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Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance
Najcenniejszy kapitał
Marzena Strzelczak
– Dyrektorka Generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu

Dwadzieścia lat temu, u progu
zmiany gospodarczej, która nastąpiła
w Polsce, dbałość o pracowników
i pracownice ograniczała się w dużej
mierze do wykorzystania płacowych
systemów motywacji, których
urozmaicenie stanowiły czasem
np. wsparcie pasji sportowych, dodatkowa opieka medyczna
czy pracownicze programy emerytalne.
Dziś, wraz z pewną dojrzałością systemu i sukcesem
gospodarczym (Polska zieloną wyspą w Europie) z jednej
strony i znaczącą zmianą pokoleniową z drugiej (generacje
Y i Z poszukujące i ceniące możliwości rozwoju indywidualnego
bardziej niż sukces materialny), stopniowo zmienia się
myślenie o pracownikach i pracownicach. Co prawda wiele
firm od lat deklarowało, że „ludzie to ich najcenniejszy
kapitał”, ale dopiero od niedawna, między innymi w związku
z rozwojem programów wspierających równowagę pomiędzy
życiem zawodowym a prywatnym pracowników i pracownic
(work–life balance) oraz ich dobrostan (wellbeing), widać,
jak praktycznie postępują te zmiany.

Czy można już mówić o humanizacji zarządzania? Pracownik,
pracownica, człowiek pojmowany całościowo, staje
faktycznie w centrum nowego, humanistycznego myślenia
o funkcjonowaniu organizacji. Podstawą takiej zmiany są
jak zawsze wartości. Żywe, kluczowe dla danej organizacji.
W tym sensie odpowiedzialne przywództwo, zaufanie,
współodpowiedzialność i partycypacja, które są niezbędne,
by WLB faktycznie funkcjonowało, były cechami innowacyjnych
organizacji na długo przed tym, gdy pojawiła się idea balansu
między pracą a życiem osobistym.

Od kilku miesięcy temat ten był obecny podczas spotkań
Karty Różnorodności, w których uczestniczyli przedstawiciele
i przedstawicielki firm – sygnatariuszy Karty, firm: Castorama,
CEMEX Polska, Danone, Deloitte, EDF Polska, General Electric
Company Polska, Henkel Polska, NUTRICIA, Orange Polska,
Polpharma, Provident Polska oraz Instytutu Lotnictwa.
Teraz zachęcamy do lektury i sukcesów w dalszym rozwoju
systemów WLB w Państwa firmach.

Co ważne, jak podkreślają eksperci i ekspertki, których
wypowiedzi znajdą Państwo w niniejszej publikacji, systemy
WLB to nie tylko domena działów HR. Nic bardziej mylnego!
Co bardzo istotne, kształtowane są w równym stopniu przez
pracodawców, jak i pracowników oraz pracownice.
Kompletne i efektywne projekty work-life balance przenikają
wszystkie procesy w organizacji i jej system zarządzania. W
ich budowaniu wydatnie może pomóc zasada TRUST,
o której pisze w analizie Katarzyna Piecuch.
Inaczej będą tylko ciekawymi dodatkami wzbogacającymi
zarządzanie, tak jak projekty CSR realizowane w oderwaniu
od strategii biznesowej organizacji. To zawsze więcej niż
nic, jednak z niewielkimi perspektywami na trwałą zmianę.
Tworzenie systemów WLB jest wyzwaniem, które może
pozytywnie wpływać nie tylko na pracowników i pracownice
oraz organizacje, ale też dobrze służyć ich otoczeniu.
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Work–life balance – (r)ewolucja w działach HR
dr hab. Izabela Warwas
– Katedra Pracy i Polityki Społecznej,
Uniwersytet Łódzki

Jednym z wyzwań stojących przed
współczesnymi pracownikami
i pracownicami jest życie w coraz
większym tempie. Z czego to
wynika? Postępuje wydłużanie
i intensyfikowanie czasu pracy,
pojawia się permanentna konieczność
doskonalenia kompetencji, a co za tym idzie – brak czasu
wolnego na życie rodzinne i towarzyskie oraz wypoczynek.
Z kolei pracodawcy, konkurując na globalnym czy
międzynarodowym rynku, mogą chcieć ograniczać koszty,
wydłużać czas pracy zatrudnionym, którzy podporządkowują
się takim decyzjom w obawie przed konsekwencjami utraty
pracy. Zdominowanie życia przez aktywności zawodowe
prowadzi do wielu negatywnych zjawisk i patologii
organizacyjnych: przeciążeni, zestresowani, mało efektywni
i wydajni pracownicy oraz pracownice, spadek motywacji
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Godzenie obowiązków
Danone
KORZYSTANIE Z USŁUG POCZTOWYCH
W MIEJSCU PRACY
W ciągu dnia pracy mamy dużo rzeczy na
głowie. Po wyjściu z niej marzy nam się relaks
i odpoczynek w gronie rodziny czy znajomych.
Zamiast tego nierzadko musimy pędzić do
innych obowiązków, np. na pocztę czy po

do pracy i zaangażowania. Głębokie i długotrwałe naruszenie
równowagi praca–życie jest niekorzystne zarówno dla
pracowników/pracownic, jak i dla pracodawców.
W związku z tym wiele firm decyduje się na wprowadzenie
specjalistycznych programów pozwalających zapobiegać
zachwianiu równowagi między sferą życia zawodowego
i prywatnego. Programy WLB to zestawy celowo dobranych
narzędzi pozwalających na łagodzenie konfliktów pomiędzy
pracą zawodową a obowiązkami osobistymi i wspierających
długofalowe budowanie równowagi. Składają się z działań
edukacyjnych, doradczych i wspierających, podejmowanych
przez pracodawców na rzecz osób zatrudnionych.
Wśród polskich firm możliwe jest zaobserwowanie ewolucji
następujących narzędzi WLB:
• możliwość pracy w domu lub telepracy – jedna
z ogólnopolskich firm komputerowych umożliwiła
pracownikom i pracownicom użytkowanie w biurze oraz
w trakcie wykonywania pracy z domu własnych komputerów
(np. Mac), chociaż poprzednio mogli użytkować jedynie te

zakupy do sklepów. Firma Danone proponuje
swoim pracownikom benefit, który częściowo
odciąża ich od codziennych obowiązków po
pracy. W Danone wszyscy pracownicy mogą
korzystać z usług kurierskich oraz pocztowych
w miejscu pracy. Wysyłają oraz odbierają listy
i przesyłki za pośrednictwem recepcji – bez
kolejek na poczcie i bez stresu o to, czy zdążą
do domu przed kurierem.

