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Powszechnie czuje się i podkreśla potrzebę, a nawet konieczność, znalezienia zarówno syste-
mowych, jak i indywidualnych rozwiązań, mających za cel pogodzenie, względnie zrównoważenie 
obu tak ważnych dla pracujących sfer życia. W ogólnej opinii wychodzi się z założenia, że świat 
pracy zawodowej i sfera życia osobistego czy też rodzinnego mogą ze sobą współistnieć jako 
różne, lecz sprzymierzone wymiary egzystencji ludzkiej. 

Uzyskane w międzyczasie wyniki badań interdyscyplinarnych i zgromadzone doświadczenie 
praktyczne pozwalają na określenie dobrze ugruntowanych, ważnych dla wypracowania indywi-
dualnych i systemowych rozwiązań, podstaw. Ważnym punktem odniesienia jest tu nie tyle sam 
fakt formalnego i organizacyjnego uporządkowania obu sfer, w sensie proporcjonalnych podzia-
łów wymogów i zasobów, czy też istniejących barier, ale przede wszystkim takie ich ujęcie, aby 
były sprzyjające harmonijnemu współistnieniu tych faktycznie przenikających się obszarów: życia 
rodzinnego i pracy zawodowej, a w rezultacie, by zapewniły skuteczność działań i satysfakcję jed-
nostce oraz jej otoczeniu. To z kolei może owocować w indywidualnym dobrostanie i zadowoleniu 
w obu sferach życia, a w końcowym efekcie również w zrównoważonym i pomyślnym funkcjono-
waniu przedsiębiorstw. 

Nie umniejszając wagi i konieczności jednoczesnego uwzględnienia rozwiązań systemowych 
i organizacyjnych, w centrum tak rozumianych procesów pozycjonuje się jednostkę, z jej indywidu-
alnymi umiejętnościami do balansowania, czy też równoważenia obu domen życia. Od pracujących 
bowiem wymaga się, aby posiadali umiejętność poruszania się pomiędzy tymi obszarami, spełnia-
jąc jednocześnie wielorakie role, zarówno zawodowe, jako pracownicy, koledzy, jak i te rodzinne: 
partnera czy rodzica.Wymaga to więc, oprócz rozwiązań organizacyjno-systemowych, wykorzy-
stania przede wszystkim indywidualnych zasobów i zastosowania stosownych strategii działania. 

Jak do tej pory, mimo posiadanych wielu wartościowych koncepcji wspierających tego typu 
wysiłki, ciągle jeszcze jest trudno wskazać na te, które by pozwalały na względnie zadawalające 
osiągnięcia w tym zakresie. Podjęta w niniejszej publikacji tematyka wnosi – w myśl idei innowacji 
– wartościowe, nowatorskie treści, koncepcyjne i metodyczne rozwiązania, niezbędne dla porad-
niczych usług na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

W ramach omawianych zagadnień, w pierwszej części opracowania skupiono się zasadniczo 
na wybranych aspektach teoretyczno-badawczych, gdzie oprócz kwestii definicyjnych przywołano 
charakterystyczne wyniki badań oraz wybrane koncepcje wyjaśniające, jak i stosowane rozwiązania 
oraz eksperckie komentarze i praktyczne wskazówki, które mogą stanowić inspiracje do poszukiwań 
badawczych oraz cenne pomoce w poradnictwie skierowanym do osób pracujących i ich rodzin. 

Szczególną uwagę poświęcono tu osobie pracującej, jej celom, rolom i działaniom na rzecz 
subiektywnego i obiektywnego poczucia harmonii w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym i ro-
dzinnym. Jednocześnie też wskazano szereg intersujących idei dla poradnictwa o profilu systemo-
wo-organizacyjnym. Prezentowane opracowania, odwzorowując różnorodność problematyki go-
dzenia pracy zawodowej z życiem osobistym i rodzinnym, wskazują na badane i przeanalizowane 
korzyści płynące ze skutecznego wykorzystania przedstawionych treści oraz dają dobrą podstawę 
do opracowania nowatorskiej koncepcji poradnictwa, tzw. coachignowego wsparcia równowagi 
między życiem rodzinnym i zawodowym: „Family Balance Coaching”. Tematyka ta została przed-
stawiona w drugiej części opracowania, poświęconej bezpośrednio koncepcji wypracowanej w ra-
mach projektu z tego zakresu. Przedstawiono tu główne założenia koncepcyjne i związane z nimi 
różne zagadnienia dotyczące podstaw teoretycznych i praktycznych, zawartych w proponowanym 
modelu wsparcia coachingowego w zakresie budowania i utrzymania równowagi w godzeniu ról 
z omawianych dwóch obszarów. 

Wprowadzenie 
 
Janusz Surzykiewicz, Mieczysław Ozorowski, Marek Kulesza

Ostatnie lata, wiążące się z szybkimi przemianami ustrojowo-obyczajowymi obejmującymi 
zarówno sferę społeczno-kulturową, jak też cywilizacyjną i ekonomiczno-polityczną, posta-

wiły przed współczesnym człowiekiem wiele skomplikowanych wyzwań dotyczących jego eg-
zystencji. Zadowolenie z życia i jego jakość, tak w sferze osobistej, rodzinnej, jak i zawodowej, 
w znacznym stopniu warunkowane są wpływem systemowych kontekstów, akcelerowanych do-
datkowo globalnymi procesami ponowoczesnego życia. 

Współczesny człowiek narażony jest na ciągły stres i – nierzadko – poczucie braku wpływu na 
własne życie, zarówno w świecie pracy, jak i rodziny. Każdego dnia staje on wobec konieczności 
wyborów, które są tym trudniejsze, gdyż często nie znajdują oparcia w społecznie i kulturowo 
socjalizowanych sposobach myślenia, rolach społecznych i stylach życia, więc sam musi, niejako 
ciągle na nowo, tworzyć własną tożsamość w płynnej rzeczywistości i na nowo określać swoje cele 
w życiu rodzinnym i zawodowym. 

Niemal na każdym kroku da się zauważyć wzajemne sprzężenie, jakie zachodzi pomiędzy róż-
nymi aspektami funkcjonowania rodziny i pracy zawodowej. Dla niektórych oznacza ono szczegól-
ne obciążenie, dla innych natomiast formę ubogacenia. Stanowiska te podlegają dużej polaryzacji, 
szczególnie z racji na współczesne dynamiczne przemiany w obu obszarach życia pracujących. 
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Ponadto zwrócono uwagę, że narastająca potrzeba profesjonalizacji coachingu w powyższym 
zakresie, ocena jego jakości i skuteczności wymagają zadbania o najwyższe standardy koncepcyj-
no-metodyczne i etyczno-ewaluacyjne, szczególnie w sytuacji, gdy coaching i poradnictwo zawo-
dowo-rodzinne nie mają jeszcze wypracowanych, prawnie chronionych norm i ogólnie uznawalne-
go klucza profesjonalizacji. Stąd też, zamykając rozpatrywaną tematykę, podjęto również kwestię 
roli i wymogów dotyczących profilu kompetencyjnego coachów oraz stosownego programu ich 
kształcenia i rozwoju zawodowego.

INFORMACJA O PROJEKCIE
Zawarte w książce analizy, rozważania oraz propozycje rozwiązań praktycznych są efektem 

realizacji projektu Family-Balance-Coaching. Psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących 
balansu między życiem zawodowym i rodzinnym. Przedsięwzięcie prowadzone było w latach 
2016-19 w międzynarodwej współpracy EDU Research Polska sp. z o.o., Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN z Katolickim 
Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt z Niemiec. Projekt realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacji Rozwój był współfinansowany ze środku Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ku równowadze w relacjach praca zawodowa  
a życie rodzinne: strategie działania 

Janusz Surzykiewicz

1. Problem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym 
i stosunkami rodzinnymi 
Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a stosunkami rodzinnymi i szerzej ży-

ciem osobistym, w przekonaniu wielu ludzi i w szeroko podzielanej opinii naukowej, stanowi 
jeden z poważniejszych problemów, przed którymi stoi współcześnie pracujący człowiek i jego 
rodzina oraz nowoczesne społeczeństwa. Obie sfery: praca i życie pozazawodowe w tym sto-
sunki rodzinne stanowią kluczowe elementy życia, które w znacznym stopniu współdecydują 
o jego jakości i dobrostanie jednostki, a w konsekwencji też o rozwoju społeczeństwa.

Głównym zamierzeniem większości naukowców i praktyków zajmujących się badaniem tego 
zagadnienia stało się ustalenie, w jakich warunkach jest możliwe pogodzenia pracy zawodowej 
z życiem osobistym, czy też osiągnięcie stanu równowagi w relacjach zachodzących pomiędzy 
pracą zawodową a szeroko rozumianym życiem pozazawodowym, w tym rodzinnym. Począwszy 
od lat 80-tych ciągle na nowo, w różnych kontekstach i środowiskach, narasta wzmożone zapo-

trzebowanie na wypracowanie miarodajnych koncepcji wspierających wysiłki służące równowa-
żeniu obu sfer życia współcześnie pracujących zawodowo osób i ich rodzin (Hall, Richter, 1988). 
Obserwuje się liczne zmiany, chociażby w zasadach regulacji czasu, miejsca i sposobu wykonywa-
nia pracy. Szczególnie widać to w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, gdzie wzrasta 
zapotrzebowanie na specjalizację i kreatywność oraz gotowość uczenia się przez całe życie. Taka 
dyspozycyjność znacznie absorbuje siły i czas, który mógłby służyć życiu rodzinnemu i wypoczyn-
kowi (np. Alvin i Aronsson, 2003; Allen, 2012; Greenhaus, Kossek, 2014; Leslie, King, Clair, 2019).

Zachodzące przeobrażenia społeczno-kulturowe i ekonomiczne, zarówno na poziomie glo-
balnym, jak i lokalnym, wywierają w tym względzie znaczący wpływ na styl pracy i życia po-
szczególnych osób i ich rodzin, a w konsekwencji całych społeczeństw (Crompton, 2008; Had-
don, Hede, Whiteoak, 2009; Michel i in., 2011; Carlson i in., 2015; Boushey, 2016; Lapierre i in., 
2018). Często podyktowane jest to naturalnymi procesami wynikającymi z osobistych potrzeb 
zmiany miejsca i charakteru pracy, innym razem zaś wynika z niezależnych procesów, jakie za-
chodzą na rynku pracy, i związanych z nimi organizacyjnymi przeobrażeniami. Reorganizacja 
potencjału siły roboczej, spowodowana między innymi zmianami demograficznymi czy też ko-
niunkturą na ryku pracy itp., a w ostatnich latach też zastosowaniem nowych technologii, są tego 
charakterystycznym przykładem. Pojawia się szereg innowacji, które wiążą się z dwojakimi efek-
tami: umożliwiają, co prawda, pracę zdalnie sterowaną w domu czy też, dzięki wprowadzeniu 
elastycznego grafiku pracy, pozwalają na elastyczne formy zatrudnienia, co rzeczywiście może 
prowadzić do ułatwień w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, lecz też niosą ze sobą 
niebezpieczeństwo dosłownego przenoszenia pracy do domu. Mimowolnie powstaje tu zagro-
żenie błędnego, z punktu widzenia idei, równoważenia pracy i życia pozazawodowego, wykorzy-
stania powyższych rozwiązań, lecz nie do budowania relacji w rodzinie, a raczej do kontynuacji 
pracy w domu i – przy odwrotnej zależności – przenoszenia spraw rodzinnych do miejsca pracy. 
Może dochodzić tu do swoistego rozmycia granic między pracą zawodową a życiem osobistym 
i rodzinnym oraz generowanych w takiej sytuacji nowych obciążeń.

Stale rosnąca zmienność warunków i intensywność zadań w pracy przy jednocześnie różni-
cujących się zasobach i barierach ich realizacji odzwierciedla się u pracujących w całej gamie 
napięć psychospołecznych, czy też zaburzeń w porządku relacji, jakie zachodzą między światem 
pracy zawodowej a życiem prywatnym czy też rodzinnym. Szeroko zakrojony, globalnie uwarun-
kowany i dynamiczny charakter przemian polityczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych 
nakręca spiralę wzajemnych zależności, potęgując szanse i ryzyko. Dla pracujących deregulacja 
i fleksyjność tradycyjnych form pracy może wiązać się z wykorzystaniem zasobów pracy i życia 
rodzinnego, ale równie dobrze – w odmiennym przypadku – może potęgować obciążenia w jed-
nej i drugiej sferze życia. 

Wprowadzone w przedsiębiorstwach udogodnienia pracownicze, jak m.in. elastyczne godziny 
pracy, możliwość pracy zdalnej, szkolenia i warsztaty poświęcone zagadnieniom odpowiedniego 
przysposabiania pracowników, oferowanie różnych pakietów socjalnych, aktywne propagowanie 
praktyki idei równouprawnienia, rozwój specjalnych przywilejów dla pracowników spodziewają-
cych się dziecka, promocja zdrowia, organizowanie różnych zajęć dostępnych po pracy czy też 
programów rekreacyjnych i wydarzeń towarzyskich dla całych rodzin, stanowią tu o dobrych, lecz 
najczęściej jeszcze niewystarczających rozwiązaniach jakie są przyjmowane w tym zakresie. 

Współcześnie, szczególnie młodsze pokolenie pracujących, pomimo determinacji i gotowo-
ści do poświęceń w podążaniu za sukcesem w karierze zawodowej, np. w dopasowaniu się do 
warunku mobilności, też coraz częściej bierze pod uwagę niezbędność zachowania równowagi 
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między różnymi sferami życia. Dlatego, chociaż prowadzić to może do ograniczeń w rozwoju ka-
riery, decydują się na pracę w stałym miejscu, gdy pozwala to na pracę w ramach elastycznego 
wymiaru godzin, lub pozwala na pracę w niepełnym etacie, albo jeśli mogą sobie w ten sposób 
zapewnić przyjazną atmosferę. Coraz częściej młodzi ludzie szukają pracy biorąc pod uwagę 
możliwość pracy w ramach organizacyjnych rozwiązań dogodnych dla zachowania równowagi 
różnych sfer życia. Taką strategię młodych ludzi utrudnia może wprowadzanie zróżnicowanych 
ram czasowych oraz mobilność w doborze miejsca pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu za-
potrzebowania na elastyczny, względnie na zmianowy rytmy pracy (praca na nocnych zmianach 
i w weekendy). Rozwiązania te wywierają dużą presję na pracujących, wynikającą z oczekiwania 
pracodawcy na stałą dyspozycyjność pracownika, jeżeli chce on mieć odpowiednie osiągnięcia 
zawodowe. W konsekwencji przyjęcia takich rozwiązań poszczególni pracownicy są coraz bar-
dziej zobowiązani do innego określania i organizowania pracy, a co za tym idzie – do wyznacza-
nia granic między pracą, a życiem poza nią. 

W sytuacji „bez granic” określających jasno dyspozycyjność pracownika duża swoboda de-
cydowania o sposobie jej świadczenia przez pracownika może być również czynnikiem stre-
sogennym, szczególnie przy realizacji skomplikowanych zleceń. Na przykład możliwości pracy 
zdalnej mogą zachęcić pracowników do przeniesienia pracy do domu, co jednak skutkuje zacie-
raniem granic i prowadzi do konfliktu w relacji praca – rodzina (Schieman, Young, 2010; Kossek, 
Ollier-Malaterre, 2013; Ramarajan, Reid, 2013; Nohe, Michel, Sonntag, 2014; Williams, Berdahl, 
Vandello, 2016; Du i in., 2018). Zacieranie granic może być również wynikiem nowych żądań ze 
strony mniejszych pracodawców, które mają na celu szybkie, elastyczne dostosowywanie się do 
zmieniającego się rynku. 

Badania wskazują, że wymagania pracodawców dotyczące elastyczności, obejmują pracę 
w nadgodzinach lub czas pracy, który zmienia się wraz z potrzebami organizacyjnymi. Takie 
warunki pracy zwiększają konflikt praca – rodzina i ograniczają pozytywny wpływ elastycznego 
czasu pracy (Grönlund, 2004; Jonsson, 2007; Michel i in., 2011; Kossek, Valcour, Lirio, 2014; 
Grönlund, Öun, 2018a). Pracodawcy równocześnie stosują rozwiązania strukturalne, które mają 
pomóc w zachowaniu równowagi życiowej pracowników, np. z zakresu świadomej polityki pro-
rodzinnej. Oferują szereg praktycznych rozwiązań organizacyjnych, jednak korzystanie z nich 
przez pracowników nie za często brane jest pod uwagę z racji, np. na obawy przed niekorzyst-
nymi konsekwencjami dla rozwoju ich kariery zawodowej (von Alemann i in., 2017; Kossek i in., 
2014). Widać w tej kwestii negatywny wpływ symbolicznych struktur rynku pracy, który sprzyja 
utrwalaniu istniejących dysproporcji pomiędzy praca a życiem prywatnym w szczególności sto-
sunkami rodzinnymi. Efektywność rozwiązań mających pomóc zachować równowagę życiową 
pracownikom zależy też w dużej mierze od tego, na ile mogą liczyć na rzeczywiste a nie tylko 
formalne wsparcie pracodawcy, czy też przedsiębiorstwa. Takie rzeczywiste wsparcie może być 
udzielane także dlatego, aby w konsekwencji nie stracić wartościowych zasobów ludzkich, które 
w znacznym też stopniu wpływają nie tylko na indywidualną satysfakcję pracowników, lecz też 
na poszerzanie perspektyw rozwoju wszystkich stron wskazanej relacji (Carlson i in., 2015; Butts 
i in., 2013; Kelly i in., 2014; Odle-Dusseau i in., 2012 ). 

Promocja odpowiednich mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w miejscu 
pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i rozwiązań 
ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzy-
jającego rodzinie, to ważna inwestycja w zasoby ludzkie. Faktycznie, praktyczne rozwiązania 
w tym zakresie zyskują coraz większe znaczenie w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i sta-

nowią swoistą gwarancję jakości i motor pozyskiwania pracowników. Zasadniczym elementem 
promującym osiąganie równowagi zdaje się też być swoista elastyczność oraz determinacja 
jednostki w różnych sytuacjach związanych z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Chodzi tu 
o to, aby każda osoba była w stanie sama decydować o tym, co jest dla niej istotne i niezbędne, 
by znaleźć swój, jej właściwy, sposób osiągnięcia równowagi, zapewniający zadowolenie i dobre 
samopoczucie, bez wywoływania dyskomfortu w innych relacjach i sferach życia (Hirschi i in., 
2019; Leslie i in., 2019; Dumas, Sanchez-Burks, 2015; Haar i in., 2014; Kossek i in., 2012; Odle-
-Dusseau, i in., 2011; Hammer i in., 2011).

Rozwiązania złożonego problemu równowagi między pracą a życiem osobistym i rodzinnym 
nie można oczekiwać tylko od indywidualnej kreatywności w tym zakresie samych pracowników. 
Stopniowo coraz większa liczba przedsiębiorców przekonuje się, że właściwe wyważenie pro-
porcji między pracą a życiem prywatnym, przede wszystkim życiem rodzinnym, pracowników 
wpływa znacznie nie tylko na kondycję pracownika i jego rodziny, ale też na jego zadowolenie 
z pracy, efektywność i motywację, a w konsekwencji też na zrównoważony rozwój produkcji 
i zysk firm. Kluczowe dla osiągnięcia tego stanu okazuje się zadbanie przez pracodawców o pod-
miotowe traktowanie pracowników i adekwatne rozpoznanie ich realnych potrzeb oraz włączanie 
ich do współpracy w określaniu potrzeb związanych z zachowaniem równowagi życiowej i przy 
wypracowywaniu rozwiązań, które mają to ułatwiać. Dzięki takiemu podejściu pracodawców, 
oferowane udogodnienia mają szansę konkretnie wspierać działania samych pracowników na 
rzecz utrzymania równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym, pozwalając na 
ograniczenie wpływu czynników jaki mogą utrudniać zachowanie właściwej równowagi związa-
nych zarówno z samą pracą jak i życiem osobistym i rodzinnym. W konsekwencji tak rozumia-
na harmonia może wyrażać kluczowe cele zarówno pracowników, jak i pracodawców (Michel, 
Bosch, Rexroth, 2014; Butts i in., 2013; Baral, Bhargava, 2010; Carlson i in., 2009).

W pierwszych ujęciach koncepcyjnych koncentrowano się głównie na ogólnych uwarunko-
waniach relacji pracy zawodowej do szeroko rozumianego życia pozazawodowego. Z czasem 
wypracowano szereg bardziej zróżnicowanych ujęć teoretycznych. W odniesieniu do obszaru 
życia pozazawodowego zwrócono uwagę na potrzebę dokonania rozróżnienia pomiędzy aspek-
tem osobistym i typowo rodzinnym. Uwzględnienie w szerszym zakresie problematyki życia oso-
bistego i związanej z nim jakości życia jednostki stanowi też o ważnym punkcie odniesienia dla 
wskaźników pozwalających na ocenę jakości życia związanej z równoważeniem pracy z życiem 
osobistym i rodzinnym (Grzywacz, Carlson, 2007; Rantanen i in., 2010; Allen, 2013; Knecht, 
Wiese, Freund, 2016; Matthews, Wayne, McKersie, 2016; Wayne i in., 2017; Leslie i in., 2019; 
Powell i in., 2019). 
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2. Koncepcje

2.1. Ogólne ustalenia
Z uwagi na fakt, że w codziennej rzeczywistości praca i życie pozazawodowe, w tym rodzinne, 

nakładają się na siebie, czy też wzajemnie się przenikają oraz podlegają wzajemnym interakcjom, 
należy zdaniem McMillana, Morrisa i Atchleya (2010) przyjąć, że konotacja semantyczna równowagi 
w tym obszarze będzie przyjmowała różne odcienie znaczeniowe, stosowane do kontekstu, które-
go dotyczy. Stąd też w literaturze przedmiotu spotyka się różne ujęcia terminologiczno-definicyjne 
odnoszące się do opisu relacji zachodzącej pomiędzy obu obszarami pracy zawodowej i życia 
pozazawodowego, czy też rodzinnego i osobistego, m.in. takie jak: praca/życie, praca/rodzina, 
równowaga pomiędzy pracą a rodziną, konflikty pomiędzy pracą a rodziną, świadczenia przyjazne 
rodzinie, programy na rzecz równoważenia relacji praca/rodzina, inicjatywy na rzecz relacji praca/
życie, kultura rodziny i pracy, przekraczania granic, harmonii pomiędzy pracą a życiem, itp. Zwraca 
się uwagę na fakt, że bliskie współistnienie obu sfer życia zawodowego i pozazawodowego oraz 
rodzinnego jest tak ściśle powiązane ze sobą, że ich wzajemny wpływ na siebie, czy też ingerencja 
jednej w drugą, np. oddziaływanie rodziny na role pełnione w pracy, wydają się być nieuniknione 
(Sonnentag, Binnewies, 2013). Oznacza to, że problemy rodzinne nie tylko wpływają na życie ro-
dzinne w domu, ale równie dobrze mogą jednocześnie kolidować z odczuciami i funkcjonowaniem 
pracowników, kiedy udają się oni do pracy i wracają do domu (Lambert, 1990).

Powszechnie stosowana kategoria pojęciowa „work-life balance” (WLB), oznaczająca w ogól-
nym rozumieniu – stan balansu, czyli równowagi, osiąganej pomiędzy życiem zawodowym i pozaz-
awodowym, wyraża równocześnie umiejętność godzenia tych sfer życia człowieka, jego zdolność 
do określenia priorytetów oraz wypracowania niezbędnych strategii w procesie równoważenia ka-
riery zawodowej z jednej strony oraz życia poza pracą zawodową, czasu wolnego i wypoczynku 
oraz spraw rodzinnych – z drugiej strony. Czyli jest tu mowa o charakterystycznym stanie, w którym 
jednostka umie sobie radzić z różnymi oczekiwaniami, czy też z potencjalnym konfliktem wynikają-
cym z pola napięcia między różnymi wymaganiami dotyczącymi jej czasu i energii w taki sposób, że 
zostaje zaspokojone jej pragnienie dobrobytu i spełnienia. 

Faworyzowanym ujęciem pojęcia „równowaga” jest powołanie się na zachodzący brak konfliktu 
ról i na mające tu miejsce ich wzajemne ubogacanie się (np. Frone, 2003). Podejście to zostało jed-
nak poddane krytyce z racji na fakt, że dana osoby może doświadczać względnie niskiego poziomu 
konfliktu, gdyż po prostu nie jest aktywnie zaangażowana w jedną specyficzną rolę, co jednak samo 
w sobie nie oznacza, że osiągnęła stan zrównoważenia w relacji obu sfer: pracy i życia rodzinnego 
(Greenhaus, Allen, 2011). Podobnie też, brak wzajemnego wzbogacania się zachodzącego pomię-
dzy rolami będzie zależał od specyfiki czy też charakteru tych ról, ponieważ dana osoba może 
– pomimo to, mieć poczucie równowagi między nimi. Wobec powyższego, w świetle przeglądu lite-
ratury, wnioskuje się, że pojęcia konfliktu i wzbogacania się ról stanowią, co prawda ważne punkty 
odniesienia dla koncepcji równoważenia pracy i życia rodzinnego, lecz należy je jednak odróżnić od 
samej koncepcji równowagi (Wayne i in., 2017).

Inne koncepcje rozumienia równowagi koncentrują się na zagadnieniu zaangażowania, argu-
mentując, że „zrównoważona” osoba jest w wysokim i równym stopniu zaangażowana zarówno 
w pracę, jak i w sprawy rodzinne (np. Kirchmeyer, 2000; Marks, MacDermid, 1996). W podejściu tym 
należy również zauważyć pewną niekonsekwencję wynikającą z braku uwzględnienia systemu war-
tości zaangażowanych osób. Otóż, w sytuacji, gdy dana osoba bardziej będzie cenić pracę niż ro-

dzinę, prawdopodobnie będzie konfrontowana z trudnością w odczuwaniu zrównoważenia, jeśli jej 
zaangażowanie w obu dziedzinach życia miałoby być rzeczywiście równe (Greenhaus, Allen, 2011). 

Kolejne spośród głównych ujęć koncepcyjnych równowagi odwołuje się do całościowej oceny 
skuteczności danej osoby w jej zdolności do łączenia ról zawodowych i rodzinnych (Wayne i in., 
2017). W tej koncepcji, niektórzy badacze skupili się m.in. na poczuciu satysfakcji z osiągniętej rów-
nowagi (np. Valcour, 2007), inni znowu raczej na skuteczności w obu rolach (np. Grzywacz, Carlson, 
2007), a jeszcze inni uwzględniają oba te warianty i definiują równowagę jako ogólną ocenę stopnia, 
w jakim skuteczność i satysfakcja jednostek w pracy i w rolach rodzinnych są zgodne z ich warto-
ściami życiowymi uznawanymi w danym momencie (Greenhaus i Allen, 2011).

Ogólnie można przyjąć, że najnowsze koncepcje dadzą się uporządkować wokół dwóch cen-
tralnych nurtów teoretyczno-badawczych: „Work-Life Balance” i „Work-Family Balance”. Faktycz-
nie opisują one te same zjawiska, jednakże zwraca się w nich odpowiednio uwagę na częściowo 
odmienne ich aspekty. W węższym zakresie życie pozazawodowe ujmowane jest jako sfera relacji 
rodzinnych, w wyniku czego mówi się o koncepcji równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem 
rodzinnym „work-family balance” (WFB). Pierwsze ujęcie jest bardziej ogólne i uwzględnia szerszy 
zakres różnych ról społecznych (np. mentor, sąsiedzi itp.). Może ono być ujmowane również na 
poziomie grupy i społeczeństwa, podczas gdy w drugim, punkt ciężkości koncentruje się wokół 
ról spełnianych w rodzinie (Rantanen i in., 2010; Greenhaus, Allen, 2011; Poulose, Sudarsan, 2014; 
Gotowska, 2014; Wilson, Baumann, 2015; Kelliher i in., 2019). 

W kontekście opcji praca – życie pozazawodowe opracowano w międzyczasie szereg powszech-
nie stosowanych modeli wyjaśniających zagadnienie równoważenia (Boundary, Spillover, Compen-
sation, Segmentation-Integration, Work–Life Enrichment i Work–Life Conflict). Z racji na ich zróżnico-
wane charakterystyczne aspekty, ale też jednocześnie na ich komplementarny charakter, niektórzy 
badacze proponują wprowadzenie integralnego modelu, rozumianego też jako swoiste narzędzie/
indykator, przy pomocy którego można określić różne warianty wyjaśniające zakres i poziom równo-
ważenia pracy zawodowej oraz życia pozazawodowego w ramach tzw. koncepcji „Work-Life-Interfa-
ce” (przestrzeni pracy-życia). Przyjmuje się tu, że interakcje zachodzące w relacjach pomiędzy pracą 
zawodową a całokształtem życia ujmowane są w ich całościowym wyrazie, właśnie dzięki integracji 
powyższych sześciu teoretycznych ujęć (Kelliher i in., 2019; Pheng, Chua, 2019; Du, Derks, Bakker, 
2018; Jang, Zippay, 2011; Mcmillan i in., 2010). Również w odniesieniu do koncepcji zorientowanych 
bardziej na problematykę rodzinną spotka się zabiegi zmierzające do opracowania zintegrowanych 
podejść typu „Work-Family-Interface”. Najczęściej bazuje się tu na sześciu głównych koncepcjach: 
segmantacji (segemtation), kompensacji (compensation) i przenikania (spillover) (Grzywacz, Marks, 
2000; Voydanoff, 2002; Grzywacz, Butler, 2005; Witt, Carlson, 2006; Carlson i in., 2006; Skinner, 
Chapman, 2013; Gatrell i in., 2013; Wilson, Baumann, (2015; Hirschi, Shockley, Zacher, 2019).

Jednym z przykładów bazujących głównie na przeglądzie różnych konceptualizacji w opisie rów-
nowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym jest opracowanie Kalliatha i Brougha (2008), 
którzy wyróżnili sześć opcji w definiowaniu równowagi: (1) wielokrotne role (multiple roles); (2) rów-
ność między wieloma rolami (equity across multiple roles); (3) satysfakcja z wielu ról (satisfaction 
between multiple roles); (4) spełnienie roli między wieloma rolami (fulfilment of role salience between 
multiple roles); (5) związek między konfliktem a ułatwieniami (relationship between conflict and facilita-
tion) oraz (6) postrzegana kontrola między wieloma rolami (perceived control between multiple roles). 
W tym kontekście proponowane ujęcie definicyjne równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym rozumie się jako indywidualną zdolność postrzegania, że praca i działania pozazawodowe są 
spojone ze sobą i pozwalają na wzrastanie jednostki zgodnie z jej aktualnymi życiowymi priorytetami.
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Problematyka równoważenia obu sfer życia: pracy i życia pozazawodowego, w tym rodzinnego, 
nie doczekała się jeszcze wyczerpującej definicji. Przyjęte koncepcyjnie założenie, że uzyskanie 
równowagi między pracą zawodową a rodziną jest wynikiem jednoczesnego osiągania celów za-
równo w pracy, jak i w rodzinie, wymaga odpowiedniej teoretycznej podbudowy. Wcześniej pro-
wadzone prace badawcze w tym zakresie nie przedstawiają jednoznacznej definicji skuteczności. 
Ujmują ją raczej względnie szeroko jako: produktywność (Caligiuri, Lazarova, 2005), sukces w pra-
cy, czy też zrealizowanie własnych standardów wydajności Greenhaus, Allen, 2011) lub spełnienie 
wynegocjowanych oczekiwań w odniesieniu do indywidualnych i uwzględniających obie strony ról, 
zarówno w pracy, jak i w rodzinie (Grzywacz, Carlson, 2007). Ponadto badania te nie określają 
wyraźnie związku zachodzącego pomiędzy obydwoma równoważonymi elementami – satysfakcji 
i skuteczności. Natomiast nowsze wyniki badań ( por. Wayne i in., 2017) pokazują, że w przypadku 
równowagi zachodzącej między skutecznością i satysfakcją stwierdza się, że stanowią one o dwóch 
odrębnych, ale powiązanych ze sobą aspektach utrzymania równowagi między pracą zawodową 
a rodziną. Powołując się na założeniu teorii Bema (1972), że w funkcjonowaniu psychospołecz-
nym człowieka dochodzi do pomieszania pomiędzy nastawieniami a zachowaniami, przyjmuje się 
w koncepcji równoważenia celów (Hirschi i in. 2019), że skoro skuteczność może czasowo poprze-
dzać satysfakcję wynikającą z własnej samooceny, ludzie mogą przejawiać różne nastawienia zwią-
zane z satysfakcją odnoszącą się do charakterystycznych ról. W związku z tym, osiągnięcie celów 
w obu domenach: w pracy i w życiu rodzinnym, powinno skutkować doświadczeniem zadowolenia 
ze skuteczności, uzyskanej w odniesieniu do spełnianych ról jako osobistych standardów w realiza-
cji celów w obu domenach. Jeśli dana osoba jest w stanie jednocześnie osiągnąć cele w dziedzinie 
pracy i rodziny, powinno to prowadzić do doświadczenia skuteczności w odniesieniu do spełnia-
nych ról w pracy i w rodzinie. Ponieważ jednak zakładamy, że poczucie skuteczności wyłania się 
zarówno z osiągania celów zawodowych, jak i rodzinnych, odnosi się to również do spełnienia 
wynegocjowanych oczekiwań związanych również z wpływem innych, znaczących dla jednostki 
w środowisku społecznym osób. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że cele pracy i rodziny wynikają 
również z wymagań środowiskowych. Stąd też poczucie skuteczności w osiąganiu odpowiednich 
celów może również wynikać z faktu spełniania oczekiwań innych, które zostały przekształcone 
w cele osobiste. W tym kontekście więc należy podkreślić, że osiągnięcie celów pozostaje w ści-
słym związku z dobrostanem jednostki, co zwłaszcza ma miejsce, gdy osiągnięte cele są zgodne 
z wartościami osobistymi (Emmons, 1986; Sheldon, Elliot, 1999). 

Zaspokojenie potrzeby satysfakcji jednostki z pozytywnych efektów związanych z realizacją 
celów ma istotny wpływ na dobrostan jednostki (Sheldon, Elliot, 1999). Z kolei zapewnienie sobie 
osobistego dobrostanu przez jednostkę, poprzez zabezpieczenie tego typu podstawowej potrzeby 
człowieka, należy uznać za istotne poczucie własnej kompetencji (Deci, Ryan, 2000). Tak też w kon-
cepcji równoważenia celów przyjmuje się, że to właśnie poczucie skuteczności i równowagi jest 
wynikiem spełnia potrzeby kompetencji w różnych rolach zawodowych i rodzinnych, a tym samym 
promuje satysfakcję z pracy i rodziny. 

Wobec powyższego można przyjąć, że osiąganie celów w dziedzinie pracy i rodziny promuje 
równowagę między pracą a rodziną, tworząc poczucie skuteczności i satysfakcji w obu dziedzi-
nach. Zwracając uwagę na to stanowisko Greenhausa i Allena (2011), przyjmuje się, że równowaga 
ta polega na poczuciu skuteczności i satysfakcji w odniesieniu do obu sfer życia i spełnianych 
w nich ról: w pracy i w rodzinie. Szczególną uwagę zwraca się na wymiar równoczesnej skutecz-
ności i zadowolenia z pracy i rodziny, czy też spokrewnionych dziedzin życia, zgodnie z własnymi 
wartościami lub priorytetami. Ważny jest tu stopień, w jakim skuteczność i satysfakcja osób ze 

spełnianych ról w pracy i w rodzinie są zgodne z wartościami życiowymi danej jednostki w danej 
sytuacji. W opinii Wayne’a i współpracowników (2017) tego typu satysfakcja z osiągniętego balansu 
pomiędzy pracą zawodową a życiem pozazawodowym oraz rodzinnym ma duże znaczenie dla 
ogólnego poczucia równowagi w życiu. Charakterystyczne tu uwypuklenie indywidualnych i po-
żądanych wartości jednostki oraz fakt jej decydującej roli w ocenie tego typu zależności podkreśla 
jednoznacznie znaczenie jej podmiotowej roli. Stąd też zapotrzebowanie na przysposobienie jej do 
umiejętności łączenia pracy z innymi sferami życia człowieka, takimi jak: dom, rodzina, własne pa-
sje czy aktywność społeczna, które stają się podstawą samorealizacji i wsparciem, swego rodzaju 
zapleczem dla pracy zawodowej i życia pozazawodowego (Hirschi i in., 2019; Lapierre i in., 2018; 
Matthews i in., 2016; Allen, 2012; 2013; McNall i in., 2010; Greenhaus, Allen, 2011; Eby i in., 2005).

