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Świadomie lub nie osoby dorosłe wśród najważniej-

szych wyzwań mają pogodzenie wymagań związa-

nych z życiem prywatnym i pracą zawodową. To, jak 

radzimy sobie z tym wyzwaniem, znajduje odzwiercie-

dlenie w naszym samopoczuciu. Potwierdzają to bada-

nia i na przestrzeni lat wykazują, że trudności w osią-

gnięciu WLB (work-life balance) zwiększają ryzyko wy-

cofania się z pracy, spadku zadowolenia z życia, jakości 

życia i dobrostanu, większego dystresu (negatywnie 

odczuwanego stresu) i problemów związanych ze zdro-

wiem psychicznym. Z kolei sukces w osiągnięciu WLB 

poprawia dobrostan (poczucie szczęścia) i jakość życia. 

Sukces nie oznacza jednak perfekcji.

Urealnij work-life balance

Termin work-life balance (WLB) można tłumaczyć jako 

równowagę życia osobistego i pracy. Można go także ro-

zumieć jako zadowalający poziom zaangażowania lub 

dopasowania pomiędzy różnymi rolami, które człowiek 

odgrywa w życiu. Jest to też subiektywny stopień, w ja-

kim mamy poczucie dysponowania wystarczającą ilo-

ścią czasu na pracę i życie prywatne w proporcji, która 

nam odpowiada.

Do ostatnich dziesięcioleci XX w. utrzymanie rów-

nowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym nie rodziło 

szczególnych trudności. Umożliwiał to model społecz-

ny, zgodnie z którym osobami pracującymi zawodowo 

byli głównie mężczyźni zatrudnieni na pełny etat. Ko-

bietom zwykle przypadała nieodpłatna rola osoby zaj-

mującej się domem i potomstwem. Deindustrializacja 

i inne zmiany społeczne przyczyniły się do zupełnie 

innej sytuacji współczesnego pracownika.

Sprawę jeszcze bardziej komplikują powszechne 

obecnie aspiracje ludzi, którym coraz częściej zależy na 

tym, by ich praca dawała poczucie sensu i była zgodna 

z ich wartościami. Poszukiwanie i utrzymanie równo-

wagi mogą zatem oznaczać różne rzeczy i zależeć np. od 

sytuacji pracownika, a więc od jego oczekiwań i zobo-

wiązań zawodowych, rodzinnych lub osobistych. 

Jedni będą szukać większej ilości czasu na aktywno-

ści rodzinne lub osobiste, innym może brakować czasu 

na aktywne życie zawodowe. Są też tacy, którzy chcieli-

by mniej czasu poświęcać na życie prywatne lub rodzin-

ne, i to wymagania z tych obszarów są dla nich źródłem 

presji. Nie żyjemy w próżni i na co dzień przyglądamy 

się innym ludziom. Łatwo jest zapomnieć, że  ktoś, kto 

wygląda na będącego w równowadze, wcale nie musi 

takim być. Wszystko przez to, że jako istoty społeczne 

mamy głęboko zakorzenioną tendencję do porówny-

wania się z innymi ludźmi. Obserwując ich, zwykle nie 

widzimy jednak kosztów, jakie ponoszą, by radzić so-

bie z własną rzeczywistością. Media społecznościowe 

mogą jeszcze pogarszać sprawę. Sprawiają, że  porów-

nujemy się już nie tylko lokalnie, lecz także globalnie, 

i coraz łatwiej dochodzimy do wniosku, że nasze życie 

nie ma nic wspólnego z równowagą. 

WLB nowego znaczenia

Przez lata profesjonalizm był postrzegany jako klarow-

ne oddzielenie treści związanych z pracą od spraw pry-

watnych. Okazuje się jednak, że uelastycznienie granic 

może przynieść niespodziewane korzyści zarówno 

dla organizacji, jak i dla pracownika. Badaczki Moen 

i Kelly specjalizują się w badaniu zależności pomiędzy 

pracą, rodziną a zdrowiem. W jednym z badań, którego 

wyniki zostały opublikowane w 2016 r., wraz z zespo-

łem sprawdzały skuteczność interwencji polegającej 

na zwiększeniu autonomii pracowników, czyli umoż-

liwieniu im większej samodzielności i odpowiedzial-

ności. Podczas eksperymentu połowa pracowników 

jednego z departamentów podlegała dotychczasowej 

polityce firmy obejmującej pracę zdalną w zależności 

Bez względu na to, jaką etykietą się 

posłużymy, aby work-life balance  

nie był jak obciążający balast, należy 

go traktować jak proces i pamiętać, 

że jest sumą mniejszych decyzji, 

procesów i zwyczajów, które możemy 

podejmować nawet w środowisku, 

na które mamy ograniczony  

wpływ.  
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Powszechne obecnie marzenie o work-life balance przypomina fantazję o bezstresowym ży-

ciu lub „prawdziwej” miłości. Mitologizujemy je i traktujemy jak pewien trwały stan, po któ-

rego osiągnięciu pozostaje już tylko „i żyli długo i szczęśliwie”. Takie dążenie do doskonało-