Instytut Lotnictwa
ELASTYCZNE GODZINY PRACY
Czas pracy w Instytucie Lotnictwa rozpoczyna
się pomiędzy 6 a 10 i musi się zakończyć

kontraktowane globalnie (Lenovo);
• wprowadzanie specjalnych
bonusów, jeżeli pracownik/
pracownica stosuje się do zaleceń
w zakresie profilaktyki zdrowia,
żywienia, aktywności ruchowej
– jedna z firm koncesjonujących
leki z siedzibą w Łodzi oferuje
pracownikom możliwość wykupienia
leków na receptę za symboliczną
złotówkę (w ciągu roku wysokość
zniżki może wynieść około 2500
złotych). Początkowo recepty
mogły być wystawiane jedynie na
pracownika/pracownicę, obecnie
także na małżonka/małżonkę i/lub
dzieci;
• rozszerzanie oferty finansowanych przez pracodawcę
ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących wszystkich członków
najbliższej rodziny – włączając małżonka/małżonkę i dzieci,
rodziców i teściów oraz partnera/partnerkę;
PROGRAMY WLB
TO ZESTAWY
CELOWO
DOBRANYCH
NARZĘDZI
POZWALAJĄCYCH
NA ŁAGODZENIE
KONFLIKTÓW
POMIĘDZY PRACĄ
ZAWODOWĄ
A OBOWIĄZKAMI
OSOBISTYMI
I WSPIERAJĄCYCH
DŁUGOFALOWE
BUDOWANIE
RÓWNOWAGI.

najpóźniej do 20. Pracownik/pracownica
jest zobowiązany/zobowiązana pracować
40 godzin tygodniowo, natomiast godzina
rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego
dnia zależy od niego/niej. Możliwość pracy
w elastycznych godzinach jest bardzo ceniona
przez pracowników/pracownice. Pozwala
na lepsze łączenie z pracą różnych stylów
życia, sytuacji rodzinnych oraz godzenie
pracy ze studiami i rozwojem na innych
polach.

Zdrowie
Orange Polska
ZDROWIE NA TAK
„Zdrowie na tak” to program stworzony
z myślą o pracownikach i pracownicach
z niepełnosprawnościami. Program
umożliwia: dostęp do dodatkowego pakietu
usług medycznych, pozwalających na
łatwiejsze godzenie życia zawodowego
z towarzyszącymi tym osobom wyzwaniami
związanymi z niepełnosprawnością.
W pakiecie znajdują się konsultacje lekarza
rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne,
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• urlop naukowy związany z uzupełnieniem kompetencji lub
ich walidacją – jedna z firm konsultingowych, oprócz od
dawna stosowanych urlopów związanych z podnoszeniem
kompetencji, np. na studiach podyplomowych, dodała do
pakietu świadczeń sabbatical leave – urlopy w wymiarze
do pół roku związane ze zwiedzaniem, odpoczynkiem,
uprawianiem pasji. Ta oferta skierowana jest szczególnie
do młodych pracowników – z pokolenia Y oraz wchodzącego
na rynek pracy pokolenia Z;
• umożliwienie stopniowego wychodzenia z rynku pracy
wraz z opłacaniem składek na grupowe ubezpieczenie
z funduszem inwestycyjnym – oferta skierowana do
pracowników i pracownic z pokoleń baby boomers (osoby
urodzone pomiędzy 1946 a 1964 r.) oraz X (roczniki 1965–
1980), a więc w określonej już perspektywie wychodzących
z rynku pracy.
Na programy WLB można spojrzeć w kontekście świadczeń
dodatkowych oferowanych w ramach motywacyjnych systemów
wynagrodzeń i wówczas wskazane jest badanie opinii
pracowników na temat poszczególnych narzędzi programów.
Spektrum działań mających pomóc w zachowaniu równowagi

pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest szerokie, w dużej
mierze zależne od strategii organizacji i jej podejścia do
osób zatrudnionych oraz aktywności i zaangażowania samych
pracowników/pracownic.
Bardzo istotna jest kultura sprzyjająca zachowaniu równowagi.
Czy kierownik, który zawsze pracuje po godzinach, będzie
dobrym wzorem dla podwładnych? Czy nieuwzględnianie
potrzeb osób z niepełnosprawnościami albo młodych rodziców
w projektowaniu narzędzi pozwoli zatrudnionym z tych grup
zachować taką samą równowagę jak pozostałym pracownikom?

organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie czy prowadząc wykłady na studiach
podyplomowych oraz MBA, poznaję najlepsze praktyki WLB.
Na szczególną uwagę zasługują te firmy, które modyfikują
swoje programy pod wpływem ewolucji potrzeb, wartości
i oczekiwań swoich pracowników/pracownic oraz wdrażają
bardziej kompleksowe programy w zakresie zarządzania
generacjami pracowniczymi, zarządzania różnorodnością
i wiedzą.

Główne korzyści z WLB to: spadek absencji pracowniczej
i zmniejszenie płynności kadr, redukcja stresu pracowników/
pracownic, rozwój kompetencji zatrudnionych, skuteczne
przyciąganie najlepszych kandydatów i kandydatek do firmy,
tworzenie komfortu pracy, budowa wizerunku firmy przyjaznej
pracownikom i ich rodzinom, ograniczenie kosztów rekrutacji
oraz przyuczenia nowo zatrudnionych.
Pracując w charakterze audytora w ogólnopolskim
konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi rokrocznie

DOBRE PRAKTYKI

pomoc w uzyskaniu orzeczeń
o niepełnosprawności, dostosowanie
stanowiska pracy do potrzeb pracownika/
pracownicy z niepełnosprawnością, a także
pomoc profesjonalnych konsultantów.
Dodatkowo pracownicy/pracownice
z orzeczoną niepełnosprawnością mogą
uzyskać raz na 2 lata finansowy pakiet
adaptacyjny, z którego środki przeznaczają
na zakup np. niezbędnego sprzętu
rehabilitacyjnego lub udział w turnusie
rehabilitacyjnym.

Instytut Lotnictwa
WORKPLACE OPTIONS
Program Workplace Options daje
pracownikom/pracownicom możliwość
konsultacji ze specjalistą – psychologiem
lub terapeutą – przez telefon. W momencie
kryzysu pracownicy/pracownice mają
możliwość anonimowo zasięgnąć opinii
specjalisty i dzięki uzyskanej pomocy szybciej
przezwyciężyć problem. Usługa jest opłacana
przez pracodawcę i dostępna dla wszystkich
pracowników/pracownic. Korzystający
z pomocy mają zapewnioną anonimowość –
dzwoniąc na wskazany numer, podają tylko

kod firmy. Wsparcie psychologiczne bywa
potrzebne, aby poradzić sobie w sytuacjach
stresu, konfliktu, trudności w pracy lub
w życiu osobistym lub w stanach napięcia
emocjonalnego.