Słusznie należy zauważyć za Waynem i jego współpracownikami (2017), że nie tyle sam fakt 
równowagi rozumianej jako równość między pracą, rodziną i innymi sferami życia, lecz odniesienie 
do subiektywnie pożądanej przez jednostkę równowagi w odniesieniu do różnych sfer życia (np. 
dom, rodzina) w danym momencie życia i kariery zawodowej stanowi tu o osiągnięciu – bądź nie 
– stanu równowagi.

Odpowiadając na potrzebę opracowania innowacyjnych rozwiązań koncepcyjnych równoważe-
nia życia zawodowego z pozazawodowym i rodzinnym, przyjęto nowe koncepcje ze szczególnym 
zaakcentowaniem teorii dostosowawczych osoby i środowiska, w których dochodzi do łącznego 
ujęcia: sfery pracy, rodziny i życia osobistego. W tych zakresie opracowano szereg wartościowych 
modeli (np. między innymi tzw. model cybernetyczny (Adkins, Premeaux, 2019) i model oddziaływań 
i regulacji wyjaśniający, w jaki sposób jednostki strukturyzują swoje systemy ról i metody w dążeniu 
do równoczesnego osiągania celów w wielu rolach (Hirschi i in., 2019). Pomimo względnie zaawan-
sowanej recepcji teoretyczno-praktycznych rozwiązań w duchu koncepcji równoważenia „pracy 
zawodowej z życiem pozazawodowym „work-life balance” (WLB), ciągle jeszcze nie znaleziono 
wyczerpującej wszystkie zakresy znaczeniowe definicji tego zjawiska. W związku z tym trudno jest 
też o ustalenie adekwatnych kryteriów dla empirycznego pomiaru charakterystycznych czynników 
i uwarunkowań, a co za tym idzie, też takiego opracowania konstruktów teoretycznych, aby gwa-
rantowały empiryczną trafność pomiarów i opisów zjawiska, czy też zastosowania ich w praktyce.

W wyniku krytycznej oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych, związanych z proble-
matyką godzenia pracy zawodowej z życiem pozazawodowym, zwraca się uwagę na nie zawsze 
najlepszą jakość dotychczasowych badań. Często wskazuje się, że mają one zbyt fragmenta-
ryczny charakter, co jest przyczyną szeregu niespójności w opisie problemu. W konsekwencji 
utrudnia to prowadzenie odpowiednich analiz systematyzujących wiedzę z tego zakresu i po-
zwalających na realizację badań porównawczych, niezbędnych do rozwoju i implementacji tego 
typu koncepcji (Poelmans, Kalliath, Brough, 2008; Colombo, Ghislieri, 2008; Rantanen i in., 2010; 
Allen, 2013; Gatrell i in., 2013; Matthews, Wayne, McKersie, 2016; Wayne i in., 2017; Powell i in., 
2019; Hirschi i in., 2019). 

2.2. Wybrane koncepcje 
W literaturze światowej spotkać można szereg opracowań teoretyczno-badawczych, które słu-

żyć miały jak najbardziej adekwatnemu i zadowalającemu poznawczo i praktycznie ujęciu relacji 
zachodzących pomiędzy pracą zawodową a sferą życia pozazawodowego Opracowania te za-
owocowały szeregiem wartościowych koncepcji i modeli naukowych oraz praktycznych.
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2.2.1. Systemowe koncepcje
Pośród wielu ujęć teoretyczno-badawczych, odnoszących się do badań nad uwarunkowaniami 

i zależnościami zachodzącymi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, spotyka się różne preferen-
cje, sięgające od tych, koncertujących się na mikrouwarunkowaniach i związanych z nimi proce-
sach, aż po szersze ujęcia systemowe i globalne, jak np. koncepcja Voydanoffa (2005). Bazuje ona 
na teorii systemów ekologicznych i teorii granic, zabiega o takie ujęcie zależności między domena-
mi pracy i życia pozazawodowego, aby oddawały różne poziomy ich powiązań. Zgodnie z założe-
niami koncepcji socjo-ekologicznej, zakłada się wzajemny wpływ na siebie środowiska i jednostki 
(Bronfenbrenner, 1989) w jej funkcjonowaniu w pracy i poza pracą w tym przypadku analizowanym 
w wymiarze mikrosystemu (Voydanoff, 2005; Grzywacz, Marks, 2000). Natomiast, odnosząc się 
do obu domen: pracy i życia pozazawodowego, określa się poziom mezosystemowy. W konse-
kwencji bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednostki, ujęte w wymiarze mikro poziomowych 
zależności, określa jej zdolność do równoważenia pracy i życia prywatnego na sprzężonym z nim 
interaktywnie mezopoziomie. Tego typu konstelacje powiązań na obu poziomach pozwalają na 
wyjaśnienie faktu współzależności poszczególnych osób i ich ról w równoważeniu pracy i życia 
pozazawodowego czy też rodzinnego. 

Znalazło to potwierdzenie w różnych badaniach dokumentujących wielopoziomowe powią-
zania zachodzące pomiędzy poszczególnymi sferami życia oraz pozwalające zrozumieć, dlacze-
go negatywne lub pozytywne doświadczenia w jednej z dziedzin mogą mieć znaczący wpływ na 
funkcjonowanie w innej dziedzinie życia. Poziom tak ujmowanych zależności, czy też wpływów, 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi sferami życia, nie ma mechanistycznego charakteru, 
lecz przeciwnie, w zależności od różnych aspektów, pozostaje pod kontrolę jednostki, szczególnie 
dzięki jej umiejętności „zarządzania” dzielącymi je granicami i różnicami (Voydanoff, 2005; Poulo-
se, Sudarsan, 2014).

2.2.2. Rozwój rozwiązań koncepcyjnych: od wymagań, zasobów i barier 
aż po indywidualne umiejętności dostosowawcze jednostki

Przeważająca część koncepcji koncentruje się głównie wokół sytuacyjnych uwarunkowań doty-
czących wzajemnych zależności, jakie zachodzą pomiędzy dwiema centralnymi kategoriami uwarun-
kowań, czy też charakterystycznymi „wymaganiami” i „zasobami”, związanymi z rolami pełnionymi 
w pracy i w życiu pozazawodowym czy też rodzinnym. Zwraca się tu głównie uwagę na współza-
leżności, względnie też potencjalną konfliktowość, wynikające z odrębnych właściwości i funkcji 
ról spełnianych w pracy i życiu pozazawodowym oraz w rodzinnym (Clark, 2000; Voydanoff, 2002: 
Greenhaus, Powell, 2006; Powell i in., 2019; Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark, Baltes, 2011; Adkins, 
Premeaux, 2019; Pheng, Chua, 2019). Istotnym ubogaceniem koncepcyjnym było zwrócenie uwa-
gi na konieczność jednoczesnego ujęcia głównych czynników organizacyjno-strukturalnych, łącznie 
z subiektywnym kryterium, jakim jest zdolność adaptacyjna jednostki do funkcjonowania w pełnio-
nych przez nią rolach. Wskazano też na konieczność uwzględnienia kwestii przeciążenia jednostki 
różnymi uwarunkowaniami skutkującymi z jedynej strony zakłócaniem życia pozazawodowego czy 
też rodzinnego wpływem sfery pracy a z drugiej strony utrudnieniami ze strony życia pozazawodowe-
go i rodzinnego w funkcjonowaniu jednostki w pracy. W odniesieniu do życia rodzinnego, tego typu 
konflikty, traktowane są jako odrębne konstrukty teoretyczne związane z odmiennymi przyczynami 
i konsekwencjami (Greenhaus, Powell, 2003; Colombo, Ghislieri, 2008; Michel i in., 2011; Allen i in., 
2013; Matthews, Wayne, Ford, 2014; Kelly i in., 2014; Liu i in., 2015; Nohe i in., 2015; Boushey, 2016).

Jedną z powszechnie stosowanych koncepcji – uwzględniających wspomniane uwarunkowania 
– reprezentuje model typu wymagania-kontrola (demands-conrol) (Karasek i Theorell, 1990), z dużym 
powodzeniem stosowany w badaniach związanych ze stresem i pracą zawodową (van der Doef, Maes, 
1999). Ważnym z operacjonalnego czy też badawczego punktu widzenia jest tu szczególne akcento-
wanie wymiaru „czasu i wysiłku” w powiązaniu ich z „wymaganiami i kontrolą”. Za jeden z głównych 
wskaźników opisujących charakter wymagań i poziom inwestowanego wysiłku bierze się tu wymiar 
liczby godzin pracy (por. Byron, 2005; Michel i in., 2011; Odle-Dusseau, Britt, Bobko, 2011; Boushey, 
2016). Wykazano, że wysokie wymagania w pracy – zdefiniowane jako psychologiczne stresory zwią-
zane z obciążeniem pracą i presją czasu – rzadziej wywołują szkodliwy stres, jeśli pracownik posiada 
wysoki poziom kontroli lub decyzyjności. Można z tego wnioskować, że: możliwość wywierania wpły-
wu na tempo pracy oraz decydowanie, kiedy i jak należy wykonywać różne czynności, posiadanie 
wpływu na decyzje dotyczące rozwoju zasad i polis pracy, przyczyniają się do mniejszej szkodliwości 
i wyższej jakości życia pracowników. Wobec powyższego, szczególnie poczucie kontroli zdaje się być 
dobrym wskaźnikiem przy wyjaśnianiu konfliktu w relacjach praca – rodzina (van der Doef, Maes, 1999; 
Williams, 2010; Nordenmark, Vinberg, Strandh, 2012; Grönlund, Öun, 2018b; Haar i in., 2019). 

W przypadku drugiego wskaźnika tzw. „kontroli pracy”, w celu operacjonalizacji używa się kate-
gorii nadzoru harmonogramu, czy też elastyczności grafiku pracy, ujmowanych jako elastyczna orga-
nizacja procedur pracy. Dodatkowo dokonuje się pomiaru wpływu różnych środków i praktyk organi-
zacyjno-pomocniczych, np. typu udzielanie wsparcia dla opiekuńczych zadań w rodzinie, zamienna 
praca i urlopy wychowawcze dla małżonków (Moen, Kelly, Huang, 2008; Galinsky i in., 2011; Allen i in., 
2013; Butts, Casper, Yang, 2013; Higgins, Duxbury, Julien, 2014). 

Wyniki badań są w dużej mierze zróżnicowane i trudno jest wskazać na jednolity trend dotyczący 
związków zachodzących pomiędzy elastycznością w harmonogramie pracy a poziomem konfliktowo-
ści w relacji praca a rodzina, czy też i w odniesieniu do innych oczekiwanych efektów. Elastyczny har-
monogram pracy wiąże się np. z podwyższoną potrzebą pracownika posiadania kontroli nad własną 
pracą, co z kolei pociąga za sobą nowe wymagania natury organizacyjnej (Winder, 2009; Higgins i in., 
2014; Munsch, 2016; Yu, Kuo, 2017; Fuller, Hirsh, 2019). Względnie ubogi zakres informacji występu-
je w odniesieniu do osób pracujących poza standardowymi zobowiązaniami zawodowymi, jako np. 
pracownicy we własnych firmach, u których praca ma charakter samodzielnych zobowiązań (Kelliher, 
Richardson, Boiarintseva, 2019).

Inne jeszcze ujęcia koncepcyjne podkreślają konieczność bliższego określenia charakteru rozgra-
niczeń zachodzących między pracą a życiem zawodowym i rodzinnym – tzw. teoria granic (border 
theory) (Clark, 2000). Granice rozumiane są tu wieloaspektowo, zarówno w odniesieniu do fizycz-
nego dystansu, jak i czasowych wymiarów oraz innych jeszcze uwarunkowań. Równocześnie wiążą 
się z nimi też wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy poznawczo-emocjonalnymi i społecznymi 
wymiarami relacji pracowniczych. Rozgraniczenie sfery pracy i życia pozazawodowego i rodzinnego 
umożliwia lepszą strukturyzację wymagań i zasobów oraz barier, pozwalając jednocześnie na usta-
lenie, które aspekty sytuacji człowieka przynależące do danej sfery życia pozwalają na ich wymienne 
realizowanie w inne sferze bez generowania konfliktów. Ważnym jest tu nie tyle samo rozgraniczenie 
sfer życia, ile rozgraniczenie zawartych w tych sferach zasobów i ograniczeń. Zakłada się, że jednost-
ka dysponuje ograniczonymi zasobami (np. czasu, energii, uważności) i w związku z tym angażowanie 
się w realizację wielu różnych ról społecznych może prowadzić do dysproporcji w zużyciu ograniczo-
nych zasobów (Greenhaus, Powell, 2006). Według tzw. „racjonalnego ujęcia” („rational view”) (Gutek, 
Searle, Klepa, 1991) poziom konfliktu zachodzącego pomiędzy pracą zawodową a rodziną osoby 
pracującej, w znacznym wymiarze zależy od proporcji ilości czasu, jaki spędza w pracy w stosun-
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ku do czasu spędzanego w sferze pozazawodowej czy też rodzinnej. Zaangażowanie w jednym lub 
w kilku różnych obszarach życia może skutkować dobrymi efektami w jednej domenie, podczas gdy 
w innej dostępne zasoby, bądź też występujące bariery, pochłoną większą część energii, czasu itp., 
czyli zasobów, wywołując napięcia, obawy i brak zadowolenia, a w konsekwencji negatywny wpływ 
na jakość życia. Dla uzyskania równowagi wymagane jest więc odpowiednie rozłożenie posiadanych 
sił (Greenhaus, Ziegert, Allen, 2012; Liao i in., 2019).

W koncepcyjnym rozwoju teorii granic ważne znaczenie przypisuje się czynnikom poznawczym, 
odnoszącym się do znaczeń, jakie poszczególne osoby przypisują obszarowi pogranicza rozciągają-
cego się między sferami pracy zawodowej i życia pozazawodowego, czy też rodzinnego (boundary 
theory) (Zerubavel, 1996). Jednocześnie kładzie się nacisk na uwzględnienie umiejętności jednostki 
bezproblemowego, względnie ułatwionego przechodzenia przez tzw. przejścia graniczne (bounda-
ry crossing) pomiędzy funkcjonującymi w tych sferach rolami, które następuje ze swoistą częstotli-
wością, rodzącą u jednostki potrzebę umiejętności procesualnego negocjowania, niezbędnego dla 
utrzymania równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ashforth i współpracownicy 
(2000) opisują teorię funkcjonowania na pograniczu jako sposób, w jaki jednostki poruszają się w obu 
granicznych obszarach, pomiędzy rolami w domu, pracą i innymi społecznymi relacjami (kluby, związ-
ki wyznaniowe, lokalne bary itp.). Greenhaus i Allen (2011) podkreślają tu z naciskiem potrzebę jeszcze 
bliższego doprecyzowania rozumienia samego pojęcia równowagi, zachodzącej między pracą zawo-
dową a życiem rodzinnym. W ich opinii ważne jest w tej kwestii uchwycenie perspektywy jednostki, 
jej zdolności adaptacyjnych i indywidualnych potrzeb, tj. wzięcie pod uwagę zakresu w jakim skutecz-
ność i satysfakcja z ról spełnianych w pracy i rodzinie wynika z jej zgodności z wartościami życiowymi 
danej osoby w danym momencie.

W tym nurcie opracowano też teorię wzajemnego przenikania się (spillover theory), według której 
przeżycia i doświadczenia określonej osoby w danej sferze życia mogą być i są zazwyczaj przeno-
szone do innej sfery (Zedeck, 1992). Według modelu zasobów pracy i domu (work-home resources) 
autorstwa ten Brummelhuisa i Bakkera (2012), tego typu wzajemne przenikanie się indywidualnych 
przeżyć wiąże się również ze swoistym przepływem wpływów uwarunkowań kontekstowych. Okre-
ślone stany przeżyciowe przenikają z jednej sfery życia do drugiej, warunkując w ten sposób, poprzez 
lotne, niestabilne stany emocjonalne, jak: nastrój, czy też stan uwagi, zasoby osobiste jednostki. Co 
oznacza, że dana osoba może być fizycznie aktywna w jednej z domen życiowych, spełniając określo-
ną rolę, ale równocześnie jednak np. podlegać roztargnieniu wynikającemu faktycznie z wpływu innej 
roli. Co oznacza, że efekt przenikania (spillover) np. odczuwany jako: rozproszenie myśli, przeżywane 
emocje i doświadczany nastrój, łączący się z zupełnie odmienną rolą i domeną odzwierciedla się 
w obecnie realizowanej roli i w innej sferze życia (Hirschi i in., 2019; Du, Derks, Bakker, 2018; Repetti, 
Wang, Saxbe, 2009; Lambert, 1990).

Nawiązuje się tu do zjawiska dwukierunkowości w przenoszeniu efektów wynikających z wyma-
gań odnoszących się do poszczególnych sfer i spełnianych tam ról: „z domu do pracy” i „z pracy 
do domu”. W związku z tym stanowiskiem przyjmuje się, że tego typu zjawisko może mieć zarówno 
negatywny, jak i pozytywny wydźwięk, ujawniający się odpowiednio w formie dwustronnych ułatwień 
i usprawnień (facilitation and enhancement), zachodzących pomiędzy pracą i życiem pozazawodo-
wym czy też rodzinnym, lub też w negatywnych efektach, wynikających z konfliktowości przeno-
szonych efektów ról (Greenhaus, Beutell, 1985). Przyjmuje się, że pracownicy z natury rzeczy speł-
niają wiele różnych ról osobiście wybieranych jako wynik własnych potrzeb i oczekiwań oraz tych 
społecznie narzucanych. Wielość spełnianych przez jednostkę ról zarówno w pracy, jak i w życiu 
pozazawodowym i rodzinnym może wiązać się z różnymi polaryzacjami w określonych sytuacjach. 

Postrzegane przez jednostkę efekty funkcjonowania w różnych rolach, będące konsekwencją ocze-
kiwań i wymagań życiowych w jednej ze sfer jej działalności, np. w domu, w rodzinie, przenoszone są 
w świat pracy i negatywnie względnie pozytywnie wpływają na spełniane tu role, co wywiera też od-
powiednio pozytywny lub destruktywny wpływ na efektywność pracy i samopoczucie jednostki (Jang, 
Zippay, 2011; Shaffer, Joplin, Hsu, 2011; Kossek i in., 2012). Jeśli jednostka podejmie celowe działania 
na rzecz zachowania równowagi ról zachodzące w tym przypadku charakterystyczne przenoszenia 
pozytywnych względnie negatywnych efektów w realizacji poszczególnych ról – w obu sferach życia 
będą mogły zachodzić przy zmniejszonym prawdopodobieństwie konfliktu. Jednostka może celowo 
promować w ten sposób jednocześnie pozytywne aspekty i wymiary ról społecznych, ujmowane jako 
stopień, w jakim doświadczenia w jednej roli poprawiają jakość życia w innym obszarze. Tego typu 
uwarunkowania definiowane są jako wzbogacenie relacji typu praca – życie (work-family enrichment) 
(Greenhaus, Powell (2006). Ujęcie to znalazło potwierdzenie w szeregu koncepcjach i badaniach na-
ukowych (np. Basile, 2014; Greenhaus, ten Brummelhuis, 2013; Mishra, Bhatnagar, 2019). 

W koncepcjach nowszej generacji podejmuje się w większym stopniu kwestię , na ile tego typu 
wzajemne ubogacenie w sferach: pracy i życia pozazawodowego czy też rodzinnego może dodat-
kowo wspierać całokształt pozytywnego rozwoju jednostki i jej rodziny oraz funkcjonowania w pracy. 
Zakłada się, że wykorzystanie możliwości wymiany zasobów na poziomie różnych ról powinno skut-
kować ogólnym wzbogaceniem obu sfer (por. np. Greenhaus, Powell, 2006; ten Brummelhuis, Bakker, 
2012; Butts i in., 2013).

W dalszym rozwoju odpowiednich koncepcji zwrócono uwagę na możliwość dodatkowego sprecy-
zowania problematyki godzenia pracy zawodowej z życiem pozazawodowym i rodzinnym, wskazując 
na znaczenie, jakie odgrywa jednostka w jej orientacji pośród wielu ról, na tzw. zadania „między-rolo-
we”. Zakłada się w tym stanowisku, że równowaga między różnymi sferami życia bazuje na uwzględ-
nieniu „równości zachodzącej pomiędzy różnymi rolami”. Badając z tej perspektywy charakter relacji, 
uwypukla się znaczenie określonych czynników, takich jak: balans czasu, zaangażowanie w równowa-
żenie i zadowolenie z równowagi warunkujących osiąganie efektu równości ról. Równowagę między 
pracą a rodziną rozumie się więc jako zakres, w jakim dana osoba jest zaangażowana i równocześnie 
zadowolona z jej ról w pracy i w rodzinie Greenhaus i in., 2003). Kirchmeyer (2000) definiuje tego typu 
równowagę typu praca–życie pozazawodowe i rodzinne jako osiągnięcie zadowalających doświad-
czeń we wszystkich domenach życia, przy równocześnie takim podziale osobistych zasobów, jak: 
energia, czas i zaangażowanie, by były dobrze rozłożone pomiędzy poszczególnymi domenami. 

Podobnie też Clark (2000) w swojej teorii granic „praca-rodzina” (work/family border theory) pod-
kreśla znaczenie indywidualnego zadowolenia. Definiując równowagę w relacji praca–życie, ekspo-
nuje fakt zadowolenia oraz dobre funkcjonowanie w pracy i w domu przy minimalnym poziomie kon-
fliktowości ról jako charakterystyczny wymiar osiąganej równowagi. Chodzi tu o wyraz spełnienia/
urzeczywistnienia się też w odniesieniu do ważności określonej roli, osadzonej i realizowanej pośród 
wielu innych ról. W tym przypadku także zwraca się uwagę na zadowolenie odnoszące się do uznania 
wagi określonej roli, w wyniku czego postrzega się inne role w zróżnicowanym stosunku do ich zna-
czenia. Za kryterium oceny znaczenia przyjmuje się tu swoistą spójność w odniesieniu do uznawa-
nych własnych wartości i przyjętych standardów (Greenhaus, Allen, 2011). Trzeba bowiem zauważyć, 
że to konkretne osoby radzą sobie, czy też stosują zadowalające strategie, odnosząc się do wymagań 
i zasobów, wykorzystując je lub nie dla własnego rozwoju. Opracowane i posiadane w tym względzie 
koncepcje teoretyczne i wyniki badań należą do nielicznych i wymagałyby jeszcze znacznego rozwi-
nięcia (Edwards, Rothbard, 2000; Maertz, Boyar, 2011; French, Johnson, 2016; Kiburz, Allen, French, 
2017; Hirschi i in. 2019).
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2.2.3. Wybrane badania nad utrzymaniem równowagi pomiędzy pracą a rodziną
Koncepcja balansu czy też równowagi pomiędzy pracą zawodową a rodziną, pomimo sze-

rokiego zastosowania i swoistej, ogólnej aprobaty z jaką się spotyka, ciągle jeszcze napotyka 
na trudności wynikające z historycznie uwarunkowanych niejasności definicyjnych, jakie istnieją 
pośród badaczami przedmiotu (por. Kalliath, Brough, 2008; Greenhaus, Allen, 2011; Maertz, 
Boyar, 2011; Wayne, Butts, Casper i Allen, 2017). Tymczasem ustalenie definicyjnych odmian 
i możliwości empirycznego pomiaru ma duże znaczenie zarówno dla systematyki podstaw opi-
sywanych konstruktów teoretycznych, jak i dla praktycznych interwencji w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

Teoretyczne modele, wyjaśniające proces zachodzący pomiędzy różnymi rolami, dzięki któremu 
ludzie osiągają równowagę między pracą a rodziną, należą raczej do rzadkich, a przy tym znacznie 
różnią się między sobą. Marks i MacDermid (1996) twierdzą na przykład, że role działają w niehie-
rarchicznym systemie, a sama równowaga osiągana jest w wyniku poszerzenia rozumienia tożsa-
mości ról w celu uzyskania względnie płynnego poczucia przez jednostkę sensu samego siebie. 
W koncepcji Voydanoffa (2005) przyjmuje się, że rodzina, praca i charakterystyczne powiązanie 
granic pomiędzy wymaganiami i zasobami w obu obszarach funkcjonowania jednostki przyczyniają 
się do procesualnego dopasowania wymagań i zasobów, zarówno w spełnianych rolach w pracy, 
jak i w rodzinie. Dopasowanie tego typu rozumie się jako stopień, w jakim zasoby w jednej roli są 
wystarczające do spełnienia wymagań, które wiążą się z inną rolą, i odwrotnie, co z kolei wpływa na 
strategie przekraczające rozgraniczenie pomiędzy obu obszarami funkcjonowania jednostki i osta-
tecznie na równowagę między pracą a rodziną. Stąd też równowaga polega tu na globalnej ocenie 
dopasowania, tak, aby zasoby pracy i rodziny były postrzegane jako wystarczające, i w konsekwen-
cji pozwalały sprostać wymaganiom pracy i rodziny. Grawitch i współpracownicy (2010) precyzu-
ją powyższe stanowisko, twierdząc, że osiągnięcie równowagi między pracą zawodową a życiem 
prywatnym zachodzi wówczas, gdy ludzie są w stanie efektywnie usadowić zasoby pośród różnych 
dziedzin, tak, aby wytworzyć u siebie przekonanie, że zachodzi dopasowanie między zasobami 
i wymaganiami, a ich indywidualnymi charakterystykami. W tym sensie równowaga oznacza też, że 
te zasoby, które nie są związane z pracą, nie będą w niej nadużywane.

Z posiadanych ekspertyz naukowo-badawczych i praktycznego doświadczenia wynika, że samo 
zadbanie o niezbędne rozwiązania na poziomie organizacyjnym, jak np. wprowadzenia elastyczne-
go grafiku pracy czy różnych formy wsparcia zapewniających realizację zadań opiekuńczych dla 
rodzin, nie będzie szczególnie skuteczne jeśli nie będzie mu towarzyszyć bliższe określenie indy-
widualnych potrzeb i ustalenie czynników bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem jednostki, 
czyli jej kompetencji i strategii działań. Skuteczność rozwiązań skoncentrowanych na zewnętrznych 
uwarunkowaniach, nawet jeżeli w pierwszej chwili odpowiadają uniwersalnemu zapotrzebowaniu, 
niekoniecznie musi w jednakowym stopniu być pożądana przez wszystkich pracowników i w koń-
cowym rezultacie zależy też od tego, na ile pracownicy wykorzystają je na własny użytek. Należy 
również uwzględnić fakt, że z jednej strony nie każda praca pozwala np. na elastyczny układ harmo-
nogramu, a z drugiej nie każdy pracownik życzy sobie czy też oczekuje od pracodawcy takich czy 
innych form wsparcia w życiu prywatnym (; Liao i in., 2019).

W tym zakresie więc dąży się do wypracowania indywidualnych i systemowych rozwiązań mają-
cych na celu uzyskanie jak najlepszego wsparcia dla pracowników, wykorzystując ich umiejętności 
równoważenia obu sfer: pracy i życia prywatnego, w zależności od posiadanych predyspozycji i za-
sobów, z uwzględnieniem występujących barier. Istotne jest przy tym, aby jednostka była zdolna do 

zrozumienia dialektycznych procesów zachodzących pomiędzy uwarunkowaniami jednostkowymi 
i społecznymi, jak i tymi systemowo-organizacyjnymi. Subiektywne postrzeganie i przeżywanie róż-
nych konstelacji uwarunkowań prowadzi do uzmysłowienia sobie przez jednostkę swoistej dialekty-
ki wynikającej ze specyfiki statyczności granic i istniejących segmentacji z jednej strony, a z drugiej 
strony wysiłku i umiejętności jednostki do integrowania i równoważenia ról w obu sferach (Nippert-
-Eng, 1996a, b). Z tej racji bowiem poszczególne osoby, często w obliczu podobnych uwarunkowań 
formalno-organizacyjnych muszą dokonać zróżnicowanego nakładu sił w związku z koniecznością 
adaptacji do coraz bardziej kompleksowych i dynamicznych wymagań wynikających z konieczno-
ści funkcjonowania w pogranicznych przestrzeniach rozkładających się pomiędzy pracą zawodową 
a życie prywatnym jednostki. Wzrastające zapotrzebowanie na umiejętności, które pozwalają na 
uzyskanie równowagi czy też balansu i autonomii w życiu staje się zatem kluczowym warunkiem 
jaki stawia się pracownikowi.

W związku z powyższym – w opinii szeregu badaczy – podstawowe znaczenie w godzeniu, 
względnie równoważeniu, pracy zawodowej z życiem rodzinnym, należy przypisać celowej i sku-
tecznej aktywności jednostki. Aktywność jednostki w poszukiwaniu i osiąganiu celów zawodowych 
oraz rodzinnych stanowi jeden z głównych predyktorów pozwalających zrozumieć mechanizmy go-
dzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego (Gareis i in., 2009; McNall i in., 2010; Kossek i in., 2014; 
Dahm et al., 2015; Lapierre, McMullan, 2016; Hirschi i in., 2019).

3. Uwarunkowania z racji na pełnione role płciowe
Oprócz czynników socjodemograficznych (np. stan cywilny, konstelacja rodziny, liczba i wiek 

dzieci), ważną rolę odgrywa w prezentowanym przypadku relacji praca – życie rodzinne predyktor 
płci badanych jednostek. W związku z faktem, że współzależności wynikające z interakcji zachodzą-
cych pomiędzy pracą a rodziną są osadzone w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, insty-
tucjonalnym i ekonomicznym, należy oczekiwać szeregu dodatkowych zależności w powstawaniu 
i rozumieniu różnych napięć, którym podlegają kobiety i mężczyźni, pracujący i posiadający rodzinę 
(Ryan, 2015; Ollier-Malaterre, Foucreault, 2017).

Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisuje się problematyce uwarunkowań związanych 
ze społecznym postrzeganiem ról płciowych. Szereg aspektów dotyczących pracy i życia pozaza-
wodowego oraz rodzinnego ma bezpośredni związek z płcią jednostki, względnie z jej społecznym 
postrzeganiem. Kulturowe różnice w egalitaryzmie płci, czy też przekonania i postawy dotyczące 
np. kwestii rozumienia równego traktowania ról zawodowych i rodzinnych spełnianych przez kobiety 
i mężczyzn w dużym stopniu podlegają wpływowi określonej kultury i wynikającemu z niej postrze-
ganiu ról płciowych. Nierzadko może to stanowić o podwyższonej konfliktowości jednostki w zakre-
sie spełnianych przez nią funkcji w pracy i w domu lub też znajdzie wyraz w równym, niezależnym 
od płci rozwoju sprawowanych funkcji (House, Javidan, 2004; Tichenor, 2005; Ryan, 2015). W tym 
przekonaniu wzrasta np. liczba kobiet biorących czynny udział w życiu zawodowym i politycznym 
i zajmujących wysokie stanowiska organizacyjno-menadżerskie. Odwrotny proces zachodzi wśród 
mężczyzn. Coraz częściej pracują oni w zawodach, czy też na stanowiskach, które wcześniej uwa-
żane były za typowo damskie. Podobne zmiany dadzą się zaobserwować w relacjach rodzinnych 
w domu. Postrzeganie społeczne poszczególnych ról mężczyzn i kobiet w odniesieniu do obu sfer 
życia zdaje się być bardziej wyrównane w kulturach charakteryzujących się wyższym poziomem 
egalitaryzmu płciowego (Magnusson, 2010; Casper i in., 2011, Fahlén, 2014). 
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Tendencyjne utrzymywanie na rynku pracy zasady promujące lepiej zarabiających ojców, od 
których też oczekuje się większej dyspozycyjności i elastyczności w organizacji pracy niż od kobiet 
i matek, wprost proporcjonalnie upośledza rolę kobiety, małżonki i matki. Taki stan rzeczy uspra-
wiedliwia się, np. poprzez fakt „wspierania idei matki” jako tej, która głównie powinna troszczyć 
się o rodzinę, co w konsekwencji prowadzi do umniejszania i upośledzania w tej funkcji roli ojca. 
W tego typu sytuacjach, szczególnie mężczyźni, między innymi z racji na społeczne postrzeganie 
oczekiwania wobec ich ról, przejawiają skłonność do preferowania w ich życiu raczej funkcji zarob-
kowej. Unikają w ten sposób, z racji na ich osobiste nastawienia, przekroczenia charakterystycz-
nych dla ich grupy społecznej norm i symbolicznych oczekiwań. Zachowują się konformistycznie 
w stosunku do norm symbolicznie istniejących w kulturze organizacji pracy, jak i w innych jawnie 
propagowanych w społecznym rozumieniu norm męskości, czy też bycia takim, a nie innym mężem 
i ojcem. De facto w obu normatywnie ugruntowanych wymaganiach, subiektywnego postrzegania 
siebie, jak kulturowo i organizacyjnie przekazywanych norm – nie przewiduje się priorytetowo w ży-
ciu mężczyzny pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie. Nawet jeżeli większość heterosek-
sualnych par pragnie równego podziału pracy dla obu płci, np. ojcowie biorą urlop wychowawczy 
i zasiłek rodzicielski w pierwszych miesiącach życia dziecka, aby skorzystać z możliwości opieki 
nad nim, to jednak podczas gdy matki pracujące na pół etatu, odpowiedzialne są często też w pełni 
za zadania opiekuńcze w rodzinie, w przypadku ojców zaś napotyka się raczej odwrotną sytuację 
(Chawla i in., 2019; Skomorovsky i in., 2019; Yu, Kuo, 2017; Li i in., 2015; Fackrell i in., 2013; 
Carlson i in. 2011; Bird, 2006). Inne badania pokazują, że matki, co prawda w odróżnieniu od męż-
czyzn, częściej wykonują prace bez konieczności realizacji nadgodzin i bez podróży służbowych 
oraz innych czasochłonnych czynności, lecz też mają z tego względu znacznie słabsze uposażenia 
finansowe i zarobki (np. Magnusson, Nermo, 2017; Yu, Kuo, 2017; Winder, 2009; Hoobler, Wayne, 
Lemmon, 2009). Tak też przypisywanie odpowiedzialności za troskę opiekuńczo-wychowawczą 
nadal łączone jest w dużej mierze z rolą płci żeńskiej. Chociażby powierzchowne spojrzenie na 
historię rozwoju rodzinnej instytucji uświadamia, że przypisanie kobietom charakterystycznych ról, 
np. opiekunki w rodzinie, oraz odpowiednio podejmowanie przez nie charakterystycznych ról na 
rynku pracy, nie wynika z naturalnych i substancjalnych cech bycia kobietą, lecz w znacznym stop-
niu powiązane jest ze społecznym i gospodarczym porządkiem rzeczy w kapitalistycznym systemie 
(Korabik, McElwain, Chappell, 2008;Winder, 2009; Beckmann, 2016; Yu, Kuo, 2017). Wraz z prze-
mianą społeczeństwa przemysłowego w kierunku społeczeństwa wiedzy i edukacji, dochodzą do 
głosu mocne tendencje do indywidualizacji, a co za tym idzie też do pluralizacji różnych form życia 
(Beck 1990) oraz do swoistego jakościowego przesunięcia w rozumieniu stosunków zachodzą-
cych pomiędzy rolami kobiety i mężczyzny, przy czym obserwujemy zmniejszające się znaczenie 
roli małżeństwa i heteroseksualnych związków partnerskich, co z kolei wiąże się z powstawaniem 
nowych modeli życia małżeńskiego, czy też rodzinnego (Snyder, 2016; Powell, Greenhaus, 2010; 
Crompton, 2008). 