ści, która dla większości nie jest osiągalna, jeszcze bardziej zwiększa nierównowagę, której 

tak bardzo się boimy.
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od decyzji menedżera. Pozostała połowa otrzymała 

możliwość pracy, kiedy i gdzie chcą, w zależności od 

ich decyzji. Jedynym warunkiem było utrzymanie 

skuteczności w terminowej realizacji celów oraz do-

mykaniu projektów. Ważna więc była skuteczność, 

a nie liczba godzin spędzonych w pracy. Dodatkowo 

menedżerowie zostali przeszkoleni tak, aby odgry-

wać rolę osób wspierających pracowników nie tylko 

w realizacji zadań służbowych, lecz także w godzeniu 

wyzwań zawodowych z prywatnymi, takimi jak opie-

ka nad chorym rodzicem. Badanie wykazało, że sku-

teczność w realizacji zadań obu grup była podobna, 

ale pracowników, którzy otrzymali więcej autonomii, 

na przestrzeni roku charakteryzował wyższy poziom 

zadowolenia, mniejszy poziom dystresu i lepsza jakość 

snu. Co ciekawe, interwencja okazała się skuteczna dla 

pracowników bez względu na ich płeć, bycie rodzicem 

lub nie, wiek czy też bycie menedżerem lub nie.

W 2018 r. Andrew Barnes, założyciel nowozelan dz   - 

kiej firmy Perpetual Guardian, zatrudniającej ok. 250 osób,  

potraktował poważnie wnioski z kilku globalnych ra-

portów dotyczących produktywności. Zastanawiał się, 

czy udostępnienie pracownikom jednego dnia na sku-

pienie się na życiu prywatnym będzie sprzyjało ich 

koncentracji i produktywności w pracy w pozostałych 

dniach. Na sześć tygodni firma wprowadziła czterodnio-

wy tydzień pracy w swoich 16 lokalizacjach przy utrzy-

maniu dotychczasowego  wynagrodzenia. Skuteczność 

interwencji monitorowali badacze z The University of 

Auckland i Auckland University of Technology (AUT). 

Wykazali, że w rezultacie tej zmiany u pracowników 

obniżył  się poziom dystresu, wzrosło zaangażowanie, 

poczucie podmiotowości w pracy oraz zadowolenie 

z życia. Pod koniec 2018 r. firma na stałe wprowadziła 

czterodniowy tydzień pracy.

Mieszanie się pracy i życia prywatnego

W niektórych modelach pracy klarowna granica równo-

wagi zaciera się głównie za sprawą szczególnych wyma-

gań, jakie stawia przed ludźmi rozwój zawodowy, oraz 

nowoczesnej technologii. Jednym zdarzyło się wieczo-

rem lub w weekend sprawdzić służbową pocztę e-mail, 

by upewnić się, że następnego dnia nie czeka na nich 

„pożar wymagający ugaszenia”. Ktoś inny mógł spóź-

nić się lub nie dotrzeć na rodzinne wydarzenie. Nawet 

jeśli zwykle nie pracujemy poza biurem, coraz częściej 

mamy taką możliwość i to również zmienia klasyczną 

równowagę (balance) w przenikanie się (blending). 

Bez względu na to, jaką etykietą się posłużymy, aby 

WLB nie był jak obciążający balast, należy go traktować 

jak proces i pamiętać, że jest sumą mniejszych decyzji, 

procesów i zwyczajów, które możemy podejmować na-

wet w środowisku, na które mamy ograniczony wpływ.

