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Na czym właściwie polega dążenie do równowagi 
między życiem zawodowym a rodzinnym?
Czasami życie zaczyna ciążyć po prostu do przesady. Właściwie częściej niż czasami, 
bo model radzenia sobie z presją, któremu jesteśmy poddani, ma wpływ na każdego z 
nas, nieprzerwanie, bez względu na miejsce zamieszkania, pracy czy status społeczny.

Mówi się, że mamy tylko jedno życie, ale to nie do końca prawda. Mamy życie 
rodzinne, życie zawodowe i, przy odrobinie szczęścia, także życie towarzyskie. Nie-
którzy mają do tego jeszcze życie innych, żyją życiem innych, jeśli na przykład muszą 
sprawować opiekę nad bliskim, wymagającym szczególnej troski. Jakby nie liczył, na 
wszystkie te życia mamy tylko 24 godziny na dobę.

Jak się więc za to zabrać?

Jak żyć własnym życiem tak, aby znaleźć w nim miejsce dla innych?

Jak stawiać czoła wyzwaniom, które stawia przed nami współczesny świat, znajdując 
równocześnie czas dla siebie?

Jak sprostać oczekiwaniom społeczeństwa i radzić sobie z nieuniknionymi aspektami 
codzienności, bez pogrążania się w rozsypce i nie doprowadzając do rozpadu jedy-
nego życia, które mamy?

Jak znaleźć czas na odpoczynek i odstresowanie, jeśli wszystkie 24 godziny dnia spę-
dzamy na robieniu innych rzeczy?

Nad tymi pytaniami największe umysły Europy główkują już od dawna i - uwaga 
- odpowiedzi zaczęły się wyłaniać. Termin „znalezienie równowagi między życiem 
zawodowym a osobistym” jest już w oficjalnym obiegu, i to co wiadomo na pewno, 
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dążenie do stanu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym jest wyjątkowo 
skutecznym sposobem na to, żeby się nie dać przez codzienną gonitwę wykończyć.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Każdy z nas żyje własnym życiem, ale jako społeczeństwo żyjemy razem. Im stabilniej-
sza równowaga między zawodową sferą życia i prywatną, tym lepiej dla całego społe-
czeństwa. Prosta zależność, która choć oczywista, jest nie mniej ważna dla każdego.

Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym oznacza brak sprzecznych 
wymagań nie do pogodzenia czy konfliktu interesów między tymi sferami. Nieza-
leżnie od tego, ile masz na głowie w pracy, twoja rodzina wciąż cię potrzebuje, i na 
odwrót. Osiągnięcie tej równowagi ma o wiele istotniejszy wpływ na nasze życie, niż 
się wielu ludziom wydaje - od tego czy i jak zsynchronizujemy różne aspekty życia 
bezpośrednio zależy zarówno nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Pomoc jest bliżej, niż myślisz
W naszym świecie XXI wieku nikt nie musi się zmagać z problemami sam. Ludzie i 
ich problemy, rzecz jasna, bardzo się różnią - dla jednego praca staje się nie do znie-
sienia, inny pracuje na kilka etatów, żeby związać koniec z końcem; ktoś sprawuje 
opiekę nad bliskim, wymagającym szczególnej pomocy, a inny nie może znaleźć 
czasu dla siebie i dzieci.

Wszystkie te problemy mają jednak jedną cechę wspólną: nie znają granic wieku ani 
płci i mogą dotknąć każdego. Zbyt często w najgorszym momencie, kiedy się tego 
najmniej spodziewamy.

Adios, średniowiecze!

Jeszcze całkiem niedawno, czy to się komuś podobało, czy nie, ludzie byli pozosta-
wiani ze swoimi problemami na pastwę losu. Prawo dżungli i każdy sobie rzepkę 
skrobie. Wyścig szczurów, w którym ci, którzy zostali w tyle sami musieli wpaść na 
to, jak dowlec swoje zwłoki do linii mety, zakładając, że kiedykolwiek do niej dotrą.

Dziś, na szczęście, społeczeństwa Europy są zobowiązane nieść pomoc potrzebują-
cym. I nie są to tylko puste słowa: obowiązek ten jest zapisany w prawie Unii Euro-
pejskiej, a jej państwa członkowskie muszą go przestrzegać.
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Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że pomoc w osiągnięciu równowagi między życiem 
zawodowym i osobistym jest obowiązkiem społeczeństwa. W końcu społeczeństwo 
to ty, twoja rodzina, szef i koledzy, twój samorząd lokalny, na który płacisz podatki i 
ochrona prawna oferowana przez państwo. Dlatego właśnie należy znać swoje prawa 
i być świadomym świadczeń, które społeczeństwo jest w obowiązku ci zapewnić na 
drodze do znalezienia równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.

