanie tego problemu wiąże się z koniecznością zmian w całej
rodzinie, a nie tylko zmianą w nastawieniu potencjalnego pracownika.

5.2. Rozwiązania po stronie doradcy zawodowego

DEFICYTY WIEDZY O GŻZR
Doradcy zawodowi, biorący udział w badaniach, dość powszechnie wyrażali opinię, iż
tematyka GŻZR nie należy do rozwiniętych i dobrze poznanych obszarów
w polskiej rzeczywistości rynku pracy. Niektórzy traktowali problem GŻZR wręcz jako
novum. Jako tematyka dopiero początkująca, GŻZR to pole, na którym doradcy widzą
wiele deficytów wiedzy, a także przyznają się do własnych niewielkich doświadczeń:
Myślę, że coś nowego wprowadzanego na rynek, zwykle budzi opór i wymaga to czasu.
Myślę, że klienci korzystaliby z tego typu porad, bo życie rodzinne jeżeli chodzi
o informowanie pracodawcy, stanowi duży problem dla tych osób, które szukają pracy.
Nie wiedzą jak informować pracodawcę, jak sobie z tym radzić. (idi 21)
Mimo istnienia już w prawie zmian umożliwiających stosowanie elastycznych form
pracy, nie wszyscy doradcy są dobrze zorientowani w tych możliwościach. Jakaś ich
część jest przekonana, że w zasadzie wybór rozwiązań jest niewielki: (pytanie
ankietera) Co pani sądzi o tym, żeby doradcy zawodowi podpowiadali rozwiązania
firmom i pracownikom na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego? - Jeżeli by
istniał wachlarz możliwości, to dlaczego nie. Teraz nie mamy z czego czerpać. (idi 22)
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Praktyka rozmów z doradcą, o której wspominali badani, pokazuje też, że tematyka
GŻZR pojawia się w szczątkowym rozmiarze, głównie wtedy, gdy wywoła ją sam klient.
Nie mieści się ona w standardzie usługi doradczej: Przede wszystkim staram się
dowiedzieć jak długo jest bez pracy, jakiej pracy szuka, na jakim stanowisku, jakie ma
umiejętności, jakie ma doświadczenie, tak, żeby mu pomóc w tym, gdzie się udać po tą
pracę, jakie dokumenty przygotować, jak ewentualnie podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe. (pytanie ankietera:) Jakie informacje powinna pani uzyskać, gdy klient
zostaje rodzicem lub podejmuje opiekę nad dzieckiem? Czy są takie specjalne
informacje? - Nie mam takich doświadczeń. Miałam jedną taką panią, która szukała
pracy, ale już była mamą. Tutaj problemem było zostawienie dzieci z kimś, opieka nad
nimi. (idi 21) Doradca zawodowy, jedyne co może zrobić, to doradzić jak rozmawiać
z pracodawcą. (idi 20)

NIEJASNA FUNKCJA DORADCY ZAWODOWEGO
Dosyć powszechna praktyka pracy doradców zawodowych związana jest z krótkim
i nie podtrzymywanym kontaktem z klientem. Innymi słowy, odbywa się często tylko
jedna rozmowa doradcy z klientem. Trudno w takim układzie o dobre warunki do
wypracowywania wspólnie rozwiązań, także wobec problemu GŻZR: Tak jak ja już
powiedziałam wcześniej, nie umiem powiedzieć, jaki tutaj jest finał tych sytuacji,
ponieważ ta osoba musiałaby przyjść do mnie i wrócić do minie, i ja musiałabym po
prostu wiedzieć jak się dany etap zakończył.(idi1)
Widać też, że typowy klient doradcy nie wie, z jakim problemem przychodzi. Do
doradcy zawodowego idzie się na rozmowę z niesprecyzowanym oczekiwaniem,
w niejasnym celu uzyskania pomocy. To dodatkowa trudność: I często okazuje się, że
studenci nie potrafią tak do końca zadeklarować swoich oczekiwań. Przychodzą,
a jakby wychodzą zupełnie z czymś innym niż przyszli. (idi 1)
Jeszcze jedna trudność, to społeczny wizerunek doradcy zawodowego, nie zawsze
pozytywny: Umówmy się też, że jest takie nastawienie w społeczeństwie, że doradcy
zawodowi, to jest taka mowa trawa i wiadomo o co chodzi, i po co to?(idi1)
W kontekście tych obserwacji można zauważyć, że przedłużenie kontaktu z doradcą
umożliwiłoby pracę nad problemem GŻZR, który teraz nie mieści się raczej w tym
kontakcie.
TO MOŻE BYĆ ZADANIE DLA DORADCY
Doradcy biorący udział w badaniu, deklarowali zainteresowanie konkretami
umożliwiającymi pracę z klientem nad problemem GŻZR. Przywoływali własne praktyki,
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które zmierzają w kierunku pracy nad problemem GŻZR z klientem: Doradcy zawodowi
muszą mieć wiedzę odnośnie tego, prawda? W jaki sposób godzić. I to zarówno ze
strony psychologicznej i psychologiczno-społecznej, jak i po prostu od tej strony takiej
praktycznej. W jaki sposób można to praktycznie zrobić, czy np. zapewnić opiekę
dzieciom. Tak, że ja tak ze swojej strony wiedząc, bo akurat mam z konkretnego rejonu
osoby, więc staram się dowiedzieć, jakie są możliwości. (…) Staram się też czasami
rozmawiać z mężami czy innymi członkami rodziny, jeszcze to z reguły konsultuję
z psychologiem, albo psycholog z nimi rozmawia, tak żeby przekonać czy przedstawić
argumenty za tym, żeby kobieta np. podjęła pracę. (…)Tak, że tutaj zadanie doradcy
zawodowego jest duże, z tym, że, no mówię, też jest to możliwość działania tylko na
ograniczonym terenie.(idi 12)
Doradcy formułowali też postulaty szkoleniowe i organizacyjne: Mogliby to być
doradcy zawodowi, którzy zajmowaliby się godzeniem tego życia zawodowego
i rodzinnego i stanowiliby też takie wsparcie emocjonalne dla tego pracownika
i pracodawcy. Fajnie by było, gdyby istniały jakieś programy profilaktyczne, szkolenia
dla firm. Dobrze by było, żeby dostarczano jakiś porad prawnych, żeby pracodawca
i pracownik wiedział jak to wszystko ma wyglądać. Może psycholodzy w tym zakresie
mogliby pomóc. (…) Dobrze by było, żeby ci doradcy byli przeszkoleni w odpowiedni
sposób. Może jakieś projekty, które by działały w tym zakresie.(idi 21)
Doradca zawodowy jest też spostrzegany jako obiekt względnie niezależny,
bezstronny i jako taki mógłby z powodzeniem wspomagać rozwiązywanie problemu
GŻZR: Jak najbardziej (mógłby się tym zajmować) dział personalny, który rzadko się
w ogóle tym zajmuje i coraz bardziej jakby powiększa ten dystans między pracownikami
zakładu, a pracownikami działu personalnego, nie wiem, czemu się tak dzieje. (…)
W ogóle uważam, że takie stanowisko jak doradca zawodowy czy też ktoś, kto jest
mediatorem na przykład między pracownikami, nie jest w żadnych strukturach
powiedzmy między kierownikiem, a danym pracownikiem, takie stanowisko byłoby
fajne.( idi 6); Wywiad środowiskowy niezależny. Ale niezależny całkowicie ode mnie,
pracodawcy. I taka osoba opracowuje, czyli powiedzmy sobie, rozmawia z daną osobą,
która ma problemy te i te, i damy radę to stwierdzić, damy radę to wprowadzić. No to by
było fajnie.(idi 5)

5.3. Możliwości rozwiązań – zmiany w firmie
GŻZR – NORMALNY PROBLEM
Cennym głosem, od którego warto zacząć wyliczanie możliwych rozwiązań problemu
GŻZR, jest opinia, że do tego problemu trzeba podejść jak do każdego innego,