Samoświadomość

W osiągnięciu równowagi może być pomocne zarzą-

dzanie aktywnościami, które człowiek podejmuje, tak 

aby sprzyjały głębokiej koncentracji i  produktywności.  
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Pomocne może być np. planowanie spotkań pod ko-

niec dnia, tak aby do tego czasu mieć poczucie mobi-

lizacji do zakończenia zadania w związku z ograni-

czoną dostępnością czasu. W pracy można również 

mieszać kolejność wykonywania zadań, by po tych, 

które wymagały większej koncentracji, były realizo-

wane te mniej obciążające lub umożliwiające wstanie 

od biurka. W ten sposób nie doprowadzamy się w pra-

cy do stanu wyczerpania i dysponujemy większą ilo-

ścią zasobów po wyjściu z biura. Zarówno w pracy, 

jak i w domu warto obserwować, jak czujemy się po 

określonej aktywności. Można zwrócić uwagę na to, 

czy wypicie trzeciej kawy mobilizuje nas do efektyw-

nego działania pod koniec dnia  pracy, czy sprawia,  

że po  powrocie do domu mamy ochotę zamknąć się 

w kabinie deprywacji sensorycznej. 

Jeśli ulubiony serial jest odskocznią od pracy, do-

brze jest zwrócić uwagę, jak czujemy się przed jego 

obejrzeniem oraz po nim. Gdy orientujemy się, co przy-

nosi nam fizyczny i psychiczny wypoczynek, łatwiej jest 

w przyszłości przeznaczyć czas na adekwatną, świadomą 

aktywność, która będzie sprzyjać równowadze. Warto 

również przemyśleć, czy aktywności, które podejmuje-

my w swojej roli profesjonalnej, nie zakłócają czerpania 

satysfakcji z życia prywatnego i ról, które w nim odgry-

wamy. Jeśli tak jest, pomocne będzie ich zdefiniowanie 

i zastanowienie się nad tym, co można zrobić lub z czego 

zrezygnować, by je zintegrować. 

F	 Zwiększ samoświadomość i oszacuj składowe swojej równowagi:

Czas poświęcany na pracę ......%  Czas poświęcany na życie prywatne ......%  = 100%

Zaangażowanie w pracę ......%  Zaangażowanie w życie prywatne ......%  = 100%

Ogólna satysfakcja z pracy ......%   Ogólna satysfakcja z życia prywatnego ......%  = 100%

2. Jaki jest stan, którego oczekujesz? 

Czas poświęcany na pracę ......%   Czas poświęcany na życie prywatne ......%  = 100%

Zaangażowanie w pracę ......%   Zaangażowanie w życie prywatne ......%  = 100%

Ogólna satysfakcja z pracy ......%   Ogólna satysfakcja z życia prywatnego ......%  = 100%

3. Następnie odpowiedz na pytania autorefleksyjne:

 Jakie są realistyczne kroki, które mogę podjąć?

 Jaki rodzaj wsparcia będzie mi potrzeby? (finansowe, intelektualne etc.)

 Kto może mnie wesprzeć?

 Jakie kroki podejmę w pierwszej kolejności?

 Kiedy i gdzie nadarzy się okazja, żeby zachować się zgodnie z celem, i jakie to będzie działanie?

 Gdzie i kiedy mogą wystąpić trudności?

 Jak mogę sobie z nimi radzić?

 Gdzie i kiedy może nadarzyć się okazja, aby uniknąć trudności?

NAUKA W PRAKTYCE 

Aby przyjrzeć się swojej równowadze, wykonaj następujące kroki:

Jeśli po wykonaniu ćwiczenia 

obserwujesz dużą dysproporcję 

pomiędzy stanem oczekiwanym 

a aktualnym, to przypomnij 

sobie, że równowaga jest 

procesem. Nawet w przypadku 

nierównowagi możemy 

zastanowić się, jakie potrzeby 

chcielibyśmy realizować w obu 

obszarach i w jaki sposób możemy 

starać się je realizować. Potrzebę 

podróżowania i odkrywania 

nieznanego można starać się  

zaspokoić, symbolicznie 

odkrywając nieznane atrakcje 

w miejscu zamieszkania. Potrzebę 

rozwoju nowych umiejętności 

można rozwinąć poprzez 

zapisanie się na zajęcia taneczne 

lub krótki kurs na Uniwersytecie 

Otwartym. O potrzebę cieszenia 

się chwilą można się zatroszczyć 

poprzez świadome docenienie 

drobnych przyjemności, jak ciepłe 

słowa od kolegi lub wspólne 

spędzanie czasu. 

Ostatnia część ćwiczenia miała 

Ci pomóc zidentyfikować źródła 

wsparcia oraz działania, które 

możesz podjąć, aby przybliżyć się 

do stanu oczekiwanego. Jaka jest 

nawet najdrobniejsza rzecz, którą 

możesz zrobić już teraz?