Trzy rzeczy, o których powinieneś wiedzieć już teraz
Rozmawiaj z ludźmi

Proś o pomoc, jeśli trudno ci pogodzić życie zawodowe i rodzinne. Każdy zmaga się 
z innymi problemami, ale wszyscy mamy prawo szukać ich rozwiązań.

Zastanów się, jakie największe problemy nie dają ci spokoju obecnie i porozmawiaj o 
nich z rodziną, przyjaciółmi, szefem, kolegami z pracy, władzami lokalnymi.

W przypadku poważnych trudności, pomoc jest w zasięgu ręki. Samorząd jest zobo-
wiązany do udzielenia ci porady i informacji na temat dostępnego wsparcia. Praco-
dawca jest zobowiązany zaproponować sposób rozwiązania problemów w sytuacjach 
kryzysowych. Przedszkola mają obowiązek pomóc, nawet jeśli są przepełnione i nie 
mogą przyjąć twoich dzieci.

Kiedy społeczeństwo oferuje pomocną dłoń, przyjmij ją. Najważniejsze to rozma-
wiać. Jak mówi przysłowie: wspólny kłopot to połowa kłopotu.

Znaj swoje prawa

Możesz nie być świadomy swoich praw, ale nie znaczy to, że cię nie dotyczą. Nadrób 
zaległości - zapoznaj się z nimi. I tu znów pomocna będzie rozmowa. W celu osią-
gnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym skonsultuj się ze spe-
cjalistami i zapytaj o środki wsparcia dostępne dla ciebie. Możesz być zaskoczony, jak 
łatwo rozwiązać problem, który pierwotnie wydawał się nie do pokonania.

Znajomość swoich praw może być pierwszym krokiem do pokonania poważnych 
przeszkód.

Ufaj społeczeństwu, ale myśl za siebie
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Skuteczne i wszechstronne środki wsparcia mogą być nieocenione w osiągnięciu 
równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Mówienie o problemach i znajo-
mość własnych praw, nie tylko ułatwi życie, ale też w niektórych przypadkach wresz-
cie pozwoli ci żyć jego pełnią. W wielu rodzinach rozdźwięk między życiem osobistym 
i profesjonalnym powoduje, że życie przez duże „Ż” ginie pod własnym natłokiem.

Należy równocześnie pamiętać, że rozwiązanie jednego problemu może prowadzić 
do kolejnych. Masz całkowite prawo do, na przykład, odejścia z pracy, ale długoter-
minowe skutki tej decyzji mogą odbić się katastrofalnie na relacjach z rodziną, stanie 
twojej przyszłej emerytury i innych aspektach. Rozważając dostępne środki wspar-
cia, zastanów się, które najlepiej odnoszą się do twojej konkretnej sytuacji.
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Zobacz też: 
Zalecenia dla osób sprawujących opiekę  
nad członkami rodziny 

Zalecenia dla zespołów pracowniczych 

Zalecenia dla pracodawców 

Zalecenia dla kontraktorów 

Zalecenia dla władz lokalnych 

Zalecenia dla szkół i przedszkoli 

Zalecenia dla polityków i decydentów politycznych 

Bogactwo praktycznych możliwości  
za tymi słowami
Dyrektywa Unijna w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
(Dyrektywa “Work-life balance”), która weszła w życie w roku 2022, ma na celu umoż-
liwienie większej liczbie kobiet wejście na rynek pracy, zachęcenie mężczyzn do bra-
nia urlopu rodzinnego i korzystania z elastycznych opcji pracy oraz zaoferowanie 
każdemu możliwości uzyskania wsparcia w opiece nad krewnymi, wymagającymi 
szczególnej opieki.

