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Work-life balance i koronakryzys.
Kilka uwag o procesach
i ich konsekwencjach*
Work-life balance and coronacrisis.
A few notes about processes and their consequences
Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnień, które uzewnętrzniły się
wraz z pandemią COVID-19. Kwestie podejmowania
opieki przez osoby wykonujące pracę ujawniły swoją
kluczowość dla funkcjonowania rynku, choć pozostają niewidoczne i w dużej mierze niedoceniane jako
istotne dla funkcjonowania rynku, a przede wszystkim
społeczeństwa. Autorka nie odpowiada na pytanie, co
dalej po pandemii, ale wskazuje sferę opieki jako tę,
do której podejście wymaga zasadniczej rewizji.
Zresztą podobnie jak i do innych kwestii, które wydawały się dotąd najważniejsze.

Abstract
This article addresses issues that emerged with the
COVID-19 pandemic. The issues of care by persons
performing work have revealed their importance for the
functioning of the market, although they remain
invisible and largely underestimated as important for
the functioning of the market and, above all, society.
The author does not answer the question what to do
next after the pandemic, but indicates the sphere of
care as the approach to which requires a fundamental
revision. Anyway, and to other issues that seemed to be
the most important so far.
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Uwagi wstępne
Najprawdopodobniej pandemia COVID-19 właśnie
zmienia zasadniczo nasze rozumienie otaczającego świata i procesów, które w nim zachodzą. W wypowiedziach
prasowych kwestionuje się wiele znanych nam ideologii,
które dotychczas praktycznie nie podlegały publicznej
dyskusji. Krytykuje się m.in. kapitalizm w jego neoliberalnej wersji, który spowodował skupienie się na wyniku
ekonomicznym, a nie na budowaniu zrównoważonego
systemu społeczno-gospodarczego, nadmierne nadawanie znaczenia pracy zawodowej, która w przypadku wielu
osób okazała się niezwykle niestabilna i obarczona styg-

matem prekaryjności, a więc charakteryzuje się niestabilnością i nieprzewidywalnością. Podważa się również sensowność globalizacji jako procesu, który powoduje zacieranie się granic, a przez to przyczynia się do szybkiego
rozprzestrzeniania się pandemii oraz następującego w jej
wyniku lockdownu, ale w szczególności obnaża słabość
mechanizmów ochrony i to nie tylko zdrowia publicznego, lecz całego systemu społecznego. Pandemia pokazała
też jak bardzo nasz system społeczno-gospodarczy jest
uzależniony od gospodarki światowej i wrażliwy na nagłe
zmiany koniunktury. Nasila również pytania o przyszłość
pracy „po”, szczególnie gdy wiele barier dotychczas nieprzekraczalnych okazało się możliwych do przekroczenia,
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m.in. poprzez masowe kierowanie pracowników do pracy
zdalnej, ograniczenia czy wręcz natychmiastową likwidację niektórych miejsc pracy, podwyższenie standardów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W kwietniowym numerze „Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego” ukazał się artykuł Sławomira Adamczyka
i Barbary Surdykowskiej, który dotyczył pierwszych refleksji na temat koronakryzysu i tego, czym stanie się dla
rynku pracy. Przedstawiono w nim pierwsze reakcje instytucji i partnerów społecznych na szerzącą się pandemię
i jej skutki dla systemów ochrony pracowników. Ponadto
autorzy zastanawiają się, z czym zmierzy się świat pracy
po pandemii. Stawiają ważne pytania, a z próbami odpowiedzi na te pytania nie sposób się nie zgodzić (Adamczyk i Surdykowska, 2020). W tej refleksji, a także w towarzyszących pandemii debatach brakuje jednego niezwykle istotnego tematu — tak jakby był on przezroczysty, niewidoczny, choć generuje niezwykle wysokie koszty
finansowe, ale przede wszystkim społeczne — kwestii
opieki nad osobami zależnymi.