!
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Rodzaje równowagi

Badacze Greenhaus, Collins i Shaw analizowali zwią-

zek WLB z jakością życia. Wyróżnili trzy składowe 

równowagi: czas, zaangażowanie i satysfakcję. Pierw-

sza określa równowagę pomiędzy czasem, jaki człowiek 

poświęca na pracę i życie osobiste. Druga definiuje 

balans pomiędzy zaangażowaniem w pracę i życie oso-

biste. Ostatnia jest miernikiem zrównoważenia satys-

fakcji, jaką człowiek czerpie z obu obszarów. Badacze 

wykazali, że wśród osób, które poświęcały znaczącą 

ilość czasu na pracę i życie prywatne, te, które lokowały 

go więcej w życiu prywatnym, miały najwyższą jakość 

życia. Następne były osoby, które przeznaczały podob-

ną ilość czasu na oba obszary. Najniższa jakość życia 

charakteryzowała ludzi, którzy przeznaczali najwięk-

szą ilość czasu na pracę. Co więcej, to właśnie ta grupa 

odczuwała największy dystres.

Osoby, u których nierównowaga polegała na więk-

szym zaangażowaniu w życie prywatne niż w pracę, od      - 

czuwały najmniejszy konflikt ról i dystres. Osoby o po-

dobnym poziomie zaangażowania w pracę i życie pry-

watne znalazły się pośrodku. 

Pytani o zadowolenie z odgrywanych ról, naj więk- 

        szą jakością życia charakteryzowali się ludzie bardziej 

zadowoleni z ról prywatnych niż służbowych. Osoby  

bar  dziej zadowolone ze swoich ról w pracy charakte-

ryzowała niższa jakość życia.

Załataj dziury

Od nazwiska psycholog Blumy Zeigarnik współpra-

cującej z prof. Kurtem Lewinem został nazwany 

tzw.  efekt Zeigarnik. Prowadzone przez nią badania 

mają interesującą historię i wynikły z obserwacji, 

której dokonał Lewin podczas spotkania z Zeigar-

nik w jednej z restauracji. Profesor zwrócił uwagę, 

że kelnerki o wiele lepiej pamiętają zamówienia, za 

które rachunek nie został jeszcze uregulowany, niż 

te już opłacone. W rezultacie badaczka postawiła hi-

potezę, że niedokończone zadania wywołują napięcie 

 psychiczne umożliwiające ich zapamiętanie. Wyniki 

jej badań potwierdziły istnienie opisanego mechani-

zmu. W późniejszych latach były powtarzane. Okazało 

się, że istotną rolę odgrywają w tym procesie również 

różnice indywidualne. Przykładowo: John Atkinson 

w swoich badaniach efektu Zeigarnik skupił się na roli 

motywacji i wykazał, że działa on szczególnie w przy-

padku osób, które mają większą motywację do dokoń-

czenia zadania. 

W opublikowanym w 2017 r. badaniu Syrek i współ- 

pracownicy wykazali, że zadania niedokończone pod-

czas tygodnia pracy mają szczególnie negatywny 

wpływ na jakość snu pracowników w weekend, przez 

co utrudniają im regenerację. Ich zdaniem pomocne 

w radzeniu sobie z tym stanem jest przenoszenie uwagi 

z koncentracji na celach na konkretne okresy wysiłku 

poświęcane na pracę. Oznacza to, że kończąc tydzień 

pracy, pracownik może skupić się na tym, ile czasu na 

dany obszar zamierza poświęcić tego dnia, i bez wzglę-

du na zakończenie realizacji celów lub jego brak pamię-

tać, że zaplanowany wysiłek został włożony.

Zdefiniuj własną równowagę

Każdy z nas samodzielnie lub przy wsparciu innej 

osoby może szukać formuły WLB, która będzie zgod-

na z preferowanym przez nas stylem życia i pracy. 

Równowagę jednych będą wspierać kilkumiesięczne 

intensywne okresy pracy zakończone mniejszą in-

tensywnością lub regularnymi wyjazdami, podczas 

których człowiek skupia się tylko na swoich pasjach 

i najbliższych. Inni wolą regularne przeplatanie się 

aktywności zawodowych i życia prywatnego osiągane 

poprzez rytuały i zasady mające wspierać równowagę. 

Pomocne mogą okazać się zajęcia sportowe odbywają-

ce się przed pracą czy też wychodzenie z biura o 16.00 

w każdy piątek. Samodzielnie zdefiniuj, jakie zasady 

chcesz kultywować, by świadomie wspierać swoją 

równowagę. Mogą to być regularne seanse filmowe ze 

znajomymi lub spontaniczne spacery z najbliższymi. 