CEMEX Polska
BUDUJEMY ZDROWIE
Kompleksowy program zmierzający
do promocji zdrowego stylu życia wśród
pracowników/pracownic. Obejmuje
promowanie aktywności fizycznej, „Dni BHP
i Zdrowia” dla pracowników/pracownic
CEMEX Polska i ich rodzin, interaktywne

szkolenia i warsztaty zdrowotne dedykowane
różnym grupom zatrudnionych, np. kobietom,
pracownikom w wieku 50+, zachęcanie
do aktywnego monitorowania stanu
swojego zdrowia poprzez badania kontrolne,
propagowanie zasad prawidłowego
odżywiania, a także promowanie zdrowia
psychicznego poprzez prezentowanie metod
radzenia sobie ze stresem.
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Kto się wypala, musi najpierw płonąć – jak zaburzona równowaga między różnymi sferami życia może wpłynąć na wypalenie zawodowe
i zdrowie pracowników?
dr Katarzyna Orlak
– psycholog, coach, prezeska
Stowarzyszenia „Zdrowa Praca”

Konflikt praca–rodzina pojawia się,
gdy wysiłki pracownika/pracownicy
zmierzające do spełnienia wymagań,
jakie stawia pracodawca, kolidują
z możliwością spełnienia wymagań
związanych z rolą małżonka/
małżonki, rodzica lub opiekuna/
opiekunki. Częste występowanie konfliktu praca–rodzina
może być przykładem przeszkód w skutecznym wypełnianiu
obowiązków domowych i może osłabiać zdolność jednostki
do budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku
samego siebie jako członka rodziny. Co więcej, zarówno role
zawodowe, jak i rodzinne stanowią istotny składnik tożsamości
osoby dorosłej, stąd przeszkody w formowaniu i utrzymaniu
tożsamości pracownika i członka rodziny odbierane są jako
stresujące.

Prowadzone na całym świecie badania nad problematyką
konfliktu praca–dom pozwalają stwierdzić, iż jeśli normy
organizacyjne obejmują oczekiwania co do wysokiego poziomu
wydajności, stałej dyspozycyjności, gotowości do sprostania
potrzebom organizacji oraz przesłanie, że przetrwają tylko
najsilniejsi, konflikt obowiązków zawodowych z rodzinnymi
będzie silniej powiązany ze stresem zawodowym. Wiadomo
również, że presja w pracy prowadzi do konfliktu ról
zawodowych i rodzinnych oraz wyczerpania, a także vice versa
– wyczerpanie skutkuje nasileniem konfliktu obowiązków
zawodowych oraz rodzinnych i na przestrzeni czasu zwiększa
presję zawodową, dostarczając dowodów na „spiralę strat”
wynikającą z konfliktu praca–dom.
Konflikt praca–dom jest również silnym czynnikiem ryzyka
pojawienia się większego zmęczenia i wzmożonego
zapotrzebowania na odpoczynek od pracy. Powagę problemu
obrazuje fakt, iż wśród jego konsekwencji znajduje się
nie tylko wzrost napięcia psychicznego, ale także: lęku i
depresji, problemów somatycznych, ciśnienia tętniczego oraz

WIĘKSZOŚĆ
Z WYMIENIONYCH
NASTĘPSTW PRZYCZYNIA
SIĘ DO PRZEDWCZESNEJ
UTRATY ZDOLNOŚCI DO
PRACY. W PUBLIKACJACH
WHO ZNALEŹĆ MOŻNA
INFORMACJE, ŻE OSOBY
DOŚWIADCZAJĄCE
KONFLIKTU PRACA–
DOM SĄ OD 2 DO
NAWET 30 RAZY
BARDZIEJ NARAŻONE NA
WYSTĄPIENIE POWAŻNEJ
CHOROBY PSYCHICZNEJ
NIŻ PRACOWNICY,
U KTÓRYCH W OGÓLE
NIE WYSTĘPUJE TAKI
KONFLIKT

spożycia alkoholu. Większość
z wymienionych następstw
przyczynia się do przedwczesnej
utraty zdolności do pracy.
W publikacjach WHO znaleźć
można informacje, że osoby
doświadczające konfliktu
praca–dom są od 2 do nawet
30 razy bardziej narażone na
wystąpienie poważnej choroby
psychicznej niż pracownicy,
u których w ogóle nie występuje
taki konflikt. Do powszechnych
skutków należy też wypalenie
zawodowe. Zatem, zaburzona
równowaga między życiem
prywatnym i zawodowym
wywołuje poważne
konsekwencje w zdrowiu
pracownika, eroduje także życie
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CEMEX Filipiny
PRAKTYKA ZE ŚWIATA: THE BIGGEST LOSER
LEVEL UP
„The Biggest Loser Level Up” to prozdrowotny
projekt organizowany przy wykorzystaniu
grywalizacji. Akcja angażuje pracowników/
pracownice i ich rodziny, a jej celem jest
zachęcanie do zrzucenia wagi poprzez
zdrowy tryb życia. W 2015 r. w tej półrocznej
inicjatywie wzięło udział 30% pracowników
i pracownic (203 osoby). Uczestniczyli oni
w treningach obwodowych, zajęciach z boksu
i stosowali dietę pod okiem ekspertów. Każdy
uczestnik i każda uczestniczka co 2 tygodnie

przesyłał/przesyłała zdjęcie ze swojego
treningu, by inspirować innych do zrzucenia
wagi. Finałem akcji było ogłoszenie, ile
procent wagi utracił każdy z uczestników/
każda z uczestniczek, i wyłonienie zwycięzcy/
zwyciężczyni. Program okazał się dużym
sukcesem i będzie kontynuowany w kolejnych
latach.

Praktyki prorodzinne
Polpharma
WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN
Polpharma wspiera na terenie firmy realizację
warsztatów w zakresie rozwiązywania
problemów rodzin. Cykl organizowany we
współpracy ze starogardzkim Stowarzyszeniem
„Więź” dostępny jest dla pracowników/
pracownic i ich rodzin oraz społeczności
lokalnej. Warsztaty dotyczą komunikacji,
rozwiązywania konfliktów oraz pielęgnowania
więzi rodzinnych i partnerskich. To oddolna
inicjatywa, zrealizowana przy wsparciu firmy.