Sprawowanie opieki
Pojęcie i zakres opieki kształtują wartości kulturowe
(Philips, 2007, s. 6), a więc to, jakie wartości nam przyświecają i jakie wartości budują spójność społeczną
(Golinowska, 2011, s. 13). Trudno mówić o dobrym systemie społecznym, kiedy wśród naszych wartości opieka
nad bliskimi nie jest jednym z priorytetów (por. np.
Tronto, 1992, s. 166–167).
W polskim systemie prawnym opiekę pracowników reguluje kodeks pracy oraz inne ustawy z zakresu zabezpieczenia społecznego. Różne formy wspierania opieki mogą być również przewidziane w zakładowych źródłach
prawa pracy (Walczak, 2019, s. 14 i n.)
Wprawdzie przepisy o opiece były jednymi z pierwszych spraw do uregulowania w trakcie pandemii, to koronakryzys ujawnił ważną kwestię, która być może nie wybrzmiała wystarczająco głośno przez to, że wydaje się być
oczywista, a być może przez to, że po chwili nadeszły kolejne numery tarcz, które mają za zadanie ochronić polską gospodarkę i podmioty działające w jej ramach przed
skutkami lockdownu. Nie chcę się skupiać na krytyce rozwiązań w zakresie prawa pracy poszczególnych tarcz, bo
nie o tym jest ten artykuł, można jedynie podsumować
kierunek zmian, mianowicie jako dążenie do utrzymania
neoliberalnej przestrzeni gospodarczej, gdzie słabsze
podmioty są eliminowane przez mocniejsze, a prywatyzacja zysków w czasach prosperity przechodzi w korzystanie
ze środków publicznych (w przypadku straty) w czasach
wzmożonej niepewności czy wręcz kryzysu gospodarczego. Nowe przepisy nie wnoszą żadnej refleksji nad opieką, choć de facto jest ona jednym ze źródeł dylematów
ustawodawcy, choćby w zakresie przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, i generuje ogromne koszty.
Totalny lockdown gospodarki, niemający precedensu
w historii Polski, ujawnił, w jakiej mierze wykonywanie
pracy przez pracowników jest uzależnione od zapewnienia opieki przede wszystkim dzieciom, ale i innym oso-
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bom zależnym — osobom niepełnosprawnym i członkom
rodziny. Co więcej, pokazał, jak bardzo w tym systemie
opieki istotne są osoby wspierające w szczególności rodziców w wykonywaniu przez nich opieki. Małą próbkę
„lockdownu opiekuńczego” mieliśmy niemal dokładnie
rok temu w okresie masowego strajku nauczycieli — ale
wtedy sprawy opiekuńcze pracujący opiekunowie mogli
powierzyć swoim rodzicom, innym członkom rodziny
i nianiom. Tym razem ze względu na specyfikę pandemii
okazało się to niemal niemożliwe, a nawet jeżeli możliwe
— to skrajnie nieodpowiedzialne. Tak więc w momencie,
kiedy ogłaszano zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków
i innych miejsc zajmujących się opieką, stało się jasne, że
część pracowników będzie zmuszona skorzystać ze zwolnień od pracy w celu sprawowania opieki, a zatem nie będzie mogła pracować wcale lub w dotychczasowym wymiarze w swoich miejscach pracy, przede wszystkim zaś
w produkcji przemysłowej i niektórych dziedzinach usług,
np. handlu. Spowodowało to na początkowym etapie
lockdownu wycofanie części pracowników nie z powodu
szybko rozprzestrzeniającej się choroby, ale z powodu
pełnienia obowiązków rodzicielskich. W kontekście zamykania szkół i przejmowania opieki nad dziećmi obowiązki pracujących opiekunów w zakresie opieki, zwłaszcza kobiet, znacznie wzrosły w czasie kryzysu (MOP,
2020, s. 1).
Jeszcze przed lockdownem, w dniu 2 marca 2020 r.
Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej: specustawa). Na podstawie art. 4 wprowadziła ona
możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (notabene nie definiując tej formy sprawowania
opieki) wyłącznie w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach dotyczących zasiłku
opiekuńczego, a więc na podstawie ustawy z 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU
z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.). Przepis umożliwiał sprawowanie opieki nad dziećmi własnymi, przysposobionymi, przyjętymi na wychowanie, ale już nie dotyczył dzieci partnera/ki. Wykluczeni zostali również rodzice z orzeczonym pozbawieniem lub ograniczeniem praw rodzicielskich w zakresie sprawowania osobistej opieki. Warto zwrócić uwagę, że sformułowanie przepisu dopuszczało bardzo szeroką możliwość określenia, jak COVID-19
może wpłynąć na funkcjonowanie poszczególnych rodzin, ale warunkiem koniecznym musiało być zamknięcie
wymienionej enumeratywnie placówki. Opieka w pierwotnej wersji dotyczyła jedynie dzieci do lat 8 i tylko
dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym w razie
choroby i macierzyństwa, wykluczała zatem z zasady
wszystkie osoby, które nie były ubezpieczone w razie
choroby i macierzyństwa, tj. część osób prowadzących
jednoosobowe działalności gospodarcze i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nieobję-
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tych obowiązkowym ubezpieczeniem w razie choroby
i macierzyństwa.
Władze publiczne zaoferowały za pełnienie owej opieki dodatkowy zasiłek opiekuńczy, obliczany dokładnie
tak, jak zasiłek opiekuńczy, którego wysokość co do
zasady tylko w 4/5 pokrywa się z wysokością dotychczasowego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że liczba osób
zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących
wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2018 r. wyniosła
ok. 1,5 mln, a samozatrudnionych i osób wykonujących
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych było ok. 2,6 mln
(GUS, 2019, s. 1), można stwierdzić, że poziom ochrony
jest niezwykle niski. Wydaje się to szczególnie dotkliwe,
jeżeli dodamy, że zwykle te osoby były zatrudnione w sektorach kreatywnych, handlu i usługach gastronomicznych,
a więc zostały uderzone pierwszą falą lockdownu. Brak
możliwości zapewnienia opieki i — w pierwszej wersji
ustawy — brak jakiegokolwiek zastępczego dochodu mogły wpłynąć niekorzystnie na dobrostan osób zatrudnionych w prekaryjnych warunkach.
Dodatkowo można również wysunąć tezę, że to obniżenie dochodu dotknie w większości kobiety. Wprawdzie
nie ma jeszcze danych statystycznych dotyczących wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ale można przeanalizować dane dotyczące bliźniaczego zasiłku — zasiłku opiekuńczego. I tak np. w II kwartale 2019 r. z zasiłku
opiekuńczego skorzystało ponad 478 tysięcy osób, w tym
ponad 350 tysięcy kobiet, a więc niemal 75% korzystających z zasiłku opiekuńczego to kobiety (GUS, 2019).
W debacie publicznej wskazywano zbyt nisko wyznaczony wiek dziecka, zwracając uwagę na dużą niesamodzielność dzieci 8-letnich, a także oparcie limitu wieku na
nieprzystających do rzeczywistości realiach. Paradoksalnie ustawa nie dotyczyła również osób, które mają dzieci
młodsze niż przedszkolne, albo dzieci, które nie były objęte zinstytucjonalizowaną opieką, czyli dzieci młodsze
niż przedszkolne.
Pierwsza wersja ustawy nie obejmowała również przepisów dotyczących opieki nad osobami z niepełnosprawnościami i innych osób zależnych, co w warstwie aksjologicznej pokazuje — moim zdaniem — nastawienie władz
publicznych do sprawowania opieki w ogóle, a w szczególności brak wrażliwości na zróżnicowane warunki grup
osób, nad którymi sprawowana jest opieka.
Pierwszą zmianę art. 4 specustawy Sejm uchwalił
31 marca. Wprowadzono — ze względów epidemiologicznych — możliwość dłuższego niż dwutygodniowy wyznaczania okresu zasiłkowego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów — i najprawdopodobniej końcową datą
tego okresu będzie 14 czerwca 2020 r. Ponadto istotnymi
zmianami były: wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci, którymi dotąd opiekowały się nianie
lub inni opiekunowie dzienni, oraz przyznanie prawa do
dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Przepisy przyznały także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania

pracy ze względu na konieczność zapewnienia opieki nad
taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19
placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub
innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dotychczas ostatnią zmianą było rozszerzenie od 16
kwietnia 2020 r. prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na funkcjonariuszy.
Ciekawa jest niekonsekwencja ustawodawcy w zakresie
opieki nad osobami niesamodzielnymi, dziećmi. I tak, na
przykład na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) nie
można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii osób
wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 14. roku
życia, ale dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być przyznany tylko na zdrowe dziecko do ukończenia przez nie 8.
roku życia. Ta niekonsekwencja pokazuje, że sprawy opieki nie są najważniejszymi kwestiami dla ustawodawcy.
Od 6 maja 2020 r. dopuszczono otwieranie placówek
opieki nad najmłodszymi dziećmi. Po medialnych deklaracjach prezydentów największych miast nie należy spodziewać się szybkiego otwarcia wszystkich placówek, a jeżeli
placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta,
jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice
tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii,
również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal
przysługiwał, ale najpewniej tylko do 14 czerwca 2020 r.
Sprawowanie opieki jest jednym z istotniejszych elementów życia prywatnego. W dużej mierze wpływa na
prowadzone życie zawodowe. Przy niskiej aktywności zawodowej kobiet (ok. 48%) w ogóle, rzutującej na udział
kobiet w rynku pracy (GUS, 2018, s. 3), w wyniku doboru
zastosowanych narzędzi pogłębi się niemożność wykonywania zadań zawodowych przez kobiety. Trudno też mówić o zrównoważeniu życia zawodowego i prywatnego
w warunkach, kiedy zarówno praca, jak i szkoła w dużej
mierze przymusowo przeniosły się do domu. Według rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy ochrona
zatrudnienia i dochodów, płatne urlopy w celu opieki nad
członkami rodziny, elastyczne warunki pracy i dostęp do
wysokiej jakości opieki w nagłych wypadkach to ważne
środki, które umożliwiają pracownikom ochronę i opiekę
nad sobą, ich dziećmi i ich bliskimi. Pracodawcy mogą
również odgrywać ważną rolę w gromadzeniu danych segregowanych według płci na temat szczególnego wpływu
sytuacji na kobiety (MOP, 2020, s. 1)