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012

30

normalnego problemu środowiska pracy – systematycznie: Dobrze by było, gdyby było
zorganizowane takie zaplecze socjalne. Jeżeli mamy np. wypadek w pracy, to możemy
korzystać z jakiejś pomocy, wsparcia. Jeżeli zostajemy rodzicem, to fajnie byłoby mieć
też takie wsparcie, gdyby była taka osoba, która zaproponowałaby nam jakiś wachlarz
propozycji, z których możemy wybrać coś dla siebie, co ułatwi nam takie codzienne
funkcjonowanie. (idi 17) Widać w tej opinii tendencję, by z tematu niezręcznego
i pozostawionego bez standardowych rozstrzygnięć, uczynić temat codziennej troski
w przedsiębiorstwie, z całym arsenałem lokalnych i systemowych rozwiązań.
Poniekąd, badani wskazują miejsca, które mogą służyć za wzorce stosowania
rozwiązań problemu GŻZR. Są to „bastiony” godzenia ról zawodowych i rodzinnych
w naszej społecznej rzeczywistości, głównie - instytucje budżetowe. Tam, gdzie nie
chodzi na co dzień o zysk i gospodarowanie, pracodawcę stać na luksus zapewniania
pracownikom dobrych warunków do godzenia. W opinii badanych rodziców, zdarza się
to też w III sektorze. Co ciekawe, rodzice nie wiążą tego z samym sektorem
społecznym, lecz z poziomem przestrzegania prawa. Najbardziej newralgicznym
obszarem jest sektor gospodarki. (Moja starsza siostra pracuje w urzędzie, gdzie
przestrzegają prawa, dlatego też godzi. Jak urodziła dziecko, miała już umowę na czas
nieokreślony, więc nie bała się o rozwiązanie umowy. Później przeszła sobie na pół
etatu. Fakt, że wszystko oddawała niani, ale mogła sobie na to pozwolić. Pół dnia była
w pracy i pół dnia i weekendy z dzieckiem. Teraz już pracuje na cały etat. Teraz znowu
jest w ciąży i jest na L4 i znowu może tak samo zrobić, bo wszystko tam jest
przestrzegane.)

ZASTĘPCZA OPIEKA NAD DZIEĆMI
Jakimś rozwiązaniem dla firm, które chcą wspomagać pracowników w GŻZR, a nie stać
ich na własne przedszkole czy żłobek, jest „przedszkole składkowe”, gdzie kilka firm
jednoczy się dla powołania nowej placówki
dla dzieci. Inne rozwiązanie, to
sponsorowane miejsca w przedszkolu, gdy firma rezerwuje sobie na określonych
warunkach finansowych w danym przedszkolu pewną ilość miejsc dla dzieci swoich
pracowników: Problem jest z przedszkolami i żłobkami, tutaj jednak są bardzo
przepełnione. Gdyby może biuro miało własne albo możliwość gdzieś założenia, czy
poprowadzenia, czy współfinansowania takiego miejsca, czy żłobka, czy przedszkola, to
przypuszczam, że w 99% to byłoby duże ułatwienie dla pracowników.(idi 3)

RZECZNICY GŻZR
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W firmach, dla tematu tak specjalnego, bo osobistego i delikatnego, jakim jest GŻZR,
pożytecznym rozwiązaniem byłaby dodatkowa funkcja (społeczna?), pełniona przez
któregoś pracownika (mąż zaufania?), związana z mediacją rozwiązań problemu GŻZR:
…Stworzenie takich stanowisk, kogoś pomiędzy kierownikiem, a pracownikami, znaczy
takiego lidera, który (…) rzeczywiście jest również pracownikiem, wykonuje tą pracę,
natomiast jest pewnego rodzaju takim mediatorem, nie trzeba się z każdą sprawą
zwracać do kierownika, który zarządza powiedzmy zespołem 20 osób, tylko tam gdzieś
jest w tym zespole również lider, który zajmuje się tą komunikacją z osobą, która no
zajmuje się już innymi obowiązkami, czyli jest osobą zarządzającą. (idi 6)

COACHING GŻZR
Ciekawe, że instrumentarium i idea coachingu została przywołana przez badanych jako
możliwe rozwiązaniem problemu GŻZR: Modny jest coaching. Bardzo. Aż za bardzo
i jest trochę pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o to, czym jest coaching, czyli te
komercyjne np. zakłady rozumieją coaching jako połączenie z monitoringiem, że jest to
osoba, która była na danym stanowisku, czy też zna konkretną branżę i w ten sposób
jakby ukierunkowuje danych pracowników, w dążeniu do osiągnięcia jakichś celów.
Natomiast to coachingiem nie jest. Tylko już taki mentoringiem, że osoba wie, (…) jak to
powinno być zrobione, zna się na tym i w ten sposób no siłą rzeczy, w jakiś sposób
kieruje w danym kierunku, daną osobę.(idi 6)
Taki prawdziwy coaching powinien być zdaniem badanych niezależny od firmy, dla
której pracowników jest świadczony: To musi być bardzo dobry doradca zawodowy.(…)
Tak, ale to musiałaby być osoba, która byłaby takim audytorem, przybywająca,
obserwująca system pracy, sposób pracy, nie na podstawie dokumentów, tylko jako
zatrudniona na okres na przykład sfinansowany przez urząd miasta. .. (idi 9)

ODNOWIONY HR
Także działy HR mogłyby pracować nad problemem GŻZR w przedsiębiorstwie,
szczególnie, że często ich pracownicy mają dobre przygotowanie: Musielibyśmy mieć
większą swobodę, poszerzony zakres obowiązków, gdybyśmy mieli możliwość
współpracy z innymi pracownikami, to ja uważam, że to jest fajna inicjatywa. My
jesteśmy zazwyczaj po studiach podyplomowych, mamy podstawy z zakresu
psychologii, pedagogiki, więc dlaczego nie wykorzystać tego.(idi 17); Myślę, że działy
personalne mają tutaj dużą rolę, zajmując się potencjałem i możliwościami pracownika,
kształceniem go, wytyczaniem jego dalszej ścieżki, podkreślaniem, czy to jest cenny
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pracownik czy nie cenny. Czy warto coś dla niego poświęcić, żeby go zachować w tej
firmie. Tu działy personalne, czy doradcy zawodowi spełniają taką rolę.(idi 22); Raczej
działy HR to robią. W takiej roli występuje HR. Tu raczej ktoś przychodzi się mnie
poradzić i to raczej HR jest w ten sposób postrzegany. (idi 28)
Pracownicy personalni i kadra zarządzająca powinna też pracować nad zmianą o
miękkim charakterze. Narzędziem tej zmiany jest na pewno komunikacja: To jest to, co
powiedziałam: budowanie klimatu zaufania, lojalności. To jest chyba to. Oprócz tego
dyskusje na ten temat.(idi 18)