Ministerstwo Finansów
POKÓJ DO PRACY DLA RODZICA
Z DZIECKIEM
W 2014 r. w Ministerstwie Finansów oddano
do dyspozycji pokój do pracy dla rodzica
z dzieckiem, wyposażony w dwa stanowiska
pracy biurowej dla pracowników/pracownic
i kącik zabaw dla dzieci. Z tego rozwiązania
mogą korzystać rodzice w doraźnych,
nieprzewidzianych sytuacjach, kiedy muszą
zająć się dzieckiem, a praca z domu nie jest
możliwa.
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rodzinne. Koszty ponosi również pracodawca – w postaci
spadku zaangażowania, niższej wydajności, większej
liczby błędów, kosztów absencji i dodatkowych szkoleń
w razie konieczności zastąpienia pracownika. Niekorzystne
oddziaływanie ekonomiczne widoczne jest też na poziomie
społecznym w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem
na opiekę zdrowotną, w tym wynikającą z uzależnień.
Badacze i badaczki problematyki argumentują, że problemy
dotyczące styku sfery rodzinnej i zawodowej albo wymagają
rozwiązania konfliktu obowiązków we właściwym czasie
i przy zachowaniu zaangażowania, albo dotykają zagadnień
związanych ze wsparciem. Powinny być one przedmiotem
polityki zarządzania stresem w organizacji.

Lider to ktoś, komu zależy na dobrobycie jego ludzi
dr Marcin Capiga
– trener biznesu, coach, konsultant.
Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE,
Wykładowca UW

Menedżer powinien dbać o work–life
balance swoich podwładnych
z dwóch powodów. Po pierwsze
czysto ludzkich, po drugie
biznesowych. Każdy z nas ma
określoną moc twórczą. Można
ją oczywiście próbować „podkręcać” i nadwyrężać –
np. dając ludziom liczbę zadań niemożliwą do zrealizowania
w czasie pracy czy oczekując wykonywania zadań sprzecznych
z systemem wartości pracownika/pracownicy. Pokusa może być
duża, bo dzięki temu często otrzymamy większy zysk w krótkim
czasie. Pytanie tylko, co z myśleniem strategicznym. Jak długo
wytrzymają nasi ludzie? Jeżeli pracownicy i pracownice zaczną
tracić energię, a co za tym idzie – motywację i kreatywność,
firma w dłuższej perspektywie zmniejszy jakość wykonywanych
zadań i odniesie stratę – również finansową.

Jak zatem dbać o work–life balance podwładnych? Skupię się
na trzech wybranych aspektach tego tematu.
Po pierwsze work–life balance zaczyna się od rekrutacji. Jeżeli
przyjmujemy ludzi do pracy, sprawdzajmy, czy swoim profilem
pasują do stanowiska nie tylko pod względem kompetencji,
ale także stylu pracy i osobowości. Pracownicy i pracownice
pracujący w warunkach dla nich sprzyjających są w mniejszym
stopniu zagrożeni wypaleniem.
Po drugie – umiejętne zarządzanie, m.in. czasem pracy.
Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
do której należą 34 państwa, wynika, że Polacy zajmują
II miejsce pod względem czasu spędzonego w pracy. Ponad
7% osób pracuje więcej niż 50 godzin tygodniowo. Jest to więc
zdecydowanie obszar, na którym firmy muszą się skupić. Jak?
Pytanie, gdzie tkwi sedno tego zjawiska. Jeżeli jest to problem
natury systemowej, należałoby pomyśleć o optymalizacji
procesów, które zachodzą w firmie. Czasami jednak wystarczy
wyposażyć pracowników w umiejętności np. zarządzania
sobą w czasie (szkolenie/coaching) lub pomyśleć nad zmianą

DOBRE PRAKTYKI

Provident Polska

Deloitte Polska

DBAMY NIE TYLKO O MAMY
Program „Dbamy nie tylko o mamy”
powstał z myślą o młodych pracownikach
i pracownicach firmy Provident. Jest on
dedykowany osobom, które właśnie zostały
rodzicami. Wszystkie mamy oraz świeżo
upieczeni tatusiowie tuż po urodzeniu
dziecka otrzymują od firmy miły upominek
i gratulacje od Prezesa. Pracownice i pracownicy
przebywający na urlopach wychowawczych
dostają także do domu firmową gazetę, co
pozwala im być na bieżąco z tym, co się dzieje
w firmie, i ułatwia powrót do pracy.

MENTORING RODZICIELSKI
Korzystając z doświadczeń pracowników
i pracowniczek Deloitte, którzy z powodzeniem
powrócili do pracy, łącząc obowiązki
rodzicielskie z zawodowymi, uruchomiliśmy
program Mentoringu Rodzicielskiego. Inicjatywa
przygotowana została dla osób, które planują
urlop rodzicielski, są w jego trakcie lub wracają
do pracy po jego zakończeniu. Celem programu
jest wsparcie rodziców w ich ponownym
wdrożeniu się w pracę i godzeniu rozwijania
dalszej kariery z obowiązkami rodzicielskimi.
W ramach inicjatywy oferujemy nieformalne

spotkania indywidualne z Mentorem –
pracownikiem/pracownicą, któremu/której
udało się z sukcesem wrócić do pracy po
urlopie rodzicielskim. Spotkania mają miejsce
w ciągu pierwszych miesięcy od momentu
powrotu do pracy.

Deloitte UK
PRAKTYKA ZE ŚWIATA: TIME OUT POLICY
Program „Time Out” umożliwia wzięcie do
czterech tygodni dodatkowego
i bezpłatnego urlopu pracownikom
i pracownicom zatrudnionym powyżej
1 roku, w uzgodnionym wspólnie czasie.

Taki urlop może być podejmowany raz do
roku. Pomaga on w osiągnięciu równowagi
pomiędzy zobowiązaniami służbowymi oraz
prywatnymi, np. rodziną. Nie jest wymagane
podanie powodu złożenia wniosku o urlop,
by uciec od oceniania i wartościowania
przyczyn, które dla każdego są bardzo
indywidualną sprawą. Pracownicy
i pracownice, którzy podzielili się swoją
motywacją, najczęściej wymieniają: spędzenie
czasu z rodziną, opiekę nad dziećmi
w trakcie wakacji, podróże, realizacja hobby
lub odpoczynek.