Work-life balance?
Jednym z najbardziej niespodziewanych efektów lockdownu okazało się nasilenie problemu z opieką nad osobami zależnymi, w tym nad dziećmi, szczególnie że do dotychczasowych zadań opiekuńczych pracujących rodziców
doszły również zadania dotyczące edukowania dzieci.
Okazało się także, iż wielu pracujących rodziców albo tej
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opieki sprawować swobodnie nie może w przypadku dzieci niewiele starszych niż 8 lat lub musi łączyć wykonywanie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi. Jak wskazuje się
w najnowszych publikacjach, wzmaga to obciążenie głównie kobiet, które dotąd były obciążone podwójnymi obowiązkami, a teraz doszły jeszcze nowe, związane z edukacją. Tymczasem zgodnie z rekomendacjami MOP właściwie zaprojektowane, elastyczne przepisy dotyczące pracy
dają pracownikom większą swobodę w zakresie czasu
i miejsca wykonywania obowiązków, mogą wspierać pracowników w zaspokajaniu potrzeb osobistych lub rodzinnych oraz w osiągnięciu lepszej równowagi między życiem
zawodowym i prywatnym. Zwiększają również wydajność
pracowników w trudnych warunkach. Elastyczne warunki
pracy są szczególnie ważne w kontekście powszechnego
zamykania szkół i ograniczonych możliwości opieki nad
dziećmi (MOP, 2020, s. 4). Ta elastyczność częściowo jest
możliwa na podstawie przepisów kodeksu pracy, ale również w drodze uchwalania zakładowych źródeł prawa pracy czy zawierania porozumień zakładowych (np. na podstawie art. 15g specustawy).
Równowagę między życiem zawodowym i prywatnym
(work-life balance) można zdefiniować jako znalezienie
równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz poczucie komfortu zarówno w pracy, jak i zobowiązaniach rodzinnych. Koncepcja równowagi między życiem zawodowym i prywatnym opiera się na tym, że życie zawodowe
i osobiste są zasadniczo komplementarne względem siebie,
choć mogą być postrzegane jako konkurujące ze sobą cele
(np. Crompton i Lyonette, 2006). Work-life balance może
być również rozumiane jako „równowaga między życiem
zawodowym i prywatnym (niezawodowym)” i odnosić się
do związku między pracą najemną a innymi działaniami
człowieka. Zwykle oznacza harmonię lub równowagę między domeną pracy i życia (Chang i in., 2010, s. 2381–2382).
Takie podejście zakłada pewnego rodzaju wybór. W pandemii tego wyboru po prostu nie ma. Tak więc wielu pracowników stanęło przed „wyborem” niejako przyjęcia pracy do domu — w formie pracy zdalnej. Można by to tłumaczyć koncepcjami związanymi z konfliktem między życiem
zawodowym i prywatnym (niezawodowym). Sam konflikt
zwykle jest definiowany jako wynik struktury sytuacji, niezgodności lub sprzeczności celów, nienawiści czy wrogiego
zachowania. W kontekście życia rodzinnego i zawodowego
konflikt będzie się odnosić najprawdopodobniej do
sprzeczności celów, a więc jest konfliktem na fundamentalnym poziomie. Przez konflikt między życiem zawodowym
i rodzinnym rozumie się negatywne lub niezrównoważone
wyniki łączenia pracy zarobkowej z działaniami niezwiązanymi z pracą (Godlewska-Bujok, 2019, s. 234). W literaturze ponadto wskazuje się, że konflikt między pracą a rodziną składa się z dwóch oddzielnych, choć pokrewnych pojęć: konfliktu pracy z życiem rodzinnym oraz konfliktu życia rodzinnego z pracą (Chang i in., 2010, s. 2381–2382).
W czasach pandemii trudno chyba traktować wejście pracy
do domu jako konflikt czy sprzeczność celów, tym bardziej
że zmieniły się priorytety — przy ryzyku utraty zatrudnienia w ogóle kwestie ochrony życia rodzinnego przesunęły
się na dalszy plan.
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Poprzez przyjęcie pracy zdalnej do domu zaszedł inny
proces, a mianowicie integracja życia zawodowego i rodzinnego (work-life integration), następująca w wyniku
zmian technologicznych. Można by przypuszczać, że
część pracowników doświadczyła tego zjawiska właśnie
teraz wskutek działań podjętych dla zwalczania pandemii
COVID-19. W celu zwalczania pandemii i dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zmienił się charakter
pracy, a część pracowników nie wychodzi z domu do zakładu pracy, aby za pomocą narzędzi należących do pracodawcy wykonać określoną pracę. Wykonuje pracę z domu — niejednokrotnie za pomocą własnych narzędzi pracy, z polecenia pracodawcy. W tym przypadku dochodzi
właśnie do takiego zachwiania granicy pomiędzy tym, co
prywatne, a tym, co zawodowe, że można to określić wyłącznie pojęciem integracji. Mimo że była to perspektywa
przyszłości, na skutek nieprzewidzianej replikacji niewielkiego fragmentu RNA okazało się, że integracja ta nastąpiła dużo szybciej. Choć wcześniej wskazywano na istniejący potencjalny konflikt pomiędzy życiem rodzinnym i prywatnym, w tym przypadku dochodzi do pewnej integracji
celów, być może celem staje się rozwój jednostki, ale chyba
bardziej cel, jakim jest zaspokojenie funkcji alimentarnej.
W ostatnich latach pojawił się również termin work-family
enrichment, czyli ubogacenie życia prywatnego i rodzinnego. Definiowane jest to jako zakres, w jakim doświadczenia
w jednej roli poprawiają jakość życia w innej roli. Wzbogacanie życia zawodowego próbuje ponownie skoncentrować
obszar dochodzenia z dala od konfliktu i napięcia w kierunku niektórych pozytywnych rezultatów uczestnictwa w życiu
zawodowym (Chang i in., 2010, s. 2381–2382), ale takie podejście chyba musi jeszcze poczekać.
W okresie pandemii koncepcja work-life balance została w wielu przypadkach sprowadzona do stanu integracji
życia zawodowego z życiem rodzinnym. Nie jest to jednak
zmiana woluntarystyczna, a raczej signum temporis. Niezwykle ciekawe w tym kontekście jest to, jak dalej będzie
się rozwijała owa integracja w okresie postpandemicznym, ale i w warunkach narastających problemów globalnych, takich jak zmiany klimatyczne czy negatywne skutki globalizacji dla lokalnych rynków pracy.
Wraz z wymuszoną integracją życia rodzinnego i zawodowego może się rozwijać również niebezpieczna z punktu widzenia integralności i niezależności jednostki kontrola życia prywatnego przez pracodawcę, który jako właściciel kapitału może mieć pokusę jednostronnego decydowania o tym, jak praca ma być wykonywana przez pracownika bez zachowania norm przewidzianych w krajowym systemie prawa pracy pod groźbą zatrudnienia
w miejsce danej osoby innej osoby, która zaakceptuje rozmiar ingerencji w życie prywatne.

