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NIESTANDARDOWE FORMY ZATRUDNIENIA
W TEORII NAUKI O ZARZĄDZANIU –
REKOMENDACJE DLA PROWADZENIA
BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Streszczenie: W opracowaniu dokonano przeglądu wybranych teorii, koncepcji i modeli odnoszących się do wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia w organizacjach.
Studia literaturowe pozwoliły na wyciągnięcie wniosków odnośnie do kierunków zmian w
wykorzystaniu niestandardowych form zatrudnienia, a także na określenie podstawowych
problemów badawczych podejmowanych przez autorów. Zdiagnozowanie stanu wiedzy
w analizowanym obszarze stało się przesłanką dla dokonania próby wyboru metody badawczej, rekomendowanej do prowadzenia badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w warunkach zatrudnienia niestandardowego.
Słowa kluczowe: elastyczność pracy, niestandardowe formy zatrudnienia, studium przypadków.
DOI: 10.15611/pn.2014.340.35

1. Wstęp
Elastyczność pracy stanowi jeden z elementów w hierarchii wymiarów elastyczności organizacji [Osbert-Pociecha 2011, s. 139–144]. Elastyczne dysponowanie potencjałem ludzkim wymaga doboru form zatrudnienia stosownie do okoliczności
funkcjonowania przedsiębiorstwa [Gableta 2006, s. 17–21]. Spełnienie tego warunku skutkuje stosowaniem zróżnicowanych form zatrudnienia, które należy rozumieć
jako – wynikające głównie z podstaw prawnych – formy powiązań pracowników
z przedsiębiorstwami, na rzecz których świadczą pracę1. W ramach stosowanych
w praktyce rozwiązań wyróżnić można: zatrudnienie niepracownicze, zatrudnienie
nierejestrowane, samozatrudnienie oraz formy wielopodmiotowe, obejmujące zatrudnianie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, leasing personalny i inne
W przypadku niestandardowych form zatrudnienia pojęcie „pracownik” powinno być rozumiane
sensu largo, jako określenie osoby wykonującej pracę na rzecz przedsiębiorstwa, a nie sensu stricto, w
znaczeniu prawnym, jako określenie osoby pozostającej w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.
1

Niestandardowe formy zatrudnienia w teorii nauki o zarządzaniu...
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odmiany outsourcingu. Należy zwrócić uwagę, że formy zatrudnienia są kategorią
odrębną względem organizacji czasu pracy i miejsca wykonywania pracy. Choć w
praktyce wymiary te często się przenikają [Bąk-Grabowska, Jagoda 2012, s. 23–26].
Katalog form zatrudnienia stosowanych w danym państwie wynika z możliwości, jakie stwarza obowiązujący system prawny. Większość teorii i koncepcji nawiązujących do niestandardowych form zatrudnienia bazuje na systemie brytyjskim,
w którym nie funkcjonuje zatrudnienie niepracownicze, rozumiane jako zatrudnianie pracownika bezpośrednio przez przedsiębiorstwo na podstawie umów prawa cywilnego. W Wielkiej Brytanii mamy pracowników zatrudnianych na podstawie
umowy o pracę (employees), samozatrudnionych (self-employed), wykonawców
outsourcingowych (outsourced workers) i wykonawców świadczących pracę za
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (agency workers) [Leighton i in. 2007,
s. 14–15].
Powyższe ujęcia i spostrzeżenia mają znaczenie dla analizy poszczególnych teorii, koncepcji i modeli dotyczących stosowania niestandardowych form zatrudnienia
w organizacjach. Analizę wybranych ujęć przeprowadzono przy wykorzystaniu studiów literaturowych. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jakie wnioski wynikają
dla prowadzenia badań empirycznych z zastanego stanu wiedzy w analizowanym
obszarze. Odniesiono się przy tym do wytycznych do prowadzenia badań empirycznych metodą studium przypadków opracowanych przez W. Czakona [2011, s. 45–63].