5

podejścia do zarządzania. Cechą
charakterystyczną lidera powinno być
to, że ludzie sami chcą go naśladować
oraz poddają się jego przywództwu.
Jedna z dyrektorek, z którą miałem
przyjemność pracować, stwierdziła:
„Sama mam problem z work–life
balance. Nie mam jednak rodziny
i jest mi łatwiej zostać po godzinach.
Kiedyś niestety wymagałam tego
samego od moich ludzi. Zmieniłam to
i teraz «wyganiam» ich do domu, gdy
siedzą po godzinach. Łapię się jednak obecnie na czymś innym
– na tym, że swoją osobą również kreuję styl pracy moich ludzi.
Głupio im wychodzić do domu, kiedy ja jeszcze tam siedzę”.
NA LUDZI
NALEŻY PATRZEĆ
CAŁOŚCIOWO
– NIE TYLKO
PRZEZ PRYZMAT
WYKONYWANYCH
ZADAŃ
I W KONTEKŚCIE
FIRMY, ALE
TAKŻE ICH ŻYCIA
PRYWATNEGO

zaangażowanie, nie możemy traktować go tak jak na początku.
Zmiana zarządzania, zwiększenie autonomii i inwestowanie
w rozwój może być rozwiązaniem.
Liderzy i liderki polskich przedsiębiorstw już wiele lat temu
przestali odbiegać od poziomu swoich zachodnich kolegów
pod względem umiejętności i kompetencji w zarządzaniu,
a nawet zaczęli ich prześcigać. Traktujmy więc work–life
balance na równi z innymi ważnymi obszarami zarządzania
firmą – mamy do tego wszystkie niezbędne narzędzia.

Po trzecie na ludzi należy patrzeć całościowo – nie tylko
przez pryzmat wykonywanych zadań i w kontekście firmy, ale
także ich życia prywatnego. Pracownik przyjęty 3 lata temu na
dane stanowisko jest pewnie dzisiaj w zupełnie innym miejscu
pod względem rozwoju, wartości czy choćby stanu
rodzinnego. Jeżeli chcemy zatem go zatrzymać i utrzymać
jego
DOBRE PRAKTYKI

Henkel Polska
CYKL WARSZTATÓW NT. KOMUNIKACJI
Z DZIEĆMI
W Henkel Polska przeprowadzono cykl
spotkań dla pracowników i pracownic, którzy
chcieli rozwijać swoje umiejętności w zakresie
komunikacji z dziećmi. Warsztaty poprowadził
zewnętrzny ekspert, psycholog. Zasady
efektywnej komunikacji poznawali nie tylko
przyszli rodzice, rodzice dzieci i nastolatków,
ale także dziadkowie i osoby zainteresowane
tematem.

Sport i pasja
Provident Polska
PASJONACI PROVIDENTA
Pasjonaci Providenta to konkurs dla
Pracowników i Doradców Klienta mający na
celu wspieranie Pracowników i Doradców
Klienta z nietuzinkowym hobby, którym
potrafią zainspirować i dzięki niemu zachęcić
do wspólnego działania współpracowników
i współpracownice. Z wybranej przez Jury
dwudziestki półfinalistów wszyscy Pracownicy
i Doradcy Klienta poprzez głosowanie SMSowe decydują o tym, kto dostanie się do

finału i zdobędzie grant finansowy
ufundowany przez firmę. Do tej pory odbyły
się trzy edycje konkursu, w wyniku których
powstał Klub Biegacza, a także Provident
Carp, czyli firmowy klub karpiowy.

Henkel Polska
(Y)OUR MOVE
W Henkel Polska od 2014 r. działa skierowany
do pracowników i pracowniczek program (Y)
our Move. W ramach inicjatywy firma zachęca
pracowników/pracownice do zdrowego stylu

życia poprzez odpowiednie odżywianie
(w kuchniach można korzystać z bezpłatnej
oferty owoców sezonowych) oraz aktywności
sportowych. Organizacja wspiera trzy
pracownicze drużyny sportowe – biegaczy,
piłkarzy oraz kalisteników, którzy przez cały
rok regularnie uczestniczą w profesjonalnych
treningach. Pracownicy i pracownice
zachęcani są także do korzystania z roweru
jako środka transportu, m.in. poprzez
oferowanie im serii bezpłatnych przeglądów
rowerowych.

6

Filary mądrego zarządzania WLB
Filary mądrej polityki work–life balance to 6 dziedzin, na które
należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu zestawu
działań i zasad związanych z pielęgnowaniem work–life balance
w organizacji.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy zostały one uwzględnione w
twojej organizacji, sprawdź jej działanie w 25 elementach.

Filary mądrego zarządzania WLB zostały opracowane podczas
warsztatu „Work–life balance: rozwiązania” prowadzonego
przez Katarzynę Piecuch i Jolantę Nosal ze Stowarzyszenia
PLinEU, ekspertki tematyki work–life balance. W warsztacie
wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki firm: Danone,
Deloitte, General Electric Company Polska, Henkel, NUTRICIA,
Polpharma, Skanska oraz Instytutu Lotnictwa. Warsztat odbył się
15 października 2015 r. w ramach Programu Edukacyjnego Karty
Różnorodności.

1

EDUKOWANIE

Znajomość zagadnień związanych z work–life balance
i samoświadomość pracowników w tym zakresie jest
w Polsce nadal niewielka. Dlatego edukowanie i komunikacja
są kluczowe dla powodzenia działań organizacji.
Kluczowe elementy:
• Promowanie istotności równowagi pomiędzy życiem
prywatnym i pracą, a nie samej pracy (np. poprzez konkursy,
wspieranie pasji pracowników/pracownic, działania
promujące aktywny styl życia, dofinansowanie aktywności
pracowników)
• Edukowanie pracowników/pracownic w zakresie korzyści
wynikających z zachowania równowagi (m.in. poprzez
prowadzenie szkoleń, skrócenie czasu pracy – np. w ramach
akcji „Dwie godziny dla rodziny” itp.)
• Informowanie, czym jest work–life balance (np. poprzez
wykorzystanie dostępnych wewnętrznych narzędzi, takich

jak intranet, gazetki firmowe, tablice ogłoszeniowe,
organizowanie akcji tematycznych)
• Pomoc pracownikom/pracownicom w budowaniu
świadomości własnych potrzeb w zakresie work–life
balance (np. poprzez oferowanie wsparcia psychologów,
organizację warsztatów rozwoju osobistego)
• Jasne informacje nt. zasad panujących w firmie
(np. dotyczących czasu pracy, możliwości pracy zdalnej,
benefitów pozapłacowych itp.)
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WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ani organizacja, ani pracownicy/pracownice nie są
w stanie zapewnić równowagi między pracą a życiem
prywatnym w pojedynkę. Mogą tego dokonać jedynie
wspólne działania – zrozumienie wartości płynących
z równowagi i zaangażowanie zarówno ze strony organizacji,
jak i pracownika/pracownicy.