Tego typu stan rzeczy jest moderowany również pośrednio, lecz w znacznym stopniu, poprzez 
regulacje prawne w pracy i ustawodawstwie społeczno-politycznym. Zbyt wolno wprowadza się 
rozwiązania prawne umożliwiające modyfikację niekorzystnych relacji zachodzących pomiędzy 
potrzebami życia rodzinnego i zawodowego pracowników. Pomimo istniejących już licznych i war-
tościowych rozwiązań polityczno-organizacyjnych nie wypracowano jeszcze zadowalającej kon-
cepcji zabezpieczającej chociażby równomierny podział zadań w zakresie pracy zarobkowej i pra-
cy opiekuńczo-wychowawczej, uwzględniający również charakterystykę ról odgrywanych z racji 
na płeć, czy też ról małżeńskich w rodzinie (Beham i in., 2019; Yuile i in., 2012; Baral, Bhargava, 

2011; Powell, Greenhaus, 2010). Jednocześnie obserwuje się charakterystyczny brak gotowości 
i zdolności całego społeczeństwa do zmian w rozumieniu znaczenia i wagi różnych relacji zacho-
dzących pomiędzy obu obszarami: życiem rodzinnym i organizacją życia zawodowego. Ważnym 
aspektem tej kwestii jest uwzględnienie uwarunkowań związanych z całokształtem przebiegu i re-
alizacji kariery zawodowej, co też w dużej mierze warunkuje różne fazy podejmowanych wysiłków 
na rzecz godzenia rozwoju kariery zawodowej z rozwojem osobistym oraz rodzinnym. Dynamika 
rozwoju zawodowego podlega głównie prawom gospodarczej koniunktury, co powoduje, że naj-
częściej w związku z tego typu wymaganiami przeciętnie szczyt kariery zawodowej osiąga się 
około 45 roku życia, w wyniku czego zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet, między 30 i 40 
rokiem życia dochodzi do charakterystycznego nasilania presji w pracy zawodowej z niekorzyścią 
dla życia rodzinnego. Paralelnie w tym samym czasie, z natury rzeczy, chociażby z racji biolo-
gicznych i rozwojowych uwarunkowań dochodzi do sprzężenia rozwoju zawodowego z natural-
nymi wymaganiami jakie narzuca realizacja podstawowych życiowych celów, czy też znaczących 
procesów i wydarzeń w życiu osobistym i rodzinnym. Zaakcentować trzeba chociażby częsty 
fakt założenia w tym okresie rodziny i wychowywania dzieci, oraz szereg innych podobnych ak-
tywności związanych z życiem w rodzinie, których nie da się przesunąć w czasie bez poważnych 
konsekwencji. To stanowi zaś o głównych polach napięć pomiędzy sferą życia zawodowego i ro-
dzinnego. Nie można również zapomnieć w kontekście tej kwestii o nie mniej ważnym wymiarze 
potrzeb osobistych każdego człowieka (Dumas,Stanko, 2016; Bertram, Deuflhard, 2014; Lyness, 
Judiesch, 2014; Bagger, Li, 2012).

Przy tych egzemplarycznie wskazanych czynnikach warunkujących koncepcyjne ujęcie proble-
matyki godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym należy zwrócić uwagę również na potrzebę 
pogłębionej refleksji dotyczącej samego faktu rozumienia rodziny jako takiej. W ostatnich latach 
obserwuje się bowiem znaczne zmiany w definicyjnych ujęciach rodziny, co potwierdzają zarówno 
opracowania naukowo-badawcze, jak i różnego typu dokumentacja legislacyjna czy urzędowa. 
Przyjęte tradycyjnie rozumienie rodziny jako małżeńskiej i przynajmniej dwupokoleniowej wspól-
noty, troszczącej się o wychowywanie dzieci, ujmuje się zgodnie z nowymi tendencjami znacznie 
szerzej, podkreślając, między innymi, że nie tyle posiadanie dzieci, ile głównie zaangażowanie czy 
też nieodpłatna praca, obejmująca codzienną opiekę, wsparcie i troskę o siebie i o innych stanowią 
o podstawowej funkcji rodziny (Rudolph, 2015). Według często spotykanej opinii polityki społecz-
nej w Europie, rodziną jest wspólnota połączona niezawodnymi i trwałymi więzami, na łonie której 
różne pokolenia troszczą się nawzajem o siebie. W centrum tego spojrzenia na rodzinę stawiane są 
jej zadania i prace opiekuńcze. Akcentuje się tu procesualny charakter rodziny jako instytucji spo-
łecznej, będącej wynikiem ciągłych przemian, czyli niejako tworzonej w procesach różnych prze-
obrażeń. Odnosić się to może do zawiązywania prywatnych i solidarnych związków partnerskich, 
niekoniecznie rozumianych jako formalne małżeństwa, ujmujących również inne zarejestrowane 
i „nie” związki partnerskie, bez względu na ich orientację seksualną, stawiających sobie za cel 
wzajemną opiekę i wychowanie dzieci. Tego typu rozumienie rodziny decydująco odbiega od jej 
substancjalnego, tradycyjnego rozumienia. Analogicznie do zjawiska „tworzenia płci społecznej”, 
rozumie się rodzinę jako wynik społecznie tworzonej i legitymowanej formy współżycia jej członków 
(Jurczyk, 2014; Abendroth, den Dulk, 2011; Braithwaite, i in., 2010). Biorąc pod uwagę stronę ro-
dzinną, wyraźnie zaznacza się tu status rodzicielstwa jako ważny czynnik modelujący pola napięć 
w relacji z pracą dla obu płci. Przyjęcie obowiązków rodzicielskich oznacza moment, w którym 
zapotrzebowanie rodziny na aktywność jednostki znacznie wzrasta, a podział pracy wśród partne-
rów tendencyjnie się nasila w kierunku przyjmowania tradycyjnych ról płciowych (Neilson, Stanfors, 



28 Family Balance Coaching – Ku równowadze w relacjach praca zawodowa  a życie rodzinne: strategie działania Family Balance Coaching – Ku równowadze w relacjach praca zawodowa  a życie rodzinne: strategie działania 29

2014). Bycie rodzicem i spełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych wiąże się z podwyższonym 
ryzykiem konfliktu między pracą zawodową a rodziną, co może mieć miejsce w obu kierunkach 
i w odniesieniu do obu płci, przy czym problematyka ta wyraźnie częściej jest dostrzegana w od-
niesieniu do kobiet (Byron, 2005; Carlson, 1999). 

Stąd też zrozumienie podstawowych mechanizmów leżących u podstaw pomyślnego bądź też 
nieudanego równoważenia pracy z życiem pozazawodowym i rodzinnym wymaga również bliższe-
go wyjaśnienia związków zachodzących między pełnionymi rolami, uwzględniając szczególnie ich 
bezpośrednie powiązanie z charakterem płci pracowników oraz związanymi z nimi konstelacjami 
celów (Zhao i in., 2019; Haines i in., 2019; Erdogan i in., 2019; Mishra, Bhatnagar, 2019). Dominują-
ce, społecznie-kulturowo uwarunkowane przekonania na temat ról płciowych oraz związane z nimi 
rozumienie wymagań i barier stanowią ważne czynniki warunkujące możliwości równoważenia obu 
sfer życia pracowników. Między innymi w świetle koncepcji „uwrażliwienia” („sensitization perspec-
tive”) zwanej też „koncepcją oczekiwań związanych z rolami płciowymi”) (Duxbury, Higgins, 1991, 
Duxbury, Higgins, Lee, 1994), dostrzega się tendencję do odmiennego wartościowania własnych ról 
w odniesieniu do pracy i rodziny przez kobiety i mężczyzn. Szczególnie mężczyźni zdają się zwracać 
większą uwagę na potrzebę poczucia własnej wartości połączonej z wykazywaniem swojej przewagi 
nad kobietami odnosząc to stanowisko do kwestii potrzeby spełniania się i realizacji w rolach za-
wodowych. W związku z tym są bardziej wrażliwi na argumentację powiązanie z pracą zawodową; 
odpowiednio też są bardziej skłonni do postrzegania rodziny jako przeszkody w swojej samore-
alizacji i częściej przywołują jako przykład przeszkody w samorealizacji ingerencję rodziny w ich 
pracę zawodową. Kobiety natomiast, podobne sytuacje czy też przeżywane trudności zawodowe 
niekoniecznie tłumaczą ingerencją rodziny w pracę. Natomiast w większym stopniu są dotknięte za-
burzeniami w cenionych przez nie rolach rodzinnych niż mężczyźni, a co za tym idzie będą postrze-
gać wyższy poziom zakłócenia życia rodzinnego wywołany pracą. Tłumaczy się to między innymi 
przesłankami wynikającymi z założeń teorii tożsamości (Stryker, 1968), według której jednostki są 
bardziej skłonne do obrony tej roli, która jest bardziej ceniona i zgodna z obrazem samego siebie 
(Baumeister, Smart i Boden, 1996). Tego typu ujęcie koncepcyjne nie ma co prawda bezpośredniego 
odniesienia do problematyki unikania konfliktów ról i do kwestii godzenia ról spełnianych w relacjach 
zachodzących pomiędzy pracą zawodową a rodziną, jednak pozwala lepiej wyjaśnić odmienne po-
strzeganie sytuacji w pracy i rodzinie w oparciu o cenione przez obie płcie wartości i role. Może to 
w rezultacie powodować, że mężczyźni subiektywnie doświadczają i zgłaszają większą ingerencję 
rodziny w pracę, a kobiety zgłaszają większe zakłócenia w życiu rodziny z racji na pracę.

Podobnie też Pleck (1977), w świetle teorii „zarządzania granicami”, zwrócił uwagę na asyme-
tryczny podział granic zachodzący między różnymi rolami spełnianymi przez kobiety i mężczyzn 
w odniesieniu do relacji praca – rodzina. Ze względu na socjalizację i typowe tradycyjne podziały pra-
cy wśród partnerów, kobiety budują silniejsze, mniej przepuszczalne granice wokół sfery rodzinnej, 
podczas gdy mężczyźni robią to samo w domenie pracy. W rezultacie kobiety rzadziej dopuszczają 
ingerencję w rodzinę i doświadczają mniej integracji w pracy w porównaniu do integracji z rodziną 
niż mężczyźni, podczas gdy mężczyźni angażują się w przeciwne działania i doświadczają mniej 
rodzinnej integracji w stosunku do zaangażowania w pracę w porównaniu z kobietami. Inni badacze 
uwzględnili także różnice płci w zarządzaniu granicami, ale koncentrują się na tym, w jaki sposób 
przepuszczalność (tj. zdolność do odgrywania jednej roli, gdy fizycznie są obecni w innej) i elastycz-
ność (tj. ograniczenia przestrzenne i czasowe) granic odnoszą się do strategii segmentacji (Ashforth 
i in., 2000, Rau, Hyland, 2002; Ryan, 2015). Granice, które są wysoce nieprzepuszczalne i nieela-
styczne, prowadzą do większej segmentacji ról, podczas gdy granice te są bardziej przepuszczalne 

powstaje szansa na znacznie lepszą integrację ról spełnianych w pracy i życiu pozazawodowym. 
Dochodzą tu do głosu wytworzone w procesie socjalizacji schematy i modele poznawczo-behawio-
ralne aktywizujące charakterystyczne wzorce różnic płciowych wyrażające się w różnych sposobach 
postępowania w kontekście rozgraniczeń między pracą a rodziną (Andrews, Bailyn, 1993; Rothbard, 
2001; Lyness, Judiesch, 2014). W świetle koncepcji przenikania się (family work spillover) dochodzi 
do sprzężenia funkcji danej roli z dodatkowymi efektami przenikania się znaczeń ról w obu sferach 
życia rodzinnego i zawodowego, dodatkowo potęgowanych z racji na efekty wynikające z ról płcio-
wych, co znacznie podwyższa złożoność zachodzących zależności różnych działań mających na 
celu równoważenie obu sfer życia: pracy i rodziny (Carlson i in., 2019; Martinez-Corts i in., 2015; 
Korabik, McElwain, Chappell, 2008). 

Podobnie też sytuacja i status partnera w pracy podlega charakterystycznej dynamice w zależ-
ności od jego uwarunkowań rodzinnych, które też różnicują się w zależności od płci. Uwarunkowa-
nia rodzinne znacznie wyraźniej mają z reguły wpływ na kobiety niż mężczyzn. (Livingston, 2014). 
Mężczyźni natomiast konfrontowani są z podwyższoną incydentalnością napięć czy też konfliktów 
wywołanych w związku z ingerencją spraw rodzinnych w procesy pracy, co też powoduje, że pod-
legają znacznie surowszym ocenom społecznym niż kobiety (Butler, Skattebo, 2004; Carlson i in., 
2019). Ponadto, w subiektywnym postrzeganiu siebie mężczyźni czują się bardziej napiętnowani, 
na przykład z racji korzystania z różnych form wsparcia w pracy ze względu na sytuację rodzinną 
oferowanych przez pracodawcę, jak np. korzystania z elastycznego grafiku w układzie godzin pracy 
(Vandello i in., 2013; Kramer i in., 2019; Kim, Park, 2019). 

Zatem, wielorakie procesy kształtujące życie rodzinne i związane z nim charakterystyczne funk-
cje, w relacjach małżeńskich, trosce opiekuńczej i wychowawczej, przy jednocześnie wymaganej 
adaptacji do występujących wielorakich oczekiwań świata pracy zawodowej, uwypuklają dobitnie 
fakt wyjątkowej złożoności i skomplikowanych uwarunkowań, które należy uwzględnić, gdy pragnie 
się znaleźć drogę efektywnego godzenia czy też równoważenia pracy zawodowej z życiem rodzin-
nym i odwrotnie. W ogólnej ocenie należ uznać, że tego typu charakterystyczne napięcie i wysiłek 
godzenia czy balansowania życia rodzinnego z pracą zawodową, czy też w odwrotnej relacji, po-
dobnych wzajemnych potrzeb, obciąża znacznie oboje małżonków, zarówno mężczyznę jak i ko-
bietę, jak i cały system rodzinny. W wielu przypadkach może to oznaczać, że mamy tu do czynienia 
z przeciążoną generacją małżonków i rodziców, którzy mają wrażenie, że prowadzą życie rodzinne 
tylko podczas przerw w pracy zarobkowej (Bertram, Deuflhard, 2015; Masterson, Hoobler, 2014; 
Boushey, 2016; Crawford i in., 2019; Beham i in., 2019). 

Nieuchronne, wzajemne przenikanie się różnych sfer życia jednostki powoduje, że wielu ludzi 
dąży do uzyskania równowagi pomiędzy tradycyjnie rozumianym rozdzielczym podziałem tych sfer 
życia i wynikającym z niego dążeniem do równomiernego podziału czasu i sił. Względnie szybko 
doświadczają oni, że w realiach pracy i życia rodzinnego trudno jest o osiągnięcie zadowalające-
go rozwiązania. Jednocześnie też wzrasta świadomość, że godzenie względnie utrzymanie balan-
su sprzyja zadowoleniu w różnych aspektach życia, natomiast zaburzenie równowagi wiąże się ze 
wzrostem napięcia emocjonalnego, konfliktowością i spadkiem satysfakcji z pracy oraz negatywnie 
odbija się na życiu rodzinnym i zawodowym (Colombo, Ghislieri, 2008; Michel i in., 2011; Nohe i in., 
2015; Liu i in., 2015; Matthews i in., 2014; Albertsen i in., 2014; Nitzsche i in., 2013; Leslie i in., 2019).

Szereg badań potwierdza, iż sprzyjające środowisko pracy, promujące zrównoważone relacje 
pomiędzy pracą a życiem prywatnym czy też rodzinnym, okazuje się korzystne zarówno dla pracow-
nika, jak i pracodawcy (Haar i in., 2014; Butts, Casper, Yang, 2013; Yuile i in., 2012; Abendroth, den 
Dulk, 2011; Baltes, Clark, Chakrabarti, 2009). Przyczynia się również – na poziomie indywidualnym 
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– do zdrowia i dobrego samopoczucia jednostki i ma zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonują-
cego społeczeństwa. Wskaźniki pomyślnego godzenia obu sfer życia są też silnie powiązane z: re-
tencją pracowników, zadowoleniem z pracy i indywidualnym zaangażowaniem w sprawne i efektyw-
ne działanie organizacji (Grzywacz i Carlson, 2007; Odle-Dusseau, Britt, Greene-Shortridge, 2012; 
Kelly i in., 2014; Matthews i in., 2014; Dumas,Sanchez-Burks,2015; Carlson i in., 2015). Podobnie 
też w odniesieniu do życia rodzinnego, wiąże się to z większą satysfakcją małżeńską i rodzinną oraz 
z lepszą wydajnością funkcjonowania całej rodziny (Carlson, Grzywacz, Zivnuska, 2009; Bagger, Li, 
2012; Dumas, Stanko, 2016). 

W związku z tym rośnie też zapotrzebowanie na rozwój badań naukowych zabezpieczających 
wypracowanie efektywnych koncepcji i odpowiednich strategii oddziaływania (Liu i in., 2015; Derks, 
Bakker, 2014; Albertsen i in., 2014; Nitzsche i in., 2013; Mcmillan, Morris, Atchley, 2010; Poelmans, 
Kalliath, Brough, 2008; Nippert-Eng, 1996). Wypracowane wcześniej koncepcje wymagają ciągłej 
modyfikacji z racji na zmieniające się uwarunkowania i postęp badawczy w różnych dziedzinach 
wiedzy z tego zakresu (Hall, Richter, 1988; Powell i in., 2019). 

Mając do czynienia z tak złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem konieczne jest wypra-
cowanie odpowiednich rozwiązań, zarówno na poziomie zarządzania i organizacji pracy, jak też 
na poziomie jednostki, jej umiejętności adaptacyjnych w sferze pracy i życia zawodowego oraz 
osobistego.

4. Równoważenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym: 
model regulacji w działaniu 

4.1. Ogólne założenia koncepcyjne
Interesującą koncepcję teoretyczno-praktyczną ukierunkowaną na proces wspierania jednost-

ki w jej działaniach na rzecz wzajemnego równoważenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym 
przedstawia model Hirschiego i jego współpracowników (2019). Za podstawę tego modelu przyjęto 
szereg wiodących teorii i wynikające z nich implikacje praktyczne. Wstępnie przyjęto następujące 
kryteria koncepcyjne.

(1) Strategie adaptacyjne 
Osiągnięcie zadowalającego poziomu równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzin-

nym wymaga odpowiedniego wykorzystania strategii adaptacyjnych jednostki, jej działań na poziomie 
indywidualnym, jak i uwzględnienia: procesu wyjaśniającego sposób, w jaki ludzie faktycznie osiągają 
pożądane dopasowanie i jego cele, oraz istniejących w tym zakresie wymagań, zasobów i barier. 

(2) Dynamiczny wymiar zależności uwarunkowań 
Ważne jest poszerzenie dotychczas stosowanych teoretycznych ujęć w odniesieniu do relacji 

praca – rodzina o nowe kryterium dynamiczności. Odnosi się to zarówno do samego ujęcia wyma-
gań, zasobów i barier, jak również do określenia odpowiednich celów zawodowych i rodzinnych. 
Proponuje się tu bardziej kompleksowe podejście, uwzględniające szerzej aspekt dynamiki czasu 
i jego sprzężenia z odpowiednio stosowanymi przez jednostkę działaniami w zakresie pracy zawo-
dowej i rodziny, służących utrzymaniu równowagi pomiędzy obu sferami życia.

(3) Regulacja działań 
Kolejny element koncepcyjnych rozwiązań łączy się ściśle z teorią regulacji działań i z dążenia-

mi jednostki do osiągania celów. Główny akcent jest tu położony nie tyle na samo wyjaśnianie kon-
kretnych mechanizmów decydujących o osiągnięciu pożądanych celów, lecz raczej na zarysowa-
nie ogólnych ram teoretycznych do wypracowania różnych interwencji użytecznych przy regulacji 
zależności pomiędzy pracą zawodową i życiem rodzinnym (Zacher, Frese, 2018). W opinii autorów 
prezentowanego modelu warto poszerzyć koncepcję regulacji działań o niektóre aspekty teorii 
procesów zarządzania (Marks, MacDermid, 1996). Pozwoli to na lepszą operacjonalizację konkret-
nych strategii, niezbędnych dla teoretyczno-praktycznego ujęcia dążeń zmierzających do jedno-
czesnego osiągania celów, zarówno zawodowych, jak i tych rodzinnych. Równocześnie stwarza to 
możliwość monitorowania odpowiednich wymagań i zasobów oraz ewentualnych barier, a także 
pozyskiwania odpowiednich informacji zwrotnych, dotyczących procesualnych efektów realizowa-
nych celów (Hirschi i in., 2019). 

W odróżnieniu od dotychczasowych ujęć teoretyczno-badawczych z zakresu osiągania 
równowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym badacze koncentrują się tu nie tyle 
na rozwiązaniach organizacyjno-strategicznych typu: elastyczność w grafiku pracy, stosowanie 
superwizji i nadzoru wspomagającego (np. Ferguson i in., 2012; Valcour, 2007), ile na funkcjo-
nowaniu samej jednostki. Bazując na koncepcji strategii działań na poziomie indywidualnym 
uwypukla się tu szczególnie znaczenie wysiłków konkretnej osoby w jej dążeniach do realizacji 
celów związanych z osiąganiem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. 
Zakłada się konieczność uwzględnienia wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy obra-
nymi celami, a niezbędnym dla ich realizacji zakresem czasu oraz dostępnością i podatnością 
na wpływy warunkowane istniejącymi wymaganiami/oczekiwaniami i odpowiednio zasobami 
czy też barierami.

(4) Osobiste poczucie skuteczności i zadowolenia
Biorąc za postawę koncepcyjną indywidualny poziom funkcjonowania jednostki przyjęto, że 

przez równowagę pomiędzy pracą a rodziną będzie rozumiało się zgodnie z proponowanym w lite-
raturze przedmiotu trendem dynamiczny stan, w którym dana osoba czuje się skuteczna i zadowo-
lona z każdej roli, jaką spełnia w obu sferach, w sposób odpowiadający jej osobistym wartościom 
(Greenhaus, Allen, 2011; Wayne i in., 2017). 

(5) Cele
Z racji na fakt, że ludzkie działania motywowane są i kierowane poprzez różne cele wyrażające 

swoiste standardy zachowań (Locke, Latham, 2002; Unsworth, Yeo, Beck, 2014) przyjęto, że cele 
związane z pracą i rodziną należy również ująć jako hierarchicznie ustrukturyzowane i wzajemnie 
powiązane aspekty życia, które mogą zarówno ułatwiać, jak i utrudniać funkcjonowanie człowieka. 
Cele te różnią się pod względem stopnia szczegółowości, zakresu czasowego i poziomu świa-
domości jednostki (Unsworth i in., 2014). Tak rozumiane cele mogą być rozwijane samodzielnie 
lub też określane przez innych, czy też wynikać z norm i oczekiwań w rodzinie, organizacji lub 
społeczeństwie (Heckhausen i in., 2010). W związku z tym podejściem w opinii Hirschiego i współ-
pracowników (2019), ważnym kryterium w badaniach zagadnienia jest ocena równowagi poprzez 
pryzmat rozporządzania celami przez daną osobę. To ich osiąganie stwarza poczucie skuteczności 
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w danej dziedzinie, a realizacja budzi satysfakcję. W tym sensie poczucie skuteczności i satysfakcji 
wynikające z osiągania celów w obu dziedzinach naturalnie odpowiada wartościom związanym 
z pełnionymi w tych sferach rolami. 

Dlatego też za efektywne z perspektywy znaczenia celów jako wyznaczników równoważenia 
różnych obszarów życia jednostki uznano odwołanie się do dwóch uzupełniających się teorii: kon-
troli (Carver, Scheier, 2002) i regulacji działania (Frese, Zapf, 1994). Główna różnica między tymi 
teoriami polega na tym, że teoria kontroli skupia się na badaniu zmniejszania rozbieżności między 
celem a stanem obecnym, podczas gdy teoria regulacji działań określa dodatkowe procesy regu-
lacyjne, takie jak: orientacja, planowanie i monitorowanie oraz wykonanie (Zacher, Frese, 2018). 
Zarówno teoria kontroli, jak i teoria regulacji działania wychodzą z założenia, że cele funkcjonują na 
różnych poziomach (np. niższy poziom celu ukończenia projektu jako środek do osiągnięcia wyż-
szego poziomu celu uzyskania awansu; Lord, Levy, 1994; Neal, Vancouver, Ballard, 2017; Sun, Fre-
se, 2013). Poza tym należy też przyjąć, że wielorakość posiadanych celów wymaga również wzięcia 
pod uwagę ich ewentualnej konkurencyjności (Neal i in., 2017; Unsworth i in., 2014). W wielu przy-
padkach jednakże, z jednej strony cele zawodowe i rodzinne nie zawsze się wykluczają, z drugiej 
zaś ludzie często dążą do wspólnych celów w obu dziedzinach (Hirschi i in., 2019).

Ważnym aspektem tego typu teoretyczno-praktycznych założeń modelowych, który należy 
uwzględnić, jest relacja zachodząca pomiędzy zasobami i barierami, czy też wymaganiami jakie 
stawia się jednostce odnośnie realizacji celów zawodowych i rodzinnych. 

(6) Wymagania 
Wymagania wiążą się z różnymi kwestiami dotyczącymi spełniania określonej roli, np. oczeki-

waniami i normami, które poszczególne osoby dostosowują lub redefiniują w odniesieniu do indy-
widualnych czy też diadycznych relacji (np. z małżonkiem, przełożonym) oraz z małymi grupami 
(np. rodzina, zespół) w związku z realizacją celów zawodowych i rodzinnych. W tym znaczeniu 
wymagania nie są tym samym co cele, a stanowią raczej przesłankę dla ich rozwoju. Jako takie 
muszą być zaakceptowane i ponownie zdefiniowane jako osobisty cel, do którego zrealizowania 
jednostka aktywnie dąży (Austin, Vancouver, 1996). W związku z powyższym proponowany model 
zakłada, że każda pracująca osob z racji na jej zaangażowanie w różne role zarówno w pracy, jak 
i w rodzinie stoi przed szeregiem określonych wymagań prowadzących u niej do określenia różnych 
celów zawodowych i rodzinnych.

(7) Zasoby
W przypadku zasobów przyjmuje się zgodnie z literaturą przedmiotu, że stanowią one ważne, 

wspierające pracowników czynniki niezbędne dla sprostania wymaganiom związanym z relacja-
mi w sferach praca – rodzina (ten Brummelhuis, Bakker, 2012). Według teorii utrzymania zaso-
bów (Hobfoll i in., 2018), zasoby stanowią wszystko to, co jednostki postrzegają jako pomocne im 
w osiąganiu celów zawodowych i rodzinnych. Istniejąc na różnych, wzajemnie powiązanych pozio-
mach, mogą one w wymiarze indywidualnym wyrażać np. stabilność emocjonalną, umiejscowienie 
kontroli i optymizm jako ważne, kluczowe zasoby osobiste jednostki (ten Brummelhuis, Bakker, 
2012). Natomiast w aspektach środowiskowych, na poziomie mezo czy też makro mogą wiązać 
się np. z różnymi formami wsparcia ze strony organizacji, przełożonych i współpracowników, które 
równie dobrze mogą stanowić zasoby w obu sferach życia: pracy i rodzinie (Kossek i in., 2011; 
Michel i in., 2011). 

(8) Bariery
Kategoria barier odpowiedzialnych za hamowanie realizacji celów określana jest głównie w uję-

ciach strukturalnych, odnoszących się do: ról w wykonywanej pracy i spełnianych w rodzinie (np. 
warunek fizycznej obecności w biurze, określony budżet czasu czy też brak elastyczności; Allen in., 
2013), struktury przebiegu kariery zawodowej (np. mała tolerancja dla przerw w realizacji kariery 
(Moen, Roehling, 2005; Kossek i in.,2014; von Alemann i in., 2017) oraz ról społecznych płci (normy 
zachowań mężczyzn i kobiet w domu i w pracy; Eagly, 1987; Yuile i in., 2012; Beham i in., 2019). 

Bariery, podobnie do zasobów mogą również istnieć na różnych poziomach. W związku z tym 
np. na poziomie mikro mogą przejawiać się jako trudności w uzgodnieniu wspólnego stanowiska 
małżonków co do przyjętych celów zawodowych czy też rodzinnych. Na poziomie mezo- i makro- 
barierami mogą być różne polisy polityki organizacyjnej, szczególnie, gdy są mało elastyczne lub 
związane z dostępnością do rynku pracy w niepełnym wymiarze godzin, pozycją na rynku pracy 
określoną dla danego zawodu. W skali makro mogą się one przejawiać np. w dyskryminacyjnych, 
symbolicznych zasadach stosowanych wobec pracujących matek, które w postaci różnych latent-
nych mechanizmów regulujących awans zawodowy i inne możliwości rozwoju karier u kobiet sta-
nowią barierę w osiąganiu ich celów zawodowych i rodzinnych.

Tego typu bariery należy postrzegać w ich całej złożoności i odmienności oraz w odróżnieniu od 
zwykłych braków w zasobach jednostki, które same w sobie nie stanowią jeszcze o istnieniu bariery. 
Sam fakt, np. nieotrzymania wsparcia organizacyjnego w realizacji celów nie oznacza automatycznie, 
że ma się do czynienia z istnieniem rzeczywistej przeszkody. Analogicznie niepodleganie żadnym 
działaniom dyskryminacyjnym nie będzie automatycznie oznaczało, że dana osoba otrzymuje wspar-
cie w wysiłkach na rzecz osiągnięcie założonych celów zawodowych i rodzinnych. Barierami mogą 
być różne trudności obiektywne dostrzegane zewnętrznie, lecz także mogą je stanowić subiektywne 
uwarunkowania, w obu przypadkach chodzi o przeszkody w osiąganiu zamierzonych celów zawo-
dowych i rodzinnych. Należy tu też pamiętać, że mogą zachodzić różne konstelacje w układzie barier, 
wywołujące wyjątkowe trudności, zarówno w sferze życia rodzinnego, jak i działalności zawodowej. 

W związku z powyższym, zaleca się, aby zarówno zasoby, jak i bariery były postrzegane w ich 
tendencji przyrostowej, jak i ich całościowym ujęciu. W ten sposób zabiega się o możliwie dokładne 
określenie różnych wpływów i odpowiednie zastosowanie strategii działań zmierzających do reali-
zacji pożądanych celów. Należy przy tym pamiętać o odróżnieniu barier od wymagań. Wymagania 
odnoszą się do norm kontekstowych środowiska społecznego oraz oczekiwań, które w konse-
kwencji przekładają się na cele osobiste. Nie muszą zatem jawić się ani jako pozytywne, ani ne-
gatywne, aby wywierać wpływ, czy też warunkować osiąganie celów, po prostu prowadzą do ich 
rozwoju. W przeciwieństwie do nich bariery są czynnikami jednoznacznie hamującymi osiąganie 
celów (Hirschi i in., 2019).

4.2. Cztery strategie działania mające na celu osiągnięcie równowagi między 
pracą a rodziną

Na podstawie teorii regulacji działania oraz wyników badań nad zróżnicowanym charakterem 
wielości celów zaproponowano cztery podstawowe strategie działania umożliwiające wspólne 
osiąganie celów zawodowych i rodzinnych, a w konsekwencji uzyskanie równowagi między pra-
cą a życiem rodzinnym. W świetle teorii regulacji działania rozróżnia się: strategie o charakterze 
zaangażowania się i niezaangażowania, czy też strategie polegające na wycofywaniu się z celów 
(Freund, Baltes, 2002; Heckhausen i in., 2010). 
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W tym sensie pierwsze dwie strategie dotyczą zaangażowania się w realizację celów zawo-
dowych i rodzinnych. W pierwszej strategii tego rodzaju dochodzi do bezpośredniego zabiega-
nia o osiągnięcie celów jednostki poprzez aktywizację i alokację istniejących zasobów, w drugiej 
strategii tego rodzaju dochodzi do pośredniego podążania za celami polegającego na zmianie 
zasobów czy też barier. Pozostałe dwie strategie odnoszą się do możliwości wycofywania się 
z celów. Może to mieć miejsce w ramach strategii częściowego wycofania się z celów poprzez 
ich sekwencyjne uporządkowywanie albo poprzez strategię całkowitego wycofania się z celów 
poprzez zmianę i porzucenie przyjętych celów bądź też poprzez wybór zupełnie nowych celów.

4.2.1.  Przydzielanie zasobów do celów pracy zawodowej i życia rodzinnego
Pierwsza strategia działania tzw. alokacji (allocating) odnosi się do aktywacji i przydzielania 

istniejących zasobów ważnych i adekwatnych dla osiągnięcia bieżących celów związanych z pracą 
zawodową i rodziną. Głównym założeniem stojącym u podstaw tej strategii jest przekonanie, że 
zabezpieczenie równowagi w relacji praca – rodzina zależy od pomyślnego przydzielenia zasobów 
(np. czasu, energii, sił) do każdego z tych obszarów życia (Edwards i Rothbard, 2000; Grawitch i in., 
2010). W proponowanym modelu działań oprócz samego faktu przyjęcia ogólnej zasady alokacji 
zasobów akcentuje się potrzebę jednoczesnego uwzględnienia ról współwystępujących, wielora-
kich celów i ich wielofunkcjonalności. W związku z tym istnieje też konieczność odpowiedniego 
ustalenia stosownych środków dla adekwatnego przydzielenia zasobów tak, aby symultanicznie 
usprawniać realizację zarówno celów związanych z pracą, jak i z rodziną (Hirschi i in., 2019). 

Cele najczęściej rozumiane są jako jednostki wiedzy (reprezentacje przyszłych stanów rzeczy), 
wyróżniające się szczególną wartością i potencjałem wzbudzania intencji, które razem z innymi ce-
lami i środkami ich osiągnięcia tworzą funkcjonalne systemy. Bazując tu na systemowej teorii celów 
(Kruglanski i in., 2002) należy też uwzględnić, że postrzegana skuteczność danego środka w osią-
gnięciu celu zależy od siły związku między środkiem i celem (Zhang i in., 2007). W opinii badaczy na 
siłę związku między środkiem i celem wpływa ilość przypadków, kiedy oba z nich były wzbudzane 
jednocześnie. Siła związku „środek – cel” rośnie wraz z jego wyjątkowością: związek jest tym sil-
niejszy, im mniej celów powiązanych jest ze środkiem lub też odwrotnie, środków powiązanych 
z celem. Przy wzroście liczby skojarzonych konstruktów poznawczych z daną reprezentacją, maleje 
moc owych skojarzeń. W konsekwencji może to oznaczać mniejszą preferencję środka, który miałby 
prowadzić do wielu celów. Zgodnie z tą teorią im silniejszy związek, tym większa postrzegana in-
strumentalność środka w uzyskaniu celu (Zhang i in., 2007). Aktywizacja określonego celu prowadzi 
do ewentualnej zmiany wartościowania obiektów, co odzwierciedla ich przydatność w osiągnięciu 
celu (Ferguson i Bargh, 2004). Należy też zauważyć, że ludzie realizujący cel oceniają powody, czy 
też przedmioty powiązane z ich dążeniem bardziej pozytywnie niż ci, którzy nie są zaangażowani 
w podobne działanie. Równocześnie też jest ważne, aby pamiętać, że systemowe uwarunkowania 
celów i ich różnorodność w efektach oddziaływania w konsekwencji prowadzą też do tego, że dane 
działanie może jednocześnie usprawniać realizację wielu celów (Kruglanski i in., 2002). 

Ważnym kryterium tej strategii jest identyfikacja i odpowiednie wykorzystanie tych zasobów, 
które niejako symultanicznie będą ułatwiały jednoczesne osiąganie celów w obu dziedzinach życia 
zawodowego i rodzinnego. Bierze się tu pod uwagę szczególnie te zasoby, które można określić 
jako zasoby obejmujące „pogranicze”: praca – rodzina (boundary-spannig resources). Pozwalają 
one na określenie tych środków, które jednocześnie stwarzają możliwości ułatwiające realizację ce-
lów związanych z pracą i rodziną. Przykładowo, uzyskanie wyższego dochodu wynikającego z osią-

gniętego sukcesu w realizacji kariery, przynosi jednocześnie osobistą satysfakcję i podnosi możli-
wości finansowania celów dla swojej rodziny. Podobnie też mobilizacja sił i energii oraz wzbudzenie 
pozytywnych emocji doświadczanych w rodzinie, np. w zabawie z dziećmi, mogą prowadzić do jed-
noczesnej realizacji celów rodzinnych, m.in. bycia troskliwym rodzicem, lecz także tych związanych 
z pracą, gdy następnego dnia owocuje to uzyskaniem lepszej wydajności w życiu zawodowym. 
Wobec powyższego odpowiednia mobilizacja i wykorzystanie zasobności wynikającej z wielofunk-
cjonalności celów i odpowiednio wielości efektów przy ich realizacji stanowi ważny strategicznie 
aspekt podejmowanych działań, na zasadzie odpowiedniego korzystania z kapitału zasobów umiej-
scowionych na pograniczu pracy i rodziny (Hirschi i in., 2019; Nohe, Michel, Sonntag, 2014). 