KOMUNIKACJA GŻZR
Wnioskiem już wcześniej się nasuwającym i znajdującym częste odzwierciedlenie
w wypowiedziach badanych, jest postulat regularnej, skutecznej i podtrzymującej
komunikacji wewnętrznej nt. GŻZR: Jeżeli mamy do czynienia z dobrymi przykładami,
to dlatego, że firma stworzyła pewien sposób komunikacji wewnętrznej, gdzie ludzie nie
boją się rozmawiać z szefem na temat swojej sytuacji rodzinnej. Ten sposób
komunikacji jest w dużej mierze warunkowany przez szefostwo, natomiast nie ma tu
standardu, duże korporacje dążą do wypracowania standardów, natomiast jest to
skuteczne na papierze, a w praktyce to nie działa. Ze strony pracownika zachodzi
pytanie czy potrafi on rozmawiać otwarcie ze swoim szefem. Zdarza się tak, że
pracownik ukrywa przed dyrektorem informacje związane ze swoją sytuacją rodzinną.
Jest tu bardzo ważna kwestia wzajemnego zaufania. (idi 20)
Badani rodzice przytaczają wiele przykładów „dobrych” i „złych” warunków godzenia ról.
Zawsze jednak konstatują, że możliwości godzenia zależą od człowieka, od tego jakie
szef ma doświadczenia z własną rodziną, jakie ma nastawienie, kulturę osobistą,
wartości i jak się potrafi komunikować: Ja np. pracowałam w takiej firmie, gdzie był
szef, któremu można było powiedzieć, że mam chore dziecko i że przyjadę godzinę
później, o ile zdarzało się to sporadycznie. Sytuacja się zmieniła, jak został zmieniony
dyrektor, szefowie zostali odsunięci. Nade mną została szefowa, która miała dwójkę
dzieci, ale wtedy zaczęły się zwalniania kobiet, która urodziły dwójkę dzieci. Mówiła
o swoich dzieciach, ale inne dzieci nie były mile widziane. Przestała już obowiązywać
polityka prorodzinna.)( Ja wiedziałam, że będę miała problemy z utrzymaniem ciąży i że
będę musiała iść do szpitala na samym początku ciąży. Zdecydowałam się przyznać
o swoich planach. Trafiłam na dyrektora, którego żona miała podobne problemy. On
zrozumiał moją sytuację. Powiedział: Ano, będziemy cię wspierać.
Z drugiej strony, firmy powinny coś robić nie tylko dla zmiany mentalności
zarządzających, ale też pracowników, np. spopularyzować urlopy tacierzyńskie: Ja
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myślę, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kwestię równouprawnienia płci, to jakby to też
się przełoży na to, żeby ojcowie mogli korzystać z takich samych praw jak matki. Już
jesteśmy przy tacierzyńskim, ale to i tak jest mało. Jeżeli to będzie obojętne, które
z rodziców jest na urlopie, to jakby zmieni się pogląd.(idi 17); Jeżeli pracodawcy by się
przyzwyczaili, że albo kobieta albo mężczyzna na jakiś czas im znika, to wtedy byłoby
mniej dyskryminacji kobiet. Jeżeli w firmie mężczyzna idzie na L4, bo trzeba zająć się
dzieckiem, to komentarzy jest naprawdę bardzo dużo.(idi 18)

5.4. Możliwości rozwiązań – zmiany zewnętrzne

Jeszcze osobną kategorią rozwiązań problemu GŻZR – potencjalnych i aktualnych – są
postulaty dotyczące szerszego otoczenia przedsiębiorstwa.
Pojawia się, nie jeden raz, wyraźna sugestia, że rozwijanie tematyki GŻZR i doradztwo
w tym zakresie, powinno być umiejscowione na zewnątrz przedsiębiorstw, z różnych
względów.
Pierwszy z nich to koszty. Rozwój tematyki GŻZR powinien być finansowany przez
budżet państwa: Uważam, że firmy tego nie powinny robić! Proszę panią, w żadnym
wypadku! (…) Firma z samej definicji jest nastawiona na wytwarzanie jakiś efektów, na
rentowność. I obciążanie firmy takimi rzeczami to się mija z celem, bo tu nie jest
Caritas. (idi 10); Tylko dla firmy to są dodatkowe koszty. Musiałby pracodawca stworzyć
oddzielny dział tym się zajmujący. Jakiegoś doradcę rodzinnego. Państwo powinno dać
jakieś dofinansowanie w tym zakresie. Ktoś musiałby inny finansować tego doradcę niż
pracodawca. (idi 22); To jest bardziej związane z polityką państwa. Brakuje jakiejś
konkretnej polityki, która by określała priorytety. Jeżeli państwo stawia na rozwój
rodziny, to automatycznie powinny iść za tym pewne działania. (…) Ja widzę
największe możliwości po stronie rozwiązań systemowych, czyli zapewnienie pewnego
wsparcia zarówno pracownikom jak i firmie. Nie chodzi o opłaty, ale ściągnięcie
pewnych obciążeń. Gdyby taki gest nastąpił ze strony państwa, to by to diametralnie
zmieniło sytuację na rynku pracy i na pewno oczyściłoby to rynek z ludzi, którzy
zatrudnieni są na czarno. Ten czarny rynek będzie się powiększał, a firmy w sytuacji, że
ktoś jest niedostępny w firmie, będą dążyły do czyszczenia tych etatów. Uważam, że
rozwiązaniem tego typu sytuacji jest udzielenie pewnych ulg podatkowych w przypadku,
gdy dany pracownik jest na urlopie wychowawczym i jest on utrzymywany, oraz
zobowiązuje się, że po tym urlopie wróci do pracy. Samo doradztwo może tutaj bardziej
ułatwić komunikację, natomiast firma i tak kieruje się jakimś własnym rachunkiem
ekonomicznym, dlatego mówienie, że potrzebny jest jakiś dialog. Jest to tak naprawdę
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omijanie problemu. (idi 20): Ja uważam, że bez rozwiązań na szczeblu rządowym nic
się nie da zrobić. Dopóki nie będzie świetlic, przedszkoli, jakichś kół zainteresowań,
dopóki nie będzie takiej integracji, gdzie będzie można połączyć pracę z życiem
rodzinnym, to zawsze będzie oparte na dobrej woli i na takim ludzkim podejściu. Ja
uważam, że pracodawcy, którzy przejmują socjalne funkcje państwa, by mieli jakieś ulgi
podatkowe, żeby była również motywacja.(idi 23)
Poza tym, problem GŻZR, ze względu na swoją wagę i powszechność, powinien być
przedmiotem społecznej, a nie partykularnej, prowadzonej w danym
przedsiębiorstwie, debaty: To musi raczej być tam jakaś obopólna zgoda, czy działanie
różnych instytucji, czy prawda socjologowie, czy psycholodzy, którzy mogliby się w to
zaangażować. Instytucje różnego rodzaju społeczne, instytucje publiczne. Może
powinien być jakiś tam dialog publiczny pomiędzy osobami zainteresowanymi czy
instytucjami zainteresowanymi. (idi12)
W wyniku tej społecznej debaty powinny zostać wprowadzone zmiany prawne, które
zlikwidują różne niejasności i uczynią temat GŻZR mniej niezręcznym i dyskretnym:
Powinno się zaczynać od głowy. Jeżeli się nie zmieni ustaw, rozporządzeń, to jesteśmy
bezsilni. Teraz np. bardzo się bulwersujemy, gdy ktoś nas pyta o życie rodzinne, a
z drugiej strony chcielibyśmy, żeby firma nas w tym wspierała. Trzeba się na coś
zdecydować. Tu muszą być przepisy, które to w jakiś sposób uporządkują.(idi 17)
Oprócz państwa, adresatem oczekiwań społecznych podjęcia tematyki GŻZR jest też
samorząd: Ja myślę, że tutaj dużą rolę powinien odgrywać samorząd. Ci wszyscy
pracownicy są mieszkańcami gmin, miast, wiosek, powiatów, którymi zarządza
samorząd. To jest takie ogólne promowanie kultury. (…) Tam powinni znaleźć
zatrudnienie tacy organizatorzy życia poza pracą, a jednak związanego
z przedsiębiorstwem, z tym co robi. To również różni szkoleniowcy, których praca też
się na to nakłada. To też jest kwestia zwyczajów, mody, przepisów. (idi 23)
Ważna jest też niezależność takiej usługi i nie kierowanie się konkretnym interesem
czy to firmy, czy pracownika: Takie stanowisko, które nie jest do końca zaangażowane,
może to być konsultant zewnętrzny, który zupełnie nie jest związany z firmą, ja to widzę,
jak właśnie w tych projektach outplacementu kierownicy doceniają, że jest taka osoba.
Że można do niej przyjść i ona nie jest absolutnie związana ze strukturą firmy. Czyli nie
będzie tutaj myśleć o interesach pracodawcy, będzie bardziej myśleć o interesach
pogodzenia pewnego rodzaju ról, pewnego rodzaju jakby wartości, czy też oczekiwań
ze strony jakby pracowników. (…) Coś na zasadzie dyżuru, powiedzmy
cotygodniowego, gdzie każdy pracownik może przyjść, to wszystko zostaje między nimi.
Ktoś na zasadzie konsultanta, który absolutnie nie wchodzi w strukturę firmy. Jest to też
jakby dobre z tego punktu widzenia, że osoby długo pracujące, chociaż niekoniecznie
długo, bo rok już wystarczy, w danej firmie zaczynają posługiwać się pewnego rodzaju
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jakby językiem również rozumianym tylko i wyłącznie w danym zakładzie, co też
ogranicza jakby potem wejście do innej pracy. (idi 6); Mi się wydaje, że obszar jest na
tyle wrażliwy, że nie wyobrażam sobie, żeby zatrudniać mediatora. Trzeba zacząć od
zmiany świadomości. Jeżeli by była nawet jedna infolinia w Warszawie to mi się wydaje,
że ona by wystarczyła.(idi 18)
Powyższy wymóg niezależności może, zdaniem niektórych, spełniać III sektor: Cała
nadzieja jest w jakichś fundacjach, stowarzyszeniach, które by propagowały taką ideę.
Tak, samo z siebie - nie ma środków na to. Ja sądzę, że na pewno ktoś o tym myśli, ale
trudno jest to przełożyć na praktykę, jeżeli nie ma na to środków, nie ma osób, które by
prężnie działały. Niektóre grupy zawodowe są zaniedbywane , nie ma odpowiedniego
wsparcia przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (idi 17); Odpowiedzialni powinniśmy
być za to wszyscy. (…) Dobrze by było gdyby byli jacyś mediatorzy czy jakieś instytucje
pozarządowe, które zajmowałyby się problematyką wiedzy na ten temat i wśród
pracowników i wśród pracodawców, takie organizacje, które pomagają pracownikowi
powrócić do pracy po urlopie wychowawczym. Może organizacje pozarządowe to
powinny przejąć. (idi 21)
Także co do otoczenia społecznego badani formułowali oczekiwania związane
z komunikacją: Przydałaby się kampania społeczna wśród szeroko rozumianych
pracodawców, nie tylko przedsiębiorców, żeby im powiedzieć, że zadowolony
pracownik to lepszy pracownik. Ja myślę, że coraz bardziej się szanuje dobrych
pracowników i dobrych specjalistów. Ten proces się zaczął. Myślę, że przydałaby się po
prostu jakaś dobra kampania społeczna. (idi18)
Osobną grupą postulatów były uwagi o zwiększeniu dostępu do opieki
pozarodzicielskiej dla dzieci, a nawet o polepszeniu infrastruktury transportowej: Jak to
poprawić? Przyspieszyć remonty dróg, żeby były krótsze dojazdy.(idi 19)
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5.5. Okoliczności sprzyjające GŻZR