DOBRE PRAKTYKI

Orange Polska
ORANGE PASSION
Orange Passion to program wspierający
pasje pracowników i pracownic, stwarzający
warunki do realizacji i rozwoju własnych
zainteresowań, dający możliwość pokazania
pasji innym pracownikom/pracownicom
oraz szerszej publiczności. Orange stworzyło
w intranecie miejsce, w którym pracownicy
mogą promować wszystkie swoje pasje,
m.in. muzyczne, filmowe, sportowe
i fotograficzne. W ramach programu
organizowane są także wewnętrzne imprezy,
ułatwiające pracownikom/pracownicom

realizację ich zainteresowań, oraz konkursy
– największym z nich jest coroczny konkurs
Orange Passion, w którym najlepsze
projekty otrzymują wsparcie finansowe
od firmy. Projekty te skierowane są nie
tylko do pracowników/pracownic, lecz
również wychodzą na zewnątrz – corocznie
organizowana jest charytatywna aukcja
obrazów autorstwa pracowników.

Polpharma
PROMOWANIE AKTYWNOŚCI
SPORTOWEJ ORAZ PASJI PRACOWNIKÓW
I PRACOWNICZEK
Pasjonaci i pasjonatki oraz ich osiągnięcia
promowane są na łamach firmowej gazety.
Dzięki temu w firmie funkcjonują zespół
muzyczny i kabaret złożony z pracowników/
pracowniczek sprzedaży i marketingu.
Pasjonaci gier planszowych z Polpharmy
zorganizowali w ramach wolontariatu
pracowniczego cykliczne spotkania
społeczności lokalnej Starogardu wokół
ciekawych gier. Na terenie firmy działają

także drużyny sportowe – rowerowa,
biegowa, narciarska, triatlonowa, klub fitness
oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
i Sportu Polpharma, z którym firma promuje
wspólne starty w wydarzeniach sportowych
i wykorzystuje ciekawe pasje pracownicze
przy firmowych eventach.
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Kluczowe elementy:
• Włączanie pracowników/pracownic w procesy
opracowywania działań (np. poprzez badanie potrzeb
pracowników/pracownic, tworzenie mechanizmów
wspierania inicjatyw pracowniczych)
• Podkreślanie współodpowiedzialności pracownika/
pracownicy i organizacji za zachowanie przez niego
równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
(np. poprzez prowadzenie edukacji w zakresie work–life
balance, informowanie o możliwościach kształtowania
czasu pracy przez pracownika/pracownicę)
• Ułatwianie godzenia ról zawodowych i życia prywatnego
(np. poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy,
rozwiązań dedykowanych rodzicom, możliwości pracy
zdalnej)

3

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Nikt nie ma większej świadomości swoich potrzeb niż
pracownik/pracownica. Rozwiązania systemowe muszą
pozwalać na indywidualne podejście do każdego pracownika/
każdej pracownicy i zostawiać mu/jej swobodę w zakresie
wyboru rozwiązań wspierających go/ją.
Kluczowe elementy:
• Dostarczanie narzędzi przygotowanych z myślą o różnych
grupach zatrudnionych (np. pakiety adaptacyjne dla osób
z niepełnosprawnościami, urlopy opiekuńcze dla pracujących
rodziców, elastyczne godziny pracy dla studentów)
• Otwarte i indywidualne podejście do pracowników/
pracownic (np. poprzez stworzenie możliwości dostosowania
rozwiązań do potrzeb określonego pracownika/określonej
pracownicy, uwzględnienie specyfiki różnych obszarów życia
pozazawodowego)
• Oferowanie szerokiej kafeterii benefitów dla każdego
pracownika/każdej pracownicy (poprzez proponowanie
zróżnicowanych możliwości dla wszystkich pracowników
i pracownic, a nie tylko wybranych grup)
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ELASTYCZNOŚĆ I OTWARTOŚĆ

Działania firmy muszą być odpowiedzią na oczekiwania
i potrzeby pracowników/pracownic, a te często odkrywane
są później lub zmieniają się z biegiem czasu. Przy tworzeniu
polityki WLB trzeba mieć to na uwadze.
Kluczowe elementy:
• Umożliwienie elastycznego czasu i trybu pracy
• Tworzenie możliwości, niezmuszanie do konkretnych rozwiązań
(powstrzymywanie się od podejmowania arbitralnych decyzji
o tym, co jest najlepsze dla pracownika/pracownicy)
• Pozostawienie pracownikom swobody wyboru
• Otwartość na zmiany
• Otwartość na sytuacje wyjątkowe i nietypowe

5

BADANIE POTRZEB
PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC

By tworzyć mądrą politykę, trzeba oprzeć się na dobrych
założeniach. Nie uda się to bez badania potrzeb pracowników,
stopnia ich realizacji czy wpływu działań work–life balance
na organizację.

6

UWZGLĘDNIENIE PODEJŚCIA WLB W STYLU
PRZYWÓDZTWA

Wdrażanie polityki wymaga zaangażowania na wszystkich
szczeblach zarządzania. Jeżeli działania podejmowane w celu
wspierania work–life balance nie idą w parze z promowanym
stylem zarządzania, godzi to w przełożenie się polityki na
realne efekty.
Kluczowe elementy:
• Promowanie zorientowania kierowników na ludzi, a nie
na cel (np. poprzez uwzględnianie aspektów związanych
z zarządzaniem zespołem w ocenie okresowej)
• Stosowanie kontroli ogólnej i zwiększanie autonomii
pracowników/pracownic (np. poprzez promowanie
zarządzania przez cele)
• Edukacja menedżerów w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi (np. poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń)
• Otwartość na odmienne style pracy (np. poprzez
minimalizację liczby procedur, rozwijanie alternatywnych
metod wykonywania zadań)
• Realizacja działań związanych z zarządzaniem
różnorodnością (np. podpisanie Karty Różnorodności, udział
w szkoleniach i konferencjach z zakresu work–life balance,
promowanie dobrych praktyk)

Kluczowe elementy:
• Monitorowanie realnego wpływu działań na pracowników/
pracownice (np. poprzez badanie ich satysfakcji
z uwzględnieniem korzystania przez nich z wprowadzonych
rozwiązań)
• Badanie przyczyn zachwiania równowagi, a nie tylko ich
skutków (np. analiza czynników negatywnie wpływających
na zadowolenie pracownika/pracownicy pod kątem ich
wpływu na życie pozazawodowe)
• Podejmowanie decyzji w zakresie WLB z wykorzystaniem
obiektywnych danych (operowanie na prowadzonych
badaniach i sygnałach odbieranych od pracowników)
• Wykorzystywanie wyników badań do aktualizowania
działań i udoskonalania ich (poprzez prowadzenie ewaluacji
prowadzonych działań pod kątem ich popularności,
skuteczności i subiektywnej oceny uczestników/uczestniczek)
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DLACZEGO FIRMY POWINNY DBAĆ O RÓWNOWAGĘ
W ŻYCIU SWOICH PRACOWNIKÓW?
Czym jest sukces zawodowy?1
work-life balance
pieniądze
uznanie
autonomia

56%
46%
42%
42%

52%

70%

pracowników odrzuciło ofertę pracy
ze względu na obawy,
że zaburzy ona ich work-life balance1

menedżerów i menedżerek wierzy,
że może pogodzić życie
zawodowe i prywatne1

Co dzieje się, gdy pojawia się konflikt?