Jednocześnie należy uwzględnić tu zróżnicowanie – nie tylko w odniesieniu do stopnia, w jakim 
posiadane zasoby obejmują obie sfery życia, czy też łączą się z nimi, lecz też – z racji na ich charak-
ter – co do stałości czy też ulotności (ten Brummelhuis, Bakker, 2012). Niektóre z zasobów okazują 
się bardziej stałe, natomiast inne przejawiają – w zależności od sytuacji – raczej zmienny charakter 
(Aarts, Dijksterhuis, 2000). Podczas gdy niektóre z nich mając strukturalny wymiar, pomimo używa-
nia – nie wyczerpują się zbyt szybko (jak np. sieć społecznościowa, umiejętności), tak inne, jak np. 
siły fizyczne, energia czy też dostępne wsparcie od innych – znacznie łatwiej zanikają lub też ero-
dują w wyniku eksploatacji. Wobec powyższego, dla jednoczesnej i jak najskuteczniejszej realizacji 
celów zawodowych i rodzinnych w pierwszym rzędzie należy zadbać o identyfikację i strategicznie 
ważne aktywizowanie przede wszystkim strukturalnych zasobów obejmujących przestrzeń powią-
zania obu sfer: pracy zawodowej i życia rodzinnego. Z racji na fakt, że jednak często tego typu zaso-
by mogą okazać się niewystarczające dla jednoczesnej promocji osiągnięć wspólnych celów pracy 
i rodziny, konieczne może być (w tych okolicznościach) zaktywizowanie i odpowiednie przydzielenie 
dodatkowych zasobów, specyficznych dla określonego celu. Odwołujemy się tu do zasady substy-
tucyjności i równości efektów danej celowości, która mówi, że większość celów można osiągnąć za 
pomocą kilku różnych środków (Kruglanski i in., 2002). Przykładowo, pomyślne ukończenie projektu 
będzie możliwe dzięki dodatkowym godzinom pracy, bądź też dzięki prośbie o pomoc. Natomiast 
równość efektów wyrażać się będzie w tym, że dany cel (np. bycie opiekuńczym rodzicem) można 
osiągnąć przez różne działania (np. pomoc w odrabianiu lekcji lub zabawę). Wobec powyższego, 
ważnym zabiegiem przy stosowaniu tego typu strategii działania będzie zabezpieczenie możliwo-
ści wykorzystania różnych zastępczych środków – właściwych dla osiągnięcia danego celu, które 
z racji na ich wymienność mogą być substytucyjnie wykorzystane w związku z osiągnięciem tego 
samego celu. Na przykład, spędzanie wielu godzin w pracy może być tylko jednym z możliwych 
sposobów starania się o awans. Równie dobrze inne działania, jak: zabieganie o innowacje w pracy 
czy też dbanie o dobre relacje z przełożonym będą przynosiły podobne efekty. Określenie i flek-
syjność w stosowaniu alternatywnych środków przy osiąganiu celów pozwala na zaoszczędzenie 
tzw. niestałych czy też przejściowych zasobów, jak: czas czy też energia w pracy. W konsekwencji 
pozytywnym efektem tego typu działań może być z jednej strony redukcja poziomu rywalizacji w in-
teresach między pracą zawodową a życiem rodzinnym, a z drugiej – zaoszczędzone zasoby mogą 
zostać wykorzystane do osiągania innych celów. W konsekwencji prowadzi to do jednoczesnego 
i wzajemnego zabezpieczenia osiągania celów w obu domenach życia .

Inne jeszcze wyzwanie w doborze celów i identyfikacji odpowiednich zasobów stanowi umie-
jętność dobrego rozróżnienia i odpowiedniego oddziaływania w zakresie wieloaspektowych wy-
miarów określonych celów obejmujących obszary graniczne pracy i rodziny, jak np. ma to miejsce 
w przypadku zdrowia, wypoczynku pracownika itp. Trudność w tym względzie wiąże się z faktem, 
że szczególnie cele zawodowe i rodzinne mają charakter diadyczny lub też wyrażają cele określonej 
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grupy. Jako takie reprezentują też wymagania np. akcjonariuszy czy też pracodawcy, przy czym te 
wymagania muszą być postrzegane przez pracownika jako osobiste potrzeby, aby odpowiednio 
mogło się aktywować jego zaangażowanie w obu sferach życia. Tak samo cele realizowane w życiu 
rodzinnym, obierane wspólnie z małżonkiem lub też z dziećmi, czy w pracy zawodowej określane 
z przełożonymi i współpracownikami – wymagają podobnych zabiegów. W ramach tej strategii na-
leży również uwzględnić fakt, że osiąganie celów zawodowych i rodzinnych przebiega nie tylko na 
indywidualnym poziomie, ale może obejmować konieczność negocjacji różnych działań z ważnymi 
decydentami i interesariuszami na innych, szerszych poziomach. Przykładowo, warunek podnie-
sienia wydajności pracy może wyrażać się też w konkretnym celu małej grupy roboczej ustalonym 
wspólnie w zespole. Stąd też dobór odpowiednich środków mających za zadanie realizację przyję-
tych celów będzie prawdopodobnie wiązać się z negocjowaniem doboru sposobów i dróg realizacji 
przyjętego celu. W ten sposób zespół może przyczynić się do indywidualnej wydajności pracy jego 
członków, na przykład poprzez bardziej efektywne udostępnianie informacji. Równie dobrze można 
wykorzystać w tym względzie alternatywne środki do osiągnięcia zamierzonych wspólnie celów, aby 
zaoszczędzić niestałe, przejściowe zasoby w odniesieniu do czasu i/lub energii (Hirschi i in., 2019).

Podsumowując, należy zauważyć, że pewnej rozwagi wymaga samo wdrażanie omówionej 
strategii związanej z właściwą oceną posiadanych zasobów, tak aby nie nadwyrężać dostępnych 
sił i nie prowokować realizacji jednych celów kosztem innych. Jako taka, strategia ta wymaga 
posiadania swoistej zdolności do refleksyjności i gotowości do wysiłku w poszerzeniu mentalnych 
zasobów jednostki umożliwiających właściwą koordynację i pozwalających na ewentualną wy-
mianę, czy też przełożenie w czasie i sferze danych celów (Hamilton, Vohs, Sellier i Meyvis, 2011).

4.2.2. Zmiana zasobów i barier związanych z celami zawodowymi i rodzinnymi 
Strategia zmiany (Changing) ma w swoich założeniach zwiększenie zasobów i ograniczenie ba-

rier tak, aby w konsekwencji umożliwić osiągnięcie istniejących celów związanych zarówno z pra-
cą, jak i rodziną. W odróżnieniu od pierwszej strategii nie chodzi tu o aktywowanie lub też ade-
kwatną rozdzielczość istniejących już zasobów, ile raczej o ich wzmocnienie, tworzenie nowych 
oraz zabieganie o zmniejszenie istniejących barier w osiąganiu celów. Również w przypadku tej 
strategii uwzględnia się zasadę łączenia celów. Przyjmuje się, iż łączne osiągnięcie celów związa-
nych z pracą i rodziną wymaga, aby w pierwszym rzędzie zadbać o jednoczesne wzbogacenie za-
sobów obejmujących oba obszary pogranicza tych domen życia pracowników przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu odpowiedniej redukcji występujących barier. Wiąże się to z próbą ograniczenia 
wszystkiego, co symultanicznie powoduje, że osiąganie celów zawodowych i rodzinnych w obu 
domenach życia jest utrudniane. Na przykład, zwrócenie uwagi na destruktywne zachowanie 
współmałżonka może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie bariery wyczerpania emocjonalnego 
utrudniającego celowość bycia dobrym rodzicem, przy jednocześnie wywołanym efekcie realizacji 
celu bycia wydajnym pracownikiem. W ramach tej strategii potencjalnie może zaistnieć potrzeba 
podjęcia negocjacji z zarządem i innymi decydentami w celu zwiększenia zasobów i zmniejszenia 
barier. Przykładowo, fakt że jeden z małżonków może przejąć bardziej aktywną rolę w opiece nad 
dziećmi pozwolić może na zwiększenie budżetu czasu i zasobów sił jednostki, a w konsekwencji 
może przyczyni się też do osiągnięcia w rodzinie celu w postaci wyższego dochodu dla rodziny, 
a także do realizacji celu związanego z pracą, np. do uzyskania awansu. 

Zastosowanie tej strategii obejmuje również podejmowanie działań, które pomogą stworzyć 
dodatkowe zasoby oraz takich, które w wyniku koncentracji na charakterystycznych wspólnych 

dla pracy zawodowej i rodziny barierach pozwolą na ich ograniczenie bądź też usunięcie. Stosuje 
się tu również zasady substytucyjności i równoznaczności celów (Kruglanski i in., 2002). Według 
tej logiki osiąganie celów obejmujących obszar pogranicza pracy z rodziną może być ułatwione 
przez rozbudowanie szeregu jeszcze bardziej specyficznych dla wspólnego obszaru zasobów i od-
powiedniego ograniczania różnych barier. Kluczowym problemem do rozwiązania w tej strategii 
działania jest zadbanie o odpowiednie rozłożenie proporcji w poziomie istniejących zasobów i ich 
limitów (Hobfoll i in., 2018) oraz dobre rozważenie różnych opcji pozwalających na stosowne wpro-
wadzenie ograniczeń czy też rozbudowę dodatkowych zasobów przy jednoczesnym zminimali-
zowaniu ogólnego efektu negatywnych konsekwencji dla balansu w dążeniu do realizacji celów 
w obu obszarach życia pracowników.

4.2.3. Strategia działania w osiąganiu równoważenia poprzez sekwencjonowanie 
Strategia działań polegająca na skwencjonowaniu (Sequencing) stanowi formę tymczasowego 

wyłączania czy też ograniczania realizacji określonych celów. Sekwencjonowanie celów zawodo-
wych i rodzinnych polega na krótkoterminowym uprzywilejowaniu określonego celu tak, aby w wy-
miarze długofalowym osiągnąć lepsze efekty w przypadku innego celu. Tego typu czasowo limitowa-
na forma wyłączenia się z realizacji określonego celu może zapobiec ogólnej bezowocnej realizacji 
wszystkich celów, szczególnie w tym momencie, gdy równoczesna realizacji celów zawodowych 
i rodzinnych jest ograniczona. Wówczas zastosowanie sekwencjonowania może być pomocne, acz-
kolwiek pozostaje zabiegiem wymagającym krytycznej analizy. Wymaga bowiem dużej ostrożno-
ści, aby określone cele realizowane w pracy i w rodzinie, pomimo krótkofalowych ograniczeń w ich 
urzeczywistnianiu, w ogólnym balansie rozwoju nie straciły szans na realizację w dalszym dystansie 
czasu (Wrosch i in., 2003). Jest to szczególnie ważne, gdy zagrażałoby zrównoważeniu pomiędzy ca-
łokształtem wyważenia relacji pomiędzy pracą a życiem rodzinnym (Mickel, Dallimore, 2009). Plusem 
tego podejścia jest natomiast możliwość koncentracji uwagi i sił na realizacji określonego celu bez 
całkowitej rezygnacji z głównych starań o zrównoważony rozwój relacji praca zawodowa – rodzina. 
Ważnym kryterium w tym względzie jest uwzględnienie również zasady połączenia celów zakładają-
cej wzajemne ich powiązanie z pracą i rodziną mające miejsce na różnych poziomach. Na tej pod-
stawie można zaplanować nadanie priorytetowego charakteru określonemu celowi w pracy czy też 
w rodzinie, zabiegając jednocześnie o zakotwiczenie przedsięwzięcia w łącznym ujęciu posiadanych 
celów w obu domenach życia. To może ułatwiać bezkonfliktowe i owocne wyważenie przesunięcia 
w czasie efektów realizacji różnych celów. Przykładowo, skupienie się najpierw na awansie i odro-
czenie spraw rodzinnych może też prowadzić do uzyskania większej elastyczności w godzinach 
pracy na wyższym stanowisku i dzięki temu, w późniejszym okresie, ułatwić realizację celu bycia 
bardziej obecnym w życiu rodzinnym.

Oprócz zmiany logiki realizacji istniejących celów, dodatkowy ważny aspekt tej strategii związa-
ny jest z ewentualnym określeniem nowych celów, które na danym etapie lepiej będą odpowiadały 
istniejącym zasobom i mogą być realizowane w zamian za pauzujący czy też porzucony cel (John-
son i in., 2006). Sytuacji tej może towarzyszyć trudna wewnętrzna walka o to, czy należy starać się 
osiągnąć dany cel, czy faktycznie skorygować lub nawet go porzucić, co może negatywnie wpłynąć 
na samopoczucie jednostki i jej otoczenia (Brandstätter, Herrmann, Schüler, 2013). Przekierowanie 
uwagi i zasobów na inne cele może być szczególnie pomocne w radzeniu sobie z nowymi sytuacja-
mi. Wykorzystanie tej strategii wiąże się też jednak z trudnościami, ponieważ niełatwe jest zarówno 
znalezienie skutecznych sposobów na oderwanie się od bezowocnych celów, szczególnie, gdy nie 
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rokują powodzenia w pracy i rodzinie, jak i opracowywanie nowych celów obejmujących obie sfery: 
pracę zawodową i rodzinę, tak aby odpowiednio być w stanie osiągnąć wspólne cele, w zależności 
od posiadanych obecnie zasobów i występujących barier (Wrosch i in., 2003).

4.2.4. Rewizja istniejących celów zawodowych i rodzinnych oraz wybór nowych celów
Strategia rewizji (Revising) polega na dokonaniu celowego przeglądu lub też porzucenia okre-

ślonych celów związanych zarówno z pracą zawodową, jak i też z życiem rodzinnym. W tym przy-
padku może dojść do ekstremalnej formy wyłączenia tych celów, które są nieosiągalne bądź też 
na dłuższą metę prowadzą do bezowocnego dążenia i utraty energii na realizację danych celów 
w zawodzie czy też w rodzinie. Zastosowanie tej strategii ma sens, gdy wykorzystano wszystkie 
inne zabiegi, czy też strategie i nie osiągnięto pożądanych efektów. W odniesieniu do zabiegów 
mających na celu utrzymanie równowagi w relacjach pomiędzy pracą zawodową a rodziną podej-
mowany wysiłek zmiany celów – w tych obszarach – nie wynika z pojedynczej potrzeby, lecz raczej 
stosuje się tego typu zabiegi w sytuacjach, gdy realizacja określonych celów zarówno w pracy, 
jak i w rodzinie napotyka na przeszkody. W sytuacji dokonywania rewizji istniejących celów i po-
dejmowania decyzji co do nowych celów powstaje dobra okazja, by upewnić się, czy istniejące 
cele rzeczywiście powinny być poddane zmianie lub czy można dokonać ich swoistej rewitalizacji. 
Rezygnacja czy też wyłączenie określonego celu wymaga sprawdzenia, ponieważ pożądany po-
ziom realizacji osiągnięcia celu może już być obniżony lub też może być już zupełnie zarzucony 
(Johnson i in., 2006). 

4.3. Selekcja i wybór strategii działania mających na celu osiągnięcie celów 
zawodowych i rodzinnych

Zgodnie ze stanowiskiem badaczy regulacji działań (Heckhausen, Schulz, 1995; Heckhausen, 
in., 2010) Hirschi i współpracownicy (2019) przyjmują, że ludzie ogólnie preferują stosowanie pod-
stawowych strategii kontroli obejmujących: zmianę środowiska, aby na tej drodze umożliwić sobie 
realizację własnych celów; strategię stosowania drugorzędnych taktyk kontroli, które pociągają za 
sobą zmianę samego siebie (tj. własnych celów), aby dopasować się do zasobów i barier środowi-
skowych, co z kolei wymaga znacznego wysiłku. Określenie zasobów i barier przy osiąganiu istnie-
jących celów stanowi również formę zaangażowania w cele zawodowe i rodzinne oraz powoduje 
wzrost wymagań w zakresie czasu oraz nakładu wysiłku w porównaniu z prostą alokacją zasobów 
(Frese, Zapf, 1994; Zacher, Frese, 2018). W tym kontekście według Hirschiego i współpracowni-
ków (2019) należy wziąć pod uwagę trzy kluczowe aspekty: (a) ułatwiający lub hamujący charakter 
zasobów i barier związanych z celami pracy i rodziny, (b) plastyczność zasobów i barier oraz (c) 
czasowy wymiar celów pracy i rodziny.

Przede wszystkim, zasoby i bariery różnią się stopniem w jakim ułatwiają lub hamują wspól-
ne osiąganie celów zawodowych i rodzinnych. Zgodnie z teorią systemu celów (Kruglanski i in., 
2002) i teorią regulacji działania (Frese, Zapf, 1994; Zacher, Frese, 2018), różne środki mogą 
mieć różne stopnie wartości ułatwiającej lub hamującej osiąganie celów. Na przykład, posiada-
nie elastycznych godzin pracy może bardzo ułatwić osiągnięcie celu jakim jest odbieranie dzieci 
z przedszkola, ale nie ułatwi osiągnięcia celu jakim jest bycie emocjonalnie troskliwym małżon-
kiem. Podobnie, długie dojazdy do pracy mogą silnie hamować realizację zadania spędzania 
większej ilości czasu ze swoimi dziećmi wieczorami, ale nie będą utrudniać realizacji celu, jakim 
jest spędzanie wakacji z rodziną. 

Silne, wspierające zasoby przy słabo hamujących barierach stanowią idealne warunki dla osią-
gania celów. Ludzie dążą do celu, jeśli wiążą z nim wysokie oczekiwania, co ma szczególnie miej-
sce, gdy żadne bariery nie ograniczają realizacji celu, a sam cel wydaje się możliwy do osiągnięcia, 
biorąc pod uwagę dostępne zasoby (Carver, Scheier, 2002). Podobnie, w oparciu o teorię wyzna-
czania celów (Locke, Latham, 2002), przyjmuje się, że wpływ zasobów i barier na osiąganie celów 
zawodowych i rodzinnych ma też jednocześnie związek z rozwijaniem umiejętności skutecznego 
wyznaczania przez jednostkę celów, co znacznie sprzyja lepszemu osiąganiu sukcesów w pracy 
i rodzinie. W ten sposób człowiek rozwija wysokie poczucie własnej skuteczności w osiąganiu 
celów, a tym samym przejawia też wysoki poziom zaangażowania w jednoczesną realizację celów 
zawodowych i rodzinnych. Ten stan rzeczy znacznie usprawnia odpowiednie gospodarowanie ist-
niejącymi zasobami. 

Zastosowanie aktywacji i alokacji istniejących zasobów jako strategii równoważenia sfery za-
wodowej z życiem rodzinnym może często okazać się niewystarczającym zabiegiem, aby jedno-
cześnie podołać zabezpieczeniu wszystkich celów. Jeżeli natomiast przyjmie się za systemową 
teorią celów, że większość z nich podlega różnym, bezpośrednim i pośrednim powiązaniom (Kru-
glanski i in., 2002), to zgodnie z opinią Hirschiego i współpracowników (2019) oznacza to nie tylko, 
że większość zasobów osadzonych jest we wspólnym obszarze pogranicznych powiązań obu 
domen, ale też powiązane z nimi cele należy ujmować systemowo. Ponadto fakt, że wiele zasobów 
ma charakter przejściowy i podlega naturalnemu zużyciu powoduje, iż w pewnych sytuacjach bę-
dzie to wymagało rozważenia alternatywnych rozwiązań, np. odwołania się do bardziej pośrednich 
strategii osiągania celów. Jeśli natomiast istniejące zasoby i bariery pozwalają na jednoczesne 
osiągnięcie celów zawodowych i rodzinnych, to stosuje się zazwyczaj z powodzeniem strategie 
działania związane z alokacją. Natomiast w przypadku, gdy istniejące zasoby i bariery nie pozwa-
lają na jednoczesne osiągnięcie celów zawodowych i rodzinnych, preferencyjnie będą stosowane 
strategie zmiany działania, z zastosowaniem sekwencjonowania lub też rewizji. 

Przyjmując tego typu modelowe rozwiązanie, należy wziąć pod uwagę również jeszcze inny 
aspekt zagadnienia równoważenia obu sfer życia człowieka wynikający z założeń koncepcyjnych 
tez ten Brummelhuisa i Bakkera (2012), według których zasoby i bariery różnią się stopniem ela-
styczności i mogą się wahać od bardzo zmiennych jak np. pozytywne emocje, do tych bardziej 
stabilnych jak posiadanie wsparcia ze strony sieci społecznościowych. Podobnie też ma się sytu-
acja z barierami: mogą one być bardziej lub mniej stabilne. W rezultacie konkretne zasoby i bariery 
związane z celami zawodowymi i rodzinnymi mogą być bardziej lub mniej podatne na próby zmian 
podejmowane przez jednostkę. Stąd też – w zależności od poziomu elastyczności zasobów – bę-
dzie lub nie będzie możliwe jednoczesne osiągnięcie celów zawodowych i rodzinnych. W świetle 
systemowej teorii celów (Kruglanski i in., 2002) posiadanie niezbędnej plastyczności w zasobach 
i barierach nie musi być zagwarantowane w odniesieniu do każdego pojedynczego przypadku. 
Zależy to raczej od stopnia w jakim konkretna konstelacja zasobów i barier związanych z celami 
pracy i rodziny może zostać na tyle zmieniona, że w końcowym efekcie umożliwi to osiągnięcie 
wspólnego celu. Na podstawie np. zasad substytucyjności i równości efektów celów w okolicz-
nościach danej sytuacji może istnieć możliwość odwołania się do strategii zmiany, gdy m.in. niska 
plastyczność niektórych zasobów i barier mogłaby zostać zrekompensowana przez wysoką pla-
styczność innych zasobów i barier, co w konsekwencji może ogólnie zabezpieczyć wystarczający 
poziom plastyczności zasobów i barier, tak aby łącznie móc osiągnąć cele zawodowe i rodzinne. 
W sytuacjach, gdy konstelacja zasobów i/lub barier znajduje się na zbyt niskim poziomie plastycz-
ności, aby móc jednocześnie osiągnąć cele zawodowe i rodzinne konieczne będą inne strategie. 
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Na przykład niektóre zasoby (np. samoocena) i bariery (np. dyskryminujące praktyki organizacyjne) 
nie są podatne na zmiany i dlatego nie można ich łatwo zmienić. Ponadto budowanie zasobów 
przy jednoczesnym zmniejszaniu barier wymaga też nowych zasobów (np. czasu, energii, pienię-
dzy), które mogą ograniczać zakres w jakim zmiany są możliwe (Hobfoll i in., 2018). Jeżeli tego 
typu ograniczenia plastyczności nie mogą być zrekompensowane przez odwołanie się do wyższej 
plastyczności innych zasobów i barier związanych z tymi samymi celami może okazać się niezbęd-
ne zastosowanie takich strategii działania, które w razie potrzeby będą wymagały rewizji czy też 
rezygnacji z określonego celu.

Kolejnym aspektem zagadnienia równowagi różnych sfer życia określającym wykorzystanie 
pewnych strategii jest zakres czasu na realizację danych zadań i celów w pracy zawodowej i w ro-
dzinie (Vancouver i in., 2010). Szczególnie odnosi się to do definitywnych terminów, których nie 
można przesunąć (Heckhausen i in., 2010). Terminy czasowe bowiem są często nieodłącznie zwią-
zane z wymaganiami, które przekładają się na cele. Przykładowo współmałżonek oczekuje, że 
w odróżnieniu od przeszłości partner w danym okresie odegra bardziej aktywną rolę w opiece 
nad dziećmi z racji na zaistniały limit czasowy do realizacji określonego celu, czego efektem jest 
oczekiwanie odnoszące się do intensywniejszego zaangażowania w opiekę nad dziećmi. Ogólnie 
rzecz biorąc, kiedy terminy osiągnięcia celów będą wystarczająco długie ludzie będą dążyć do 
osiągnięcia swoich aktualnych celów poprzez zastosowanie strategii tzw. zaangażowania w cele, 
czy też w razie potrzeby zastosują strategię zmiany (Seijts, 1998). W niektórych sytuacjach nawet 
przy posiadaniu określonych zasobów i barier czas na osiągnięcie celów zawodowych i rodzinnych 
będzie zbyt krótki, aby móc skutecznie zastosować strategię zmiany. Wówczas konieczne będą 
rozwiązania alternatywne. Gdy istniejące zasoby nie pozwalają na jednoczesne osiąganie celów 
zawodowych i rodzinnych, a zasoby i bariery są wystarczająco plastyczne będzie można posłużyć 
się strategią zmiany działania. Natomiast gdy istniejące zasoby nie pozwalają na jednoczesne osią-
gnięcie celów zawodowych i rodzinnych, lecz mają wystarczający poziom elastyczności można 
odwołać się do strategii sekwencjonowania działania lub jego rewizji. 

Przyjmując bowiem, że z zasady ludzkiego działania oparte są na określeniu priorytetów w re-
alizacji celów, które jednak też w zależności od sytuacji poddawane są zmianom (Heckhausen 
i in., 2010) proponuje się, aby w razie podobnych okoliczności odwoływać się raczej do strate-
gii sekwencjonowania, zamiast zbyt pochopnego stosowania strategii rewizji. Samo odroczenie 
celu i sekwencjonowanie pozwala na to, że można nadal dążyć do osiągnięcia swoich pierwot-
nych celów zawodowych i rodzinnych, chociaż w różnych konstelacjach, np. już nie jednocześnie. 
Krytycznym momentem jest tu limit czasu. Pomyślne zastosowanie strategii sekwencjonowania 
w dużym stopniu zależy od granic czasowych wyznaczających termin osiągnięcia celu. Strategia 
ta może zapewnić powodzenie wtedy, gdy cel pracy lub rodziny może zostać odłożony na wystar-
czająco długi czas, aby w pierwszej kolejności można było osiągnąć inny cel pozostawiając jed-
nocześnie wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie pierwotnego celu. Należy przy tym pamiętać, 
że już sama strategia sekwencjonowania zawiera w sobie charakterystyczny kompromis co do 
realizacji celów zawodowych i rodzinnych dodatkowo zaś w niektórych sytuacjach sekwencjono-
wanie może okazać się niewystarczającym zabiegiem, aby móc w ogóle zrealizować cele w obu 
domenach. Poza tym sekwencjonowanie celów wymaga, aby odpowiednie cele posiadały pewien 
poziom elastyczności czasowej co do końcowego terminu ich realizacji. W takich sytuacjach z na-
tury rzeczy dochodzi do opóźnień w odniesieniu do niektórych celów. Jednym z ważnych ograni-
czeń w tym względzie jest to, że wiele celów ma terminy, które sprawiają, że ich odroczenie jest 
niemożliwe. Na przykład, pomyślne ukończenie projektu w pracy lub utrzymywanie i budowanie 

relacji opiekuńczych z partnerem życiowym nie może być odkładane na czas nieokreślony bez 
negatywnych konsekwencji. W rezultacie, kiedy termin jest zbyt krótki, aby sekwencjonować cele 
najprawdopodobniej niektóre osoby odwołają się do bardziej ekstremalnej formy rewizji czy też 
odcięcia się od danych celów w pracy, czy w rodzinie i opracują nowe perspektywy.

4.4. Zmiana strategii działania w oparciu o monitorowanie i feedback
Teoria regulacji działań przyjmuje, że podczas realizacji określonych strategii działania osoby 

mogą elastycznie dostosowywać swoje cele i planować oraz koordynować działania w oparciu 
o informacje zwrotne na temat ich postępów i wyników. Pętle sprzężenia zwrotnego są podstawo-
wą cechą wielu teorii samoregulacji (Zacher, Frese, 2018). Ważnym momentem jest tu porównaw-
cze odniesienie aktualnie postrzeganego poziomu osiągnięcia celów do przyjętego standardowe-
go wyobrażenia o nim. Umożliwia ono danej osobie formułowanie własnych celów, podejmowanie 
decyzji oraz ich realizację, mimo trudności osobowościowych i rozmaitych przeszkód sytuacyj-
nych. Metoda feedbacku pozwala na ustalenie zachodzących zbieżności bądź też rozbieżności 
między efektami realizacji celów a ich założonym punktem odniesienia (Lord, Diefendorff, Schmidt 
i Hall, 2010). Tego typu powiązanie strategii działania z samoregulacją i feedbackiem pozwala na 
dynamiczne dostosowanie działań oparte na sprzężeniu zwrotnym informującym o ewentualnych 
dyskrepancjach poznawczo-emocjonalnych i behawioralnych stanowiących kluczowe kryterium 
oceny osiągnięcia celu i wydajności (Austin, Vancouver, 1996; Lord i in., 2010; Zacher, Frese, 2018). 

Podobne pozytywne efekty w osiąganiu celów dzięki odpowiedniemu monitorowaniu postę-
pów zostały potwierdzone również w badaniu metaanalitycznym (Harkin i in., 2016). W związku 
z tym postulat działania w oparciu o samoregulację i feedback w odniesieniu do realizacji celów 
zawodowych i rodzinnych będzie ważnym regulatorem dla własnych, aktualnie realizowanych ce-
lów w porównaniu z pożądanym standardem osiągania celów w obu dziedzinach życia. Jest to 
szczególnie ważne, gdyż samoregulacja w świetle teorii stresu nie pozwala na statyczne trakto-
wanie samooceny w realizacji celów; akceleracja procesów i inne czynniki powodują, że ocena 
postępów w osiąganiu celów musi być poddawana odpowiedniej korekturze tak, aby aktualny stan 
osiągnięć w dziedzinie pracy i rodziny pozwalał na taki dobór strategii, który będzie prowadził do 
postępu z wystarczającą szybkością w kierunku wspólnego osiągania celów zawodowych i rodzin-
nych (Johnson i in., 2006). Ocena ta może jednak również ujawnić, że obecna strategia działania 
nie przynosi pożądanych rezultatów. Jeśli dana osoba stosuje strategię alokacji jednoczesne osią-
gnięcie celów zawodowych i rodzinnych może wymagać więcej zasobów niż oczekiwano. Należy 
liczyć się z tym, że niekiedy zasoby ulegają wyczerpaniu szybciej niż się spodziewano lub poja-
wiają się bariery niespodziewanie utrudniające postępy w realizacji celów. Ponadto mogą wystąpić 
nieoczekiwane efekty uboczne, np. wyczerpanie zasobu ważnego dla osiągnięcia celu pracy ma 
nieoczekiwany negatywny wpływ na zdolność do osiągnięcia celu rodzinnego. 

Uwzględnić jednak należy także, iż dana strategia nie zawsze przynosi pożądane efekty w po-
staci realizacji założonych celów. Np. zastosowanie strategii zmiany może okazać się znacznie 
trudniejsze do pokonania lub zmniejszenia barier niż się standardowo zakłada, gdyż wymaga 
znacznie większego nakładu zasobów i ich wkładu w redukcję bariery, co uzasadnione jest szcze-
gólnie uwzględnieniem przestrzeni pogranicza między celami pracy i rodziny. Przestrzeń tego po-
granicza może obejmować w takim zakresie cele z obu sfer, że w przypadku zmiany doprowadzi 
do szybszego spożytkowania energii niż się spodziewano (np. w zakresie sił i energii osobistych), 
a tym samym znacznie utrudni ogólny postęp w realizacji celów. 
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Najprawdopodobniej ostateczne powodzenie strategii osiągania celów, biorąc pod uwagę też 
nacisk na warunek szybkości ich realizacji, w dużej mierze będzie zależało od czasowych uwarun-
kowań wykonania danych celów. W nawiązaniu do teorii formalnych wielopoziomowych obliczeń 
dążenia do celów Vancouvera i współpracowników (2010) można przyjąć, że w normalnym przy-
padku monitorowanie terminów końcowych przy ocenie osiągania celów dokonywane jest łącznie 
z porównaniem ilości czasu, który faktycznie pozostaje na realizację celów. Rozbieżność między 
pożądanym i aktualnym stanem w realizacji osiągnięć dotyczących celu w danych czasie a szaco-
wanym zapotrzebowaniem na czas dla definitywnego osiągnięcia celu stwarza charakterystyczny 
stan oczekiwania na osiągnięcie celu. Jeśli dana osoba oceni z tej perspektywy, że zbyt niskie jest 
oczekiwane prawdopodobieństwo realizacji celu to najprawdopodobniej dojdzie do zmiany strate-
gii działania. Wobec powyższego Hirschi i współpracownicy (2019) są zdania, że w odniesieniu do 
problematyki realizacji celów w pracy i rodzinie uwzględnienie limitów czasowych niezbędnych dla 
osiągnięcia celów odgrywa również ważną rolę. Jeśli terminy są zbyt krótkie w stosunku do aktual-
nego stanu realizacji celu, to biorąc pod uwagę warunek szybkości poczynionych postępów nale-
żałoby zadbać o ograniczenie stanu oczekiwania. I odwrotnie, jeśli cele mają wystarczająco długie 
terminy końcowe, które umożliwiają osiągnięcie celu, biorąc pod uwagę aktualny stan realizacji 
celu i warunek szybkości postępu oczekiwanie na osiągnięcie celów zawodowych i rodzinnych 
może być utrzymane w szerszym wymiarze, co tym samym zmniejszy zapotrzebowanie na zmianę 
strategii działania. W związku z tym warto dokonać oceny aktualnej sytuacji sprawdzając też na 
ile aktualnie stosowana strategia działania, przy uwzględnieniu czynnika czasu, w relacji do aktu-
alnego stanu i szacowanych terminów końcowych, przy uwzględnieniu warunku szybkości wyko-
nania zadań mających na celu osiągnięcie celów końcowych w pracy zawodowej i rodzinie jest 
zadowalająca w stosunku do czasu pozostałego jeszcze do osiągnięcia celu. W przypadku, gdy 
okaże się, że zachodzi negatywny bilans w ocenie postępu w osiąganiu celu zawodowego lub też 
celu rodzinnego należałoby zadbać o zmianę strategii działania. Jednakże i tu wymagana jest roz-
ważność, gdyż korzystając ze strategii zmiany działań można np. osiągnąć wyższy budżet czasu 
dla realizacji celów w pracy lub też w odmiennym przypadku dla opieki nad dzieckiem. Jednakże 
gdy w wyniku tego typu zabiegu dojdzie do osiągnięcia celu pracy (tj. uzyskania awansu w pracy), 
ale pozostanie niewystarczająca ilość czasu na realizację celów rodzinnych (tj. bycia opiekuńczym 
rodzicem), wówczas tego typu strategię należy uznać za niewystarczającą. 

W konsekwencji proponuje się, aby w sytuacji, gdy w wyniku otrzymanego feedbecku zacho-
dzi potrzeba zmiany strategii działania rozważyć przejście do następnej strategii na zasadzie ko-
lejności/sekwencji preferencji (tj. od alokacji do zmiany, od zmiany do sekwencjonowania, od se-
kwencjonowania do rewizji). Wybór odpowiedniej strategii będzie ostatecznie zależał od tego, jak 
oszacuje się zaktualizowaną ocenę dostępnych zasobów i barier, plastyczność zasobów i barier 
oraz wymiar czasu pozostały do terminowego osiągnięcia celów uwzględniając przy tym rezultat 
feedbacku odnośnie stanu oczekiwania na cel i kryterium szybkości czynionych postępów. Z racji 
na ten fakt rewizja celów i wybieranie nowych stanowi jedną z najbardziej ekstremalnych form 
selekcji. Przyjmuje się, że jeśli dana strategia zostanie uznana za niewystarczającą trzeba będzie 
podjąć jeszcze radykalniejsze zmiany w istniejących celach dobierając inne możliwe do zreali-
zowania, podążając tym tropem aż do osiągnięcia konsensusu co do wspólnego celu w pracy 
i w rodzinie. Alternatywnie, jeśli przeglądanie i selekcja wiązałyby się z poważnymi negatywnymi 
konsekwencjami, zachodzi możliwość ponownej oceny wymagań, zasobów i barier, a w kon-
sekwencji też wypróbowania nowych sposobów wdrażania innych strategii w celu osiągnięcia 
istniejących celów. 