2. Teorie i koncepcje odnoszące się
do uelastyczniania zatrudnienia w organizacjach
Podstawową teorią stosowaną do opisu zjawiska wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia jest teoria firmy elastycznej J. Atkinsona (theory of the flexible firm). Lata 80. ubiegłego wieku zapoczątkowały zjawisko, które autor zaobserwował i opisał, stwierdzając, że dążące do uelastycznienia przedsiębiorstwa oferują
pełnowartościowe zatrudnienie pracownikom z grupy podstawowej, jednocześnie
zatrudniając wykonawców na zasadach niestandardowych w ramach tzw. peryferii.
Podstawową cechą grupy peryferyjnej jest dostosowywanie jej wielkości do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co wiąże się z oferowaniem terminowych kontraktów, angażowaniem pracowników tymczasowych i zmianą charakteru stosunku pracy [Atkinson 1984, s. 28–31]. Przez wiele lat model Atkinsona był wystarczający do
opisu zjawisk zachodzących w obszarze kształtowania zatrudnienia. Podział na trzon
zatrudnienia, w ramach którego istotna jest elastyczność funkcjonalna, i peryferie,
oparte na elastyczności numerycznej, w ramach których wykorzystywane są formy
niestandardowe, podtrzymywany jest w pracach większości badaczy zjawiska z początku XXI wieku [Houseman 2001, s. 149–170; Gableta 2003, s. 125–131; Kalleberg 2001, s. 479–504].
Model Atkinsona ugruntował wyobrażenie o stosowaniu form niestandardowych
jako rozwiązań służących pozyskaniu kadry o kwalifikacjach stosunkowo łatwo do-
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stępnych na rynku pracy i potrzebnych w ograniczonym czasie [Sekuła 2001, s. 68].
Wpłynęło to na niskie zainteresowanie problematyką zarządzania pracownikami zatrudnianymi w formach niestandardowych i doprowadziło do powstania istotnej luki
poznawczej, która dopiero w ostatnim czasie zaczyna być wypełniana. Problem ten
uwypukla się w warunkach stosowania form wielopodmiotowych, gdy dochodzi do
podziału kompetencji w zakresie zarządzania pracownikami pomiędzy przedsiębiorstwem użytkującym a agencją pracy tymczasowej lub firmą outsourcingową
[Håkansson, Isidorsson 2012, s. 487–505].
Należy zauważyć, że na uwidaczniający się w ostatnim okresie wzrost zainteresowania zarządzaniem pracownikami niestandardowymi wpłynęły ilościowe i jakościowe zmiany w zakresie ich wykorzystywania. Po pierwsze, pracownicy zatrudniani w ramach form niestandardowych zaczęli być angażowani do realizacji zadań
ważnych, wymagających wysokich kompetencji i utożsamianych dotychczas z procesami realizowanymi w ramach trzonu zatrudnionych [Håkansson, Isidorsson 2012,
s. 487–505]. Po drugie, niektóre przedsiębiorstwa zaczęły korzystać z pracy pracowników tymczasowych nie w związku z okresowym zwiększeniem zapotrzebowania
na pracę, lecz jako stałe rozwiązanie, stanowiące alternatywę dla zatrudnienia pracowniczego. W przedsiębiorstwach tych korzystanie z form niestandardowych wiąże się z realizacją określonej strategii personalnej, a pracownicy realizują podstawowe zadania przedsiębiorstwa. Zatrudnieniu niestandardowemu nadany jest zatem
bardziej strategiczny wymiar [Purcell, Purcell, Tailby 2004, s. 705–725].
Trójstronny układ powiązań pomiędzy pracownikiem, przedsiębiorstwem użytkującym i podmiotem udostępniającym pracownika stwarza specyficzną sytuację w
obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z zakresu realizacji funkcji
personalnej zostają rozdzielone pomiędzy dwoma podmiotami. W literaturze przedmiotu pojawiają się pierwsze modelowe ujęcia wskazanych relacji, takie jak [Leighton i in. 2007, s. 78–82]:
•• model „ręce przy sobie” – kiedy przedsiębiorstwo użytkujące praktycznie nie
ingeruje w zarządzanie personelem;
•• model integracji – w ramach którego integruje się zatrudnionych niestandardowo z personelem stałym przedsiębiorstwa użytkującego, poprzez objęcie pracowników tymczasowych wybranymi działaniami w obszarze zzl, na przykład
związanymi z jednolitym ubiorem, umożliwieniem korzystania z pomieszczeń
socjalnych itp.;
•• model partnerstwa – który wiąże się z intencją świadomego budowania relacji
pomiędzy podmiotem udostępniającym personel a przedsiębiorstwem użytkującym w celu ustalenia optymalnego podziału kompetencji w zakresie zarządzania
pracownikami.