43%

Co jeśli work-life balance jest....

pracowników radzi sobie
z konfliktem między pracą a życiem
prywatnym więcej pracując, co potęguje
konflikt2 – dlatego aż 40% menedżerów/ek
przyznaje, że jest pracoholikami2
Metody radzenia sobie z konfliktem

80%

badanych uważa,
że elastyczność czasu pracy jest
bardzo ważna dla utrzymania
równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym1

• wsparcie przyjaciół,
• cięższa praca,
• leki
aż 15%
przyjmuje je
regularnie3

• delegowanie
pracy innym,
• alkohol
2x częściej
niż kobiety3

Konflikt rośnie wraz ze stanowiskiem
(menedżerowie odczuwają go znacznie bardziej niż pozostali)
Samotni rodzice
Rodzice pracujący

2
3
4

... zachwiany?
•

•

... utrzymany?

12x

większe
prawdopodobieństwo
wypalenia zawodowego

6x większe prawdopodobieństwo
odczuwania silnego stresu w pracy

Kto odczuwa największy konflikt?2

1

Skutki

•

3x większe prawdopodobieństwo
stanów depresyjnych

•

2x większa rotacja

3

Satysfakcja z pracy
Duma z organizacji
Większa skłonność
do polecania

miejsca pracy
Mniejszy
wskaźnik odejść

Większa

produktywność4

Gdzie w Europie konflikt między
pracą a życiem prywatnym jest
największy a gdzie najmniejszy?3
Najlepszy work-life balance
Najgorszy work-life balance

Defining Success - 2013 Global Research Results, Accanture, 2013
Reducing Work-Life Conflict: What Works? What Doesn’t?, C.Higgins, L.Duxbury, S. Lyons, 2008
Explaining work-life conflict of men and women across Europe – disentangling the impact of social policy, H. Chung, 2012
The Role of Work-Life Balance Practices in Order to Improve Organizational Performance, I. Lazar, C. Osoian, P. Ratiu, 2010
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WLB w przyszłości – perspektywy rozwoju koncepcji w Polsce i Europie
Katarzyna Piecuch
– Prezeska Stowarzyszenia PLinEU

Jest piątek po południu, kończy
się ciężki tydzień pracy. W jednej
z międzynarodowych korporacji
menedżerka działu Human Resources
zostaje wezwana do udziału
w nieplanowanej telekonferencji.
„Mamy dla Ciebie wielkie zadanie”
– mówią zadowoleni z siebie
przełożeni. „Do poniedziałku rano musisz opracować koncepcję
programu work–life balance dla naszego oddziału. Jako jedyni
tego nie mamy. Oczywiście zapłacimy za twoje nadgodziny”.
To prawdziwa historia, ale podobnych anegdot krąży
w środowisku wiele. Na szczęście powoli wychodzimy
ze strefy żartów i traktowania rozwiązań work–life balance
z przymrużeniem oka.
We wrześniu 2014 r. brałam udział w Międzynarodowym Forum
Work–Life Balance w Helsinkach, podczas którego bardzo
mocno wybrzmiała koncepcja, że WLB to już nie programy
prowizorycznie dosztukowywane do strategii firm, ale
myślenie i podejście strategiczne, na którym opiera się rozwój
nowoczesnej organizacji. To polityka horyzontalna, która
przejawiać się będzie przynajmniej w trzech obszarach:
1. Cele i zadania działów Human Resources,
2. Sposób zarządzania ludźmi,
3. Organizacja pracy.
Pokrótce odniosę się do każdego z nich. Przed departamentami
HR pojawiają się nowe wyzwania, związane z tym, jacy
pracownicy są dostępni na rynku pracy oraz jakie są ich
oczekiwania i potrzeby. OECD ogłosiła wyniki badania
wskazujące, że w 2022 r. 75% absolwentów szkół wyższych
w Europie stanowić będą kobiety. Śmiało więc można
prognozować, że zarządzanie talentami w firmie będzie
w coraz większym stopniu dotyczyć grup kobiecych.

Jednocześnie obserwujemy zmiany w podejściu do ról
społecznych, charakteryzujące się m.in. zwiększającą się
potrzebą mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu
rodzinnym. Urlopy ojcowskie stają się coraz bardziej popularne.
Kolejna tendencja to trendy demograficzne i starzejące się
społeczeństwo, którego przedstawiciele i przedstawicielki
do swoich późnych lat będą aktywni zawodowo. Wreszcie
grupa ostatnia i zasadnicza: nowe pokolenie, często zwane
digital generation – osoby myślące, uczące się i pracujące
całkowicie inaczej niż ich
W OBSZARZE
rodzice, bazujące na odmiennych
ZARZĄDZANIA LUDŹMI
wzorcach komunikacyjnych
ZMIENIA SIĘ TAKŻE
i wykorzystujące w tym celu inne
ROLA MENEDŻERA/
środki. Wszystkie te grupy łączy
MENEDŻERKI,
jedno – potrzeba autonomii
KTÓRY/KTÓRA
i indywidualnego podejścia
W MNIEJSZYM STOPNIU
w określaniu korzystnych dla
ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDZIE
siebie warunków pracy. I tym
MIKROZARZĄDZANIEM,
zajmować się będą nowoczesne
A W WIĘKSZYM
działy HR – identyfikacją potrzeb
PRZEJMIE
pracowników i pracownic oraz
FUNKCJE LIDERA
tworzeniem pakietów rozwiązań,
WSPIERAJĄCEGO
które umożliwią jak najlepsze
(TZW. APPRECIATIVE
wykonywanie pracy i łączenie jej
LEADERSHIP).
z osobistymi celami.
W obszarze zarządzania ludźmi zmienia się także rola
menedżera/menedżerki, który/która w mniejszym stopniu
zajmować się będzie mikrozarządzaniem (np. kontrolowaniem
czasu pracy), a w większym przejmie funkcje lidera
wspierającego (tzw. appreciative leadership). Jego głównym
zadaniem będzie przede wszystkim tworzenie przyjaznego
środowiska pracy i usuwanie barier, które uniemożliwiają
zespołowi osiąganie jak najlepszych rezultatów pracy.
Organizacja pracy skoncentruje się na dążeniu do coraz
większej elastyczności czasu i miejsca. W firmie świadomej
potrzeb swoich pracowników i pracownic w zakresie work–life
balance liczą się rezultaty, a nie czas spędzony w pracy.