Ważnym założeniem teorii regulacji działań jest , że w swoim postrzeganiu ludzie nie tylko na 
zasadzie automatyzmu reagują na informacje zwrotne i odpowiednio dostosowują do nich swoje 
działania, lecz widzi się w nich samodzielne, refleksyjne podmioty, wybierające i dostosowujące 
swoje działania według analizy środowiskowych wymagań zgodnie z poznawczo-emocjonalnymi 
i behawioralnymi działaniami, ze świadomością odpowiedzialności i konsekwencji. Owocność tego 
podejścia widać szczególnie, gdy uwzględni się fakt, że monitorowane zmiany w konstelacji zaso-
bów i barier, ich alokacja i zaangażowanie jednostki w realizację celów w obu domenach życia nie 
mają statycznego charakteru, lecz podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom często tworzącym 
swoistą pętlę różnych uwarunkowań sprzężonych wzajemnie, również na poziomie subiektywnego 
samopostrzegania i odpowiednich informacji zwrotnych decydujących o dobieranych do własnych 
potrzeb oddziaływaniach. Wymaga to znacznego zaawansowania na poziomie samomonitoringu 
i refleksyjności wraz z decyzyjnością i zaangażowaniem na rzecz jednoczesnego osiągania odpo-
wiednich celów w pracy i w rodzinie. Oznacza to, że oprócz rzeczywistych informacji zwrotnych 
aktywnie działające osoby będą w stanie również aktywnie zmieniać swoje strategie działań dzięki 
zdolności do przewidywania ich skutków. Powinno to prowadzić do odpowiedniego, owocnego do-
stosowania strategii do właściwych działań . Na przykład zmiana wymagań w zakresie pracy może 
prowadzić do nowych celów pracy, które są łatwiejsze do osiągnięcia dzięki obecnym zasobom 
lub wprowadzanym nowym zasadom organizacyjnym ułatwiającym osiągnięcie celów rodzinnych. 

W tym też sensie koncepcja Hirschiego i współpracowników (2019) przyjmuje, iż strategie dzia-
łania mają najsilniejszy pozytywny wpływ na osiąganie celów zawodowych i rodzinnych, jeśli są 
wykorzystywane elastycznie w czasie w zależności od zmian w wymaganiach, zasobach i barie-
rach zakotwiczonych w przestrzeni życiowej osób podążających za jednoczesną realizacją celów 
zawodowych i rodzinnych. 

4.5. Implikacje dla teorii, badań i praktyki 
Zaprezentowany model regulacji działań w równoważeniu pracy zawodowej i życia rodzin-

nego opiera się na głównym założeniu, iż równowaga to wynik jednoczesnego dynamicznego 
osiągnięcia celów zawodowych i rodzinnych (Hirschi i in., 2019). Podstawą przyjętej koncepcji są 
różne strategie działania stosowane przez ludzi w celu osiągnięcia ich celów w zależności od tego 
jakie warunki współdecydują o tym, które ze strategii rokują mniejsze lub większe prawdopodo-
bieństwo powodzenia oraz od procesów, w których w zależności od potrzeb będzie podejmowa-
na zmiana w stosowanych strategiach. 

Koncepcja ta uwypukla nowe i użyteczne spojrzenie na ujęcie relacji pracy zawodowej i ro-
dziny. Wykorzystuje dotychczas słabo wykorzystane aspekty teorii regulacji działania i intencjo-
nalności strategii, które przybliżają możliwość lepszego wyjaśnienia proaktywnego, jak najsku-
teczniejszego zarządzania rolami w pracy i w rodzinie. Podejście to zapewnia nowe i dynamiczne 
ujęcie idei równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym oraz przynosi szereg ważnych 
operacjonalizacji różnych mechanizmów funkcjonowania równowagi, istotnych zarówno dla ba-
dań, jak i praktyki poradniczej. 

Znaczna część badań dotyczących problematyki równowagi między pracą a rodziną kon-
centruje się głównie na samym zjawisku „równowagi”, rozumianej jako dopasowanie zasobów 
do wymagań nie uwzględniając wystarczająco znaczenia samego procesu, w którym dochodzi 
do ich pomyślnego dopasowania lub też w ramach którego dobierane są odpowiednie strategie, 
prowadzące do ułatwienia takiego dopasowania. W tym znaczeniu równowaga nie stanowi pro-
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stolinijnego wyniku dopasowania wymagań do zasobów w różnych rolach życiowych, lecz jest 
rezultatem zastosowania odpowiednich strategii działań dopasowanych do odpowiednich wyma-
gań, zasobów i barier, a więc strategii które umożliwiają osiągnięcie celów w każdej z ról. Pomaga 
to wyjaśnić jak ludzie w życiu rzeczywiście radzą sobie z różnymi dynamicznymi wymaganiami, 
zasobami i barierami. Dodatkowe wyakcentowanie proaktywnego charakteru działań ludzkich 
uświadamia znaczenie aktywnego dążenia do celów i ich efektywnego osiągania zarówno w ro-
lach spełnianych w pracy zawodowej, jak i w życiu rodzinnym w taki sposób, że prowadzą do po-
czucia skuteczności i afektywnej równowagi w obu domenach życia (Edwards, Rothbard, 2000). 
Włączając do modelu koncepcję regulacji działania w równoważeniu uwarunkowań zawodowo-
-rodzinnych poszerzono również samo ujęcie teorii zasobów uwypuklając dynamiczne aspekty 
aktywizowane poprzez dobór odpowiednich strategii w zależności od różnych stresorów pojawia-
jących się w procesie podążania za osiągnięciem celów w obu domenach. Samo posiadanie psy-
chospołecznych zasobów będzie niewystarczające, jeżeli nie zostaną one skutecznie włączone 
w proces regulacji (Greenhaus, ten Brummelhuis, 2013; ten Brummelhuis, Bakker, 2012). 

Ważnym aspektem w niniejszej koncepcji jest również uwzględnienie momentu zamykają-
cego proces realizacji obranych celów, a szczególnie jego finalnego efektu. Wzięcie pod uwagę 
czasowego elementu zbliżającego się terminu pozwala lepiej zrozumieć wymowę samej regulacji 
doboru strategii działania i celów (Heckhausen i in., 2010) oraz umożliwia właściwe sprecyzowa-
nie zróżnicowania zależności zachodzących pomiędzy różnymi odcinkami i rodzajami wykonywa-
nych prac a celami rodzinnymi, co ma miejsce, gdy niektóre z nich wymagają krótszego nakładu 
czasu, inne natomiast przybierają formy stałego wyzwania (Maerz i Boyar, 2011). 

W przyszłych badaniach, w opinii Hischiego i współpracowników (2019), ważne będzie jesz-
cze szersze i szczegółowsze uwzględnianie dodatkowych wymiarów związanych z czynnikiem 
czasu, szczególnie w odniesieniu do faz rozwojowych, jak np. posiadanie małych dzieci, czy też 
bycia już na etapie pustego gniazda (Allen, Shockley, 2012; Demerouti, Peeters, van der Heij-
den, 2012). Bliższe określenie w jaki sposób różne etapy życia wpływają na osiągnięcie równo-
wagi między pracą a rodziną wnosi nowe, ważne możliwości zrozumienia procesów w doborze 
strategii działań w powiązaniu ich z jednoczesnym określaniem priorytetów czasowych realizacji 
danych celów rodzinnych i zawodowych (Thrasher i in., 2016; Zacher, Jimmieson, Bordia, 2014). 

Podobnie też jeszcze bardziej pogłębione ujęcie zagadnienia wielości celów w powiązaniu ich 
z teorią regulacji działania może pozwolić na precyzyjniejsze ustalenie procesów doboru celów, 
ich planowania, sekwencjonowania kroków postępowania, jak i aktywnego moderowania będą-
cego wynikiem przetwarzania informacji zwrotnych uzyskiwanych dzięki feedbackowi i reflek-
syjności mających za cel równoważne osiągnięcie celów w pracy i w rodzinie (Neal i in., 2017). 
Istnieje zapotrzebowanie na badania, które uwzględniłyby zachodzące pomiędzy wyżej wspo-
mnianymi poszczególnymi aspektami liczne interakcje, włącznie z uwarunkowaniami środowiska 
społecznego jednostki (Lanaj, Chang, Johnson, 2012). 

Bardzo ważne jest też jeszcze pogłębienie analizy przestrzeni pogranicza rozciągającego się 
pomiędzy pracą zawodową a rodziną. Określane w niej i realizowane cele mają wielopoziomowe 
powiązania i zależności. Ich zróżnicowanie wymaga także wzięcia pod uwagę faktu, że szereg 
celów jest realizowanych w wyniku wyraźnych i z pełną świadomością podjętych decyzji inne na-
tomiast osiągane są na niższym poziomie uświadomienia. Poszerzenie wiedzy na temat racjonal-
ności dokonywanych wyborów celów i strategii działania wymaga dalszych, pogłębionych badań. 

Zazwyczaj strategiczne cele w pracy i w rodzinie znajdują też łatwiej punkty odniesienia w do-
borze odpowiednich strategii (Unsworth i in., 2014; Zacher, Frese, 2018). W związku z powyższym 

zaleca się większe położenie nacisku na lepsze uzmysłowienie i świadome określanie realizowa-
nych celów, także tych znajdujących się na niższym poziomie, ponieważ i one mogą wymagać 
rewizji w pracy zawodowej i w rodzinie. Odpowiednio też będzie miał miejsce dobór strategii 
działań, w zależności od celu i procesowo-czasowych uwarunkowań związanych z aktywnością 
jednostki (Hirschi i in., 2019).

Z praktycznego punktu widzenia w równoważeniu relacji zachodzących pomiędzy pracą 
zawodową a rodziną ważne jest zatem nie tylko ustalenie: celów, wymagań, zasobów, barier 
i strategii działania w zależności od czasowych uwarunkowań, lecz przede wszystkim bliższe 
określenie zdolności jednostki do kreatywnej elastyczności, a w razie potrzeby też udzielenie jej 
odpowiedniego wsparcia (Shockley, Allen, 2012; Hirschi i in., 2019). Należy mieć świadomość, 
że osiągnięcie pożądanych efektów w równoważeniu pracy i życia rodzinnego na poziomie sys-
temowym zależy w dużej mierze od zewnętrznych decydentów. Jednak także z tej systemowej 
perspektywy dzięki właściwemu doborowi celów i zastosowaniu właściwych strategii na poziomie 
indywidualnym można lepiej negocjować i wypracowywać wspólne rozwiązania pozwalające na 
realizację celów finalnych, także w interesie jednostki, jej potrzeb i zadowolenia z życia zawodo-
wego oraz rodzinnego, co z kolei jeszcze bardziej motywuje do osiągania satysfakcjonujących 
efektów w obu domenach życia i aktywności pracowników.
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Dokonujące się w ostatnim czasie szybkie przeobrażenia społeczne i związany z nimi rozpad 
tradycyjnych wyobrażeń na temat ról społecznych, preferowanych postaw i wartości pra-

cowników istotnie wzmacnia znaczenie kryteriów jakości życia. Hasło równowagi między życiem 
osobistym i zawodowym (ang. Work–Life-Balance, WBC) zyskuje na ważności zwłaszcza w kon-
tekście poprawy bezpieczeństwa i pewności w relacjach zawodowych przy jednoczesnym powią-
zaniu problematyki jakości środowiska pracy z możliwościami realizacji także tych potrzeb pra-
cowników, które nie są bezpośrednio powiązane z ich funkcjonowaniem w rolach zawodowych.

Obserwowany wzrost zainteresowania problematyką optymalizacji relacji między sferą funk-
cjonowania osobistego (w szczególności rodzinnego) a życiem zawodowym wiązany jest ze 
zmieniającymi się wymaganiami w obu obszarach, wielokrotnie podkreślanym zacieraniem się 
granic między nimi oraz nieuchronnym przenikaniem się ról tradycyjnie im przypisywanym. Ela-
styczność, kreatywność, zaangażowanie w sprawy organizacji, ciągłe uczenie się i podnoszenie 
kwalifikacji (także w formie samouczenia), współpraca grupowa, gotowość do zmian i rozwoju, 
postępująca informatyzacja, komunikacja elektroniczna czy dostępność to zbiór współczesnych 
i oczekiwań wymagań wobec pracowników. Tego typu pożądane właściwości pracowników co-
raz bardziej wykraczają poza to, co dzieje się w miejscu pracy. Jednocześnie sama praca już 
dawno przestała być wyłącznie źródłem zabezpieczenia materialnego, kojarząc się dużo częściej 
z możliwością samorozwoju, satysfakcji życiowej, aspiracji. Sytuacja taka prowadzi do coraz 
intensywniejszego przenikania się czy wręcz konkurowania ze sobą sfery aktywności zawodo-
wych oraz osobistych, możliwego zacierania się granic między nimi oraz nieuchronnych trudno-

ści z tym związanych. Widoczne staje się to zwłaszcza w przypadku systemu rodzinnego, który – 
jak się wielu wydaje – postrzegany jest niejednokrotnie jako trudny do pogodzenia ze swobodną 
realizacją aktywności zawodowych.

Jednak zagadnienia godzenia życia zawodowego i rodzinnego wykraczają poza rozważania nad 
przenikaniem się oraz konkurowaniem obu sfer aktywności. To także, a może przede wszystkim, 
pytania dotyczące równowagi między (zmieniającymi się) społecznie definiowanymi zadaniami, 
oczekiwaniami, rolami społecznymi czy też wyobrażeniami na temat realizacji podstawowych 
funkcji rodziny przez jej członków. Widoczne jest to zarówno w podejściu do kariery zawodowej 
kobiet jak i partycypacji mężczyzn w zadaniach związanych z wychowaniem dzieci. Rodziny w któ-
rych obaj partnerzy nie rezygnują z kariery zawodowej oraz obaj dzielą się obowiązkami związany-
mi z wychowywaniem dzieci stały się społeczną normą.

Zasygnalizowana powyżej konstelacja zagadnień powoduje, że temat interakcji między pracą 
zawodową (czy funkcjonowaniem w rolach zawodowych) a życiem rodzinnym cieszy się rosną-
cym zainteresowaniem zarówno polityków czy ekonomistów, jak również pracodawców oraz na-
ukowców. W intensywnie prowadzonej debacie wyróżnić można cały szereg koncepcji teoretycz-
nych, podejść czy propozycji praktycznych odwołujących się częściowo odmiennych perspektyw, 
modeli myślowych oraz płaszczyzn analiz, wychodzących od różnych, nierzadko konkurencyjnych 
stanowisk dyscyplinarnych, reprezentujących różne cele oraz motywacje. 

Rosnące zainteresowanie problematyką przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie świata 
badań i nauki. Analizując np. zebrane w spisie PsychoINFO publikacje indeksowane słowami klu-
czowymi „work” oraz „family” dostrzec można od roku 2000 skokowy rozwój literatury badawczej. 
W ujęciu ilościowym mamy do czynienia z przeszło 80.000 publikacjami na ten temat (tylko w od-
niesieniu do literatury psychologicznej w języku angielskim).

Podejściem w literaturze dominującym, oraz uchodzącym wciąż za najlepiej zabezpieczone 
(zarówno od strony teoretyczno-koncepcyjnej jak również empirycznej weryfikacji) jest stanowi-
sko o nieuchronności konfliktu między pracą a życiem rodzinnym, odwołujące się do prac J. H. 
Greenhausa oraz N. J. Beutella (Greenhaus, Beutell, 1985, s. 76-88), nawiązujących do wczesnych 
badań nad stresem organizacyjnym R. L. Kahna. Istnienie konfliktu wynika z istnienia niespójnych 
wymagań w pracy i w domu, które w efekcie mogą prowadzić do utrudnionego wykonywania jed-
nej roli przez zaangażowanie w drugą rolę. Konflikt ten tradycyjnie rozpatrywany jest w aspekcie 
(1) czasu – gdy czas poświęcany na wykonywanie jednej z ról ogranicza możliwość wykonywania 
innej, (2) napięć – gdy następuje przenoszenie stresu oraz podenerwowania doświadczane pod-
czas realizowania jednej utrudniając efektywne funkcjonowanie w drugiej roli; oraz (3) zachowania 
– będąc wyrazem braku zgodności stylów działania w poszczególnych rolach. Z jednej strony 
zatem mamy do czynienia z konkurującymi celami oraz oczekiwaniami między pracą a rodziną, 
jako istotne źródło obciążeń psychicznych (Lohmann-Hassadeh, 2012), przy czym szeroko rozpo-
wszechniona, patogentyczna perspektywa podpowiada ukierunkowanie na sytuacje negatywne 
i dysfunkcyjne oraz podejmowanie działań w kierunku ich minimalizowania.

Mając na uwadze powyższe w niniejszym rozdziale podejmiemy się krótkiej prezentacji stano-
wisk badawczych odwołujących się do postrzegania relacji między życiem rodzinnym i zawodo-
wym z perspektywy konfliktu, by w dalszej części odnieść się również do obecnych w literaturze 
przedmiotu propozycji ujmowania także pozytywnych oddziaływań między sferą pracy i rodziny, 
by ostatecznie dojść do nurtu rozważań ukierunkowanych na możliwości aktywnego i świadomego 
kształtowania równowagi (balansu) między sferą życia rodzinnego (a także szerzej: osobistego) 
a funkcjonowaniem zawodowym (praca, kariera, rozwój zawodowy).
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Zasygnalizowany przegląd stanowisk rozpoczniemy od wskazania i krótkiego omówienia 
podstawowych dezyderatów badawczych obecnych w debacie nad równoważeniem pracy 
i życia rodzinnego.

Ukierunkowanie na konflikty
Bez wątpienia konflikty wynikające w znacznej mierze z niezgodności (lub niemożności pogo-

dzenia) celów właściwych dla pracy (funkcjonowania zawodowego) a rodziny (życia rodzinnego) 
zaliczyć należy do najważniejszych źródeł obciążeń w obu sferach życiowych. Jako takie znajdu-
ją wciąż szeroką reprezentacje w pracach badawczych poświęconych możliwościom i (częściej) 
problemem związanym z równowagą między pracą i rodziną, przy czym obecnie dokonuje się 
powszechnie rozróżnienia kierunków takich konfliktów tj. wyodrębnienie sytuacji, gdy to wyma-
gania pracy utrudniają funkcjonowanie w rodzinie (konflikt praca – rodzina) od takiej, w której to 
obowiązki i zadania domowe/rodzinne utrudniają funkcjonowanie w rolach zawodowych (konflikt 
rodzina – praca) (Frone, Russel, Cooper, 1992, s.65-78). Wielość prac badawczych poświęconych 
takiemu ujęciu problematyki czyni interesującym opracowania metanalityczne, porównujące kie-
runki dociekań, podejścia metodyczne czy wybrane wnioski (np. metaanaliza F. T. Amstad i wspo-
łpracowników (por. Amstad i in., 2011, s. 151-169), na podstawie 427 różnych badań).

Niezależnie od odpowiedniego ugruntowania oraz długiej tradycji badawczej uznaje się, że 
konfliktowa orientacja badań nad równowagą praca–rodzina jest zbyt jednostronna. Podobnie jak 
w przypadku salutogenezy Antonovsky’ego (Antonovsky, 1997) zdrowie definiowane jest jako coś 
więcej niż brak schorzeń, w przypadku właściwego balansu między pracą i rodziną nie wystarczy 
brak widocznych konfliktów, by o takiej równowadze mówić. Od wielu lat pojawiają się zatem po-
stulaty włączenia problematyki np. korzyści z odpowiedniego balansu miedzy pracą i rodziną do 
kierunków dociekań badawczych. Uznać należy, że w ostatnim czasie także w tym wypadku od-
notować należy wyraźny postęp. Przykładem mogą być w tym wypadku wychodzące ze stanowisk 
psychologii humanistycznej nurty dociekań odwołujące się do Positive Organizational Scholarship 
(POS) (por. Spreitzer, Cameron, 2011).

Deficyt prac badawczych nad efektami interwencji oraz dominacji podejść 
interwencji ze strony przedsiębiorców/pracodawców

Analizując znaczną liczbę prac badawczych poświęconych pracy i rodzinie można być za-
skoczonym, że tylko niewielką część studiów analizuje skuteczność i/lub efektywność środków 
ukierunkowanych na poprawę balansu między pracą i życiem rodzinnym. W niedawno opubli-
kowanym przeglądzie bibliograficznym wskazano bardzo nieliczne prace badawcze oparte na 
dowodach, poświęconych tej problematyce (por. np. L. B. Hammer i współpracownicy). Wśród 
pomysłów na działania interwencyjne wskazuje się z reguły alternatywne możliwości form pracy, 
przyjazne rodzinom rozwiązania oraz zachowania przełożonych, różnego rodzaju metody zwiększa-
jące elastyczność planów pracy czy też udostępnianie rozwiązań opiekuńczych (np. przedszkola 
firmowe i in.). Powiązane z powyższym rozumieniem problematyki równowagi między pracą a ro-
dziną (życiem osobistym) jest wpisywanie jej w kontekst zagadnień związanych z tzw. społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility), właściwe dla perspek-
tywy pracodawców oraz analiz z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. W praktyce postuluje 
się, by włączanie zagadnień z zakresu Work–Life Balance (WLB) do strategii organizacji (przed-
siębiorstwa) skutkować mogło wypracowaniem takiej kultury organizacji, która możliwie szeroko 

dopuszcza elastyczne formy organizacji pracy i czasu pracy, kreatywne formy zatrudnienia, urlopy, 
udogodnienia i zwolnienia z obowiązków świadczenia pracy czy też dodatkowe świadczenia, bo-
nusy i usługi oferowane pracownikom (w tym opiekującym się nad osobami zależnymi), które two-
rzyć mają warunki oraz dostarczać narzędzia do integrowania sfery zaangażowania zawodowego 
z życiem pozazawodowym (w szczególności rodzinnym) (Stawicka, 2014, s. 308). W tym wypadku 
podobne narzędzia oraz propozycje działań praktycznych często nie są argumentowane w pierw-
szej linii dążeniem do osiągnięcia ważnych i użytecznych społecznie celów, lecz wiązane z długo-
falowym i wielowymiarowym rozwojem przedsiębiorstwa oraz modelu nowoczesnego zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

Tymczasem brak jest praktycznie rozwiązań interwencyjnych (także o charakterze zapobiegaw-
czym), które ukierunkowane są na system rodzinny np. przez odwołanie się do możliwości świa-
domego reorganizowania struktur i procesów zachodzących w systemie rodzinnym, dla lepszego 
dopasowania ich do zmieniających się uwarunkowań ramowych, w tym np. zmian w zakresie po-
strzegania ról społecznych. 

Niedostateczne/niewystarczające podstawy teoretyczne badań 
Wielokrotnie zarzuca się słabe czy też niedostateczne ugruntowanie teoretyczne prowadzo-

nych badań, względnie liczba i zakres wykorzystywanych teorii mocno ogranicza możliwości em-
pirycznej weryfikacji oraz jej ukierunkowanie. J. H. Greenhaus oraz L. L. ten Brummelhuis wskazują 
i dyskutują 5 najważniejszych teoretycznych koncepcji, możliwych do wykorzystania w obszarze 
badań nad relacjami między pracą i życiem rodzinnym (Greenhaus, Ten Brummelhuis, 2013, s.14-
34).  Zaliczają do tego teorię ról, zachowania zasobów, granic (boundary theory), teorię decyzji czy 
ekologiczną teorię systemów.

R. A. Matthews, J. H. Wayne oraz S. J. McKersie (2016) dokonali próby poszerzenia spek-
trum teoretycznych koncepcji z innych obszarów dociekań badawczych, które wcześniej nie były 
bezpośrednio wykorzystywane w obszarze tematycznym praca – rodzina, a które mogły by być 
przydatne dla przyszłych badań. Zaliczyli do nich teorie społecznej wymiany, teorię dopasowania 
człowiek–środowisko (Person-Environmental Fit-theory), teorię adaptacji, teorię afektywnych zda-
rzeń AET (Affective Events Theory) oraz teorię planowanego zachowania z obszaru psychologii 
społecznej. Jako istotne uznać należy przy tym te modele i koncepcje teoretyczne, które umożli-
wiają systemowe spojrzenie na obszary praca i rodzina.

Problemy wykorzystywanych metod badawczych
Wyżej wskazaliśmy, że istnieje znaczna liczba publikacji tematycznych dotyczących relacji mię-

dzy pracą i życiem rodzinnym. Zdecydowana większość opracowań bazuje jednak na metodach 
korelacyjnych o charakterze przekrojowym, które znacząco ograniczają wnioskowanie o charakte-
rze przyczynowo–skutkowym. W ostatnim czasie odnotowuje się jednak znaczący wzrost badań 
o charakterze podłużnym, podobnie jak i podejść multimetodycznych. Amerykańsy psychologowie 
L. M. Lapierre oraz A. D. McMullan (2016) podobnie zresztą jak J. G. Grzywacz, D. S. Carlson oraz 
B. A. Reboussin (2013) stawiają szereg postulatów dotyczących konieczności szerszego zastoso-
wania modeli eksperymentalnych oraz triangulacji danych czy podejść pomiarowych, a także po-
prawy doboru próbek zdarzeń. Autorzy zauważają, że w omawianym obszarze badań w znacznej 
mierze mamy do czynienia z osobami przypadkowymi, specyficznymi. Tymczasem jednak mamy 
do czynienia z próbami generalizowania wniosków na całą, bardzo niejednorodną populację (róż-



50 Family Balance Coaching – Wybrane stanowiska oraz podejścia badawcze w obszarze równoważenia życia rodzinnego i zawodowego Family Balance Coaching – Wybrane stanowiska oraz podejścia badawcze w obszarze równoważenia życia rodzinnego i zawodowego 51

ne warunki pracy, różny podział ról, różne kryteria demograficzne etc.), wymagać należy poprawy 
doboru/selekcji metodyki doboru próby w powiązaniu z właściwościami populacji, na temat której 
wymaga się wydania sądu.

Niewielka orientacja procesowa w tracie badań
Także w tym wypadku przedmiotem dyskusji staje się obszar podejścia metodycznego. Ujęcie 

mechanizmów działania wymaga badań wykraczających poza schemat Between–Subject. Istotne 
są instrumenty pozwalające na zbadanie wzajemnego wpływu procesów wewnątrzosobowych 
względnie wewnątrzsystemowych (systemu rodzina–praca). Wymaga do przede wsyztskim szer-
szego zastosowania badań o charakterze podłużnym. W szczególności dostrzega się potrze-
bę zastosowania metod pobierania próbek doświadczeń (ESM, Experience Sampling-Method), 
umożliwiające ujęcie i opisanie działania mikroprocesów na płaszczyźnie wzajemnego oddzia-
ływania pracy i rodziny (np. pozytywny lub negatywny efekt spill-over). Tego typu metody swoją 
przydatność wykazują zwłaszcza w przypadku badań efektywności i skuteczności działań inter-
wencyjnych. Mimo pierwszych, obiecujących prób w tym kierunku, analizy oparte na metodach 
pobierania próbek doświadczeń (ESM) stanowią ilościowo wciąż bardzo niewielką część prowa-
dzonych badań.

Jednostronna orientacja na osobie pracownika
Jedynie nieliczne podejścia badawcze reprezentują systemowe podejście do problematyki, 

włączając (jako potencjalne źródła danych) poza osbą pracownika (pracobiorcy), także inne osoby 
kluczowe, w szczególności osobę partnera/partnerki życiowej (męża/żony). Tego typu badania 
podkreślają każdorazowo konieczność systemowego podejścia do zagadnienia. Analiza pozytyw-
nych i negatywnych efektów spill-over, w szczególności zdarzeń oraz afektów, nie ogranicza się 
do przechodzenia z jednego obszaru jednostki do drugiego (praca – rodzina jednej osoby), lecz 
dotyczy także przechodzenia pomiędzy obszarami życiowymi różnych osób. Tego typu ujęcie jest 
charakterystyczne dla szeregu nowszych modeli badawczych, próbujących integrować tego typu 
transpozycje w jednym, spójnym systemie (por. w szczególności model spill-over – cross-over 
zaproponowany przez A. B. Bakkera oraz E. Demerouti (2013)).

W dalszej części koncentrować się będziemy na wybranych, ważniejszych aspektach aktu-
alnych prac badawczych, by na tej podstawie podjąć krytyczną analizę modelu ramowego dla 
badania równowagi/balansu życia rodzinnego i zawodowego.

Rola zasobów w konfliktach między obszarami życiowymi praca i rodzina
Na pierwszy rzut oka teza na temat ograniczonych zasobów, sugerująca, że przy wysokim ich 

wykorzystaniu w pracy, pozostaje ograniczona możliwość ich wykorzystania w innych obszarach, 
sferach i zadaniach życiowych, wydaje się wysoce racjonalna. Modele badawcze odwołujące się 
do takiego ujęcia sprawy jak prace R. A. Karaska (1979) czy jego rozwinięcie przez A. B. Bakkera 
oraz E. Demerouti (2007) ukazują ścisłą zależność dobrego samopoczucia od wymagań w pracy. 
Udało się przy tym wykazać, że określone aspekty jak poziom kontroli nad czynnościami zawo-
dowymi czy (brakujące) wsparcie społeczne, mogą w istotny sposób wpływać na poziom stresu 
(wzmacniając go bądź minimalizując).

Bazę teoretyczną dla interpretacji tego typu sytuacji dostarcza klasyczna już teoria zachowania 
zasobów (conservation of resources theory) S. E. Hobfolla (1989). Koncepcja zakłada że ludzie dążą 

do zachowania tych rzeczy, które przedstawiają dla nich specjalną wartość. Należą do tego zbioru 
w pierwszej linii tzw. zasoby kluczowe, jak zdrowie, psychiczny i fizyczny dobrostan, pozytywne 
postrzeganie siebie czy kapitał społeczny (por. Buchwald, Hobfoll, 2013, s. 127-138). Nie chodzi 
przy tym wyłącznie o utratę zasobów, lecz również o dążenie jednostki do zachowania i budowania 
zasobów. I tak zmiany sytuacji w pracy czeęsto doświadczane są jako zagrożenie powodując stres 
z uwagi na to, że pracownicy odczuwają utratę własnych zasobów, względnie interpretują to jako 
możliwą konsekwencję procesów zmian  (por. Lauzun, Major, Jones, 2012, s.25-36).

Bezpośrednie oddziaływanie dla konfliktów między pracą a życiem rodzinnym obserwować 
można w odniesieniu do wymogów odnośnie czasu oraz obciążenia. Zwiększony czas poświęca-
ny na pracę (lub dojazd/powrót z niej), bezpośrednio ogranicza czas możliwy od poświęcenia dla 
rodziny. Zwiększone obciążenie w pracy prowadzić może do negatywnego (trudnego, obciążone-
go) nastroju w domu/rodzinie, co udało się potwierdzić empirycznie w wielu niezależnych pracach 
badawczych (Voydanoff, 2004, s. 275-285).

Jako szczególnie istotne dla powstawania konfliktów między pracą a życiem rodzinnym uznać 
należy te czynniki, które powodują wkraczanie świata pracy do życia rodzinnego, powodując prze-
kraczanie granic między pracą i życiem rodzinnym (tzw. boundary-spanning demands). W prowadzo-
nych przez P. Voydanoffa pracach badawczych badano przede wszystkim takie aspekty jak: zabie-
rająca dużo czasu droga do pracy, zabieranie pracy do domu, postrzeganie kontaktów zawodowych 
w domu oraz wielozadaniowość (multitasking) w obszarze praca–rodzina. Wszystkie wymienione 
zmienne szczegółowe wykazywały istotny wpływ na subiektywnie doświadczane konflikty między 
życiem rodzinnym i zawodowym oraz poziom odczuwalnego stresu. Jako istotny zasób udało się 
zidentyfikować wspierającą kulturę pracy pozwalającą na swobodne kształtowanie czasu wolnego 
i poświęcenie go rodzinie. Prowadziło to odpowiednio do wyraźnego obniżenia poziomu stresu.

W jednych z pierwszych badań metodą pomiaru próbek doświadczeń (ESM) poświęconych 
tematyce roli codziennego obciążenia obowiązkami zawodowymi oraz nastroju w kontekście moż-
liwego konfliktu miedzy życiem rodzinnym a pracą stwierdzono, że postrzeganie obciążenia pracą 
przez pracownika może stanowić istotny predyktor konfliktu miedzy praca a życiem rodzinnym 
(Ilies i in., 2007, s. 1368-1379). Efekt taki zachowuje stabilność także wówczas, gdy kontroli podda-
no liczbę godzin pracy. Obciążenie w pracy przekładało się bezpośrednio na nastrój pracowników. 
Jednocześnie badania partnerów życiowych (męża/żony) potwierdziły jednoznacznie, że nastrój 
ten szybko przekładał się na klimat rodziny. Wspomniane badania zasługują na szczególne wyróż-
nienie nie tylko ze względu na wczesne wykorzystanie metod pomiaru próbek doświadczeń, lecz 
również na pomyślnej próbie zaangażowania jako źródeł danych partnerów życiowych badanych 
(i odpytanie ich w trakcie bezpośrednich wywiadów telefonicznych).

Opisane badania wykazały w sposób jednoznaczny zarówno bezpośrednie oddziaływanie ob-
ciążenia w pracy na środowisko i otoczenie rodzinne, jak i oddziaływanie pośrednie – obciążenie 
w pracy przekłada się na nastrój pracownika, który przenoszony zostaje na innych członków ro-
dziny i na cały system rodzinny. Wnioski z badania pokazują jednocześnie, że nieodzownym w tym 
wypadku jest wykorzystanie teoretyczno-systemowego ujęcia dla obrazowania zarówno pozytyw-
nych i negatywnych efektów przenoszenia między opisanymi obszarami życiowymi oraz między 
różnymi osobami (członkami) danego systemu, tzn. także poza granice danego systemu. Ważne 
jest przy tym, by analizować zależności zarówno na płaszczyźnie mikro jak i makro. Jednocześnie 
analiza z perspektywy systemowej podkreśla znaczenie i konieczność uwzględniania w pracach 
badawczych problematyki postrzegania własnego „ja” niezależnie od obszaru funkcjonowania 
w pracy i rodzinie (por. Hall i in., 2013).
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Narzędzia pomiaru poziomu konfliktu miedzy pracą i rodziną 
Jednym z pierwszych i częściowo znajdujący zastosowanie do dzisiaj narzędzi pomiaru konfliktu 

między życiem rodzinnym a zawodowym (pracą) był kwestionariusz rozwinięty przez R. E. Kopelmana 
i współpracowników (Kopelman, Greenhaus, Connolly, 1983, s. 198-215). Jako stosunkowo rozpo-
wszechniony uchodzi instrument pomiaru konfliktu rodzina–praca w ujęciu K. A. Burley (Burley, 1990). 
W obszarze polskojęzycznym na szczególne podkreślenie zasługują narzędzia D. S. Carlson i współ-
pracowników, odnoszące się zarówno do ujmowania konfliktu jak i przyjmujące perspektywę uboga-
cenia obu sfer aktywności człowieka, które doczekały się polskiej adaptacji oraz analizy właściwości 
psychometrycznych (Terelak, Lozinska–Sheridan, 2011, s. 117–139; Radkiewicz, Wiederszal–Bazyl, 
2011, s. 5-17). W ostatnich latach obserwować można jednocześnie rozwój całego szeregu dalszych 
instrumentów świadomie odchodzących od jednostronnej orientacji konfliktowej na rzecz tematy-
zowania pozytywnych aspektów oddziaływań obustronnych, w tym także badania efektów działań 
o charakterze interwencyjnym, mających wpływać na poziom kompetencji i strategii w dziedzinie 
budowania relacji między rodziną i pracą (por. Marshall, Barnett, 2013; Matias, Fontaine, 2014).

Oprócz wspomnianych podejść na uwagę zasługują także krótkie skale nadające się do badań 
wykorzystujących metodykę pomiaru próbek zachowań ESM. W tym miejscu wspomnieć należy 
prace J. M. McCutcheona oraz M. A. Morrisona (2016) jako również R. Ilies i współpracowni-
ków (2017). Przegląd oraz prezentację przykładów wybranych skal pomiarowych, w szczególności 
możliwych do wykorzystania w odniesieniu do badania efektywności interwencji coachingowych 
w tym obszarze znaleźć można np. w artykule J. Thomasa (por. Radkiewicz, Wiederszal-Bazyl, 
2011, s. 5-17).