Wszystkie wskaźniki poddane ocenie respondentów uzyskały wysoki lub średni wynik
(powyżej 4 w skali 1-7), co wskazuje na ich związek, w opinii badanych, z tworzeniem
warunków do optymalnego GŻZR. W zestawieniach zaznaczono jaśniejszym tłem
najwyższe oceny, zaś ciemniejszym – najniższe.
PRACA
WSKAŹNIK

wyniki
z FGI
1. równe szanse dla obu płci
6,1
2. równe prawa dla wszystkich pracowników
5,6
3. swobodny wybór form pracy przez pracownika
5,7
4. zakres wyboru (wielość form pracy)
5,6
5. w
firmie
funkcjonuje
zarządzanie 4,9
różnorodnością
6. odpowiedzialność
jest
rozłożona
na 5
pracowników
7. stanowiska pracy są zastępowalne
5,9
8. firma ma dużą tolerancję na zmianę/kryzys
5,7
9. rozwiązania
stosowane
w
firmie
są 4,9
wypracowane i systematycznie stosowane (a
nie doraźne)
10. firma stwarza jakąkolwiek ofertę form opieki dla 5,0
dzieci pracownika
11. postawa wobec opieki pozarodzicielskiej nad 5,0
dziećmi pracowników jest pozytywna
12. firma stwarza jakąkolwiek ofertę częściowej 5,1
opieki nad dziećmi
13. w firmie istnieją jakiekolwiek formy wymiany 4,8
myśli o godzeniu życia zawodowego i
rodzinnego
14. w firmie istnieje i funkcjonuje system 5,1
komunikacji wewnętrznej
15. w firmie istnieje i funkcjonuje system kontroli 4,1
wewnętrznej
16. w firmie istnieje dużo stanowisk samodzielnych 4,3
17. w firmie stosowane są elastyczne formy pracy
6,1
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wyniki z RAZEM
IDI
5,8
6,0
6,2
5,9
5,3
5,5
5,5
5,6
5,1
5,0
5,9

5,4

5,9
5,6
5,8

5,9
5,7
5,3

5,2

5,1

5,3

5,1

4,8

5,0

5,7

5,2

5,9

5,4

4,9

4,4

5,2
5,7

4.7
6,0
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18. w firmie funkcjonuje zarządzanie elastycznością
19. w firmie pracuje się systemem zadaniowym
20. nie ma rozwiniętej hierarchii zwierzchników,
pracownik łatwo może skomunikować się z
szefem firmy
21. firma zapewnia pracownikom wewnętrzne
doradztwo
na
temat
godzenia
życia
zawodowego i rodzinnego
22. w firmie stawia się na budowanie zespołu
23. w firmie stosuje się znane pracownikom
narzędzia sprawiedliwości
24. pracownik uczestniczy w podejmowaniu decyzji
związanych z jego osobą (upełnomocnienie)
25. pracownik uczestniczy w tworzeniu planów,
decyzji, działań w firmie (partycypacja)
26. pracownicy rozwijają stale swoje kompetencje,
mają dostęp do szkoleń
27. firma ma dobre relacje z otoczeniem
społecznym

5,9
5,6
5,3

5,3
5,6
5,6

5,6
5,6
5,4

4,4

4,8

4,5

4,7
4,8

5,9
5,7

5,2
5,2

5,4

5,4

5,4

5,1

4,7

4,9

5,2

5,5

5,3

5,3

6,0

5,6

Stosunkowo niskie oceny w obu grupach badanych zebrało zarządzanie
różnorodnością w firmie i system kontroli wewnętrznej oraz doradztwo GŻZR w firmie.
Można przyjąć, że dwa pierwsze wskaźniki rzeczywiście w opinii badanych mają
mniejszy związek z GŻZR niż pozostałe. Z kolei, na doradztwo GŻZR badani
zareagowali niższą oceną prawdopodobnie raczej ze względu na nieznajomość takiej
funkcji w miejscu pracy niż jej mały związek z problemem. Nie ma zgodności pomiędzy
grupami badanych w wysokich ocenach wskaźników.

W ocenie wskaźników dotyczących osoby pracownika zbieżne są niskie oceny obu grup
jedynie wobec dobrego stosunku do kształcenia ustawicznego. Zbieżność wysokich
ocen dotyczy większej ilości wskaźników: dostępu do opieki nad dziećmi, dostępu do
alternatywnych form opieki nad dziećmi, samoorganizacji, motywacji do pracy
i rozłożenia obowiązków w rodzinie.
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PRACOWNIK
WSKAŹNIK

wyniki
z FGI
w 5,5

1. skład rodziny zamieszkującej razem
gospodarstwie domowym
2. dochody gospodarstwa domowego (deficyty,
plany finansowe, wymagania/potrzeby)
3. pozycja na rynku pracy (wiek, doświadczenie)
4. wykształcenie, kwalifikacje
5. stres – odporność, radzenie sobie ze stresem
6. stan zdrowia – choroby, zaburzenia, deficyty
7. dostęp do opieki dla dzieci
8. dostęp do alternatywnych form opieki
9. postawa wobec opieki pozarodzinnej
10. koszty opieki dla rodziny
11. częściowa opieka/rezerwa opieki
12. tolerancja na obciążenia
13. samoorganizacja
14. motywacja do pracy
15. tolerancja na zmianę (brak sztywności)
16. doświadczenia braku pracy (okres/y bez pracy)
17. samodzielność w pracy
18. własne doświadczenia z zadaniowym trybem
pracy, z EFP
19. uczciwość
20. umiejętności komunikacyjne
21. umiejętności zachowań asertywnych
22. dobry stosunek do kształcenia ustawicznego
23. kompetencje cywilizacyjne (np. znajomość
obsługi komputera, obcych języków)
24. poczucie bezpieczeństwa
25. rozłożenie obowiązków i odpowiedzialności w
rodzinie na wszystkich jej członków
26. postawa prorodzinna
27. kompetencje wychowawcze
28. motywacja do działań dla dobra rodziny
29. branie udziału w decyzjach rodziny
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wyniki z RAZEM
IDI
5,7
5,5