Wyniki badań empirycznych wskazują, że sposób traktowania wykonawców
przez agencję wpływa na ich zachowanie/efektywność pracy względem przedsiębiorstwa użytkującego i vice versa [Connelly, Gallagher, Gilley 2007, s. 326–335].
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W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że wykorzystywanie niestandardowych form zatrudnienia w przedsiębiorstwie prowadzi do różnic w podejściu do
zarządzania ludźmi zatrudnianymi w ramach form pracowniczych i niepracowniczych. Przejawiać się to może w niższych standardach zarządzania i nierespektowaniu interesów pracowniczych osób zatrudnianych w formach niestandardowych.
Zjawisko to określane jest jako dychotomiczny model zarządzania zasobami ludzkimi [Bąk-Grabowska 2011, s. 39–50]. Na niższe standardy praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników agencyjnych w porównaniu z pracownikami etatowymi wskazują wyniki badań empirycznych realizowanych w
ramach kilku projektów [Working conditions… 2001; McGovern, Smeaton, Hill
2004, s. 225–249]. Problem nie jest jednak rozstrzygnięty. Projekt badawczy realizowany z wykorzystaniem badań jakościowych pokazał, że w duńskich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonawcy agencyjni spotykają się z takim samym standardem większości praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jak
pracownicy stali. Okazało się, że pracownicy agencyjni utrzymują więzi społeczne
z pracownikami etatowymi, mają równy dostęp do doskonalenia zawodowego (między innymi w ramach systemów rotacji na stanowiskach pracy), są doceniani przez
menedżerów, przede wszystkim za wiedzę i doświadczenie wynikające z pracy dla
wielu przedsiębiorstw. Pracownikom tymczasowym stwarza się możliwość udziału
w różnych formach partycypacji pracowniczej, udziału w kołach jakości itp. [Torka,
Schyns 2010, s. 1307–1322]. Wyniki tych pogłębionych badań wskazują na nieaktualność lub ograniczony zasięg wcześniejszych koncepcji.
Coraz częściej zauważa się, że zmiany w wykorzystaniu niestandardowych form
zatrudnienia w praktyce gospodarczej stawiają nowe wymagania dla badaczy tego
zjawiska. Wskazuje się, że zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas problemom
zarządzania pracownikami niestandardowymi w ramach przedsiębiorstwa użytkującego [Håkansson, Isidorsson 2012, s. 487–505].

3. Niestandardowe formy zatrudnienia
w pracach polskich badaczy
W Polsce problematyką niestandardowych form zatrudnienia badacze zajmują się
najczęściej w ramach szerszej grupy zagadnień, takich jak elastyczność pracy czy
elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi [Skowron-Mielnik 2012; Listwan, Stor
(red.) 2012; Witkowski, Stor (red.) 2012]. W wydaniach monograficznych dominuje
orientacja na aspekty prawne wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia
[Pisarczyk 2003; Bąk 2006; Kowalska i in. 2009]. Jednym z istotnych projektów
badawczych realizowanych w analizowanym obszarze było Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Projekt
realizowano na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach prowadzonych badań ustalono przede wszystkim skalę stosowania niestandardowych form
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Tabela 1. Niestandardowe formy zatrudnienia w opracowaniach z zakresu elastyczności w zarządzaniu kapitałem ludzkim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Listwan, Stor (red.) 2012; Witkowski, Stor (red.) 2012].
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zatrudnienia, postawy pracodawców i pracowników wobec form niestandardowych
oraz wady i zalety ich stosowania w opinii respondentów [Badanie czynników…
2008].