Formy konfliktów na linii praca i rodzina oraz ich oddziaływanie
O ile początkowe badania nie różnicowały w sposób jednoznaczny, czy chodzi o poczucie, 

że to praca koliduje z rodzinnymi obowiązkami, czy raczej o to, że role rodzinne uniemożliwiają 
efektywną pracę (2011), to współcześnie uznaje się, że konflikty na linii praca i rodzina rozumiane 
jako konflikty ról społecznych w kontekście nieprzystających oczekiwań dotyczących pełnionych 
ról mogą zasadniczo przybierać dwa kierunki. Pierwszy z nich, określany jako konflikt praca–ro-
dzina (w literaturze często jako work–family–conflict (ang.), w skrócie WFC), lub też konflikt WIF 
(work infere with family), opisuje sytuację, w której oczekiwania pracy stoją w sprzecznością z ro-
lami rodzinnymi. Drugi, nazywany konfliktem rodzina–praca (ang. family–work–conflict, w skrócie 
FWC, lub też FIM – family infere with work), odnosi się do możliwego konkurowania ról rodzinnych 
z wymaganiami pracy. Niezależnie od potwierdzenia w wielu badaniach istnienia statystycznych 
współzależności między występowaniem obu kierunków konfliktu jako słuszny należy uznać po-
stulat rozłącznego traktowania i analizowania obu form występowania konfliktu, jako częściowo 
niezależnych od siebie. Zaznaczyć należy, że większość dotychczasowych prac badawczych ana-
lizowała konflikt praca–rodzina (WFC).

W odniesieniu do konfliktów praca–rodzina referuje się często ich odpowiedzialność za poziom 
negatywnej afektywności oraz stresu, przy jednoczesnym powiązaniu (podobnie jak w przypadku 
FWC) z odczuciem zadowolenia z pracy, nieobecnościami w pracy czy innymi aspektami odno-
szącymi się do funkcjonowania w pracy. Niezależnie od tego w obu przypadkach mamy do czy-
nienia z obserwowanymi negatywnymi konsekwencjami dla życia rodzinnego. Wymienić tu można 
w pierwszej linii poziom zadowolenia z życia małżeńskiego czy rodziny,

Przytaczane wcześniej, obszerne, zbiorcze metaanalizy dokonane przez F. T. Amstad i współ-

pracowników (2011) odnosiły się m.in. do ukazania relacji między oboma kierunkami konfliktów. 
Autorzy opracowania przedstawiają dwie alternatywne teorie wyjaśniające oddziaływanie konflik-
tów ról: hipotezę dopasowania (matching) oraz hipotezę domen krzyżowych (cross–domain). Dru-
ga z tych hipotez wychodzi z założenia, że konflikt mające źródło w jednym obszarze życiowym 
(np. niezaplanowane nadgodziny w pracy) oddziaływują przede wszystkim na inny obszar życiowy 
(np. kłótnie/napięcia w relacjach rodzinnych). Tymczasem hipoteza dopasowania (matching) zakła-
da, że oddziaływanie szczególnie obciążających sytuacji widoczne jest przede wszystkim w tym 
obszarze życiowym, w którym mają one miejsce. Zgodnie z tym przeciążenie w pracy prowadzi do 
podwyższenia poziomu negatywnych afektów oraz w następstwie wpływa na zaangażowanie pra-
cowników. Na poniższej ilustracji, pochodzącej z cytowanego opracowania (s. 154) przedstawione 
zostały możliwe skutki tych sytuacji oraz zaprezentowane analizowane zmienne zależne.

Rysunek 1  Propozycje F. T. Amstad i współpracowników wyjaśniania oddziaływania konfliktów na linii praca 
rodzina i rodzina praca (2011).
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Figure 1. Framework of study a hypoteses. OCB = organizational citizenship behavior.
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Na powyższym schemacie widać podział na oddziaływania odwołujące się do obszaru pracy, 
obszaru rodziny oraz elementy niespecyficzne (nie dające się jednoznacznie przypisać do określo-
nej sfery funkcjonowania człowieka).

Przytaczana metaanaliza wskazuje raczej na oddziaływania sytuowane w tym samym obszarze 
co możliwe czynniki konfliktowe, a zatem potwierdzające hipotezę dopasowania (matching). I tak 
np. konflikty w pracy mające różne źródła wyraźnie przekładają się na tzw. zachowania obywa-
telskie w pracy (ang. Organizational Citizenship Behavior – OCB). Jako znaczący wskazać należy 
również zbiór oddziaływań niespecyficznych, przy czym tego typu oddziaływania i oddziaływania 
w odniesieniu do zachowań w pracy uznać należy za bardziej jednoznaczne oraz wyraźniejsze 
niż oddziaływania w obszarze życia rodzinnego. Może to jednak wynikać z jednej strony z doboru 
wykorzystanych w analizie prac badawczych, bowiem w obszarze analizy znaleźć można niepro-
porcjonalnie wiele studiów poświęconych w pierwszej linii tematowi pracy (zachowań w pracy), 
podczas gdy badania odwołujące się do konfliktów sytuowanych w obszarze rodziny występują 
zdecydowanie rzadziej. Inne wytłumaczenie może odwoływać się do sytuacji, w której poczucie 
obciążenia w pracy przekłada się na ogólny poziom psychicznego dobrostanu i w ten sposób pro-
wadzi do zaburzeń w innych sferach funkcjonowania. Ponadto na podstawie cytowanego raportu 
dostrzega się ograniczoną siłę wnioskowania opartego na zależnościach korelacyjnych – często 
bowiem nie zostaje ustalone, czy konflikty praca – rodzina interpretować można (należy) jako sku-
tek czy raczej przyczynę doświadczenia przeciążenia w pracy.

Innym ważnym punktem krytycznym jest (wcześniej już wspominane) nieuwzględnienie w ba-
daniach stanowisk członków rodziny, względnie szerzej systemowe postrzegania rodziny. 

Przykłady koncepcji odwołujących się do pozytywnego oddziaływanie 
w relacjach praca-rodzina. 

Porównywalnie do znanego modelu podejścia do zdrowia A. Antonovsky’ego (salutogenezy) 
odchodzącego od patogenetycznej koncentracji na stanach chorobowych na rzecz poszukiwa-
nia czynników zachowujących zdrowie, rozumieć można podejmowane od jakiegoś czasu próby 
zmiany paradygmatu postrzegania relacji między pracą a życiem rodzinnym. Sprowadzają się one 
do postulowanego odchodzenia od dyskusji na temat występowania konfliktów między obszarami 
życiowymi praca–rodzina, na rzecz możliwych pozytywnych oddziaływań wielości ról (w rodzinie 
i pracy) na dobrostan człowieka.

W tym duchu od kilkunastu lat pojawiają się dociekania nad możliwościami pozytywnego wpły-
wu obu sfer życia na siebie. Pod zbiorczy określeniem wzmocnienia praca–rodzina (ang. Work–
Family–Enhancement) odnaleźć można współcześnie często dyskutowane i powiązane ze sobą 
treściowo koncepcje wzbogacania (ang. enrichment), ułatwiania (ang. facilitation) czy też pozytyw-
nego przepływu (ang. spillover). 

Wzbogacania (enrichment) odwołuje się w tym kontekście do koncepcji J.H. Greenhausa oraz 
G.N. Powella, przy czym samo wzbogacanie to „stopień, w którym do świadczenia z jednej roli po-
prawiają jakość życia w drugiej roli” (2006). Podobnie jak w przypadku podejść do konfliktu, także 
wzbogacanie na linii rodzina – praca można rozpatrywać przy uwzględnieniu dwóch kierunków: 
z jednej strony doświadczenia zawodowe mogą pozytywnie wpływać na jakość życia rodzinnego 
(wzbogacanie praca–rodzina, ang. work to family enrichment), względnie doświadczenia rodzinne 
mogą poprawiać funkcjonowanie w sferze zawodowej (wzbogacanie rodzina – praca, ang. family 
to work enrichment) (Greenhaus, Powell, 2006).

Pojęcia ułatwiania (facilitation) opisuje w tym wypadku na poziomie systemowym stopień, w ja-
kim partycypacja w jednym obszarze życiowym, przekłada się na poprawę osiągnięć w innym 
obszarze. W tym ujęciu prywatne otoczenie (rodzina) stanowić może dobre zaplecze treningowe 
dla nabywania czy weryfikacji określonych kompetencji przydatnych w życiu zawodowym (np. 
komunikacja, kompetencje społeczne, rozwiązywania konfliktów, negocjowania celów, działanie 
w zespole itd.). Także w tym wypadku rozważany jest też odwrotny kierunek wpływu: doświad-
czenia z pracy mogą okazać się przydatne w lepszym funkcjonowaniu w rolach rodzinnych (np. 
umiejętności zarządzania, organizacji, podziału zadań itd.).

Bezpośrednio do pozytywnych efektów wzajemnego oddziaływania odwołuje się model po-
zytywnego przepływu (positive spillover). W tym wypadku podkreśla się, że pozytywnie odbie-
rane doznania, przeżycia czy doświadczenia w jednym obszarze życiowym przenoszone są do 
innego obszaru funkcjonowania (życia). W ten sposób positive Work-Family-Spillover definiowane 
jest jako „przenoszenie pozytywnie wartościowanych afektów, umiejętności, zachowań i wartości 
z dziedziny początkowej do dziedziny otrzymującej, co ma korzystny wpływ na dziedzinę odbiera-
jącą” (tłum. wł.) (Hanson, Hammer, Colton,  2006, s. 249-265).

Kolejnym współczesna koncepcją wykorzystywaną jako tło interpretacyjne dla pozytywnych od-
działywań pracy i rodziny jest wychodząca ze stanowisk psychologii humanistycznej teoria Positive 
Organizational Scholarship (POS). Łączy ona w sobie założenia wiedzy z zakresu zarządzania i ba-
dań nad zarządzaniem w sposób odchodzący od orientacji na problemie (i/lub możliwych szkodach 
czy deficytach), w kierunku koncentracji na korzyściach, zasobach, możliwościach czy warunkach 
ich występowania. Rozumiana jako pewien współczesny nurt myślenia, analizowania czy badania 
POS wykracza przy tym poza nakreślone przez psychologię humanistyczną ramy nie ograniczając 
się do perspektywy indywidualistycznej, lecz reprezentując wyraźne podejście kontekstualne. W ten 
sposób POS stara się identyfikować poznawcze i afektywne, działaniowo i kontekstowo zoriento-
wane mechanizmy, które mogą uruchamiać pozytywną dynamikę w organizacji (Spreitzer, Cameron,  
2011).

Jako dobry przykład posłużyć może badanie realizowane metodą próbek doświadczeń (ESM, 
Experience-Sampling-Method) R. Illiesa i współpracowników (2011). Autorzy badali, w jaki sposób 
elementy pozytywnych doświadczeń i doznań podczas dnia pracy poprawiały poziom zadowolenia 
z pracy. W trakcie badania respondenci zostali poproszeni opisywanie w ciągu 3 tygodni ich naj-
bardziej pozytywnych doświadczeń z każdego dnia. Połowa badanych (losowo dobrana) została 
jednocześnie poproszona o dzielenie się tymi pozytywnymi doświadczeniami ze swoimi partnera-
mi życiowymi (małżonkami). rezultaty badania potwierdziły, że dzielenie się tymi doświadczeniami 
wyraźnie podwyższyło poziom zadowolenia z pracy. Autorzy badania określają to jako efekt inter-
personalnej kapitalizacji związku między pracą i rodziną (Work-Family interpersonal Capitalization).

Rodzina jako przestrzeń odpoczynku od pracy – możliwości i granice
Rozumienie rodziny jako przestrzeni wycofania się, nabrania sił i odpoczynku obecne jest w wie-

lu różnych modelach myślowych. Jednym z możliwych podejść jest nurt rozważań nad profilaktycz-
nym oddziaływaniem fazy odpoczynku od pracy, w tym jego efektywności dla regeneracji.

Badania nad problematyką „odpoczynku“ prowadzone były przez wiele lat przez niemiecką 
grupę badawczą wokół Sabiny Sonnentag, podejmując krytyczną analizę wyobrażeń nad rolą ro-
dziny jako przestrzeni wypoczynku i regeneracji sił po pracy (Sonnentag,  2003). Jednocześnie to 
właśnie brak zapewnienia możliwości odpowiedniego odpoczynku i regeneracji wskazywany jest 
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jako jedno z potencjalnych źródeł konfliktów między pracą i rodziną. Tymczasem udokumentowa-
no, że rodzina stanowi prawie takie samo źródło obciążeń jak i praca. W przeprowadzonych w Sta-
nach Zjednoczonych badaniach wprawdzie 70% badanych wskazało pracę jako istotny źródło 
stresu, jednak w przypadku obowiązków rodzinnych było niewiele mniej, bo 58% respondentów. 
Sugerowało by to konieczność poszukiwania (jako alternatywy) przestrzeni odpoczynku poza pra-
cą i rodziną, co jednak – z uwagi na ograniczenia czasowe – z reguły nie jest możliwe. Ewentualna 
dalsza redukcja czasu poświęconego rodzinie może tylko wzmagać ewentualne konflikty, zwłasz-
cza wynikające z ograniczeń czasowych.

Znaczenie faz (rzeczywistego) wypoczynku od pracy podkreślane jest zgodnie przez wszystkich 
autorów. S. Sonntag już we wcześniejszych badaniach udało sie ustalić, że pracownicy, którzy mieli 
poczucie że dobrze wypoczęli w trakcie ostatniego czasu wolnego, wykazywali zdecydowanie wyż-
sze zaangażowanie w pracy (Sonnentag,  2003; Binnewies i in., 2009). Stopień wypoczęcia stanowi 
często swego rodzaju bufor w stosunku do obciążeń w pracy. Nic dziwnego, że powiązane z wy-
poczynkiem efekty są szczególnie widoczne wtedy, gdy wymagania w pracy są wysokie. Już nawet 
krótkie fazy wypoczynku mogą w tym wypadku pełnić bardzo istotną rolę (Sanz-Vergel i in., 2011).

Decydującą rolę podczas wypoczynku wydaje się odgrywać możliwość zdystansowania się od 
tematów związanych z pracą. Badania podłużne pokazują, że niedostateczny dystans od zagad-
nień związanych z pracą w trakcie wypoczynku prowadzi do akumulacji emocjonalnych obciążeń 
oraz wyczerpania (Sonnentag, Binnewies, Mojza, 2010). Tym samym nie może dziwić, że możli-
wość dystansowania się od pracy nie tylko pozytywnie oddziaływane na wydajność oraz osią-
gnięcia w pracy, lecz zmniejsza także poziom konfliktu między pracą i rodziną (Sanz-Vergel, 2011)

(Sanz-Vergel, 2011). Z drugiej jednak strony pozytywne doznania i doświadczenia w czasie 
pracy pomagają osiągnąć tego typu zdystansowanie (Demerouti i in., 2012).

Wewnątrz rodziny największymi potencjalnymi barierami w stosunku do procesu wypoczynku 
od pracy są obowiązki domowe oraz zadania opiekuńcze. Tym niemniej nie można uznać, że ak-
tywności te odbierane zostają zasadniczo jako obciążenia (Rook, Zijlstra, 2006). Generalnie kobie-
ty w tych obszarach wykazują większe zaangażowanie niż mężczyźni. Dla nich to gotowość męża 
do uczestnictwa w obowiązkach domowych stanowi często istotny bufor stresu (Saxbe, Repetti, 
Graesch, 2011).

Współczesne możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii (zwłaszcza komunikacyj-
nych) zwiększają w sposób znaczący trwałą „osiągalność” pracownika, utrudniając jego zdystan-
sowanie się od pracy (Park, Fritz, Jex, 2011). Szczególnie w obszarach i środowiskach pracy, w któ-
rych dostrzec można zanikanie fizycznych i temporalnych granic między pracą a czasem wolnym 
lub czasem dla rodziny, znaczenie nabiera wdrożenie i odpowiednie umocowanie kompleksowych 
rozwiązań z zakresu Boundary-Management (zarządzania granicami), dla wsparcia możliwości 
mentalnego rozgraniczenia między oboma sferami funkcjonowania człowieka. Zapewnić to może 
niezbędny poziom dystansu pracownika od tematów związanych z pracą, jako warunku właściwe-
go i niezbędnego wypoczynku oraz regeneracji. Kieruje to naszą uwagę na ważną problematykę 
z tym związaną.

Wzmacnianie granic czy integrowanie obszarów życiowych? 
Boundary Management jako strategia obchodzenia się 
z relacjami między pracą i życiem rodzinnym

Centralne znaczenie w rozważaniach nad zarządzaniem granicami przypisywane jest granicom 
systmów oraz sposobom zachowania i obchodzenia z nimi. Pod angielskojęzycznym, zbiorczym 
pojęciem Boundary Management prowadzone były w ostatnich latach obszerne, wielodyscyplinarne 
badania, które w znacznej mierze dotykały problematyki relacji między systemem „praca“ i „rodzina“.

Boundary Management można opisać jako zbiór przekonań poznawczych i strategii wykorzy-
stywanych przez ludzi do radzenia sobie z krytycznymi granicami między ich różnymi obszarami 
życiowymi (Rothbard, Ollier-Malaterre, 2016). Jako granice rozumiane w tym wypadku są zarówno 
te fizyczne, tzn. przestrzenne i czasowe, jak również poznawcze i relacyjne. Sposób obchodzenia 
się z tym granicami może zasadniczo mieć charakter integracyjny lub separacyjny. Kluczowe dla 
odpowiedniej interpretacji tego typu strategii są – prócz aspektów związanych z samą pracą, jej 
charakterem i organizacją – zagadnienia związane z kontekstem rodzinnym a także osobiste pre-
ferencje oraz własne przekonania poznawcze.

Rozdział pracy od rodziny w ujęciu historycznym
Tradycyjne społeczności wiejskie praktycznie nie znały podziału na pracę i rodzinę. Wręcz prze-

ciwnie, relacje rodzinne są wysoce współzależne, a dzieci stanowią kapitał materialny, ponieważ 
uczestniczą w powszechnym (rolniczym) procesie pracy, a zatem są odpowiedzialne za przetrwa-
nie rodziny (Kağitçibaşi, 2007).

Wraz ze wzrostem poziomu urbanizacji w ramach rewolucji przemysłowej rozpoczyna się stop-
niowy rozdział pracy i rodziny. Ma on związek z przestrzennym rozdzieleniem obu obszarów życia, 
postępującej regulacji czasu przez pracodawców oraz rozwojem płatnej pracy (Rothbard, Ollier-
Malaterre, 2016). Oddzielenie pracy i rodziny kojarzone jest z uprzemysłowieniem form pracy, która 
wymaga teraz – inaczej niż w przypadku tradycji rzemieślniczej, gdzie praca i mieszkanie dotyczy-
ły jednej przestrzeni – wyraźnego rozdzielenia miejsca pracy od zamieszkania. Doprowadziło to 
do redefinicji tradycyjnych interakcji w rodzinie, a tym samym do stopniowego oddzielenia życia 
publicznego i prywatnego. Czasowa struktura życia pracowników została podporządkowana wy-
mogom zakładu pracy i produkcji przemysłowej. Można to zaobserwować na przykładzie pra-
cy zmianowej. Ostatecznie doprowadziło to także do wyraźniejszego podziału obowiązków (mąż 
jako żywiciel rodziny, żona odpowiedzialna za dom i obowiązki domowe) oraz konserwowania 
patriarchalnych struktur w rodzinie. W teorii Talcotta Parsonsa (1951) rozwinięte społeczeństwa 
charakteryzują się ścisłym oddzieleniem pracy od rodziny (Parsons, 1951). W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych coraz częściej kwestionowano zasadność tej separacji jako konstrukcji 
społecznej. Rosnąca dążenia emancypacyjne, zwiększona popularność podwójnych karier w ro-
dzinach, postęp technologiczny czy zmiany w organizacji pracy spowodowały zanikanie bardzo 
ścisłych granic pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym (wolnoczasowym) a także sytuacje 
przenikania się obu obszarów.
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Rodzaje i wyznaczniki granic między pracą i rodziną
Pojawia się pytanie jakie rodzaje i formy granic możemy wskazać w naszym kontekście. Na 

początku należy stwierdzić, że na skutek naszkicowanych procesów rozwojowych, pracujący czło-
wiek nie jest już z góry skazany na istniejące granice, lecz w wielu przypadkach może mieć na nie 
wpływ i sam je (współ)kształtować. Prowadzi to do koegzystencji takich sytuacji, w których mamy 
do czynienia w dużej mierze ze sztywnymi granicami z takimi, w których możemy obserwować 
daleko idącą integrację obu obszarów życiowych.

Boundary Management jest zatem nie tylko zadaniem indywidualnym, lecz również zobowiąza-
niem dla organizacji. To właśnie organizacje ostatecznie tworzą warunki ramowe pozwalające na 
elastyczne obchodzenie się zatrudnionych z granicami. W tym kontekście można wskazać na takie 
warunki ramowe, które czynią granice bardziej przepuszczalnymi. Jako przykład wymienić można 
wprowadzenie elastycznego czasu pracy czy rozwój pracy zdalnej (home office). Z drugiej strony 
można wskazać takie decyzje organizacji, które pomagają wzmocnić i usztywnić granice, jak np. 
granice dostępności telefonicznej pracowników.

Obserwując możliwe typy takich granic z reguły wymienia się granice fizyczne (przestrzeń, 
czas), granice zachowaniowe i mentalne (Kreiner, Hollensbe, Sheep, 2009).

Dalej posunięte rozróżnienie granic proponuje J.Ch. Languilaire (2009)1. Zasadniczo wyróżnia 
on granice poznawcze (kognitywne), emocjonalne oraz psychosomatyczne. Te ostatnie dotykają 
problematyki energii oraz obciążenia. Możliwym jest zatem, że zachowanie jednej osoby w sto-
sunku do wymiaru przestrzennego granic ma charakter integracyjny, podczas gdy w odniesieniu 
do sfery poznawczej i emocjonalnej koncentruje się ściśle na wybranym obszarze życiowym (np. 
praca), przejawiając w tym wypadku jednocześnie strategię separacyjną. Zmiana granic prowadzi 
przy tym zawsze do zmian w funkcjonowaniu całego systemu (Kossek, Thompson, Lautsch, 2015).

Osoby przyjmujące strategię separacyjną postrzegają pracę i rodzinę jako całkowicie oddzie-
lone od siebie obszary życiowe (Kreiner, Hollensbe, Sheep, 2009). Strategia taka uzewnętrznia 
i podkreślana bywa przez zachowania o charakterze częściowo symbolicznym, w trakcie których 
przejście z jednego obszaru do drugiego dodatkowo jest podkreślane (np. ubranie, oddzielne kon-
ta mailowe, numery telefonów etc.)

Osoby przyjmujące raczej strategie integracyjne, skłaniają się do zacierania i rozmywania gra-
nic. W ich zachowaniach znaleźć to może odzwierciedlenie w przenoszeniu kontaktów społecz-
nych z pracy do życia prywatnego czy też załatwianiu spraw zawodowych, związanych z pracą, 
w otoczeniu domowym. Wspomnieć jednak trzeba, że to praca, jej charakter i organizacja w tym 
wypadku wyznaczają zakres i warunki, w jakich realizowane mogą być indywidualne preferencje 
w kontekście strategii integracyjnych lub separacyjnych.

W odniesieniu do stabilności granic oraz odpowiednich preferencji i typów zachowań ostat-
nie badania wskazują, że przynajmniej pod względem zachowania stabilność granic jest wyraźnie 
niższa niż się powszechnie uważa. Oczywiste jest to, że to sposoby zachowań silniej muszą się 
dopasowywać do zmieniających się okoliczności zewnętrznych niż preferencje. Boundary Mana-
gement rozumiany może być jako rodzaj indywidualnej strategii, która pozostaje przez dłuższy 
czas stabilna, o ile zewnętrzne uwarunkowania ramowe pozostają niezmienione (por. Ollier-Mala-
terre, Rothbard, Berg, 2013). W takim stopniu, w jakim zmieniają się zewnętrzne okoliczności (np. 
zmiana struktury rodziny przez urodzenie dziecka), zmieniają się również strategie obchodzenia 

1  cyt. za Rothbard, N. P., & Ollier–Malaterre, A. (2016). Boundary management…

się z granicami pomiędzy obszarami życiowymi. Najnowsze badania metodami ESM pokazują 
ponadto, że tego typu strategie mogą wykazywać wysoki stopień adaptacyjności, odpowiadając 
na wymogi różnych obszarów życiowych oraz życiowych sytuacji.

Boundary Management a kontrola
Jednym z najistotniejszych aspektów podnoszonych przez boundary management jest poziom 

kontroli posiadanej przez jednostki. Odnosi się to zarówno do ram organizacyjnych, jak i indywidu-
alnych kompetencji z zakresu zarzadzania sobą. Im luźniejsze, bardziej przepuszczalne są „obiek-
tywne” granice, tym wyższe są wymagania wobec strategii samo-zarządzania. Zaproponowany 
przez E. Kossek i współpracowników kwestionariusz Work-Life-Indicator pozwala na wyodręb-
nienie na podstawie analizy skupień sześciu indywidualnych wzorców zachowań właściwych dla 
obchodzenia się z granicami między pracą i rodziną, które zestawiono w poniższej tabeli (Kossek, 
Lautsch, Eaton, 2005).

Tabela 1. Wzorce obchodzenia się z granicami między pracą i życiem rodzinnym

Nazwa wzorca Opis

wojownik pracy
(work warrior)

Wykazuje niewielki poziom kontroli między obszarami życiowymi, skoncen-
trowany na pracy; niewielki poziom identyfikacji z rodziną, zachowania asy-
metryczne – sytuacje sporne między obszarami zawsze będą rozstrzygane 
na korzyść pracy, nigdy odwrotnie.

przytłoczony reaktor
(overwhelmed reactor)

Wykazuje niewielki poziom kontroli między obszarami życiowymi, podwyż-
szony poziom identyfikacji z rodziną i pracą, ponadprzeciętny poziom za-
kłóceń (przerw) w obu obszarach życiowych (work–nonwork)

strażnik rodziny
(family guardians)

Wykazuje niewielki poziom kontroli między obszarami życiowymi, podwyż-
szony poziom identyfikacji z rodziną i pracą, ponadprzeciętny poziom za-
kłóceń (przerw) w pracy na rzecz spraw rodzinnych, nie dopuszcza aktyw-
ności związanych z pracą w rodzinie. 

miłośnik połączenia
(fusion lover)

Wykazuje wysoki poziom kontroli między obszarami życiowymi, bardzo wy-
soki poziom identyfikacji z rodziną i pracą, ponadprzeciętny poziom zakłó-
ceń (przerw) w obu obszarach życiowych (work–nonwork); wyraźna prefe-
rencje do integrowania pracy i życia prywatnego.

rozdzielacz
(divider)

Wykazuje wysoki poziom kontroli między obszarami życiowymi, wysoki po-
ziom identyfikacji z pracą i raczej wysoki z rodziną, niski poziom zakłóceń 
(przerw) w obu obszarach życiowych (work–nonwork); wyraźna separacja 
pracy i życia prywatnego.

eklektyk wolnoczasowy
 (nonwork-eklektics)

Wykazuje wysoki poziom kontroli między obszarami życiowymi, wysoki po-
ziom identyfikacji z pracą i raczej niski z rodziną, średni poziom zakłóceń 
(przerw) w obu obszarach życiowych (work–nonwork)

 
Badania pokazują, że tego typu stawianie granic bardzo silnie uzależnione jest od indywidual-

nych preferencji w tym preferowanych systemów wartości. Ponadto istotną rolę odgrywa zdolność 
do stawiania i utrzymywania granic. Reprezentowane często w starszych badaniach wyobrażenia, 
że sztywniejsze i wyraźniejsze granice miedzy obszarami życiowymi są sytuacją korzystniejszą, 
podczas gdy granice nieostre mają negatywny wpływ zarówno na zdrowie psychiczne jak i różnie 
pojmowaną równowagę między pracą i rodziną, nie znajdują potwierdzenia w aktualnie prowadzo-
nej debacie. Dużo sensowniejszym wydaje się dzisiaj kierunek interpretacyjny poszukujący odwołań 
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do teorii dopasowania człowiek–środowisko (person-environmental fit-theory) oraz możliwości szu-
kania indywidualnych rozwiązań właściwych dla osobowości, indywidualnych systemów wartościo-
wania, struktury i dynamiki rodziny przy uwzględnieniu właściwości organizacyjnych obszaru pracy.

Powyższa konstatacja po raz kolejny powiązana jest z postulatem odpowiedniego dostoso-
wania metod badawczych, w szczególności szerokiego stosowania metod próbek doświadczeń 
(ESM), pozwalających nie tylko na ujęcie każdorazowych preferencji oraz raczej statycznych wła-
ściwości otoczenia, lecz również na eksplorację oraz weryfikację indywidualnych strategii zacho-
waniowych wraz z ich bezpośrednimi oddziaływaniami na system pracy i rodziny.

Praca i rodzina? Jaką rolę odgrywa jednostka?
Zaczącym deficytem dotychczas prowadzonych prac badawczych jest dość powszechne za-

kładanie daleko idącej homogeniczności obszaru poza–pracowego. Tymczasem w wymiarze wol-
noczasowym czy też prywatnym mamy do czynienia z bardzo różnymi, często przeciwstawnymi 
zadaniami, potrzebami czy też skłonnościami, które same w sobie mogą stanowić potencjalne źró-
dło konfliktów. D. T. Hall razem z zespołem badawczym rozwinął wielowymiarowy kwestionariusz 
tematyzujący różne obszary i zainteresowania życiowe w obszarze poza pracą. Autorzy rozróżnili 
w nim zasadniczo osobiste zaangażowanie w życiu poza–pracą w odniesieniu do rodziny oraz 
(pozapracowe) uczestnictwo w życiu społecznym (wspólnocie). 

Rola różnic międzypłciowych 
Tradycyjnie ściśle związane z problematyką rodzinną jest zagadnienie różnic międzypłciowych. 

Przy uwzględnieniu teorii ról społecznych oraz tradycyjnego podziału obowiązków oczekiwać moż-
na, że tradycyjne role płciowe w dalszym ciągu silnie determinują indywidualne doświadczenia oraz 
oczekiwania. Wydaje się naturalnym, że wychodzące od codziennej obserwacji stanowiska skłonne 
są przypisywać wyższym poziom konfliktu u aktywnych zawodowo kobiet niż u mężczyzn.

Z drugiej jednak strony role społeczne dzisiaj odznaczają się wysoką dynamiką. W rodzinach 
dwu-karierowych (dual-career-family) tzw. tradycyjny podział pracy nie znajduje zastosowania. 
Odpowiednio, wraz z dostrzegalnym wzrostem tego typu związków, obserwuje się malejące zna-
czenie różnic międzypłciowych w kontekście równowagi życia rodzinnego. W niedawnych bada-
niach (2016) weryfikowano wpływ płci na zmienne: inwestycje czasowe, postawy oraz konflikty 
między pracą a życiem rodzinnym (Leslie, Manchester, Kim, 2016).

W odniesieniu do inwestycji czasowych stwierdzono, że mężczyźni inwestują więcej czasu 
w czynności zawodowe. Uznaje się to za jeden (choć jedyny) powód wyjaśniający istniejące różni-
ce wynagrodzeniowe. Tego typu obserwacje dotyczą także aktywności zawodowych wymagają-
cych wysokich kwalifikacji (np. w obszarze badawczym). Kobiety inwestują więcej czasu w prace 
rodzinne, jeśli nawet udział w nich mężczyzn stosunkowo wzrósł. Te z kolei efekty uzależnione 
są od nastawienia par. Kobiety reprezentujące postawy egalitarystyczne razem egalitarystycznie 
nastawionymi mężami poświęcają relatywnie mniej czasu na prace rodzinne niż ma to miejsce 
w tradycjonalistycznie zorientowanych związkach i to niezależnie od tego, jak bardzo mężczyzna 
angażuje się w prace rodzinne.

Konflikty wynikające ról dostrzec można bardziej u kobiet, ponieważ to one angażując się silnie 
w życie zawodowe naruszają normy tradycyjnego rozumienia podziału ról oraz stereotypowego 
ich postrzegania. Kwestia postaw prorodzinnych w kontekście płci nie daje w badaniach bazują-
cych w przeważającej mierze na samoopisach jednoznacznego obrazu. Prowadzi to to ustalenia 
pozornie paradoksalnej sytuacji: kobiety wprawdzie poświęcają mniej czasu na pracę zawodową, 
inwestując go więcej w sprawy rodzinne, jednak w swoich postawach nie są mniej zorientowane 

na pracę niż mężczyźni. Autorki badań tłumaczą odkryte prawidłowości tym, że kobiety zorien-
towane na życie zawodowe oraz mężczyźni zorientowani na życie rodzinne dostosowują się do 
społecznych oczekiwań dopasowując swoje zachowania do obowiązujących tradycyjnych stereo-
typów. W sumie jednak należy stwierdzić, że różnice międzypłciowe są na dużo niższym poziomie 
niż można by oczekiwać. Wprawdzie w niedawno publikowanej metaanalizie bazującej na przeszło 
350 badaniach udokumentowano, że mężczyźni faktycznie poświęcają więcej czasu na sprawy 
zawodowe, a kobiety więcej na sprawy rodzinne, jednak występowanie konfliktów u obu płci pra-
wie w ogóle się nie różni.

Psychospołeczne formy interwencji w pracy i rodzinie
Jak już sygnalizowaliśmy, liczba opracowań badawczych analizujących działania interwencyjne 

jest uderzająco mała. Jedne z aktualnych przeglądów literatury przytacza zaledwie 16 badań, któ-
re ukierunkowane zostały na redukowanie konfliktów oraz przyczynienie się do poprawy zdrowia 
i dobrostanu zatrudnionych (Hammer i in., 2011). Niezależnie od tej liczby referowane podejścia 
ograniczają praktycznie wyłącznie do analizy działań przedsiębiorców podejmowanych w celu po-
prawy warunków pracy. Praktycznie nie ma badań podejmujących problematykę możliwości dzia-
łań interwencyjnych na poziomie rodziny. Tym samym jako zupełnie niezagospodarowany obszar 
analiz jawią się działania wspierające rodziny, np. w formie oddziaływań o charakterze coachingo-
wym, mogącym wspierać system rodzinny przez wyposażenie go w kompetencje samoregulacyj-
ne w zakresie świadomego zarządzania granicami, organizacji rodzinnych zadań czy negocjowania 
wspólnych, rodzinnych celów i przez to optymalizacji równowagi między pracą a rodziną. Jako 
szczególne przydatne w tym kontekście postrzegać można formy coachingowej pracy z rodziną, 
szczególnie takie, które w sposób szczególny dopasowane zostały do budowania balansu między 
praca i rodziną, które opisane zostają w dalszej części niniejszej książki2.

Z uwagi na opisane powyżej braki w dalszej części przegladu koncentrować się będziemy na 
badaniach dotyczących wyłącznie obszaru pracy i zakładu pracy.

Proponowane działania po stronie pracodawców są stosunkowo szerokie. W pierwszej linii 
podkreślają one znaczenie alternatywnych form i sposobów organizacji pracy czy też wprowadza-
nia tzw. pracy zdalnej (home-office), przeobrażeń procesów pracy mających na celu uelastycz-
nienie planów pracowniczych, udostępnianie działań wspierających organizacje życia rodzinnego 
(np. żłobki, przedszkola pracownicze). Mogą także dotyczyć modyfikowania postaw i zachowań 
współpracowników, w szczególności przełożonych, w kierunku uwrażliwienia oraz lepszego 
uwzględniania sytuacji rodzinnej pracowników.

Kluczowym pytaniem wiązanym z oddziaływaniem wymienionych środków jest zawsze problem 
kosztów dla przedsiębiorstwa, względnie problematyka relacji kosztów oraz zysków, tj. wykazania, 
czy i w jaki sposób zastosowane środki przekładają się na zysk oraz w jaki sposób można to zmierzyć.

Stosunkowo niewielka liczba tego typu badań pokazuje jednak, że zdecydowana większość 
działań interwencyjnych w tym obszarze z reguły odwołuje się do intuicyjnych prób wyjaśnień 

2  Punktem wyjścia dla takich podejść mogą być koncepcje oraz modele wykorzystania coachingu w pracy z rodzinami. W kra-
jowej literaturze na uwagę zasługują w tym wypadku pionierskie opracowania dotyczące stosowania coachingu w obszarze 
działań społecznych realizowane przez zespół badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Surzykiewicz J., 
Kulesza M. (red.), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, 
Difin, Warszawa 2013; M. Kulesza, J. Surzykiewicz (red.). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia 
osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin 2013) oraz – w szczególności – koncepcja coachingu rodzinnego 
naszkicowana przez M. Kuleszę (Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., 
Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.)