>�������������

Zastanów się nad tym, jakie obszary w Twoim życiu zawodowym i prywatnym stanowią „niedokończone zada-

nia”. Może to być np. urwany kontakt z członkiem rodziny, który chcesz odzyskać w przyszłości, lub e-maile, 

na które od dawna chcesz odpowiedzieć, ale odkładasz to na później ze względu na emocje, które mogą pojawić 

się podczas ich przygotowywania. Być może są badania, które chcesz wykonać, i choć są ważne, od dawna je od-

kładasz. Zrób listę zadań, pomyśl, z których z nich możesz zrezygnować i zapamiętać je jako zakończone. Te, któ-

re chcesz zakończyć, ulokuj w czasie, pomyśl, dlaczego są dla Ciebie ważne i co możesz zrobić, aby zmniejszyć 

ryzyko, że ponownie zaczniesz odkładać je na później.

!
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Może to być nicnierobienie w niedzielne popołudnie 

lub uważna kawa ze współpracownikami, podczas któ-

rej wzmacniacie porozumienie w zespole. 

Badacze Tausing i Fenwick z University of Akron 

sprawdzali związek pomiędzy czasem pracy, kontrolą 

harmonogramu oraz poczuciem WLB. Wykazali, że na 

poczucie równowagi wpływa nie tyle dostępność opcji 

elastycznego zarządzania harmonogramem (np. ela-

styczne godziny pracy, dłuższe przerwy na obiad), ile 

poczucie, że posiada się kontrolę nad swoim planem 

dnia. Najniższy poziom równowagi wystąpił u kobiet, 

osób pracujących na część etatu, wychowujących dzie-

ci w pojedynkę oraz posiadających dwie prace. Badacze 

wykazali również, że poczucie równowagi nie miało 

związku z wykonywaną pracą, było jednak związane 

z liczbą godzin spędzanych na jej wykonywaniu. 

Pamiętaj, że poczucie kontroli sprzyja równowa-

dze, lecz jeśli nie masz elastycznych godzin pracy, mo-

żesz radzić sobie poprzez wykorzystanie regularności, 

która w niej występuje. Powtarzalność pewnych czyn-

ności czy stałe godziny pracy umożliwiają Ci planowa-

nie i utrzymanie w Twoim życiu działań, które zwięk-

szą poczucie równowagi.

Niemieccy badacze Peter Gropel i Julius Kuhl przy-

glądali się związkowi work-life balance z dobrostanem. 

Byli szczególnie zainteresowani wyjaśnianiem, co spra- 

wia, że WLB sprzyja dobrostanowi. Uczestnikami ba-

dania były zarówno osoby pozostające w związkach, 

jak i osoby wolne. Badacze wykazali, że ludzie, którzy 

mają poczucie dostępności czasu na życie prywatne 

i  zawodowe, mają jednocześnie wysoki poziom dobro-

stanu jedynie wtedy, gdy w dostępnym czasie mogą zre-

alizować swoje potrzeby. Myśląc o WLB, pamiętaj więc, 

MATEUSZ BANASZKIEWICZ

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-

społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Po-

mocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Ukończył Studium Dia-

logu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywują-

cej oraz uzyskał tytuł terapeuty motywującego. Prowadzi wykłady 

i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu 

pracowników. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym 

(ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii 

Lotniczych LOT. Odpowiadał za ocenę stanu psychospołecznego 

oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycz-

nym Gamma w Warszawie. Jego misją jako psychologa zdrowia 

jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze 

stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu 

zdrowia. Więcej informacji: www.mateuszbanaszkiewicz.com.
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Określ, jakie potrzeby chcesz realizować w pracy i w życiu prywatnym.

 Potrzeby, jakie chcesz realizować w pracy, np. szacunku, prestiżu, autonomii, efektywności, elastyczno-

ści, przynależności, współpracy, wygody, tworzenia itd.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Potrzeby, jakie chcesz realizować w życiu prywatnym, np. akceptacji, bezpieczeństwa, intymności, od-

powiedzialności, odpoczynku, szczerości, troski, uważności, zrozumienia itd.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Następnie zdefiniuj, co jest lub co może być źródłem Twojego poczucia równowagi i realizacji powyższych 

potrzeb.
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że nie wystarczy Ci posiadanie określonej ilości czasu 

dla danego obszaru. Naucz się korzystać z niego tak, aby 

zaspokajać ważne dla Ciebie potrzeby. 