5,8

5,5

5,8

5,4
5,0
5,3
5,7
6,5
6,1
5,2
5,7
5,2
5,2
6,4
6
5,7
4,6
5,1
4,8

6,1
5,5
5,6
5,3
6,7
6,5
6,4
6,4
6
5,4
6,4
6,2
5,8
5,3
5,3
5,3

5,5
5,1
5,4
5,6
6,5
6,2
5,5
5,9
5,4
5,2
6,4
6,0
5,7
4,8
5,2
4,9

4,5
5,1
5,2
4,4
5,0

5,7
6,4
6,2
4,8
5,6

4,7
5,4
5,4
4,5
5,2

5,5
6,1

6,4
6,8

5,7
6,2

4,7
4,4
5,3
5,2

6,2
6,0
6,2
6,4

5,1
4,8
5,5
5,5
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6. ANEKS
PRZEWODNIK WYWIADU Z PRZEDSIĘBIORCĄ i PRACOWNIKIEM HR
- Inn, JESIEŃ 2011
1. Wprowadzenie, wyjaśnienie celu rozmowy
Rozmawiamy o prowadzeniu firmy, zarządzaniu personelem, radzeniu sobie z kryzysowymi
sytuacjami związanymi z personelem firmy.
Poproś respondenta, by zechciał swobodnie się wypowiadać.
Poinformuj respondenta, że nie ma tu złych i dobrych odpowiedzi, chodzi o jego opinie
i spostrzeżenia.
Poproś o zgodę na nagranie - dla celów badawczych, podkreśl dyskrecję i anonimowość
(nazwisko i firma nie będą w analizie łączone z wypowiedziami w rozmowie).
Poproś o krótką prezentację firmy – czym się zajmuje, jaki ma personel.

2. Doświadczenia związane z personelem
Czy jest Pan/i zadowolony/a czy też nie z tego, jak zarządza się w Pana/i firmie personelem?
Kto zajmuje się tym zarządzaniem? Na kim spoczywają decyzje i rozstrzygnięcia nt. przyjęć
i zwolnień, przesunięć na stanowiskach, urlopach wypoczynkowych i wychowawczych? Proszę
opowiedzieć o tym, jak się to odbywa w Pana/i firmie.
Jakie informacje na temat Pana/i pracowników są dla Pana/i istotne? Proszę wymienić te
sprawy, na które zwraca Pan/i uwagę, które stara się Pan/i wiedzieć o danym pracowniku, nie
tylko gdy firma go zatrudnia, ale także w czasie pracy. Czy dostęp do tych informacji
i komunikacja pomiędzy Panem/ią a pracownikami jest wystarczająca i odbywa się we
właściwym czasie?
Jakie informacje, Pana/i zdaniem, powinien Pan/i uzyskać, gdy pracownik zostaje rodzicem
i podejmuje opiekę nad dzieckiem?

3. Ocena momentów krytycznych – sytuacje pozytywne i problematyczne
Proszę przedstawić sytuację, w której pracownik lub pracownica ustala z Pana/i firmą takie
warunki pracy, by jednocześnie podołać obowiązkom rodzinnym. Proszę opowiedzieć to
szczegółowo. W jakiej sytuacji jest to idealne, najlepsze rozwiązanie? Dlaczego właśnie takie
okoliczności są najbardziej satysfakcjonujące? Jakie elementy na to wpłynęły? Czym
skutkowało to/mogło skutkować dla firmy i dla pracownika?
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Proszę teraz szczegółowo przedstawić podobną sytuację, tj. gdy pracownik chce podjąć
obowiązki rodzinne - ale dzieje się to niewłaściwie, niezadowalająco, ze szkodą. Dlaczego ten
przypadek był tak fatalny? Jakie to miało/mogło mieć konsekwencje dla firmy i dla pracownika?

4. Komunikacja i wspomaganie GŻZR
Jak ogólnie, Pana/i zdaniem, ocenia Pan/i komunikację pomiędzy firmą a pracownikami na
temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy taka komunikacja w ogóle ma miejsce?
Kiedy zachodzi? Czego w niej brak? Jakie muszą być dla niej stworzone warunki pomiędzy
firmą a pracownikiem? Jakie elementy są zawsze obecne w takiej komunikacji? A co jest często
pomijane? Czy wymiana tych informacji jest wystarczająca i odbywa się we właściwym czasie?
Jak powinno wyglądać idealnie godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez pracowników
danej firmy? Jak to powinno się najlepiej odbywać? Jakie potrzebne są ku temu warunki?
Czego najbardziej brakuje? A co już jest obecne (w firmie/ogólnie)?
Czy z faktu, że pracownikom udaje się skutecznie godzić życie zawodowe i rodzinne, wynikają
jakieś profity? Jakie dla pracownika? A jakie dla pracodawcy? A jakie ewentualne szkody mogą
z tego wynikać? Jakie są koszty takiego godzenia sfery zawodowej i prywatnej?
Kto powinien się Pana/i zdaniem troszczyć o takie możliwości do godzenia życia zawodowego
i rodzinnego w pracy? Jakie podmioty? Kto jest za to odpowiedzialny Pana/i zdaniem?
Dlaczego?
Czy ten proces można jakoś wspomóc? Kto mógłby to zrobić? Poprzez jakie działania? Jaka
byłaby w nim rola określonych profesjonalistów? Z jakiej dziedziny mogliby to być specjaliści?
Czy Pan/i lub Pana/i firma skorzystałaby z pomocy takich profesjonalistów?

5. Praktyka GŻZR
Jak Pan/i uważa, jakie są role i zadania Pana/i firmy, a jakie są role i zadania po stronie
pracownika, w rozwiązywaniu problemu godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy są one
jasno określone? Jak radzicie sobie Państwo z rozwiązaniami na tym polu w codziennej
praktyce? Kto, Pana/i zdaniem, powinien uczestniczyć jeszcze w opracowywaniu rozwiązań
problemu godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Pana/i firmie?
Jakie metody, narzędzia stosuje Pan/i obecnie, by rozwiązywać takie problemy na co dzień?
Czy macie Państwo jakieś gotowe wzory? Dokumenty? Procedury? Proszę je opisać. Czy
stosujecie w firmie jakieś elastyczne formy pracy? Jakie korzyści mogą się wiązać
z zastosowaniem efp w konieczności godzenia życia zawodowego i rodzinnego? A jakie są
koszty z nimi związane? Jakie informacje są szczególnie ważne w trakcie przygotowywania
indywidualnych rozwiązań?
Jaki byłby, Pana/i zdaniem, najlepszy sposób na wspomaganie i ułatwianie - firmie
i pracownikowi - godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Jakie metody, narzędzia, pomoc
specjalistów wewnątrz firmy lub zewnętrznych byłaby najlepsza, żeby pracownik skutecznie
mógł pogodzić swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie straciła?
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6. Wskaźniki GŻZR
Proszę teraz spojrzeć na tę listę (wręcz respondentowi listę wskaźników). Są to przeróżne
cechy przedsiębiorstwa i pracy w nim wykonywanej. Proszę powiedzieć, które z nich to
najważniejsze elementy umożliwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Proszę ocenić każdy element na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że jest on słabo związany z GŻZR,
zaś 7 – że jest bardzo związany z możliwościami godzenia życia zawodowego i rodzinnego
przez pracowników.