Za tymi pięknymi słowami kryje się szereg możliwości i duży potencjał, które mogą 
mieć znaczący wpływ. Ważne jest, aby ich szukać - a można to zrobić rozmawiając z 
ludźmi, znając swoje prawa i myśląc o tym, jak radzić sobie z problemami.
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ZALECENIA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ  
NAD CZŁONKAMI RODZINY
Małe dzieci i osoby starsze potrzebują pomocy i wsparcia od swoich rodzin. Każdego 
może dotknąć poważna choroba lub wypadek. Może to oznaczać, że ktoś z rodziny 
rezygnuje z nauki lub pracy zarobkowej, ale nie musi tak być.

Wiedz, że przysługują ci różne prawa, umożliwiające sprawowanie opieki nad bliskim 
bez konieczności przerywania pracy.

Możesz mieć prawo do dodatkowych dni wolnych w celu opieki nad bliską osobą. 
Jeśli to nie wystarczy, możesz przedyskutować z pracodawcą inne opcje, np. krótki 
urlop bezpłatny lub bardziej elastyczną organizację pracy. Ważne jest, by wiedzieć, 
że nie musisz przestać pracować, ponieważ członek rodziny wymaga opieki.

Jeśli z powodu zobowiązań rodzinnych poprosisz pracodawcę, o możliwość zmiany 
godzin pracy, urlop bezpłatny lub pracę w niepełnym wymiarze, pracodawca jest 
zobowiązany rozważyć twoje propozycje i wyjaśnić przyczyny, jeśli charakter pracy 
nie zezwala na takie zmiany. Pracodawca ma również obowiązek przedstawić inne 
alternatywy - wspólne poszukiwanie rozwiązań przynosi najlepsze rezultaty.

Pamiętaj, że nie masz prawa być lekceważony przez pozostałych kolegów z pracy z 
powodu tego, że na przykład, pracujesz na niepełny etat w celu zapewnienia opieki 
członkom rodziny. Nie czyni to z ciebie mniej wartościowego pracownika. Obowiąz-
kiem pracodawcy jest zorganizowanie twojej pracy w taki sposób, żeby twoje zada-
nia były sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy innych współpracowników i za godziwe 
wynagrodzenie.
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Jeśli pracodawca odmawia wysłuchania cię lub traktuje cię mniej przychylnie tylko 
dlatego, że masz obowiązki rodzinne, w pewnych przypadkach może to być uznane 
za dyskryminację. O poradę i pomoc w zakresie dyskryminacji należy zwrócić się do 
Equality Commissioner (komisarza ds. równości).

Warto również pomyśleć o długoterminowych zmianach w organizacji pracy. Czy, na 
przykład, możesz zaangażować innych członków rodziny, tak by cały ciężar opieki nie 
spoczywał wyłącznie na jednej osobie i żeby nie musiała spędzać zbyt wiele czasu poza 
pracą? Czy da się znaleźć lepsze rozwiązanie przy współpracy z władzami lokalnymi, 
tak aby część ciężaru opieki przejęła społeczność? Przez jaki okres czasu obniżenie 
wynagrodzenia, jak na przykład w przypadku tymczasowej pracy na niepełny etat albo 
urlopu bezpłatnego, pozostaje rozsądne i możliwe? Czy można podzielić się wykony-
waniem zadań tak, aby ograniczenia w życiu zawodowym były jak najmniejsze?

Zwracanie się o pomoc w takich sytuacjach pokazuje, że ci zależy i chcesz znaleźć 
trwałe rozwiązania, które nikogo nie obciążą. Dbanie o własne zdrowie jest tak 
naprawdę dla wszystkich twoich bliskich równie ważne.

Nie musisz być idealny. Nikt nie jest w stanie zawsze świetnie sobie radzić ze wszyst-
kim, nawet jeśli tak to przedstawiają media społecznościowe.
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ZALECENIA DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH
W pracy może się zdarzyć, że niektórzy członkowie zespołu nie będą mogli wnieść 
tyle wkładu, ile by chcieli. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być pozytywne lub 
nie: ktoś zostaje rodzicem, musi się opiekować poważnie chorym członkiem rodziny 
lub z innych przyczyn sam potrzebuje pomocy.

Jeśli członek zespołu nie może pracować w pełnym wymiarze godzin, może to wywo-
łać niechęć u współpracowników, którzy teraz muszą przejąć jego obowiązki. Trzeba 
pamiętać, że każdy ma prawo i obowiązek opiekować się członkami swojej rodziny, 
a to będzie czasami miało wpływ na jego formę pracy. Jeśli wprowadzenie takich 
tymczasowych zmian w sposobie wykonywania pracy jest możliwe i nie stanowi nad-
miernego obciążenia dla pracodawcy, pracownik ma do takich zmian prawo. Zmiany 
mogą obejmować pracę w niepełnym wymiarze godzin zamiast na cały etat, dodat-
kowy urlop (bezpłatny), elastyczną organizację pracy czy pomoc w opiece nad człon-
kiem rodziny, takie jak opieka nad dzieckiem zapewniona przez pracodawcę.