Ryzyko i niepewność
Co dalej z wykonywaniem pracy zawodowej? Co z opieką?
Odpowiedzi na te pytania długo nie będziemy znać.
Pewnie nigdy. W związku z tym, w jakim punkcie rozwoju cywilizacji jesteśmy, chciałabym przypomnieć o tym,
o czym pisałam po raz pierwszy ponad 10 lat temu, że nie-
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pewność poprzez swoją wartość semantyczną oznacza
niewiadomą; wyraża również sposób postrzegania rzeczywistości — nie wiemy, co nastąpi, a niejednokrotnie przemawia przez nas lęk przed tym, co nastąpi, choć nie mamy pojęcia co to będzie i w jakiej formie. Ryzyka, które
na naszych oczach się ziszczają, odnoszą się w pewnym
zakresie do dającej się przewidzieć rzeczywistości — utraty dochodu, utraty zdrowia, konieczności sprawowania
opieki itd. Ryzyko trzeba więc oddzielić od niepewności,
o której była już mowa wcześniej w aspekcie przyszłości
pracy i miejsca osób pracę wykonujących lub chcących czy
planujących ją wykonywać (por. Godlewska-Bujok, 2015,
s. 48). Ryzyka to coś, co w sumie można przewidzieć,
a nawet w jakimś stopniu zmierzyć. My znaleźliśmy się
w świecie, gdzie nagle chyba wszystkie nowe i stare ryzyka socjalne właśnie zaistniały, a niepewność jeszcze bardziej się pogłębiła.
Nasze współczesne funkcjonowanie na kapitalistycznym rynku pracy opierało się na niepewności — niepewności co do przyszłości świata i kierunku jego rozwoju,
kierunku rozwoju świata pracy, a co się z tym wiąże —
miejsca w nim jednostki oraz trafności podejmowanych
przez nią decyzji, np. w sferze wyboru ścieżki zawodowej
czy życiowej. Jednak świat nie był wstrząsany przewrotami, o których Z. Bauman pisał, że mogą w momencie obrócić nasze kwalifikacje w pył (Baumann, 2000, s. 47).
Świat toczył się mimo tej niepewności po w miarę przewidywalnych torach w granicach przewidywalnego ryzyka. Tymczasem — znowu — mały wycinek RNA krążący
po świecie w zawrotnym tempie obrócił w pył nasze kalkulacje, nasze próby przewidywania ryzyka. Oprócz tej
zwykłej, powszechnej „niepewności” co do losów świata
w dobie globalizacji i automatyzacji, dostaliśmy niepewność o szczególnym charakterze — obnażającą nieprzydatność naszych kalkulacji i pokazującą, jak mało wiemy
o świecie.
W tym poczuciu braku sprawczości element opieki, jako pewnej wartości, wokół której powstaje struktura społeczna, nabiera szczególnego znaczenia. Być może właśnie wokół tej wartości warto zbudować świat „po”. Bez
względu na poziom niepewności na pewno zawsze będą
potrzebne instrumenty, które będą wspomagać sprawo-