równe szanse dla obu płci
równe prawa dla wszystkich pracowników
swobodny wybór form pracy przez pracownika
zakres wyboru (wielość form pracy)
w firmie funkcjonuje zarządzanie różnorodnością
odpowiedzialność jest rozłożona na pracowników
stanowiska pracy są zastępowalne
firma ma dużą tolerancję na zmianę/kryzys
rozwiązania stosowane w firmie są wypracowane i
systematycznie stosowane (a nie doraźne)
10. firma stwarza jakąkolwiek ofertę form opieki dla
dzieci pracownika
11. postawa wobec opieki pozarodzicielskiej nad
dziećmi pracowników jest pozytywna
12. firma stwarza jakąkolwiek ofertę częściowej opieki
nad dziećmi
13. w firmie istnieją jakiekolwiek formy wymiany myśli o
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
14. w firmie istnieje i funkcjonuje system komunikacji
wewnętrznej
15. w firmie istnieje i funkcjonuje system kontroli
wewnętrznej
16. w firmie istnieje dużo stanowisk samodzielnych
17. w firmie stosowane są elastyczne formy pracy
18. w firmie funkcjonuje zarządzanie elastycznością
19. w firmie pracuje się systemem zadaniowym
20. nie ma rozwiniętej hierarchii zwierzchników,
pracownik łatwo może skomunikować się z szefem
firmy
21. firma zapewnia pracownikom wewnętrzne doradztwo
na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego
22. w firmie stawia się na budowanie zespołu
23. w firmie stosuje się znane pracownikom narzędzia
sprawiedliwości
24. pracownik uczestniczy w podejmowaniu decyzji
związanych z jego osobą (upełnomocnienie)
25. pracownik uczestniczy w tworzeniu planów, decyzji,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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działań w firmie (partycypacja)
26. pracownicy rozwijają stale swoje kompetencje, mają 1
dostęp do szkoleń
1
27. firma ma dobre relacje z otoczeniem społecznym

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Czy jeszcze coś innego, jakiś inny element rzeczywistości firmy przychodzi Panu/i do
głowy jako istotna sprawa w możliwościach stwarzanych pracownikowi, by mógł
pogodzić swoje obowiązki zawodowe i rodzinne? Co by to było?
7. Podsumowanie - elementy sprzyjające i blokujące GŻZR
Mając na uwadze poprawę możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Pana/i
firmie, proszę wskazać jakie przeszkody i utrudnienia, można by usunąć lub zredukować. Kto
Pana/i zdaniem odpowiada za ich obecność? Kto powinien je zlikwidować? A czego na pewno
nie powinno się zmieniać?
Jakich metod/narzędzi użyłby Pan/i, by pracownicy skutecznie mogli pogodzić swoje obowiązki
zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie straciła? Jak można poprawić tę kwestię? A czy
w ogóle warto ją poprawiać? Jakie to może mieć długofalowe pozytywne albo negatywne
skutki?
Czy sądzi Pan/i, że osobiste doświadczenia kierownictwa firmy mają znaczenie dla warunków,
w których pracownikom przychodzi godzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi?
Jakie to ma znaczenie? Dlaczego?

Proszę jeszcze o kilka informacji o Pana/i firmie:
Jaka jest pełna nazwa Pana/i firmy?
Ile firma zatrudnia obecnie pracowników?
Jaka jest główna branża działalności firmy?
Jakie jest Pana/i stanowisko w firmie?
Ile Pan/i ma lat?

Data wywiadu: ………………………………………………………………………………………..
Podpis moderatora ……………………………………………………………………………………
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PRZEWODNIK WYWIADU Z DORADCĄ ZAWODOWYM
INSTYTUCJI RYNKU PRACY - Inn, JESIEŃ 2011

i

PRACOWNIKIEM

1. Wprowadzenie, wyjaśnienie celu rozmowy
Rozmawiamy o Pana/i pracy, o wspomaganiu osób powracających na rynek pracy.
Poproś respondenta, by zechciał swobodnie się wypowiadać.
Poinformuj respondenta, że nie ma tu złych i dobrych odpowiedzi, chodzi o jego opinie
i spostrzeżenia.
Poproś o zgodę na nagranie - dla celów badawczych, podkreśl dyskrecję i anonimowość
(nazwisko i firma nie będą w analizie łączone z wypowiedziami w rozmowie).
Poproś o krótką prezentację firmy – czym się zajmuje, jaki ma personel.

2. Doświadczenia związane z klientami
Kim
są
Pana/i
klienci?
Kto
najczęściej
do
Pana/i
trafia
po
poradę
(pracujący/bezrobotni/poszukujący pracy)? Proszę nieco opowiedzieć o swoich klientach.
Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się do Pana/i klienci? Co sami zgłaszają jako swoje
problemy, a co Pan/i identyfikuje u nich jako typowe problemy?
Jakie informacje na temat Pana/i klientów są dla Pana/i istotne? Proszę wymienić te sprawy, na
które zwraca Pan/i uwagę, które stara się Pan/i wiedzieć o danym kliencie.
Jakie informacje, Pana/i zdaniem, powinien Pan/i uzyskać, gdy klient zostaje rodzicem
i podejmuje opiekę nad dzieckiem?

3. Ocena momentów krytycznych – sytuacje pozytywne i problematyczne
Proszę przedstawić sytuację, w której Pana/i klient/ka dzięki Pana/i pomocy zdołała z sukcesem
pogodzić prace i obowiązki rodzinne. Proszę opowiedzieć to szczegółowo. Jak to wyglądało
w przypadku osoby powracającej do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem, a jak
w przypadku osoby już pracującej, która została rodzicem? W jakiej sytuacji jest to idealne,
najlepsze rozwiązanie? Dlaczego właśnie takie okoliczności są najbardziej satysfakcjonujące?
Jakie elementy na to wpłynęły? Czym skutkowało to/mogło skutkować dla firmy/pracy klienta
i dla samego klienta?
Proszę teraz szczegółowo przedstawić podobną sytuację, tj. gdy Pana/i klient chce podjąć
obowiązki rodzinne - ale dzieje się to niewłaściwie, niezadowalająco, ze szkodą dla kogoś lub
czegoś. Dlaczego ten przypadek był tak fatalny? Jakie to miało/mogło mieć konsekwencje dla
firmy/pracy klienta i dla niego samego?

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012

44

4. Komunikacja i wspomaganie GŻZR
Jak ogólnie, Pana/i zdaniem, ocenia Pan/i komunikację pomiędzy firmami a pracownikami na
temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy taka komunikacja w ogóle ma miejsce?
Kiedy zachodzi? Czego w niej brak? Jakie muszą być dla niej stworzone warunki pomiędzy
firmą a pracownikiem? Jakie elementy są zawsze obecne w takiej komunikacji? A co jest często
pomijane? Czy wymiana tych informacji jest wystarczająca i odbywa się we właściwym czasie?
Jak powinno wyglądać idealnie godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez pracowników
danej firmy? Jak to powinno się najlepiej odbywać? Jakie potrzebne są ku temu warunki?
Czego najbardziej brakuje? A co już jest obecne (w firmie/ogólnie)?
Czy z faktu, że pracownikom udaje się skutecznie godzić życie zawodowe i rodzinne, wynikają
jakieś profity? Jakie dla pracownika? A jakie dla pracodawcy? A jakie ewentualne szkody mogą
z tego wynikać? Jakie są koszty takiego godzenia sfery zawodowej i prywatnej?
Kto powinien się Pana/i zdaniem troszczyć o takie możliwości do godzenia życia zawodowego
i rodzinnego w pracy? Jakie podmioty? Kto jest za to odpowiedzialny Pana/i zdaniem?
Dlaczego?
Czy ten proces można jakoś wspomóc? Kto mógłby to zrobić? Poprzez jakie działania? Jaka
byłaby w nim rola określonych profesjonalistów? Z jakiej dziedziny mogliby to być specjaliści?
Czy sądzi Pan/i, że firmy skorzystałyby z pomocy takich profesjonalistów? A Pana/i klienci czy
korzystaliby z takich porad?
A co Pan/i sądzi o tym, by doradcy zawodowi podpowiadali klientom i firmom jak poprawić
możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy to możliwe? Jakie warunki
musiałyby być ku temu spełnione?