62 Family Balance Coaching – Wybrane stanowiska oraz podejścia badawcze w obszarze równoważenia życia rodzinnego i zawodowego Family Balance Coaching – Wybrane stanowiska oraz podejścia badawcze w obszarze równoważenia życia rodzinnego i zawodowego 63

i interpretacji rzeczywistości, posługują się co najwyżej przekonaniami bazującymi na codziennej 
obserwacji oraz wybiórczych doświadczeniach jednostkowych, a nie odpowiednio ugruntowaną, 
sprawdzalną wiedzą bazującą na empirycznych dowodach. Typowym popełnianym błędem jest 
niedostateczne uwzględnienie sygnalizowanej wcześniej teorii dopasowania człowiek–środowi-
sko (person-environment-fit-theorie), stanowiącej ważne tło interpretacyjne dla wyjaśniania relacji 
między życiem zawodowym i rodzinnym. Spróbujemy to udokumentować na przykładzie tzw. ela-
stycznego czasu pracy.

Uelastycznienie czasu pracy
Badania nad skutecznością elastycznego czasu pracy są wysoce niespójne. Z jednej strony 

mamy do czynienia z szeregiem prac badawczych ukazujących pozytywny wpływ elastycznego 
czasu pracy na zdrowie i ogólny dobrostan (Costa i in., 2006). Ponadto stwierdza się częścio-
wo pozytywne oddziaływanie na przedsiębiorstwo, przejawiające się wzrostem zaangażowania, 
zwiększeniem wydajności pracy czy obniżeniem absencji pracowników. Z drugiej jednak strony 
wielokrotnie referuje się jednoznacznie negatywne aspekty jak „zagęszczenie” pracy czy niechcia-
ne nadgodziny jako bezpośrednie konsekwencje uelastycznienia czasu pracy. T. D. Allen i L. T. 
Elby w swojej metaanalizie potwierdzają istnienie bardzo słabych i niepewnych efektów (Allen, Eby, 
2016). W szczególności trudno jest jednoznacznie ustalić, w jakim stopniu i czy w ogóle, uelastycz-
nienie czasu pracy przyczynia się do zwiększenia równowagi miedzy praca i życiem rodzinnym. 
Nadmienić wypada, że pod zbiorczym pojęciem „elastyczny czas pracy” kryje się bardzo różno-
rodna grupa propozycji działań, sięgająca od sztywnych interwałów czasowych przy elastycznym 
czasie rozpoczęcia pracy aż po całkowitą rezygnację z kontroli czasu pracy (praca zdalna).

Dla lepszego zrozumienia oddziaływania elastycznego czasu pracy należy w pierwszym kroku wy-
raźnie rozróżnić między dostępnością elastycznych form czasu pracy a ich wykorzystaniem. Zostało 
to stosunkowo niedawno zbadane w Niemczech przy wykorzystaniu metod próbek czasowych (ESM) 
(Spieler i in., 2017). Jedno z pierwszych pytań dotyczyło przy tym siły rozgraniczeń (boundary strength) 
elastycznego czasu pracy. Wyniki pokazały, że zależne od specyfiki dnia wykorzystanie elastycznego 
czasu pracy prowadzi do wyraźniejszego stawiania granic oraz lepszego samopoczucia tego samego 
wieczoru i następnego ranka. Nie udało się jednoznacznie potwierdzić hipotezy, że stosowanie ela-
stycznych godzin pracy prowadzi do mniejszej interferencji obszaru życia rodzinnego na obszar pracy. 
Niemniej jednak korzystanie z elastycznych godzin pracy wydaje się prowadzić do lepszej separacji 
obszarów życia, a co za tym idzie do poprawy możliwości wypoczynku i ogólnego dobrostanu. Po-
nadto badanie wykazało dynamiczny charakter relacji między pracą a rodziną: około połowy różnic 
w korzystaniu z elastycznych godzin pracy stanowiły różnice wewnątrzosobnicze (Spieler i in., 2017). 
Także w tym wypadku dostrzega się istnienie potencjału znaczącej poprawy równowagi między pracą 
a rodziną, w szczególności poprzez wspierania możliwości optymalizacji odpowiedniego wykorzysta-
nia elastycznych przepisów dotyczących czasu pracy, np. poprzez coaching rodzinny.

Praca zdalna – telepraca 
Pierwsze próby wprowadzenia telepracy podjęte zostały w latach 90-tych przez firmę IBM przy 

zapewnieniu odpowiedniej opieki naukowej (Hill i in., 1998). Uruchomienie tzw. wirtualnych biur (vir-
tual offices) wykazało szereg pozytywnych aspektów wpływających na poziom produkcyjności. Zde-
cydowanie mniej jednoznaczne były wnioski dotyczące morale pracowników oraz ich zadowolenia. 
Przeprowadzona w schemacie quasi eksperymentalnym badania pokazały zależność między zado-

woleniem a poziomem kontroli w pracy (Kossek i in., 2017). Szczególne znaczenie mają najwyraźniej 
takie strategie boundary-management, które przeciwdziałają obiektywnemu rozgraniczeniu pracy.

Podsumowując należy zauważyć, że środki zwiększające elastyczność pracy wykazują tylko 
wtedy pozytywne oddziaływania, jeśli odpowiadają na osobiste potrzeby zatrudnionych oraz jeśli 
są oni w stanie poradzić sobie z sytuacją zaniku obiektywnych granic między pracą a nie–pracą, 
w szczególności poprzez zastąpienie ich granicami wirtualnymi, dla zyskania odpowiedniego i nie-
zbędnego dystansu do pracy (por. Kossek, Thompson, Lautsch, 2015).

Wsparcie ze strony instytucji opiekuńczych 
Badania nad efektywnością prorodzinnych oddziaływań organizacyjnych polegających na two-

rzeniu instytucji wsparcia opiekuńczego, w szczególności związanych z opieką nad dziećmi za-
trudnionych, wykazywały stosunkowo niewielki wpływ na zaangażowanie czy zadowolenie z pra-
cy. Kluczowe przy tym było (inaczej niż w przypadku elastycznego czasu pracy) oddziaływanie 
symboliczne tego typu inicjatyw. W tym wypadku znaczenie wydaje się mieć nie samo korzystanie 
z nich, ale świadomość dostępności tego typu rozwiązań oraz podejmowanych przez pracodawcę 
starań (Butts, Casper, Yang, 2013).

Rola przełożonych – szkolenia z zakresu zachowań wspierających rodziny 
dla kadry zarządzającej

W szeregu przeprowadzonych badań dotyczących strategii interwencyjnych podejmowano proble-
matykę znaczenia postaw przełożonych na budowanie równowagi między życiem rodzinnym i zawodo-
wym. W szczególności próbowano sprawdzić, czy odpowiednie przeszkolenie (trening) kadry zarządczej 
ma wpływ na poprawę wsparcia rodzin. Uzyskane wyniki potwierdziły wzrost zaangażowania, obniżenie 
poziomu gotowości do odejścia z miejsca pracy czy poprawę samooceny stanu zdrowia w odniesieniu 
do tych osób, które raportowały wysoki poziom konfliktów praca–rodzina (Hammer i in., 2011).

Amerykańska sieć „praca, rodzina, zdrowie” przeprowadziła w ostatnich latach cykl badań nad 
oddziaływaniami interwencyjnymi mających na celu zwiększenie poziomów swobody w struktu-
ryzacji procesów pracy. Zaproponowany pakiet rozwiązań integrujących pracę i rodzinę (program 
STAR) ukierunkowany został na analizowanie/modyfikowanie funkcjonujących procesów i praktyk 
w pracy, mające na celu przyjazną rodzinie organizację czasu i przestrzeni pracy. Prowadzone 
w ramach programu treningi nastawione zostały z jednej strony w na modyfikacje wspierających 
rodziny zachowań przełożonych, z drugiej, na szkolenie umiejętności pracowników w zakresie 
reflektowania kompatybilności sytuacji w pracy oraz uwarunkowań rodzinnych (Kelly i in., 2014). 
Podjęte działania wykazały pożądane efekty (nawet jeśli niezbyt silne). Jako istotne referowano 
ponadto ograniczenie niepożądanych postaw i sytuacji (np. nadgodziny).

Z metodycznego punktu widzenia na uwagę zasługują badania ewaluacyjne cyklu szkoleń dla 
pracowników zmianowych mających na celu poprawę ich poziomu zdrowia i ogólnego dobrostanu. 
Wyniki badania pokazały wyraźne zmniejszenie się skali konfliktów między praca i rodziną. Integracja 
elementów treningu kompetencji społecznych z włączaniem rodzin zainteresowanych, w szczególno-
ści ich małżonek (w badanej grupie występowali wyłącznie mężczyźni) wykazywała bardzo dużą sku-
teczność. Obserwowalne efekty wyjaśniano przede wszystkim zwiększeniem kompetencji systemu 
rodzinnego w zakresie rozwiązywania konfliktów. Podkreślić należy przy tych badaniach, że stanowiły 
one pierwszą próbę ujęcia skuteczności działań włączających rodziny w działania treningowe ukierun-
kowane na budowanie równowagi miedzy praca i życiem rodzinnym.
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Procesowy model relacji między pracą i rodziną: 
model przepływów/przekroczeń (spillover/crossover) 
A. B. Bakkera oraz E. Demeroutiego.

Na początku tego rozdziału sygnalizowaliśmy niedostateczną orientację systemową w docie-
kaniach badawczych nad równowagą między pracą i życiem rodzinnym. W przeważającej części 
dotychczasowych opracowań mamy do czynienia z ograniczaniem się do płaszczyzny indywidual-
nej. Oznaczało to, że z reguły to pracownicy stanowiły jedyne źródło danych na temat możliwych 
konfliktów (lub też korzyści) w relacjach obu sfer aktywności. Inne osoby, w szczególności partne-
rzy życiowi, nie byli z reguły uwzględniani.

Model spillover/crossover A. B. Bakkera oraz E. Demeroutiego stanowi próbę odejścia od tej 
sytuacji poprzez badanie nie tylko relacji między różnymi obszarami życiowymi jednej osoby, lecz 
również między osobą a jej najbliższym otoczeniem (por. Bakker, Demerouti., 2013). W ten sposób 
w polu widzenia badaczy znaleźć się mogą również np. zagadnienia oddziaływania różnych aspek-
tów środowiska pracy na poczucie dobrostanu partnerów w środowisku rodzinnym.

Centralnymi elementami modelu stosowanymi przez autorów są pojęcia przepływów (spillover) 
i przekroczeń (crossover). Spillover (przepływanie) definiowane jest jako zjawisko wewnątrzoso-
bowe, oddające proces transmitowania doświadczeń, przeżyć, zachowań czy nastrojów jednego 
obszaru życiowego na inny. Crossover (przekraczanie) natomiast odnosi się do tego rodzaju trans-
misji z jednej osoby na inne, blisko z nią związane. Badacze rozróżniają przy tym zasadniczo po-
zytywne i negatywne formy przepływów (spillover), przy czym jako negatywne efekty wymieniane 
są z reguły wymagania świata pracy.

M. Westman proponuje natomiast rozróżnienie trzech głównych form przekraczania (crossover). 
Wyróżnia w ten sposób bezpośrednie oddziaływania procesów empatycznych przez przenoszenie 
stanów afektywnych (affective states), przez wspólne przeżywanie/doświadczanie stresu czy jak rów-
nież przez oddziaływania pośrednie (np. przekładanie się stresu na interakcje i komunikacje między 
partnerami). Negatywne stany afektywne kojarzone z negatywnymi przeżyciami i doświadczeniami 
podczas pracy, utrwalane zostają w czasie wolnym (pozapracowym) (negatywny przepływ, spillo-
ver), przekładając się w powiązaniu np. z mało elastycznymi formami zachowań, podkopywaniem 
społecznym, wrogimi procesami interakcji małżeńskimi (hostile marital interactions (por. Matthews, 
Conger, Wickrama, 1996)), czy też niedostatecznym wsparciem społecznym, na relacje z partnerem. 
Badania potwierdzają, że pary obciążone sytuacjami stresowymi przejawiają wysoki poziom nega-
tywnych interakcji. Uzależnieni od pracy (workoholic) wykazują ponadprzeciętnie często wyraźnie 
zredukowaną gotowość do wspierania partnera (Bakker, Demerouti, Burke, 2009). Podobne związki 
obserwować można na płaszczyźnie motywacyjnej. I tak w badaniach nauczycieli ustalono, że ob-
niżenie poziomu zaangażowania w pracy współwystępuje z obniżeniem się gotowości do zaanga-
żowania w związek małżeński (partnerski) (Bakker, Schaufeli, 2000). Innymi obserwowalnymi, nega-
tywnymi efektami może być wypalenie zawodowe (burnout) (Westman i in., 2008), stany depresyjne 
(Howe, Levy, Caplan, 2004), problemy zdrowotne (Westman i in., 2008) czy też niezadowolenie ze 
związku (małżeńskiego) (marital dissatisfaction) (Vinokur, Hamilton, Roziner 2004).

Prócz opisanych, negatywnych efektów podkreśla się również możliwe pozytywne oddziaływania 
(zarówno w przypadku przepływu (spillover) jak i przekraczania (crossover)). W japońskich badaniach 
podłużnych sprawdzano, w jaki sposób uzależnienie od pracy (workoholism) i zaangażowanie w pra-
cę przekłada się na rodzinę i związek małżeński (partnerski). Wyniki prowadzonych prac potwierdzają 
istnienie zarówno negatywnych zależności uzależnienia od pracy jak i pozytywne efekty crossover 
zaangażowania w pracy przy odpowiednim poziomie empatii poznawczej – np. w sytuacji, gdy part-

nerzy są w stanie przyjmować perspektywę drugiej strony. Innymi efektami pozytywnymi w relacjach 
partnerskich jest poziom ogólnego zadowolenia z życia czy witalności (Bakker, Demerouti, 2013).

Jako problematyczne w opisywanym modelu uznać należy, że wprawdzie pozwala on na wyod-
rębnienie różnych form przekraczania (crossover) obszaru praca–rodzina i uwzględnienie różnych 
kierunków oddziaływań w relacji z partnerem (jednostronnie od jednego partnera do drugiego lub 
obustronnie), jednak w odniesieniu do przepływów intraosobowych (spillover) przewiduje jedyne kie-
runek oddziaływań, wychodzący wyłącznie od obciążeń i zasobów w środowisku pracy.

Rysunek 2  Model przepływów/przekroczeń (spillover/crossover) między pracą i rodziną A. B. Bakkera oraz 
E. Demeroutiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013). The spillover-crossover model. 
In J. G. Grzywacz, E. Demerouti, J. G. Grzywacz & E. Demerouti (Eds.), New frontiers in work and family rese-
arch. (pp. 55-70). New York, NY, US: Psychology Press.

Pytanie czy i jak dalece (pozytywne) zasoby środowiska rodzinnego i sytuacji rodzinnej przekłada-
ją się na sytuację pracy nie znajdują odzwierciedlenia w opisywanym, procesowym modelu. Pomimo 
tego stanowi on ważne tło interpretacyjne oraz punkt wyjścia, do badania mechanizmów równowa-
żenia życia rodzinnego zawodowego (przy postulowanym uzupełnieniu go o ścieżkę oddziaływa-
nia elementów środowiska rodzinnego na procesy pracy. Procesowy charakter modelu podkreśla 
szczególną przydatność metod opartych na pobieraniu próbek doświadczeń (experience-sampling 
method). Wykorzystywane w ich trakcie analizy wielopoziomowe (multilevel analysis) pozwalają na 
wyodrębnienie oddziaływań raczej stabilnych właściwości środowiskowych oraz osobowych. 
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Zasoby rodzinne w budowaniu równowagi  
między życiem rodzinny i zawodowym 
 

Marta Kulesza

Wstęp
Niniejsza publikacja porusza dwa istotne z pedagogicznej perspektywy obszary: pierwszy to 

koncepcja zasobów rodzinnych, drugi to równoważenie życia rodzinnego i zawodowego. W opra-
cowaniu szczególne miejsce poświęcone zostanie refleksjom dotyczącym wykorzystania koncep-
cji zasobów rodzinnych w procesie równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. 

W ostatnim czasie coraz częściej do psychologii rodziny, psychologii zdrowia, poradnictwa 
rodzinnego, psychoterapii, coachingu wprowadza się pojęcie zasobów rodziny. Dotychczas było 
ono utożsamiane głównie z obszarem ekonomii , stopniowo, powoli, nie bez oporów, zakorzenia 
się w obszarze oddziaływań psychopedagogicznych. Termin zasoby rodzinne wiąże się z huma-
nistycznym spojrzeniem na drugiego człowieka, podkreśleniem jego potencjałów, predyspozycji, 
sprawczości. Stanowi uzupełnienie do silnie zakorzenionego w obszarze psychoterapii, porad-
nictwa pedagogicznego, psychologicznego podejścia patogenetycznego, które podchodzi do 
jednostki z perspektywy jej trudności, problemów, zaburzeń. Jednocześnie pozwala spojrzeć na 
rodzinę z perspektywy systemowej, uwzględniając jej powiązania ze światem zewnętrznym, zako-
rzenienie w kulturze, normach, wartościach. 

Podmiotowe podejście do jednostki i rodziny charakterystyczne dla koncepcji zasobów rodzin-
nych dominuje również w dyskursie dotyczącym równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. 
Coraz częściej autorzy odchodzą od dualistycznego, wykluczającego się wzajemnie, skoncen-
trowanego wokół konfliktu spojrzenia na rodzinę i pracę. Jednocześnie temat równoważenia tych 
dwóch kluczowych w życiu rodziny i jednostki obszarów życia jest z uwagi na dynamizm zmian 
ówczesnego świata coraz bardziej aktualny i potrzebny. Związane jest to m.in. ze zmieniającymi 
się wymaganiami w obu obszarach, wielokrotnie podkreślanym zacieraniem się granic między nimi 
oraz nieuchronnym przenikaniem się ról tradycyjnie im przypisywanym. Jednocześnie sama praca 
już dawno przestała być wyłącznie źródłem zabezpieczenia materialnego, kojarząc się dużo czę-
ściej z możliwością samorozwoju, satysfakcji życiowej, aspiracji. Sytuacja taka prowadzi do coraz 
intensywniejszego przenikania się czy wręcz konkurowania ze sobą sfery aktywności zawodowych 
oraz osobistych, możliwego zacierania się granic między nimi oraz nieuchronnych trudności z tym 
związanych. Widoczne staje się to zwłaszcza w przypadku systemu rodzinnego, który – jak się wie-
lu wydaje – postrzegany jest niejednokrotnie jako trudny do pogodzenia ze swobodną realizacją 
aktywności zawodowych (Kulesza&Kulesza, 2017, s.7). 

Dalsza część opracowania poza definicyjną charakterystyką pojęcia rodzinne zasoby będzie się 
koncentrować na obszarze wsparcia psychospołecznego oraz analizie istoty relacji między sferą 
funkcjonowania zawodowego i rodzinnego. Przedstawiona zostanie koncepcja pracy psychopeda-
gogicznej, która jednoznacznie oddziela się od konfliktowego postrzegania relacji praca – rodzina 
a w zamian podkreśla możliwość pozytywnego oddziaływania obu sfer funkcjonowania człowieka.

Zasoby rodzinne – próba definicyjnego ujęcia 
„Rodzinne zasoby to zespół wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych elementów środowiska 

rodzinnego jednostki sprzyjających jej rozwojowi. Na rodzinne zasoby składają się zarówno indy-
widualne zasoby poszczególnych członków rodziny, systemowe zasoby, materialne zasoby, jak 
i zewnętrzne systemy wsparcia rodziny. Termin ten w ujęciu procesualnym odnosi się również do 
odkrywania, wykorzystania, umacniania zasobów, a w ślad za tym do pogłębiania samoświadomo-
ści członków rodziny na temat istnienia tych rodzinnych zasobów i możliwości ich wykorzystania 
w życiu codziennym” (definicja własna, Kulesza, 2017). 

 Termin zasoby rodzinne ukazuje inne spojrzenie na diagnozę sytuacji, warunków i możliwości roz-
wojowych jednostki i rodziny. Odchodzi od koncentracji na zaburzeniach funkcjonowania systemu 
rodzinnego, a zwraca się w stronę pozytywów, zasobów, empowermentu, potencjałów i kapitałów. 

Jednocześnie większość autorów zajmujących się koncepcją zasobów podkreśla dużą su-
biektywność tego terminu oraz nierozłączne powiązanie z kontekstem i indywidualnym odbiorem 
jednostki. Franz Nestmann uważa zatem, że „wszystko, co jest dla danej jednostki w konkretnej 
sytuacji cenne i/lub odbierane jest przez nią jako pomocne i wspierające, może być traktowane 
jako zasób” (Nestmann, 1996). Ute Willutzki, definiując pojęcie zasobów, posiłkuje się wielopłasz-
czyznowym i szerokim rozumieniem tego zagadnienia, zakłada, że „zasoby odgrywają centralną 
rolę w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz kryzysami życiowymi, a co za tym idzie od 
ich dostępności i wykorzystania zależy nasze psychiczne i fizyczne zdrowie, jak i samopoczucie 
(…) Zasoby to potencjały (osobiste danej jednostki, ale również związane z jej społecznym oto-
czeniem), których zastosowanie umożliwia rozwój i przetrwanie” (Willutzki, 2003). Jednocześnie 
decyzja o tym, co w danej sytuacji jest zasobem, zależy od subiektywnej interpretacji jednostki, jej 
potrzeb, motywów, konkretnego celu. 
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Uwzględniając instrumentalny charakter zasobów, w tym zasobów rodzinnych, oraz ich su-
biektywność, można wyróżnić trzy uniwersalne (niezależnie od rodzaju zasobów) płaszczyzny de-
finicyjne:

 • zorientowanie na zadanie – skuteczność zasobów nie ma charakteru uniwersalnego. Ich 
efektywność zależy zawsze od konkretnego zadania, czy też problemu. 

 • funkcjonalność – zasoby mają za zadanie wesprzeć jednostkę na drodze realizacji jej celów, 
potrzeb, pragnień. 

 • ocena i przypisywanie sensu – potencjały osobiste, rodzinne, zewnętrzne zyskują miano za-
sobów dopiero w procesie ich subiektywnej oceny przez konkretną jednostkę i przypisaniu 
im wartości (Herriger, 2010). 

Pod pojęciem zasoby rodziny można zatem rozumieć wszystkie pozytywne osobiste, systemo-
we i środowiskowe potencjały rodziny i poszczególnych jej członków, które służą do:

 • zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • realizacji charakterystycznych dla danego wieku lub cyklu rodziny zadań,
 • przezwyciężenia pojawiających się trudności,
 • realizacji długoterminowych celów systemowych i indywidualnych,
 • wzmacniania poczucia przynależności i tożsamości społecznej,
 • zapewnienia poczucia kontroli i sprawczości oraz odpowiedzialności za własne życie i po-
stępowanie (Herriger, 2010), 

Najbliższe rozważaniom dotyczącym równoważenia życia zawodowego i rodzinnego jest wie-
lopłaszczyznowe pojęcie zasoby rodzinne, które ma swoje korzenie w podejściu systemowym, 
według którego dany system, w którym funkcjonuje jednostka, należy traktować jako całość, 
uwzględniając zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne relacje. W tej perspektywie zasoby rodzinne 
obejmują zarówno indywidualne zasoby poszczególnych członków rodziny, systemowe zasoby, 
materialne zasoby, jak i zewnętrzne systemy wsparcia rodziny.

Najszerszą klasyfikację zasobów rodzinnych opartą na metaanalizie literatury przedmiotu prze-
stawili Anna Masten i Matthew Reed. Wydzielili oni następujące grupy:

 • bliską więź przynajmniej z jednym rodzicem,
 • styl wychowania (jasne struktury, normy, przewidywalność, wsparcie ze strony rodziców),
 • dobry klimat rodzinny,
 • jasną organizację środowiska domowego,
 • wyższe wykształcenie rodziców,
 • optymizm poszczególnych członków rodziny,
 • poczucie humoru,
 • zaangażowanie rodziców w edukację dzieci,
 • dobry status socjoekonomiczny,
 • bliskie relacje z innymi prospołecznymi strukturami społecznymi (Masten, Reed, 2002).

Klasyfikacja Mastena i Reeda jest przykładem wielopłaszczyznowego podejścia. Autorzy 
uwzględnili zarówno indywidualne cechy poszczególnych członków rodziny, jak i zasoby systemo-
we/relacyjne odzwierciedlające sposób wzajemnych relacji. Podkreślili również znaczenie zasobów 

ekonomicznych oraz zakorzenienia rodziny w strukturach lokalnych i środowiskowych. Oznacza 
to, że o jakości życia rodzinnego i odbiorze rodziny jako zasobu nie decyduje tylko jakość relacji 
między poszczególnymi członkami, lecz także uwarunkowania osobowościowo-temperamental-
ne, umiejętności, kompetencje każdej z osób i powiązanie rodziny ze strukturami zewnętrznymi. 
Z punktu widzenia pracy z rodziną szczególnie istotne jest nie tylko wskazanie i wzmacnianie relacji 
wewnątrzrodzinnych, ale przede wszystkim relacji z otoczeniem lokalnym i pozostałymi struktu-
rami społecznymi. Traktowanie rodziny jako części szerszego systemu stwarza nowe możliwości 
identyfikowania, wykorzystywania zasobów środowiskowych, a co za tym idzie – wsparcia rodziny 
w rozwijaniu korzystnego dla rozwoju poszczególnych jej członków środowiska.

W konkluzji wielopłaszczyznowe ujęcie zasobów rodziny uwzględnia się zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne zasoby rodzinne. W tej pierwszej kategorii znalazły się różne czynniki określone 
jako indywidualne, systemowe i ekonomiczne (Kulesza, 2016b). Drugą kategorię wypełniają ze-
wnętrzne zasoby formalne i nieformalne. Przedstawia to poniższy schemat (Kulesza, 2016a).

Schemat 1. Klasyfikacja zasobów rodzinnych

Zasoby

zasoby rodzinne

wewnętrzne zasoby rodzinne zewnętrzne zasoby rodzinne 

indywidualne:
•  wykształcenie 

rodziców i in-
nych członków 
rodziny;

•  inteligencja;
•  pewność siebie;
•  poczucie hu-

moru;
•  optymizm;
•  poczucie  

kontroli;
•  umiejętności 

prospołeczne; 
•  stan zdrowia;
•  system war-

tości;
•  odporność  

na stres; 

systemowe:
•  rytuały rodzinne;
•  tradycje rodzinne;
•  więzi emocjonalne;
•  umiejętności 

rozwiązywania 
problemów;

•  zdolności  
adaptacyjne;

•  dobra  
komunikacja;

•  dobry klimat 
rodzinny;

•  zaangażowanie 
w życie rodzinne;

•  struktura rodziny;
•  style wychowania;
•  zaufanie; 
•  wartości;

ekonomiczne:
•  warunki  

mieszkaniowe; 
•  dochód; 
•  wyposażenie  

mieszkania;

zasoby nieformalne:
•  relacje i więzi 

z sąsiadami; 
•  relacje z przyjaciółmi;
•  relacje z dalszą 

rodziną;
•  relacje z grupą  

rówieśniczą;
•  sieć kontaktów 

ze społecznością 
lokalną; 

zasoby formalne
•  realne i potencjal-

ne powiązania  
ze szkołą; 

•  realne i poten-
cjalne powiązania 
z policją;

•  realne i poten-
cjalne powiązania 
z organizacjami 
pozarządowymi;

•  realne i poten-
cjalne powiązania 
z organizacjami 
państwowymi;

Źródło: Opracowanie własne (Kulesza, 2011)
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Oznacza to, że zasoby, w tym zasoby rodzinne, są pojęciem dynamicznym, procesualnym, 
subiektywnym, wymagającym indywidualnego spojrzenia na jednostkę i jej otoczenie, rodzinę. Za-
soby są rozwijane, wykorzystywane przez jednostkę lub system rodzinny w zależności od danego 
kontekstu lub konkretnych celów, planów i potrzeb. Ma to bardzo silne odzwierciedlenie w mode-
lach pracy opartych na koncepcji zasobów m.in. w Family Balance Coachingu. 

Zasoby rodzinne a równoważenie życia zawodowego i rodzinne
Jak już wcześniej wspominałam w literaturze przedmiotu dominowała perspektywa konfliktu na 

płaszczyźnie praca-rodzina, rodzina-praca. Takie podejście wiążę się z licznymi negatywnymi konse-
kwencjami w postaci stygmatyzacji, koncentracji na deficytach i problemach, wzmacnianiu w kliencie 
poczucia konieczności ograniczenia potrzeb związanych z życiem zawodowym na rzecz rodziny lub 
odwrotnie. Przyjęcie perspektywy zasobów nie neguje pojawiąjących się trudności łączenia życia za-
wodowego i rodzinnego, tylko zwraca się bardziej w stronę szukania rozwiązań, wzmacniania spraw-
czości klienta, szukania możliwych płaszczyzn wzajemnego ubogacania się tych dwóch obszarów. 

Podejście do osoby z perspektywy dysfunkcji zwiększa ryzyko stygmatyzacji, zmniejsza 
sprawczość, osłabia, stawia i umacnia klienta w roli ofiary i odbiorcy świadczeń społecznych. 
Takie podejście może być również wykorzystywane przez samych klientów, którzy umacniają się 
w roli wyuczonej bezradności, apatii, niechęci do podjęcia próby zmiany swojej sytuacji życiowej, 
w tym szukania rozwiązań prowadzących do łączenia życia zawodowego i rodzinnego. Problem 
podejścia opartego na perspektywnie konfliktu bardzo dobrze obrazuje podstawowe założenie 
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Steve de Shazer, twórca tej koncepcji terapeutycznej, 
jest zdania, że koncentracja i rozmowa o problemach stwarza problemy, koncentracja i rozmowa 
o rozwiązaniach stwarza rozwiązania (Schazer, 1992). 

Jeden z prekursorów poradnictwa opartego na zasobach Hans Thiersch dokonał porównania 
perspektywy problemów i perspektywy zasobów w trzech głównych płaszczyznach funkcjonowa-
nia jednostki i rodziny (czas, przestrzeń i relacje). Poniższa tabela nr 1 przedstawia wpływ danego 
podejścia na poszczególne płaszczyzny życia.

Tabela 1  Płaszczyzny życia z perspektywy problemu i perspektywy zasobów

Płaszczyzna życia Perspektywa problemu Perspektywa zasobów

Przestrzeń Zamknięta otwarta

Czas
Chaotyczny ustrukturalizowany

bez perspektyw atrakcyjny

Relacje
Nieważne kluczowe

Obciążające chroniące, wspierające

Źródło: Thiersch, Grunwald, Koengeter, 2002

Dokonane przez Hansa Thierscha porównanie uzmysławia, jak ważne jest odpowiednie po-
dejście do pracy z jednostką i rodziną. Perspektywa problemów, zaburzeń, osłabia, zmniejsza 
motywacje, chęć działania, wiąże się z poczuciem braku perspektyw, gorszości, wstydu. Sprzyja 
oddawaniu odpowiedzialności i „chowaniu się” za swoje zaburzenie, problem lub usprawiedliwia-
niu siebie. Bardzo ważne jest zatem wyczulenie specjalistów pracujących z rodziną czy też jed-

nostką nad obszarem równoważenia życia rodzinnego i zawodowego, jak i osób ich kształcących, 
na uwzględnianie perspektywy indywidualnej odbiorcy działań pomocowych oraz koncentracji na 
wzmacnianiu w kliencie/pacjencie poczucia sprawczości, odpowiedzialności, samodzielności, 
a nie umacnianie w nim poczucia zdefektowania i życiowej bezradności.

Należy zadać pytanie, czy stosując jedynie diagnozę negatywną, nie prowadzi się do nasilenia 
zaburzeń i problemów u klienta, a co za tym idzie nie pomaga w uzyskaniu lepszej jakości życia, 
a prowadzi do jej dalszego pogorszenia? Czy tacy specjaliści jak pedagodzy społeczni, psycho-
lodzy, terapeuci powinni koncentrować się na szukaniu deficytów, braków, odstępstw od prawi-
dłowego funkcjonowania, czy raczej iść w kierunku analizy tego, co w danej jednostce, rodzinie 
wspiera jej funkcjonowanie, pozwala jej funkcjonować i trwać i na czym może bazować specja-
listyczna pomoc? Nawiązując do powyższych rozważań, przedstawię w kolejnym podrozdziale 
model diagnostyki psychopedagogicznej i poradnictwa wychowawczego opartego na koncepcji 
zasobów oraz korzyści płynące z takiej formy pracy z klientem.

Dla podkreślenia kluczowej roli podejścia opartego na zasobach przywołam postulat Franza 
Nestmanna. Zwraca on uwagę na konieczność zmiany nastawienia pedagogów i psychologów 
zajmujących się poradnictwem i diagnostyką psychopedagogiczną. Muszą oni, zdaniem Nest-
manna, odejść od spojrzenia na jednostkę lub rodzinę przede wszystkim z punktu widzenia jej 
deficytów i zaburzeń funkcjonowania, a zwrócić się w stronę zasobów tkwiących w tej jednostce, 
w jej środowisku życia, w rodzinie. Muszą oni nauczyć się „uważnie analizować zarówno obiek-
tywne warunki życia jednostki, ich kognitywne i emocjonalne reprezentacje, jak i jej osobiste 
zasoby, zasoby osób, z którymi jest związana i zasoby struktur społecznych, do których należy” 
(Nestmann, 1996). A zatem zadanie pedagoga społecznego lub psychologa polega na pomocy 
klientowi w odnalezieniu jego własnych zasobów rodzinnych, osobistych, zewnętrznych oraz na 
pokazaniu możliwości ich wykorzystania. Autor podkreśla, że nawet w najbardziej zaburzonym 
środowisku lub w bardzo zaburzonych relacjach jednostka – środowisko można znaleźć zasoby 
wspomagające rozwój jednostki i na tych zasobach osobistych i społecznych (rodzinnych) powin-
na się opierać praca pedagogów i psychologów (Nestmann, 1994).

Johannes Schaller opisał kilka praktycznych konsekwencji pracy opartej na zasobach w obsza-
rze pomocy psychopedagogicznej:

– Kryteria diagnostyczne, modele interwencji są jedynie pomocą dla specjalisty. Nie dają jed-
noznacznych wskazówek i modeli postępowania. Kluczowa pozostaje zawsze indywidualna i nie-
powtarzalna sytuacja klienta. 

– Specjalista i klient znajdują się w ciągłym procesie dopasowywania interwencji, technik, 
narzędzi do bieżących potrzeb klienta. W tym procesie klient ma tak samo decydującą rolę jak 
specjalista. Specjalista podkreśla w kliencie poczucie sprawczości i odpowiedzialności za swoje 
działanie.

– Specjalista koncentruje się przede wszystkim na zasobach, potencjałach i siłach, jakimi dyspo-
nuje klient, oraz dąży do ich wykorzystania w procesie szukania rozwiązań i poprawy jakości życia.

– Wiedza, którą dysponuje specjalista, dotycząca modeli pracy, narzędzi, technik diagnostycz-
nych oraz jego doświadczenie w pracy z poprzednimi przypadkami stanowią bazę do wykorzy-
stania w pracy z klientem. Poszczególne interwencje są zawsze dopasowywane indywidualnie. 
Oznacza to brak schematyzmu w postępowaniu specjalisty.

– Klient traktowany jest jako ekspert swojego życia, jako osoba, która posiada wszystkie za-
soby do zmiany swojej sytuacji. Specjalista pomaga do tych zasobów dotrzeć oraz towarzyszy 
klientowi w procesie ich wykorzystania.
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– Podstawą do pracy z klientem jest jego motywacja, a nie problemy. Schaller jest zdania, że 
„dużo ludzi ma problemy i nic z tym nie robią. Punktem wyjścia musi być zatem motywacja. Z pro-
blemami nie da się pracować, natomiast ze zmotywowanymi ludźmi jak najbardziej (…). Wiąże 
się to dalej ze zmianą postrzegania klienta. Klienci to nie pacjenci, ale zmotywowani do zmiany 
ludzie” (Schaller, 2003). 