W branżach, w których jest to
możliwe, nie ma znaczenia także
miejsce oraz to, w jaki sposób
pracownicy i pracownice wykonują
swoją pracę, jeżeli rezultaty
są osiągane, a cele biznesowe
realizowane. Jak pisze Alison
Maitland w książce „Future Work”
(Palgrave Macmillan UK, 2014),
takie podejście jest jak uwalnianie motyli, które zamknięte
w czterech ścianach nie są w stanie rozwinąć skrzydeł oraz
w pełni czerpać satysfakcji z pracy i z życia osobistego. Polityka
elastyczności powinna być jednak uważnie monitorowana,
aby „gdziekolwiek i kiedykolwiek” nie zamieniło się w
„zawsze i wszędzie”. Bo najważniejsze w dobrej strategii
work–life balance jest to, aby ludzie mogli się realizować na
polu zawodowym, ale równocześnie osiągać swoje osobiste
cele, spełniać marzenia i rozwijać pasje.
ZARZĄDZANIE
TALENTAMI
W FIRMIE
BĘDZIE W CORAZ
WIĘKSZYM
STOPNIU
DOTYCZYĆ GRUP
KOBIECYCH.

I na koniec wspomnę o tzw. zasadzie TRUST, która może być
pomocna w projektowaniu wartościowych rozwiązań WLB:
T – trust your people,
R – reward results, not hours,
U – understand the business case,
S – start the change from the top,
T – treat people as individuals.
Powodzenia!
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BEZPŁATNE NARZĘDZIA DO MIERZENIA WLB
NA POZIOMIE OSOBISTYM I ORGANIZACYJNYM

20 BEZPŁATNYCH PUBLIKACJI O WLB,
DO KTÓRYCH WARTO ZAJRZEĆ

NARZĘDZIA DLA DZIAŁÓW HR

Lp. Tytuł

Better Work–Life
Balance Survey
Manual

Standards of
Excellence Index

Kompletna instrukcja przeprowadzania przekrojowych badań
WLB w organizacji, przygotowana przez Uniwersytet
w Queensland. Instrukcja szczegółowo opisuje proces
przygotowania, przeprowadzania i analizy wyników badania
pracowników oraz najwyższego kierownictwa. Publikacja zawiera
także formularz ankiety badającej wiedzę o politykach WLB
i odczucia pracowników/pracownic. Obejmuje ona swoim
zakresem niemal wszystkie obszary work–life balance.

http://www.justice.qld.
gov.au/__data/assets/pdf_
file/0005/46355/ir-worklife-balance-manual.pdf

Opracowane w 2002 r. narzędzie do mierzenia poziomu rozwoju
kultury organizacyjnej sprzyjającej work–life balance. Wskaźnik
obejmuje 7 obszarów: przywództwo, strategia, infrastruktura,
odpowiedzialność, relacje, komunikacja, pomiar.

https://www2.
bc.edu/~harrinb/Docs/
Publications/Standards%20
of%20Excellence%20-%20
Changing%20Policies%20
to%20Changing%20Cultures.pdf

NARZĘDZIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC
BILANS–BALANS

Work–Life
Balince Quiz 1
Work–Life
Balance Quiz 2

Work Wellbeing
Questionnaire

BILANS - BALANS to zestaw 7 ćwiczeń dla tych, którzy chcą
harmonijnie łączyć pracę zawodową i rodzinne obowiązki.
Metoda ta pomaga w dokonaniu bilansu czyli podsumowania
(rachunku zysków i strat), zrozumienia swojej osobistej sytuacji
w obszarze pracy i rodziny, który będzie podstawą do
wypracowania sposobu na przyszłość, jak zapewnić sobie balans –
równowagę między pracą zawodową i rodziną.

http://www.plineu.org/
bilans-balans/

Krótki quiz przeznaczony do szybkiego spojrzenia na równowagę
pomiędzy pracą i życiem pozazawodowym w perspektywie
osobistej. Quiz składa się z 15 pytań i jest dostępny on-line.

https://www.cmha.ca/
mental_health/work–lifebalance-quiz/

Rozbudowany quiz dotyczący osobistej perspektywy work–life
balance – zawiera pytania i uzupełnialne wykresy. Dodatkowym
atutem quizu są pytania pozwalające spojrzeć z perspektywy na
swój stosunek do pracy oraz wskazówki, jak utrzymać równowagę
na linii praca–życie.

http://research.wayne.edu/
seminars-training/docs/
worklifequiz.pdf

Wypełniając krótki, składający się z 31 pytań „Work Wellbeing
Questionnaire”, przygotowany przez australijski Black Dog
Institute, można sprawdzić, jak nasze miejsce pracy wpływa
na zadowolenie w takich obszarach jak: satysfakcja z wykonywanej
pracy, wsparcie przełożonych, oferowany system wartości oraz
godzenie życia zawodowego i prywatnego.

http://www.blackdoginstitute.org.au/surveys/workwellbeing/index.cfm
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Analiza tematyczna „Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance” powstała w efekcie cyklu spotkań poświęconych
tematyce work-life balance, które odbywały się w drugiej połowie 2015r. w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności.
W spotkaniach brali i brały udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji-sygnatariuszy Karty Różnorodności, firm:
CEMEX Polska, Danone, Deloitte, EDF Polska, General Electric Company Polska, Henkel Polska, Nutricia, Orange Polska, Polpharma,
Provident Polska, Skanska oraz Instytutu Lotnictwa.
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w 16 krajach Unii Europejskiej, promowana przez Komisję
Europejską. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji
w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich
osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego
narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Karta Różnorodności w Polsce została zainicjowana 14 lutego 2012 r.
Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

OPRACOWANIE ANALIZY:
Mikołaj Buzała
WSPÓŁPRACA:
Ewa Leśnowolska

Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu
to cyklicznie wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie
podstawowych informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej
formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się
w dyskursie publicznym. Analiza wskazuje również, dlaczego dany temat
może być istotny dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny one
zwrócić uwagę w kontekście realizacji ich strategii CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą
organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej
odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.
Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem
prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę
wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.

KONTAKT:
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu,
e-mail: biuro@fob.org.pl,
tel. 22 627 18 71
www.odpowiedzialnybiznes.pl
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