5. Praktyka GŻZR
Jak Pan/i uważa, jakie są role i zadania firmy, a jakie są role i zadania po stronie pracownika,
w rozwiązywaniu problemu godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy są one jasno
określone? Jak firmy radzą sobie z rozwiązaniami na tym polu w codziennej praktyce? Kto,
Pana/i zdaniem, powinien uczestniczyć jeszcze w opracowywaniu rozwiązań problemu
godzenia życia zawodowego i rodzinnego w firmach?
Jakie metody, narzędzia stosują obecnie przedsiębiorstwa, by rozwiązywać takie problemy na
co dzień? Czy mają jakieś gotowe wzory? Dokumenty? Procedury? Jeśli zna Pan/i jakieś,
proszę je opisać. Czy firmy często stosują jakieś elastyczne formy pracy? Jakie korzyści mogą
się wiązać z zastosowaniem efp w konieczności godzenia życia zawodowego i rodzinnego?
A jakie są koszty z nimi związane? Jakie informacje są szczególnie ważne w trakcie
przygotowywania indywidualnych rozwiązań?
Jaki byłby, Pana/i zdaniem, najlepszy sposób na wspomaganie i ułatwianie - firmie
i pracownikowi - godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Jakie metody, narzędzia, pomoc
specjalistów wewnątrz firmy lub zewnętrznych byłaby najlepsza, żeby pracownik skutecznie
mógł pogodzić swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie straciła?
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6. Wskaźniki GŻZR
Proszę teraz spojrzeć na tę listę (wręcz respondentowi listę wskaźników). Są to przeróżne
cechy przedsiębiorstwa i pracy w nim wykonywanej. Proszę powiedzieć, które z nich to
najważniejsze elementy umożliwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Proszę ocenić każdy element na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że jest on słabo związany z GŻZR,
zaś 7 – że jest bardzo związany z możliwościami godzenia życia zawodowego i rodzinnego
przez pracowników.
28. równe szanse dla obu płci
29. równe prawa dla wszystkich pracowników
30. swobodny wybór form pracy przez pracownika
31. zakres wyboru (wielość form pracy)
32. w firmie funkcjonuje zarządzanie różnorodnością
33. odpowiedzialność jest rozłożona na pracowników
34. stanowiska pracy są zastępowalne
35. firma ma dużą tolerancję na zmianę/kryzys
36. rozwiązania stosowane w firmie są wypracowane i
systematycznie stosowane (a nie doraźne)
37. firma stwarza jakąkolwiek ofertę form opieki dla
dzieci pracownika
38. postawa wobec opieki pozarodzicielskiej nad
dziećmi pracowników jest pozytywna
39. firma stwarza jakąkolwiek ofertę częściowej opieki
nad dziećmi
40. w firmie istnieją jakiekolwiek formy wymiany myśli o
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
41. w firmie istnieje i funkcjonuje system komunikacji
wewnętrznej
42. w firmie istnieje i funkcjonuje system kontroli
wewnętrznej
43. w firmie istnieje dużo stanowisk samodzielnych
44. w firmie stosowane są elastyczne formy pracy
45. w firmie funkcjonuje zarządzanie elastycznością
46. w firmie pracuje się systemem zadaniowym
47. nie ma rozwiniętej hierarchii zwierzchników,
pracownik łatwo może skomunikować się z szefem
firmy
48. firma zapewnia pracownikom wewnętrzne doradztwo
na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego
49. w firmie stawia się na budowanie zespołu
50. w firmie stosuje się znane pracownikom narzędzia
sprawiedliwości
51. pracownik uczestniczy w podejmowaniu decyzji
związanych z jego osobą (upełnomocnienie)
52. pracownik uczestniczy w tworzeniu planów, decyzji,
działań w firmie (partycypacja)
53. pracownicy rozwijają stale swoje kompetencje, mają
dostęp do szkoleń
54. firma ma dobre relacje z otoczeniem społecznym
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Czy jeszcze coś innego, jakiś inny element rzeczywistości firmy przychodzi Panu/i do głowy
jako istotna sprawa w możliwościach stwarzanych pracownikowi, by mógł pogodzić swoje
obowiązki zawodowe i rodzinne? Co by to było?
A teraz proszę spojrzeć jeszcze na drugą listę (wręcz respondentowi poniższą listę
wskaźników). Są to przeróżne kwestie po stronie danego pracownika. Proszę powiedzieć, które
z nich to najważniejsze elementy umożliwiające pracownikom godzenie życia zawodowego
i rodzinnego. Proszę ocenić każdy element na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że jest on słabo
związany z GŻZR, zaś 7 – że jest bardzo związany z możliwościami godzenia życia
zawodowego i rodzinnego przez pracowników.
30. skład
rodziny
zamieszkującej
razem
w
gospodarstwie domowym
31. dochody gospodarstwa domowego (deficyty, plany
finansowe, wymagania/potrzeby)
32. pozycja na rynku pracy (wiek, doświadczenie)
33. wykształcenie, kwalifikacje
34. stres – odporność, radzenie sobie ze stresem
35. stan zdrowia – choroby, zaburzenia, deficyty
36. dostęp do opieki dla dzieci
37. dostęp do alternatywnych form opieki
38. postawa wobec opieki pozarodzinnej
39. koszty opieki dla rodziny
40. częściowa opieka/rezerwa opieki
41. tolerancja na obciążenia
42. samoorganizacja
43. motywacja do pracy
44. tolerancja na zmianę (brak sztywności)
45. doświadczenia braku pracy (okres/y bez pracy)
46. samodzielność w pracy
47. własne doświadczenia z zadaniowym trybem pracy,
z EFP
48. uczciwość
49. umiejętności komunikacyjne
50. umiejętności zachowań asertywnych
51. dobry stosunek do kształcenia ustawicznego
52. kompetencje cywilizacyjne (np. znajomość obsługi
komputera, obcych języków)
53. poczucie bezpieczeństwa
54. rozłożenie obowiązków i odpowiedzialności w
rodzinie na wszystkich jej członków
55. postawa prorodzinna
56. kompetencje wychowawcze
57. motywacja do działań dla dobra rodziny
58. branie udziału w decyzjach rodziny
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Czy jeszcze coś innego, jakiś inny element przychodzi Panu/i do głowy jako istotna sprawa
w możliwościach pracownika, by mógł pogodzić swoje obowiązki zawodowe i rodzinne? Co by
to było?
7. Podsumowanie - elementy sprzyjające i blokujące GŻZR
Mając na uwadze poprawę możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego w polskich
firmach, proszę wskazać jakie przeszkody i utrudnienia, można by usunąć lub zredukować. Kto
Pana/i zdaniem odpowiada za ich obecność? Kto powinien je zlikwidować? A czego na pewno
nie powinno się zmieniać?
Jakich metod/narzędzi użyłby Pan/i, by pracownicy skutecznie mogli pogodzić swoje obowiązki
zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie traciła? Jak można poprawić tę kwestię? A czy w ogóle
warto ją poprawiać? Jakie to może mieć długofalowe pozytywne albo negatywne skutki?
Czy sądzi Pan/i, że osobiste doświadczenia kierownictwa firmy (posiadanie rodziny) mają
znaczenie dla warunków, w których pracownikom przychodzi godzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzicielskimi? Jakie to ma znaczenie? Dlaczego?

Proszę jeszcze o kilka informacji o Pana/i firmie:
Jaka jest pełna nazwa Pana/i firmy?
Ile zwykle przyjmuje Pan/i klientów tygodniowo (lub w innej jednostce czasu)?
Jaka jest główna branża działalności Pana/i firmy?
Ile Pan/i ma lat?
Jakie jest Pana/i przygotowanie do zawodu doradcy zawodowego?
Od jak dawna pracuje Pan/i w tym zawodzie?