Wszystkie rozwiązania zależą od konkretnych możliwości oferowanych przez pra-
codawcę, ale jakie by nie były, muszą być dostępne na jednakowych zasadach. Na 
przykład, jeśli pracodawca oferuje dni wolne na wypadek poważnej choroby ojca lub 
matki, to mają do nich prawo wszyscy pracownicy. Miejmy nadzieję, że nikt nigdy 
nie będzie ich potrzebował, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, powyższe zapisy będą 
bardzo przydatne.

Nikt w miejscu pracy nie powinien lekceważyć kolegi, który korzysta z możliwości 
pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Owszem, może to prowadzić do reor-
ganizacji pracy, ale ponieważ konieczność zaopiekowania się członkami rodziny w 
nagłej potrzebie może się przydarzyć każdemu, wszyscy powinni starać się być wyro-
zumiali. Poniżanie współpracownika z powodu wypełniania obowiązków rodzinnych 
może stanowić dyskryminację i jest zabronione.
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Najlepiej jest ustalić zasady wspólnie jako zespół - kto i w jaki sposób ma być infor-
mowany o potrzebie pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym, jakie są dalsze 
kroki i jak rozpatrywane są decyzje. Warto też ustalić z wyprzedzeniem jak praca 
całego zespołu będzie zorganizowana w przypadku, gdy ktoś nieoczekiwanie musi 
wziąć wolne lub zmniejszyć wymiar pracy.

Zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne w pracy zależą, między innymi, od tego 
jak bezpiecznie czują się pracownicy, którzy poza obowiązkami zawodowymi muszą 
wypełniać także obowiązki rodzinne.

Kierownictwo jest odpowiedzialne za dobrą organizację pracy. Do obowiązków prze-
łożonych należy także takie zorganizowanie pracy, aby pracownicy, mający zobowią-
zania rodzinne byli chronieni przed mniej korzystnym traktowaniem.
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ZALECENIA DLA WŁADZ LOKALNYCH
Dobre samopoczucie ludzi w lokalnej społeczności zależy od ich zadowolenia z życia 
i możliwości samorealizacji. Samorealizacja może być związana z pracą. Praca jest 
naturalną częścią społeczności i jej funkcjonowania.

Samorządy lokalne, tj.społeczności mają do odegrania dużą rolę w niesieniu pomocy 
ludziom, których zobowiązania rodzinne zaczynają przerastać. Na przykład, władze 
lokalne mogą zaoferować wsparcie rodzinom z małymi dziećmi lub rodzinom z nie-
pełnosprawnym, poważnie chorym lub starszym członkiem rodziny, który potrze-
buje pomocy.

Usługi społeczne zapewniane przez władze lokalne odgrywają istotną rolę w osią-
gnięciu równości płci, bo to głównie kobiety są odpowiedzialne za prace domowe. 
Odciążenie kobiet z części obowiązków domowych, związanych z opieką nad człon-
kami rodziny, zwiększa ich szanse na rynku pracy i daje możliwości podniesienia 
kwalifikacji.

Samorządy lokalne są blisko ludzi, dlatego też są w stanie świadczyć różne usługi 
zgodnie z aktualnymi potrzebami. Każda rodzina, która zwróci się do władz lokalnych 
z prośbą o pomoc, powinna ją, zgodnie z możliwościami i na miarę potrzeb, otrzy-
mać wraz z pisemnym wyjaśnieniem, dlaczego w danych okolicznościach samorząd 
zdecydował udzielić pomoc w taki sposób.

Władze lokalne w Europie wykazują się troską i przyszłościowym myśleniem, jeśli 
chodzi o świadczenie różnych usług, a pandemia COVID pokazała, że wiele nowych 
i innowacyjnych rozwiązań udało się często znaleźć bardzo szybko. Niemniej jednak 
do zmniejszenia obciążeń, zwłaszcza kobiet, pozostaje jeszcze długa droga.