Miejsce problematyki niestandardowych form zatrudnienia w naukach o zarządzaniu wydaje się dobrze uwidocznione w dwutomowej publikacji poświęconej elastyczności w zarządzaniu kapitelem ludzkim [Listwan, Stor (red.) 2012; Witkowski,
Stor (red.) 2012]. W ramach studiów literaturowych przeanalizowano 79 opracowań
zawartych w publikacji. Jedynie w 12 spośród nich autorzy odnosili się do problematyki niestandardowych form zatrudnienia. Elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest pojęciem szerokim i wielowymiarowym, w ramach którego niestandardowe formy zatrudnienia zajmują określone miejsce, są jego składową. Opracowania
poruszające problematykę niestandardowych form zatrudnienia przeanalizowano
pod kątem podstaw teoretycznych, zastosowanej metody badawczej i rezultatów badań (zob. tab. 1).
Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
•• Występują problemy definicyjne, widoczna jest niespójność poszczególnych
ujęć.
•• Badania w dużej mierze dotyczą rynku pracy, bądź opierają się na analizie raportów z badań rynku pracy. Wiedza, którą dzięki temu zyskujemy, dotyczy liczby,
udziału, stopnia wykorzystania poszczególnych form w gospodarce.
•• W badaniach identyfikowane są przesłanki i skutki stosowania niestandardowych form zatrudnienia, najczęściej na podstawie ankietowych badań respondentów.
•• Autorzy analizujący raporty polskie i zagraniczne, a także prowadzący badania
własne jednoznacznie stwierdzają, że w Polsce niestandardowe formy zatrudnienia stosowane są na dużą skalę, przy wykorzystaniu zróżnicowanych rozwiązań,
a podstawową przesłanką ich stosowania jest dążenie przedsiębiorców do ograniczania kosztów zatrudnienia.
•• Autorzy opracowań najczęściej odnoszą się do koncepcji flexicurity, którą określa się jako zsynchronizowaną, zamierzoną politykę, w ramach której podejmowana jest z jednej strony próba uelastycznienia rynków pracy, organizacji pracy
i stosunków pracy, z drugiej zwiększania bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego [Wilthagen, Tros 2004, s. 166–186]. Koncepcja ta odnosi
się przede wszystkim do ekonomii rynku pracy i jedynie w ograniczonym zakresie może być użyteczna do interpretacji zjawisk z zakresu zarządzania.
•• W opracowaniach nie odnajdujemy odpowiedzi na pytanie, czy i jak stosowanie
niestandardowych form zatrudnienia wpływa na proces zarządzania zasobami
ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Zbyt rzadko (jeśli już, to fragmentarycznie) dochodzi do diagnozy zjawiska w jego rzeczywistym kontekście.
Można ponadto zauważyć, że w opracowaniach koncentrujących się na niestandardowych formach zatrudnienia dominuje postrzeganie aspektów negatywnych,
takich jak brak ochrony prawnej stosunku pracy, przywilejów pracowniczych, stabi-
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lizacji zatrudnienia itp. Natomiast autorzy piszący o elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu całościowym bądź w ramach realizacji wybranych procesów, takich jak systemy wynagradzania, doskonalenie zawodowe czy organizowanie
czasu pracy, najczęściej wskazują na pozytywy wiążące się z ową elastycznością,
przejawiające się w lepszym spełnianiu oczekiwań pracowników, dopasowaniu do
ich potrzeb, zapewnieniu work-life balance. Rodzi się zatem pytanie o relacje pomiędzy elastycznością w ramach poszczególnych praktyk zarządzania zasobami
ludzkimi a stosowaniem niestandardowych form zatrudnienia.