Data wywiadu: ………………………………………………………………………………………..
Podpis moderatora ……………………………………………………………………………………

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012

48

PRZEWODNIK DYSKUSJI GRUPOWEJ Z RODZICAMI

Inn, JESIEŃ 2011

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Wprowadzenie - rozgrzewka. Wyjaśnienie celu i reguł dyskusji
 Rozmawiamy o pracy i domu, o łączeniu pracy i posiadania rodziny
 Prośba do respondentek, by były otwarte i wypowiadały się nieskrępowanie
 Prośba, by nawzajem szanować swoje zdanie, nie ma tu złych i dobrych odpowiedzi; prośba, by
wyrażać się jasno i nie wszyscy naraz
 Informacja o nagraniu - dla celów badawczych, podkreślić dyskrecję
 Krótka prezentacja uczestniczek – sytuacja zawodowa i rodzinna
2. Doświadczenia związane z łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych
 Czy jesteście zadowoleni czy też nie z tego, jak do tej pory łączycie swoje sprawy zawodowe
i rodzinne? Z czego jesteście zadowoleni, a z czego nie?
 Od czego zależy to, jak sobie radzicie z łączeniem spraw pracy i rodziny? Kto uczestniczy
w podejmowaniu decyzji, jak to ma wyglądać? Kto/co jeszcze?
 Jakie sprawy są tu najbardziej istotne? Wymieńcie je. Kiedy, w jakich momentach te sprawy nabierają
szczególnej wagi?
 A czy w ogóle jest sens godzić pracę i rodzinę? Czy powinno się próbować to pogodzić, czy może nie?
Dlaczego?
3. Ocena momentów krytycznych – sytuacje pozytywne i problematyczne
 Proszę przedstawcie teraz jakąś sytuację, w której wy lub ktoś z waszych znajomych mógł naprawdę
z sukcesem połączyć pracę zawodową i posiadanie rodziny. W jakiej sytuacji jest to idealne, najlepsze
rozwiązanie? Dlaczego właśnie takie okoliczności są najbardziej satysfakcjonujące? Co na to
wpłynęło? Czym to skutkowało/mogło skutkować dla firmy i dla pracownika?
 A teraz przedstawcie jakąś znaną sobie sytuację, tj. gdy rodzic chce podjąć pracę/pracuje, ale dzieje
się to niewłaściwie, niezadowalająco, ze szkodą. Dlaczego ten przypadek jest tak fatalny? Jakie to
miało/mogło mieć konsekwencje dla firmy i dla pracownika?
4. Komunikacja i wspomaganie GŻZR
 Jak sądzicie, czy rozmawia się w firmach z pracownikami na temat godzenia życia zawodowego
i rodzinnego? Czy taka komunikacja w ogóle ma miejsce? Kiedy zachodzi? Czego w niej brak? Jakie
muszą być dla niej stworzone warunki pomiędzy firmą a pracownikiem? Jakie elementy są zawsze
obecne w takiej komunikacji, a co jest często pomijane?
 O których z tych spraw z kimkolwiek się rozmawia, a które pozostają „nietknięte”, nieomówione z nikim?
A o czym rozmawia się z (potencjalnym) pracodawcą?
 Jak powinno wyglądać idealnie godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez pracowników danej
firmy? Jak to powinno się najlepiej odbywać? Jakie potrzebne są ku temu warunki? Czego najbardziej
brakuje? A co już gdzieniegdzie jest obecne?
 Czy z faktu, że pracownikom udaje się skutecznie godzić życie zawodowe i rodzinne, wynikają jakieś
profity? Jakie dla pracownika? A jakie dla pracodawcy? A jakie ewentualne szkody mogą z tego
wynikać? Jakie są koszty takiego godzenia sfery zawodowej i prywatnej?
 Kto powinien się waszym zdaniem troszczyć o takie możliwości do GŻZR w pracy? Jakie podmioty?
Kto jest za to odpowiedzialny? Dlaczego?
 Czy ten proces można jakoś wspomóc? Kto mógłby to zrobić? Poprzez jakie działania? Jaka byłaby w
nim rola określonych profesjonalistów? Z jakiej dziedziny mogliby to być specjaliści? Czy wy sami
skorzystalibyście z pomocy takich profesjonalistów?
 A gdybyśmy puścili wodze fantazji i nie przejmowali się warunkami (czy są dostępne czy nie) – to jak to
powinno wyglądać idealnie? Opiszcie to.
5. Praktyka GŻZR
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 Jak uważacie, jakie są role i zadania firm, a jakie są role i zadania po stronie pracownika,
w rozwiązywaniu problemu godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Czy są one jasno określone?
 Jak sądzicie, jakie informacje są szczególnie ważne w trakcie przygotowywania indywidualnych
rozwiązań w każdej firmie?
 Jaki byłby, waszym zdaniem, najlepszy sposób na wspomaganie i ułatwianie - firmie i pracownikowi godzenia życia zawodowego i rodzinnego? Jakie metody, narzędzia, pomoc specjalistów wewnątrz
firmy lub zewnętrznych byłaby najlepsza, żeby pracownik skutecznie mógł pogodzić swoje obowiązki
zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie traciła?
6. Test wskaźników GŻZR
 Podzielmy się teraz na 2 grupy… Proszę, by jedna grupa spróbowała zrobić listę różnych ważnych
cech lub okoliczności odpowiadających za idealne, z sukcesem GŻZR. Skupcie się na tych sprawach,
które dotyczą pracownika lub rodzica chcącego podjąć pracę. Druga grupa także poszuka takich
elementów, ale po stronie miejsca pracy. Zapisujcie te elementy na karteczkach. Wypiszcie wszystko,
co wam przyjdzie do głowy.
MODERATOR ODCZYTUJE PO CHWILI LISTY ELEMENTÓW PRZYGOTOWANE PRZEZ GRUPY
I PROSI O KRÓTKI KOMENTARZ W SYTUACJACH NIEJASNYCH
 A to – co miałoby znaczyć? O co wam chodziło przy tym elemencie?..
 A teraz pokaże wam moje listy takich cech i okoliczności. Spójrzcie na nie….
MODERATOR ROZDAJE ANKIETY Z DWOMA ZESTAWAMI WSKAŹNIKÓW: „PRACOWNIK”
I „PRACA”
 Są to przeróżne cechy przedsiębiorstwa i pracy w nim wykonywanej, a także samego pracownika.
Proszę powiedzcie, które z nich to najważniejsze elementy umożliwiające pracownikom godzenie
życia zawodowego i rodzinnego. Oceńcie najpierw indywidualnie każdy element na skali 1-7, gdzie
1 oznacza, że jest on słabo związany z GŻZR, zaś 7 – że jest bardzo związany z możliwościami
godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez pracowników.
 Czy tego właśnie spodziewaliście się w tych listach?
 Co jest w nich najważniejsze/najmniej ważne?
 Co wam się w nich podoba/nie podoba? Co was w nich zaskoczyło?
 A co najbardziej dotyczy was samych, szczególnie do was się odnosi, ma znaczenie właśnie znaczenie
dla ciebie lub dla ciebie?
 Czy jeszcze coś innego, jakiś inny element rzeczywistości firmy przychodzi wam do głowy jako istotna
sprawa w możliwościach stwarzanych pracownikowi, by mógł pogodzić swoje obowiązki zawodowe
i rodzinne? Co by to było? A co sami wymyśliliście, a nie ma tego na tej kartce?
MODERATOR ZBIERA ANKIETKI
7. Podsumowanie - elementy sprzyjające i blokujące GŻZR
 Podsumowując, wskażcie proszę, jakie przeszkody i utrudnienia, można by usunąć lub zredukować, by
ułatwić rodzicom godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych? Kto waszym zdaniem odpowiada
za ich obecność? Kto powinien je zlikwidować? A czego na pewno nie powinno się zmieniać?
 Jakich metod/narzędzi użyłby Pan/i, by pracownicy skutecznie mogli pogodzić swoje obowiązki
zawodowe i rodzinne, a firma na tym nie straciła? Jak można poprawić tę kwestię? A czy w ogóle
warto ją poprawiać? Jakie to może mieć długofalowe pozytywne albo negatywne skutki?
 Czy sądzicie, że osobiste doświadczenia kierownictwa firm mają znaczenie dla warunków, w których
pracownikom przychodzi godzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Jakie to ma
znaczenie? Dlaczego?
 Czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć o tym, o czym rozmawialiśmy, a do czego do tej pory nie było
okazji?
 Gdybyście mieli okazję porozmawiać z kimś ważnym, od kogo zależy jak udaje się rodzicom w naszym
kraju godzić pracę i rodzinę, to co byście im powiedzieli?
MODERATOR DZIĘKUJE BADANYM ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU I KOŃCZY JE

Raport z badań Moduł II, Problem godzenia…, SBM Profile, I 2012
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