Najlepsze rozwiązania przychodzą w wyniku współpracy. Najskuteczniejsze rozwią-
zania dla pracowników, którzy potrzebują pomocy w pogodzeniu życia zawodowego 
i rodzinnego można przedyskutować z większymi pracodawcami.
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 ZALECENIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Instytucje edukacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w promowaniu równości płci. 
Zarówno w przedszkolach jak i szkołach warto zwracać szczególną uwagę na to, aby 
zarówno dziewczynki, jak i chłopcy byli uczeni wykonywania prac domowych oraz 
utrzymywania porządku i sprzątania własnych pokoi w równej mierze. Żadne prace 
konserwacyjne czy obowiązki domowe nie przynależą ani wyłącznie do zadań kobiet, 
ani mężczyzn.

Nauczanie jak godzić życie zawodowe i rodzinne często nie jest objęte programem 
nauczania. Ponieważ jest to bardzo ważne zagadnienie, powinno być omawiane 
na lekcjach różnych przedmiotów. Dwa główne tematy nierozerwalnie związane z 
godzeniem pracy z życiem rodzinnym to na przykład równe szanse dla wszystkich i 
doradztwo zawodowe.

Przedszkola i szkoły mają do odegrania jeszcze szerszą rolę we wspieraniu rodzi-
ców i opiekunów w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Zajęcia dla małych 
dzieci mogłyby uwzględniać zarówno zainteresowania dzieci, jak i potrzeby rodziny 
w zakresie zarabiania na życie. Rodzice, którzy nie pracują w tradycyjnych godzinach 
pracy, nie powinni być postawieni w gorszej sytuacji. Egalitarna edukacja uwzględ-
nia szczególne potrzeby dzieci, które z jakichkolwiek powodów otrzymują mniejsze 
wsparcie w domu.

Młodzież szkolna może mieć kłopoty z nauką z powodu zobowiązań rodzinnych. 
Instytucje edukacyjne powinny pamiętać, że takie zobowiązania nie są czymś, czego 
młody człowiek chciał i że są dla niego dużym obciążeniem. Jeśli uczeń z powodu 
swoich ważnych zobowiązań rodzinnych jest w szkole poszkodowany, może to sta-
nowić dyskryminację.

O dyskryminacji mówimy także w przypadku, kiedy szkoła nie zapewnia należytego 
wsparcia uczniom, którzy zostali młodymi rodzicami w czasie trwania nauki.

Praca nauczycieli i innych pracowników oświaty jest bardzo wymagająca, ale oni sami 
również mają prawo do zmian w organizacji pracy, tak aby dopasować ją do swoich 
zobowiązań rodzinnych. Rodzice nie mają prawa lekceważyć nauczyciela, który na 
przykład zostaje w domu przed ważnym egzaminem, by opiekować się swoim cho-
rym dzieckiem. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do ochrony pracowników przed 
tego typu nadużyciami. Więcej szczegółów znajduje się w zaleceniach dla osób opie-
kujących się członkami rodziny.
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ZALECENIA DLA POLITYKÓW I  
DECYDENTÓW POLITYCZNYCH
Przy podejmowaniu decyzji należy również rozważyć jej wpływ na osoby wypełnia-
jące zobowiązania rodzinne. Nie można na przykład zakładać, że rodzice mogą z 
dnia na dzień przejąć opiekę nad dziećmi, która była dotychczas zapewniana. Pro-
blematyczne może być również świadczenie usług dla osób starszych, które miesz-
kają daleko, ponieważ organizacja transportu pochłaniałaby znaczną część cennego 
czasu pracy ich dzieci. Inne pozornie nieoczekiwane sytuacje mogą przyczyniać się 
do przytłoczenia rodziny ciężarem opieki. Na przykład, niebezpieczne skrzyżowanie 
może zwiększyć presję rodziców wożących dzieci do szkoły, podczas gdy bezpieczne 
i dobrze zaplanowane zarządzanie ruchem pozwoliłoby dzieciom na samodzielne 
dotarcie do szkoły lub przedszkola

Decydenci polityczni mogą wiele zrobić, aby wesprzeć rodziny. Oprócz przeanali-
zowania, czy nieprzemyślane decyzje nie zwiększają ciężaru opieki nad rodzinami, 
należy również wziąć pod uwagę promowanie równych szans kobiet i mężczyzn. 
Osiągnięcie równości płci zależy w dużym stopniu od decyzji podejmowanych przez 
decydentów politycznych.