wanie opieki. Jeżeli przyjęliśmy taki model rynku, który
ma aktywizować nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, musimy się zastanowić, jak powinna wyglądać opieka. Polskie
instrumenty nie są wystarczające i należy przemyśleć, do
jakiego stopnia instrumenty opiekuńcze powinny stać się
częścią pewnego korpusu prawnego, będącego udziałem
pracowników. Zmiany w charakterze pracy pokazują, że
tradycyjne podejście do opieki, umieszczające ją w sferze
prywatnej, bez udziału władz publicznych — to za mało.
Niejednokrotnie ludzie nie mogą podjąć czy efektywnie
angażować się w pracę produkcyjną, ponieważ muszą
i chcą troszczyć się o siebie i członków swoich rodzin
(por. Sepczyńska, 2012, s. 60–61).

Podsumowanie
Nie wiemy, jak w przyszłości będzie wyglądać stosunek
pracy ani jak bardzo zmieni się rynek pracy po pandemii. To prawda, że niektóre branże mocno ucierpiały,
a niektóre zaczęły się rozwijać. Przejście całych rzesz
pracowników na pracę zdalną — dotąd niezdefiniowaną
w prawie pracy, choć istniejącą — pokazuje, jak nagłe
mogą być to zjawiska. Nie wiemy również, jaki będzie
rozmiar ingerencji pracodawcy w życie prywatne ani jak
bardzo opieka stanie się nie/widzialna w nowym wyłaniającym się krajobrazie postpandemicznym, a także czy
bardziej popularne stanie się ustanawianie dodatkowych
instrumentów opiekuńczych w zakładowych źródłach
prawa pracy.
Koronakryzys można rozpatrywać w rozmaitych kategoriach — jako kryzys humanitarny, jako kryzys społeczny, jako kryzys systemu politycznego czy jako kryzys kapitalizmu. Moim zdaniem ukazał on w dużej mierze właśnie
kryzys systemu opartego na ślepej wierze w moc niewidzialnej ręki rynku, szczególnie kiedy ta niewidzialna ręka sięga po fundusze wygenerowane ze źródeł publicznych. Koronakryzys stał się swoistym crash testem systemu. Zarówno w kategoriach konstytucujnych, jak i prawnopracowniczych przekonaliśmy się, jak bardzo nasz system prawa nie jest przygotowany na sytuacje nagłe, wręcz
apokaliptyczne, oraz jak bardzo opieka nie jest wartością
we współczesnym niepewnym świecie.

Przypisy/Notes
*Artykuł został opublikowany w ramach projektu „Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa
pracy w odniesieniu do rodzicielstwa”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/25/B/HS5/00940).

Bibliografia/References
Babińska-Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski, Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa.
Beauregard, T. A. i Henry, L. C. (2009). Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human Resource Management Review, 19(1), 9–22. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2008.09.001
Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Boruta, I. (2005). W sprawie przyszłości prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 2–12.
Boruta, I. (2020). O przyszłości pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1), 3–10.