4. Metoda badawcza rekomendowana
dla badania zarządzania zasobami ludzkimi
w ramach niestandardowych form zatrudnienia
Zdiagnozowany stan wiedzy w nauce o zarządzaniu w zakresie wykorzystywania
niestandardowych form zatrudnienia w organizacjach wskazuje na potrzebę dalszej
eksploracji tego obszaru badawczego. Niestandardowe formy zatrudnienia opisywane są nieprecyzyjnie. Realizowane projekty badawcze w większości są projektami
z zakresu ekonomii rynku pracy, a nie nauki o zarządzaniu. Wyniki badań nie wyjaśniają w pełni zjawisk z obszaru zarządzania i bywają sprzeczne. Symptomy te można uznać za wystarczające do stwierdzenia niskiego stanu rozwoju wiedzy w analizowanym obszarze [Czakon 2011, s. 45–63].
Przedstawiane w literaturze przedmiotu modele, koncepcje i teorie nawiązujące
do zjawiska wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia często są adekwatne do uwarunkowań wynikających z danego miejsca i czasu. Są to zatem teorie
o ograniczonym zasięgu oddziaływania. Mają na to wpływ między innymi uwarunkowania kulturowe i prawne występujące w danym kraju. Wydaje się to dodatkowym argumentem za potrzebą rozpoznawania zjawiska w rzeczywistych warunkach
i diagnozowania przebiegu procesów w czasie. Potrzeby te mogą być zaspokojone
poprzez zastosowanie metody studium przypadków [Czakon 2011, s. 45–63].
Ze względu na złożoność zjawisk zachodzących w obszarze kształtowania zatrudnienia z wykorzystaniem form niestandardowych zasadne wydaje się prowadzenie badań przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik gromadzenia danych, w tym
wywiadów naukowych z osobami z różnych grup zatrudnienia, analizowanych w
układzie hierarchicznym i funkcjonalnym. Przy zastosowaniu metody studium przypadków z reguły nie jest możliwa generalizacja statystyczna. Warunkiem koniecznym do generalizacji statystycznej jest reprezentatywność próby i losowy dobór
podmiotów. Należy zaważyć, że są to warunki trudne do spełnienia również w badaniach ilościowych. W metodzie studium przypadków możliwa jest natomiast generalizacja analityczna, opierająca się na racjonalnym oszacowaniu zakresu, w jakim
wyniki uzyskane w jednym badaniu mogą zostać użyte jako wskazówka, co może
wydarzyć się w innej sytuacji [Kvale 2010, s. 202–205].
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5. Zakończenie
Teorie, koncepcje i modele odnoszące się do wykorzystywania w organizacjach niestandardowych form zatrudnienia ewoluują, co ma ścisły związek ze zmianami zachodzącymi w praktyce gospodarczej. Analizowane ujęcia teoretyczne raczej nie
stwarzają możliwości prognozowania zmian, a co najwyżej starają się ukazać aktualny stan rzeczy.
Szczególnie w pracach polskich badaczy zbyt mało uwagi poświęca się problematyce zarządzania, koncentrując się na zagadnieniach z obszaru rynku pracy. Za
najczęściej wykorzystywaną w tym zakresie koncepcję można uznać flexicurity.
Zwrócenie większej uwagi na problemy zarządzania w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach wydaje się szczególnie istotne ze względu na określony kontekst kulturowy, ekonomiczny i prawny.
Chociażby obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne są dość specyficzne i powodują, że wykorzystywany w przedsiębiorstwach wachlarz możliwości, w zakresie
stosowania niestandardowych form zatrudnienia, jest szczególnie bogaty. Niski stopień rozpoznania analizowanej problematyki w polskich warunkach jest argumentem za podejmowaniem badań empirycznych metodą studium przypadków.
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NONSTANDARD FORMS OF EMPLOYMENT
IN THE THEORY OF MANAGEMENT SCIENCE –
RECOMMENDATIONS FOR EMPIRICAL RESEARCH
Summary: In the paper chosen theories, conceptions and models connected with using
nonstandard forms of employment have been reviewed. Literature studies have made it
possible to draw conclusions regarding directions of changes in using nonstandard forms of
employment. The main problems undertaken by the researchers have also been pointed out.
The diagnosis of the state of knowledge in the analyzed area has become the premise for the
attempt of choosing the research method recommended for empirical research in human
resources management in the conditions of nonstandard employment.
Keywords: flexible work, non-standard forms of employment, case study.

