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Flexicurity dla pracodawcy to większa 
elastycznośd rynku:

• Elastycznośd zatrudnienia (elastycznośd 
ilościowa bądź numeryczna);

• Elastycznośd czasu pracy; 

• Elastycznośd funkcjonalna;

• Elastycznośd płac;

• Elastycznośd zasobów pracy.



Cel prezentacji:

• Przedstawienie skali wykorzystania 
elastycznych form zatrudnienia i 
organizacji czasu pracy w 
przedsiębiorstwach;

• Przedstawienie stopnia zaangażowania 
przedsiębiorców w proces podnoszenia 
kwalifikacji pracowników.



Zakres badao:

750 wywiadów kwestionariuszowych z 
przedsiębiorcami dobranymi w sposób losowo-
warstwowy według sekcji PKD, wielkości podmiotu, 
województwa. 

Wyniki uzyskano w ramach realizacji projektu „ Ocena 
wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce 
rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działao”.

Projekt był współfinansowany ze środków 
Wspólnotowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i 
Solidarności Społecznej (2007-2013) Progress.



Odsetek przedsiębiorstw stosujących wybrane 
elastyczne formy zatrudnienia (n=750)
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Elastyczne formy zatrudnienia stosowane w 
przedsiębiorstwach różnej wielkości

Elastyczne formy zatrudnienia Rodzaje firm ze względu na wielkość

Mikro Mała Średnia Duża

Zatrudnienie tymczasowe 19,1 16,7 21,9 19,6

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy 29,5 25,6 41,7 67,4

Zatrudnienie na czas określony 58,2 66,7 81,3 93,5

Praca w domu 8,0 2,6 6,3 28,3

Telepraca 5,0 4,5 17,7 23,9

Umowy cywilnoprawne 44,1 55,8 72,3 80,4



Powody stosowania przez firmy elastycznych form 
zatrudnienia

Powody stosowania 

elastycznych form 
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Formy zatrudnienia

zatrudnienie 

na czas 

określony
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w niepełnym 

wymiarze 

czasu pracy

zatrudnienie 

tymczasowe

praca w 

domu
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telepraca

Okres próbny 5,9 -- -- -- -- --

Niższe koszty 

zatrudnienia
53,4 62,1 31,4 78,0 48,1 27,8

Zatrudnienie osób na 

zastępstwa
15,2 13,7 22,9 -- 20,9 --

Wdrażanie nowych 

technologii
8,5 9,9 20,0 -- 12,2 --

Nieregularność zamówień 22,9 18,4 14,3 8,1 22,5 --

Sezonowość produkcji 24,3 28,5 23,6 14,5 22,8 --

Niższe koszty rekrutacji -- 11,6 -- -- 14,6 --

Limity etatów -- -- 10,7 4,8 -- --

Specyfika świadczonych 

usług
-- -- -- -- -- 79,6

Inne 2,5 2,1 15,7 -- -- 33,3



Elastyczne formy zatrudnienia, które powinny byd szerzej 
stosowane (N=112)



Odsetek przedsiębiorstw stosujących wybrane elastyczne 
formy organizacji czasu pracy (n=669)
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Formy elastycznego czasu pracy stosowane w 
przedsiębiorstwach różnej wielkości (w %)



Formy elastycznego czasu pracy stosowane dla różnych 
stanowisk pracy w przedsiębiorstwach (w %)



Rodzaje barier utrudniających korzystanie z elastycznych 
form pracy (liczba wskazao)



Powody dla których przedsiębiorstwa nie 
korzystają z elastycznych form pracy 



Elastyczne formy czasy czasu 
pracy- podsumowanie

• Najczęściej pracodawcy stosują zatrudnienie 
terminowe na umowę na czas określony oraz 
umowy cywilno prawne;

• Wysoki stopieo wykorzystania w praktyce 
zmiennych godzin rozpoczynania pracy i 
ruchomego czasu pracy;

• Katalog elastycznych form pracy dostatecznie 
rozwinięty, ale pojawia się propozycja umów 
projektowych i indywidualnych kont czasu pracy;

• Promocja poszczególnych elastycznych form pracy.



Uczestnictwo pracowników w kształceniu w 
przedsiębiorstwach o różnej wielkości:

• Mikropodmioty -37,7%

• Małe firmy- 48,2%

• Średnie firmy- 89,5%

• Duże firmy- 81,6%



Formy kształcenia, w jakich brali udział w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy pracownicy badanych podmiotów 

(N=389)



Pracownicy biorący udział w działaniach podnoszących 
kwalifikacje według wybranych charakterystyk



Warunki, jakie musiałyby zostad spełnione, aby 
podmioty w większym zakresie podejmowały działania 
mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników 

(N=346)



Przeszkody utrudniające podejmowanie działao 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych  pracowników (N=108)



Kształcenie ustawiczne-
podsumowanie

 Zmiana polityki personalnej w firmach

 Brak potrzeby działao edukacyjnych w firmach

Niska skłonnośd pracowników do kształcenia

 Inwestowanie w kapitał ludzki o określonych 
cechach

Uruchomienie bodźców do inwestowania w 
kapitał ludzki
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