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

7

t. LXI, nr 5/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.5.1
Busby, N. (2011). A right to care?: Unpaid work in European Employment Law. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/
acprof:oso/9780199579020.003.0001
Chang, A., McDonald, P. i Burton, P. (2010). Methodological choices in work-life balance research 1987 to 2006: A critical review. The International
Journal of Human Resource Management, 21(13), 2381–2413. https://doi.org/10.1080/09585192.2010.516592
Crompton, R. i Lyonette, C. (2006). Work-life „balance” in Europe. Acta Sociologica, 49(4), 379–393. https://doi.org/10.1177/0001699306071680
Godlewska-Bujok, B. (2008). Ryzyko wykluczenia i niepewność. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8), 2–7.
Godlewska-Bujok, B. (2015). Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Godlewska-Bujok, B. (2019). Work-life balance czy work-life conflict w kontekście prywatności pracowników sprawujących opiekę. W: B. GodlewskaBujok i K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności: studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga
pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: CH Beck.
Golinowska, S. (2011). O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności. Polityka Społeczna, 38(5–6 (446–447)), 13–21.
GUS. (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf, (01.05.2020).
GUS. (2019). Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, „samozatrudnieni”, umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dane dla 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynkupracy-dane-dla-2018-roku,9,7. tml, (01.05.2020).
Jang, S. J. (2009). The relationships of flexible work schedules, workplace support, supervisory support, work-life balance, and the well-being of working parents. Journal of Social Service Research, 35(2), 93–104. https://doi.org/10.1080/01488370802678561
Marczak, R. (2016). Obowiązek ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3), 157–188.
MOP. (2020). Family-friendly policies and other good workplace practices in the context of Covid-19: Key steps employers can take, IN=nterim recommendations, 27 marca, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_740708.pdf
(01.05.2020).
Pacud, R. (2017). Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3).
Phillips, J. (2007). Care. Polity.
Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Wolters Kluwer.
Rifkin, J. (2003). Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie.
Sepczyńska, D. (2012). Etyka troski jako filozofia polityki. Etyka, 45, 37–61.
Adamczyk, A. i Surdykowska, B. (2020). Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 3–10.
Tronto, J. C. (1993). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. Psychology Press.
Walczak, K. i Godlewska-Bujok, B. (2019). Opiekunowie dzieci w zakładowych źródłach prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 14–18.
https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.2.4
Yacoub, A. i El-Zomor, M. (2020). Would COVID-19 be the turning point in history for the globalization era? The short-term and long-term impact
of COVID-19 on Globalization. The Short-Term and Long-Term Impact of COVID-19 on Globalization. (April 6, 2020).
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.
ZUS. (2019). Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według płci, województw*) w II kwartale 2019 r. https://dane.gov.pl/dataset/1921/resource/23387, zasiki-liczba-osob-pobierajacych-zasiki-wg-pci-i-wojewodztw-ii-kwarta-2019-r/table, (01.05.2020).

Dr Barbara Godlewska-Bujok, adiunkt na Wydziale
Zarządzania, w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia. Jej zainteresowania
badawcze dotyczą tworzenia prawa pracy i jego aksjologii, prawa pracy w działaniu, prawa socjalnego
i wykonywania pracy przez kobiety. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy i prawa spółdzielczego.
Autorka książki „Skuteczność prawa zatrudnienia”
i komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych,
współautorka komentarzy do kodeksu pracy oraz
ustawy o spółdzielniach socjalnych, autorka lub
współautorka artykułów z zakresu prawa pracy i prawa spółdzielczego. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i szkoleniami, a także współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, które służą pomocą
osobom z grup defaworyzowanych.

8

Dr Barbara Godlewska-Bujok, Assistant-professor at
the Faculty of Management in the Department of Legal
Problems of Administration and Management in the
Department of Social and Legal Problems of
Employment. Her research interests concern the
creation of labor law and its axiology, labor law in
action, social law and the performance of work by
women. She is the author of publications in the field of
labor law and cooperative law. She is the author of the
book "Effectiveness of Employment Law" and
commentary on the Act on Family Benefits, co-author
of comments on the Labor Code and the Act on Social
Cooperatives, author or co-author of articles on labor
law and cooperative law. On a daily basis, she deals
with legal counselling and training, and also cooperates
with non-governmental organizations that provide
assistance to people of disadvantaged groups.

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