Podejście oparte na zasobach w z rodziną lub jednostką nad łączeniem życia zawodowego 
i rodzinnego, w znaczący sposób zmienia nastawienie do samych klientów, a przede wszystkim 
zmienia rozumienie pomocy przez samych specjalistów. Jedna z podstawowych zasad tego po-
dejścia oznacza odejście od spojrzenia jednostkowego, skoncentrowanego na deficytach, a zwró-
cenie się w stronę zasobów i uwzględniania czynników społecznych. Jednocześnie bardzo ważne 
jest eksploracja samego sposoby postrzegania obszaru zawodowego i rodzinnego przez klienta, 
w tym przypisanych do tych obszarów potrzeb, celów, przekonań. Wyjście „od klienta” uwzględ-
niające jego niepowtarzalną sytuację pozwala spojrzeć na osobę szukającą pomocy jak na jed-
nostkę, która posiada wszystkie konieczne do zmiany swojej sytuacji zasoby, która w sposób 
czynny wpływa na swoje życie i otaczającą ją rzeczywistość.

Zastosowanie koncepcji zasobów rodzinnych w praktyce psychopedagogicznej
Podejście skoncentrowane na zasobach jest coraz częściej preferowaną formą pracy psycholo-

gów, pedagogów, pracowników socjalnych, którzy dostrzegają ograniczenia jednostronnego spoj-
rzenia skoncentrowanego na deficytach i zaburzeniach. Praca na zasobach dotyczy wszystkich 
etapów pracy z klientem: od diagnozy, budowania kontaktu z klientem, pracy nad zwiększeniem ja-
kości życia, realizacją postawionych sobie celów, po zakończenie spotkania i przygotowanie klienta 
na życie bez pomocy specjalisty. Opierając się na wielopłaszczyznowej koncepcji zasobów rodzin-
ny w pracy z klientem specjalista uwzględnia wszystkie kluczowe obszary jego funkcjonowania 
a w szczególności rodzinę i pracę. Wspólnie z klientem szuka możliwości zwiększenia równowagi 
pomiędzy tymi obszarami, ustala cele indywidualne i cele dla całego systemu rodzinnego, analizuje 
obecne zasoby i możliwości ich wykorzystania w procesie zwiększania balansu życiowego.

Podejście oparte na zasobach ma swoje korzenie między innymi w koncepcji salutogenezy 
Aarona Antonovsky’ego, który badał odporność poszczególnych osób na silny stres i przyczy-
ny znaczących różnic między poszczególnymi jednostkami. Antonovsky zauważył, że niektóre 
osoby nawet narażone na działanie silnych stresorów utrzymują dobry stan zdrowia, a inne bar-
dzo szybko ponoszą psychiczne i fizjologiczne konsekwencje stresu. Zdaniem Antonovsky’ego 
czynnikiem wspierającym i chroniącym przed zapadaniem na choroby jest posiadanie i wyko-
rzystywanie wewnętrznych zasobów radzenia sobie ze stresem. Antonovsky w swoim modelu 
salutogenezy podkreślał konieczność odejścia od koncentracji na zaburzeniach i ich leczeniu, 
a zwrócenia się w stronę wspierania wewnętrznych zasobów jednostki i utrzymania zdrowia 
(Antonovsky, 1990). 

Koncepcja pracy opartej na zasobach odchodzi od jednostronnej klasyfikacji klienta, szuflad-
kowania go w jednostki chorobowe bez uwzględniania indywidualnej i niepowtarzalnej sytuacji 
badanego oraz jego środowiska życia. Praca z zasobami klienta umożliwia całościowe, komplek-
sowe postrzeganie jego sytuacji i dopasowanie do niej zindywidualizowanych interwencji. Dla każ-
dej osoby równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym jest czymś innym, zależnym od 
obecnej sytuacji rodzinnej (fazy życia rodziny), zawodowej, materialnej. A co za tym idzie potrzeby 
każdego klienta są niepowtarzalne i odnoszące się wyłącznie do jego sytuacji życiowej. Dla spe-

cjalistów oznacza to konieczność krytycznej oceny rzeczywistości jako hipotez wymagających 
sprawdzenia i interpretacji. W podejściu opartym na zasobach do każdej jednostki czy rodziny 
należy podejść indywidualnie, odrzucając normy, wzorce, średnie, a zwracając szczególną uwagę 
na przypisane danej rzeczywistości znaczenie.

Praca w oparciu o koncepcję zasobów rodziny jest formą pomocy skierowaną do osób do-
świadczających instrumentalnych i/lub egzystencjalnych trudności oraz ich otoczenia, ze szcze-
gólnym akcentem na środowisko rodzinne. Interwencje podejmowane w pracy z klientem w ramach 
modelu opartym na koncepcji zasobów rodzinnych mają na celu wsparcie jednostki w szeroko ro-
zumianym procesie samorealizacji, obejmującym oprócz sfery osobistej, zawodowej, sferę relacji 
z najbliższym otoczeniem, w tym z rodziną (Kulesza, 2017).

Obecnie przedstawię dwa wybrane modele praktycznego zastosowania koncepcji pracy 
z klientem opartej za zasobach, w tym zasobach rodzinnych. Wybrane przeze mnie modele poka-
zują różne możliwości wykorzystania koncepcji zasobów w pracy z klientem. Jednocześnie są to 
modele, które są stosowane w praktyce i poddawane empirycznym weryfikacjom.

Coaching rodzinny
Od około ostatnich 20 lat coaching stanowi coraz bardziej popularną alternatywę do znanych 

form pomocy takich jak, poradnictwo, doradztwo, psychoterapia. W tym ujęciu coaching ma sil-
ne ugruntowanie multiduscyplinarne, łącząc ze sobą zarówno elementy wiedzy psychologicznej, 
filozoficznej, pedagogicznej, antropologicznej czy też socjologicznej (Kulesza, 2013). Coaching 
rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie 
oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach 
(zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne 
odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Inicjatorem podejmowanych działań w obszarze systemu rodzinnego jest coach, który towarzy-
szy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu samoświadomości, autorefleksji 
i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności. Punktem wyjścia dla coachingu rodzinnego 
nie są problemy rodziny lecz jej wszechstronny rozwój (Kulesza, Kulesza, 2015).

Adresatem oddziaływań jest z założenia system rodzinny. Formy pracy coacha mają charak-
ter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim jest dobrostan całej rodziny, a nie 
rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Jednocześnie pozwalają na tematyzowanie zagadnień zwią-
zanych ze zmianą w rodzinie, zasobami w rodzinie, relacjami, zarządzaniem konfliktami i komuni-
kacją. Poruszają zagadnienia tworzenia właściwego balansu życiowego między rodziną a życiem 
zawodowym, także w kontekście realizacji celów indywidualnych oraz rodzinnych oraz hierarchii 
takich celów.

Coaching rodzinny w sposób świadomy dystansuje się od innych form pomocowych – zwłasz-
cza terapeutycznych. Jest jednocześnie propozycją znacznie szerszą i złożoną niż punktowo sto-
sowane aktywności o charakterze coachingowym, nakierowane na wsparcie rodziców (coaching 
rodzicielski) czy relacje partnerskie (coaching relacji, coaching partnerski).

Jedna z podstawowych zasad tego podejścia oznacza odejście od spojrzenia jednostkowego, 
skoncentrowanego na deficytach, a zwrócenie się w stronę zasobów i uwzględniania czynników 
społecznych. Coaching rodzinny jest zatem rozumiany jako wspólny dialog, wspólne przecho-
dzenie przez kryzysy i sukcesy na drodze dążenia do rozwiązania problemu i zwiększenia jakości 
życia rodzinnego. Coaching rodzinny traktuje klienta (rozumianego zarówno jako jednostkę jak 
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i cały system rodzinny) jako eksperta swojego życia, a rola specjalisty polega na otwierania czy 
pokazywaniu nowych możliwości, a nie na dyrektywnym sterowaniu klientem/rodziną. Model ten 
pozwala spojrzeć na osobę/rodzinę szukającą pomocy, jak na jednostkę/system, która posiada 
wszystkie konieczne do zmiany swojej sytuacji zasoby, która w sposób czynny wpływa na swoje 
życie i otaczającą ją rzeczywistość (Kulesza, 2013). 

Oddziaływania coachingowe kierowane są do całego systemu rodzinnego. Założeniem jest 
przy tym odkrywanie zasobów i zdolności rodziny jako całości oraz poszukiwanie wspólnych, ro-
dzinnych celów. Punktem kluczowym w tym postępowaniu jest kierowany przez coacha proces 
odkrywania celów wspólnych oraz możliwości negocjowania i integrowania celów własnych (in-
dywidualnych) w realizacji celów wspólnych dla rodziny. Coaching rodzinny skierowany jest do 
rodzin, które znajdują się w różnych etapach rozwoju rodziny – od etapu przed-małżeńskiego, 
przed-rodzicielskiego do etapu post-rodzicielskiego (rodziny po opuszczeniu domu przez dzie-
ci i założeniu własnych rodzin), post-małżeńskiego rodziny zdezintegrowane, ale utrzymujące ze 
sobą kontakt, wiązane wspólnymi obowiązkami rodzicielskimi, bliskością emocjonalną, wspólnotą 
rzeczową itd.).

Proces coachingowy składa się w założeniu z trzech głównych faz: przygotowania, identyfikacji 
i wdrożenia celów oraz zamykania. W pierwszym etapie następuje nawiązanie kontaktu i budowa 
relacji, wspólne rozpoznanie systemu rodzinnego, wzmacnianie więzi oraz poczucia przynależ-
ności do rodziny, uczenie formułowania wspólnych celów oraz integracji/negocjacji celów indy-
widualnych z celami rodzinnymi. W drugiej fazie tworzona jest szczegółowa strategia działania 
uwzględniająca indywidualne cele cząstkowe. Podejmowane są działania zmierzające do realiza-
cji celów oraz udzielaniu wsparcia. Na ostatnim etapie działania coacha koncentrują się na pod-
-sumowaniu procesu, wzmacnianiu efektów pozytywnych, pomiarze efektów czy przekazywaniu 
kompetencji samoorganizacyjnych. 

Schemat 1. Schemat przebiegu coachingu rodzinnego

•  Nawiązanie kontaktu 
i ustalenie zasad

•  Rozpoznanie systemu 
rodzinnego

•  Ustalenie wspólnego  
celu

•  Formułowanie i zatwier-
dzanie strategii działania

•  Realizacja celow i zadań
•  Weryfikacja „wszytkiego  

co najlepsze” 

•  Podsumowanie procesu 
coachingowego
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rozwoju rodziny

•  Ewaluacja
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przygowowania

Zamykanie procesu 
coachingowego

Identyfikacja  
i wdrożenie celów 

cząstkowych

Źródło: Kulesza, M., Kulesza, M. (2015)

Coaching rodzinny dąży do poprawy procesów samoregulacyjnych/samoorganizacyjnych ro-
dziny. W trakcie coachingu rodzinnego system rodzinny nabywa kompetencje (także narzędzia 
i techniki) do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami rozwojowymi w przyszłości. Coaching 
rodzinny to zatem także efekty interakcyjne, gdzie rozpatrywać należy współdziałanie pozytyw-
nych zmian w rodzinie z rozwiązywaniem trudności poszczególnych członków rodziny. W procesie 
coachingowym bardzo ważne jest uwrażliwienie członków danego systemu rodzinnego na potrze-
by innych osób z rodziny, a więc wzmocnienie umiejętności empatii oraz systemowego patrze-
nia na rodzinę, które podkreśla wzajemność wpływu (zmiana zachowania jednej osoby z rodziny 
zawsze wywołuje reakcje u pozostałych). Jest to szczególnie ważne w obszarze ustalania celów 
indywidualnych i wspólnych oraz dążenia do wzrostu refleksji dotyczącej tego jak moje cele wpły-
ną na pozostałe osoby z rodziny. Procesy samoregulacji dotyczą również równoważenia poziomu 
zaangażowania w różne obszary funkcjonowania jednostki, a przede wszystkim zachowania tzw. 
Work-Life-Balance. 

Poradnictwo psychopedagogiczne oparte na koncepcji zasobów rodzinnych
Poradnictwo psychopedagogiczne opierające się na koncepcji zasobów rodzinnych, daje moż-

liwość wzmacniania spójności wewnętrznej rodziny, odkrywania wspólnych wartości, zwiększania 
atrakcyjności rodziny dla poszczególnych jej członków oraz zakorzenienia kluczowych obszarach 
funkcjonowania (praca, rodzina, czas wolny itd.), ustalenia celów indywidualnych i wspólnych. 
Oznacza to konieczność zwiększenia wrażliwości społecznej, umiejętności empatii oraz postrze-
gania rodziny nie tylko w kategoriach ryzyka i istniejących w niej deficytów, ale przede wszystkim 
odkrywanie i wykorzystywanie tkwiących w niej zasobów. W dalszej części przedstawię wybrane 
modele wsparcia psychopedagogicznego opartego na koncepcji zasobów rodzinnych. 

Teoria Franza Nestmanna opiera się na socjoekologicznym podejściu do koncepcji zasobów. 
Oznacza to traktowanie klienta zawsze w kontekście jego powiązań ze światem zewnętrznym oraz 
podkreślania obok zasobów osobistych/personalnych znaczenia zasobów zewnętrznych/środo-
wiskowych, w tym zasobów związanych z pracą. Głównym celem poradnictwa opartego na za-
sobach jest wykształcenie w kliencie zdolności do samodzielnego kierowania swoim życiem oraz 
kształtowania wspierających dla własnego rozwoju warunków środowiska zewnętrznego. Porad-
nictwo zorientowane na zasoby powinno koncentrować się na pięciu głównych obszarach:

 • utrzymaniu i wzmacnianiu dostępnych dla klienta zasobów;
 • ochronie dostępnych zasobów przed ich utratą;
 • odkrywaniu i docieraniu do nowych zasobów klienta;
 • dążeniu do ciągłego rozwoju i rozbudowy spektrum dostępnych zasobów;
 • zarządzaniu zasobami, wspieraniu klienta w ich wykorzystywaniu odpowiednio do różnych 
wyzwań życiowych i sytuacji (Nestmann, 1996).

Zdaniem autora ten rodzaj poradnictwa sprawdza się najlepiej w pracy z osobami znajdującymi 
się w kryzysowej sytuacji życiowej lub takimi, które stoją przed podjęciem ważnych decyzji zwią-
zanych na przykład ze zmianą pracy, miejsca zamieszkania. Zadanie specjalisty polega na pomocy 
klientowi w odnalezieniu jego własnych zasobów rodzinnych, osobistych, zewnętrznych oraz na 
pokazaniu możliwości ich wykorzystania, a przez to do przerwania spirali utraty zasobów. Jest to 
model pracy podkreślający konieczność współpracy między różnymi instytucjami i specjalistami, 
a więc tworzenie i wzmacnianie kluczowego zasobu środowiskowego – sieci wsparcia. Nestmann 
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w swojej koncepcji poradnictwa opartego na zasobach podkreśla konieczność całościowego 
spojrzenia na sytuację klienta, która uwzględnia również perspektywę patogenetyczną, a więc jego 
deficyty i zaburzenia. Jednocześnie podkreśla, że nawet w najbardziej zaburzonym środowisku lub 
w bardzo zaburzonych relacjach jednostka – środowisko można znaleźć zasoby wspomagające 
rozwój jednostki i na tych zasobach osobistych i społecznych (rodzinnych) powinna się opierać 
praca pedagogów i psychologów (Nestmann, 1997). 

Model Aktywizacji Zasobów Klausa Grawa i Marianny Grawe-Gerber zwraca uwagę na ne-
gatywne konsekwencje pracy w nurcie patogenetycznym na proces zdrowienia klientów (Grawe, 
Grawe-Gerber, 1999). Koncentracja na obniżonym samopoczuciu, negatywnych schematach po-
znawczych, naładowanych wspomnieniami i emocjami takimi jak bezsilność, strach, lęk, smutek 
działała często jak samospełniająca się przepowiednia i prowadzi do nasilenia symptomów. Na po-
ziomie połączeń neuronalnych negatywne emocjonalnie wspomnienia występują w postaci zwięk-
szonej gotowości synaptycznej. Wywołanie jednego negatywnego wspomnienia prowadzi często 
do zwiększenia prawdopodobieństwa uruchomienia kolejnych wspomnień. Kolejną konsekwencją 
umacniania w pacjencie poczucia zdefektowania i koncentracji na problemach jest ograniczenie 
mu dostępności lub świadomości posiadania kluczowych zasobów wspierających realizację pod-
stawowych potrzeb, takich jak: potrzeba przewidywalności i kontroli, potrzeba dążenia do poczu-
cia satysfakcji i minimalizowania negatywnych stanów emocjonalnych/poczucia straty, potrzeba 
bliskości i relacji z drugim człowiekiem, potrzeba wzmacniania poczucia własnej wartości i ochrony 
obrazu siebie.

Przez aktywizację zasobów i koncentrację na zasobach w analogiczny sposób powinno 
dojść do uruchomienia procesu wywoływania wspomnień dotyczących zasobów oraz pozy-
tywnych stanów emocjonalnych, a w dłuższej perspektywie również do powstania zwiększonej 
gotowości synaptycznej do przekazywania tego typu impulsów. Również praca oparta na zaso-
bach pozwala na realizację wyżej wymienionych podstawowych potrzeb. Odbywa się to według 
następujących kroków:

1. Jasna struktura spotkań i przewidywalność relacji specjalista – klient, a przede wszystkim 
współodpowiedzialność klienta w procesie pomocowym i włączanie go w każdy proces de-
cyzyjny – wzmacnianie poczucia kontroli.

2. Odwoływanie się do pozytywnych emocji, a przede wszystkim nadziei na zmianę sytuacji 
oraz poczucia wolności od problemów przez między innymi pracę z wyjątkami, czyli powra-
canie do sytuacji, w których te emocje były dostępne, były przez klienta doświadczane.

3. Analiza zasobów klienta. Wsparcie w odkrywaniu zasobów wzmacnia poczucie sprawczości 
i możliwości zmiany danej sytuacji. Klient jest zachęcany do mówienia i analizowania ob-
szarów, w których posiada zasoby, potencjały wspierające jego kompetencje. Specjalista 
wspiera klienta w generalizacji dostępnych zasobów na inne obszary życia.

4. Ustalanie celów oraz wsparcie klienta w procesie wykorzystania swoich zasobów na drodze 
realizacji zamierzonych planów. Koncentracja na najmniejszych sukcesach klienta prowadzi 
do ponownego odzyskania poczucia kontroli i odpowiedzialności za własne życie. 

5. Koncentracja na zasobach oraz stopniowych sukcesach prowadzi do wzmocnienia poczucia 
własnej wartości i zwiększenia motywacji do zmiany.

Wzmocnienie w kliencie poczucia sprawczości, siły, kontroli, wiary w siebie zmniejsza tenden-
cje ucieczkowe od problemów, trudności, a zwiększa gotowość i motywację do zmiany (Smith, 
Regali, Grawe, 1999). 

Integracyjny Model Zasobów Hilariona Petzholda jest wykorzystywany zarówno w poradnictwie 
pedagogicznym, terapii systemowej, terapii rodzin, socjoterapii, jak i w obszarze rozwoju organizacji, 
doradztwa zawodowego, coachingu kariery. Z uwagi na szerokie zastosowanie integracyjnej teorii za-
sobów Petzhold wypracował siedem definicji pojęcia zasoby, w zależności od obszaru ich zastosowa-
nia. Definicja, która podkreśla wpływ zasobów w obszarze osobistym, środowiskowym, diagnostycz-
nym jak i naprawczym, brzmi: „zasoby to wszystkie środki, które warunkują i umożliwiają przetrwanie 
i funkcjonowanie systemów (operating), które pomagają w rozwiązaniu problemów (coping), które 
kształtują środowiska życia (creating), oraz które same mogą się w danym środowisku rozwijać (deve-
lopment)” (Petzhold, 1997). Autor definiuje zasoby na podstawie trzech czynników, jakimi są kategorie 
zasobów, klasy zasobów i wartość zasobów. Petzhold dzieli zasoby na cztery nadrzędne kategorie: 

 • zasoby osobiste,
 • zasoby społeczne,
 • zasoby profesjonalne,
 • zasoby materialne.

Do zasobów osobistych zalicza między innymi zdrowie, inteligencję, wykształcenie, tempera-
ment, osobowość. Zasoby społeczne to przede wszystkim rodzina, przyjaciele, koledzy oraz inne 
relacje interpersonalne. Zasoby materialne obejmują według Petzholda między innymi pieniądze, 
papiery wartościowe, nieruchomości. Zasoby profesjonalne to zdaniem Petzholda na przykład 
wiedza fachowa, zajmowana pozycja, doświadczenie zawodowe, kontakty zawodowe. 

Model pracy w integracyjnej teorii zasobów Hilariona Petzholda odbywa się na następujących 
płaszczyznach:

 • Interwencje profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie utracie lub uszkodzeniu spek-
trum dostępnych zasobów.

 • Interwencje zachowujące, które mają na celu utrzymanie aktualnego poziomu dostępnych 
zasobów.

 • Interwencje naprawcze, których celem jest odzyskanie utraconych lub zmniejszonych zasobów.
 • Interwencje rozwojowe, których celem jest rozwój dostępnego spektrum zasobów.
 • Interwencje substytucyjne, mające na celu zastąpienie utraconych zasobów, których nie da 
się odzyskać, innymi zasobami.

 • Interwencje polityczne, które mają na celu zabezpieczenie prawa do posiadania i rozwoju 
zasobów.

 • Interwencje infrastrukturalne, które mają na celu wzmacnianie i rozwój zasobów środowisko-
wych, materialnych, logistycznych (Petzmann, 1997). 

Koncepcja pracy specjalistów skoncentrowanej wokół zasobów, która bardzo dobrze sprawdza 
się w obszarze równoważenia życia rodzinnego i zawodowego jest Teoria Zachowania Zasobów 
Stevana Hobfolla. Według autora jednym z głównych celów działań podejmowanych przez ludzi 
jest utrzymanie, ochrona oraz uzyskiwanie zasobów. Zdaniem Hobfolla jednostka dąży do utrzy-
mania stałego poziomu zasobów, a ich utrata wiąże się z potrzebą zapewnienia sobie nowych re-
zerw zasobów i aktywizacji organizmu. A więc utrata zasobów wprowadza organizm w stan napię-
cia i stresu, a pozyskanie nowych zasobów prowadzi do uczucia spokoju, satysfakcji i wewnętrznej 
harmonii. Hobfoll postrzega jednostkę jako aktywnego konstruktora swojej rzeczywistości, który 
dąży do uzyskania poczucia satysfakcji i spełnienia podstawowych potrzeb (Hobfoll, 1989). Hob-
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foll w swoim modelu rozpatruje zasoby z trzech różnych płaszczyzn. Do pierwszej zalicza zasoby 
wewnętrzne (takie jak zasoby osobiste, czyli umiejętności, szacunek do samego siebie, optymizm 
lub poczucie sprawczości) i zewnętrzne, jak np. wsparcie społeczne. Druga płaszczyzna zawiera 
cztery rodzaje zasobów: przedmioty materialne (np. dom, mieszkanie, samochód, ubrania), cechy 
osobowości (np. poczucie kontroli, poczucie własnej wartości), zasoby podstawowe (np. wiedza, 
czas, pieniądze), określone warunki życia (np. stały związek, stały dochód). W trzeciej płaszczyźnie 
Hobfoll rozróżnia wszystkie dostępne zasoby według ich znaczenia dla funkcjonowania jednostki. 
Zdaniem autora możemy wyróżnić zasoby, które mają bezpośredni wpływ na możliwość życia 
i przeżycia i które są kluczowe dla przetrwania jednostki – zasoby pierwszorzędowe (pożywienie, 
ubranie, bezpieczeństwo). Drugim rodzajem zasobów są zasoby drugorzędowe, takie jak wsparcie 
społeczne, bliska relacja z ważnymi osobami, optymizm życiowy. Do zasobów trzeciorzędowych 
Hobfoll zalicza np. pieniądze, stałe miejsce pracy, dom, mieszkanie. Wpływają one zabezpiecza-
jąco na zapewnienie zasobów drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zdaniem Hobfolla człowiek dąży 
stale do rekompensowania utraconych zasobów we wszystkich trzech płaszczyznach, np. zmiana 
pracy wynikająca z dużego poziomu niezadowolenia w poprzednim miejscu zatrudnienia. W związ-
ku z powyższymi teoretycznymi rozważaniami zdaniem Hobfolla w pracy z jednostką należy kiero-
wać się następującymi zasadami:

 • zapobieganie utracie lub ograniczeniu zasobów;
 • koncentracja na interwencjach wspomagających nabycie nowych zasobów;
 • koncentracja na zabezpieczeniu w pierwszej linii zasobów pierwszorzędowych/kluczowych 
dla funkcjonowania jednostki;

 • koncentracja na interwencjach i stosowanie narzędzi prowadzących do aktywizacji posiada-
nych przez jednostkę zasobów (Hobfoll, 1998).

Analiza głównych celów podejścia opartego na koncepcji zasobów pokazała, że podstawą 
jego oddziaływań jest identyfikowanie, aktywizacja, wykorzystywanie zasobów, koncentracja na 
rozwiązaniach, a nie problemach oraz uwzględnianie niepowtarzalnej sytuacji każdego klienta. 
Oznacza to zatem odejście od spojrzenia z perspektywy patogenetycznej. Klient sam podejmuje 
decyzje, nie jest sterowany przez specjalistę; zwiększa to poczucie sprawczości i decyzyjności 
oraz sprzyja przyjmowaniu odpowiedzialności za własne działanie. Wspierając poczucie spraw-
czości, podmiotowości oraz odpowiedzialności za własne postępowanie u klienta, odchodzi się 
od tradycyjnego kształtowania relacji pomocowej jako relacji między „nauczycielem” a „uczniem”, 
„wiedzącym profesjonalistą” a „niewiedzącym klientem” (Lenz, 2011).

Podsumowanie
Podstawą oddziaływań w modelach pomocowych opartych na koncepcji zasobów jest wspól-

ne z odbiorcą identyfikowanie oddziaływań pomocowych, aktywizacja i analiza dostępnych za-
sobów, a co za tym idzie wskazanie możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym przez 
ustalanie konkretnych celów i szczegółowych kroków ich realizacji. Jednocześnie z uwagi na spe-
cyfikę obszaru oddziaływań – równoważenie życia rodzinnego i zawodowego – istotnym czynni-
kiem jest hierarchizacja celów i rozpoczęcie działań od celów najprostszych oraz ustalenie krótkich 
ram czasowych ich realizacji. Wykorzystanie koncepcji zasobów rodzinnych w pracy z rodziną lub 
poszczególnymi jej członkami oznacza zmianę perspektywy postrzegania siebie z perspektywy 
patogenetycznej skoncentrowanej wokół czynników stresogennych, deficytów na perspektywę 

humanistyczną, podkreślającą niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka oraz próbu-
jącą wydobyć to, co jest wspierające dla niego i innych w jego otoczeniu. Klient w procesie co-
achingowym jest traktowany jako ekspert swojego życia. To on podejmuje decyzje, ustala swoje 
cele, wartościuje je, przypisuje im znaczenie. Jest odpowiedzialny również za generowanie i wybór 
rozwiązań i strategii działania. Postrzegany jest jako osoba, która sama posiada wszystkie ko-
nieczne dla jego rozwoju zasoby zewnętrzne i wewnętrzne. Zwiększa to poczucie sprawczości 
i decyzyjności oraz sprzyja przyjmowaniu odpowiedzialności za własne działanie. Jednocześnie 
bardzo ważna jest określona postawa specjalisty, a przede wszystkim bezwarunkowym szacunku 
dla klienta, autentyczności, wrażliwości na wewnętrzny świat klienta, podkreślania jego odrębno-
ści i indywidualności oraz traktowanie jako osoby decyzyjnej, odpowiedzialnej, sprawczej.

W przedstawionych koncepcjach opartych na wykorzystaniu zasobów odchodzi się od szu-
kania przyczyn danego problemu, analizy źródeł obecnych trudności czy też koncentracji na 
przeszłości, a skupia się przede wszystkim na teraźniejszości i pracy z celami klientów. Nie da 
się zmienić ani zrozumieć czy zbadać obiektywnej przeszłości klienta, gdyż jest to zawsze jego 
subiektywna interpretacja, można natomiast zmieniać cele, a przez to dążyć do bardziej satysfak-
cjonującej przyszłości. Konstruowanie celów i praca nad ich realizacją są istotnymi elementami 
interwencji w oparciu o model zasobów. Wykorzystywanie zasobów klienta prowadzi do ciągłej 
wymiany między interwencjami specjalisty a poczuciem sprawczości klienta. Klient uzyskuje świa-
domość, że to on dokonał odczuwalnych zmian, i że jest za nie odpowiedzialny, a specjalista 
stwarza do tego jedynie odpowiednie warunki i daje przestrzeń do rozwoju. Pierwsze dokonane 
zmiany przez klienta (nawet jeżeli są one minimalne) prowadzą do poczucia sukcesu i zwiększają 
gotowość do podejmowania kolejnych kroków i kontynuowania pracy nad sobą, zmniejszają po-
czucie bezsilności a wzmacniają poczucie sprawczości. Subiektywne sukcesy, które klient przypi-
suje sobie i ściśle łączy ze swoim działaniem, wpływają również na ogólne samopoczucie klienta, 
jego zaangażowanie, poczucie własnej wartości i zadowolenia z siebie.
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Relacje między życiem zawodowym i rodzinnym 
– wybrane modele i podejścia diagnostyczne 
 

Justyna Kurtyka-Chałas

Wprowadzenie 
Współczesna rzeczywistość stawia przed rodziną liczne wymagania, które nie zawsze prowadzą 

do dobrych rozwiązań. Rzeczywistość przyspiesza, ludzie coraz częściej zapominają o sprawach, 
które jeszcze kilkanaście lat temu były dla nich codziennością. Coraz częściej słyszymy „na nic nie 
ma czasu”, a pod koniec XX wieku zaczęło się mówić o „społecznym deficycie czasu (Fijewska, 
Fijewski, 2018). Zjawisko braku czasu nie dotyka tylko jednostek lecz coraz częściej jest ono wi-
doczne w funkcjonowaniu współczesnych rodzin. Coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest brak 
czasu nie tylko na realizację hobby czy przyjemności ale na bycie w relacjach, na tworzeni wię-
zi rodzinnych, małżeńskich, relacji z dziećmi. Jednocześnie niepokoją nas doniesienia dotyczące 
wzrastającej liczby problemów natury psychicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba osób 
chorujących na depresję wzrasta, podobnie jest w przypadku wzrastających statystyk zachowań 
autoagresywnych wśród młodzieży. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, (WHO) liczba 
skutecznych samobójstw popełnianych przez młode osoby stale wzrasta (WHO, 2013).

Praca i rodzina to zasadnicze obszary funkcjonowania wielu osób dorosłych. Dzielą one swój 
czas, energię, zaangażowanie pomiędzy dwa bardzo wymagające i absorbujące obszary życia. 

Bogusława Lachowska zwraca uwagę, że wzrasta liczba osób, które angażują się w negocjacje 
związane z pełnieniem obowiązków w wielu sferach życia. Zwiększająca się i narastająca kumu-
lacja ról we współczesnym społeczeństwie współwystępuje z przemianami społecznymi, demo-
graficznymi i kulturowymi jak np. wzrostem wskaźnika aktywności kobiet, wzrostem liczby rodzin, 
w których małżonkowie są aktywni zawodowo, wzrostem liczby rodziców samotnie wychowują-
cych dzieci, starzeniem się społeczeństw, nasileniem zjawiska sprawowania opieki nad osobami 
starszymi jak również przemianami w rolach społecznych kobiet i mężczyzn (Lachowska, 2010).

Wybrane teoretyczne modele relacji między życiem zawodowym i rodzinnym 
W literaturze wskazuje się, że jednym z głównym źródeł napięć, stresu czy konfliktu doświad-

czanego przez małżonków jest odpowiednie zarządzanie obszarem odpowiedzialności za wypeł-
nianie obowiązków odnoszących się do życia rodzinnego, osobistego i zawodowego (Rostkow-
ska, 2009). Analiza dostępnych publikacji wskazuje, iż dominujące jest w tym obszarze podejście 
wskazujące na istnienie konfliktu pomiędzy tymi obszarami życia człowieka. Podejście to przez 
długi czas determinowało rozumienie relacji pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Najnow-
sza literatura wskazuje jednak, że zasadne jest ujmowanie relacji pomiędzy życiem rodzinnym 
i zawodowym, nie tylko w kategoriach konfliktu, lecz również z perspektywy równoważnia tych 
ról, ich wzajemnego uzupełniania się. Teresa Rostowska zwraca uwagę, że „istnieją zatem ważne 
racje dla rozpatrywania płaszczyzny współdziałania praca – małżeństwo, nie tylko w kategorii 
równowagi pomiędzy tymi dwiema rolami, ale także w kategorii ich integracji” (Rostowska, 2009). 

Powstaje zatem pytanie w jaki sposób ujmowane są relacje i zależności pomiędzy życiem ro-
dzinnym i zawodowym. Jakie są doniesienia teoretyczne w tym obszarze? 

W literaturze problematyka równowagi praca – małżeństwo jest rozpatrywana w czterech ka-
tegoriach: 

 • konflikt praca – małżeństwo
 • konflikt małżeństwo-praca 
 • ułatwienie praca – małżeństwo 
 • ułatwienie małżeństwo – praca (Aryee, Srinivas, Hwee Hoon, 2005)

Analiza literatury wskazuje, że częściej stosowany jest konstrukt pojęciowy konflikt pra-
ca – życie niż paca – małżeństwo/rodzina, prawdopodobnie z powodu szerszego zakresu 
tego drugiego ujęcia. Phylis A. Siegel i in. wskazują na szczególne znaczenie konfliktu praca 
– życie. Zwracają uwagę, że presja związana z realizacją zadań zawodowych jest czasami 
trudna do pogodzenia z presją wynikającą z zadań odnoszących się do życia rodzinnego. 
Podkreślają oni znaczenie ról pozazawodowych, które wykraczają poza zadania związane 
z życiem rodzinnym czy małżeńskim. Zdaniem autorów ważne są również np. role religijne, 
role pełnione w społeczności, role związane z rozwojem osobistym i duchowym, wykorzysty-
waniem czasu wolnego (Siegel i in., 2005). 

Warto zwrócić uwagę na skutki i konsekwencje ujawniania się konfliktu ról. Wśród skutków 
indywidualnych należy wyróżnić: wypalenie emocjonalne, depresję, alkoholizm, choroby układu 
krążenia, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, obniżony poziom zadowolenia z pracy, małżeństwa, 
czy nawet życia. Na poziomie społecznym i relacyjnym może skutkować pojawieniem się przeko-
nania, że jest się źle traktowanym w pracy przez pracodawcę, czy współpracowników. Mogą też 
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pojawiać się konsekwencje w postaci np. obniżonego zaangażowania w pracę, zmiany miejsca 
pracy, absencję, obniżenie poziomu wydajności w pracy (Rostowska, 2009). 

Na poziomie jednostkowym pojawia się pytanie o znaczenie i jakość czynników, które mogą mieć 
wpływ na proces równoważenia ról rodzinnych i zawodowych. Wyniki badań empirycznych wska-
zują, że neurotyzm jest tym wymiarem osobowości, który może wpływać na przynależność danej 
osoby do kategorii konflikt praca – rodzina, jak również minimalizować kategorię ułatwienia praca 
– małżeństwo. Osoby neurotyczne przejawiają tendencję do reagowania w sposób bojaźliwy w sy-
tuacjach trudnych i nowych. Cechuje je uczucie uzależnienia i bezradności. Osoby te doświadczają 
zahamowania przed podejmowaniem wysiłków mających na celu uzyskanie wsparcia w miejscu pra-
cy, czy też inicjowania działań, które mogłoby ułatwić integrację ról rodzinnych i zawodowych (Ro-
stowska, 2009). Natomiast osoby ekstrawertywne mają raczej skłonność do dostrzegania korzyst-
nych aspektów, które mogą być wykorzystane w utrzymaniu równowagi pomiędzy rodziną i pracą. 
Ważnym obszarem, który wpływa na ocenę jakości życia w obszarze równoważenia ról rodzinnych 
i zawodowych jest przeciążenie rolami. Poczucie przeciążenia rolami może prowadzić do zmęczenia, 
niezadowolenia, a to z kolei może wpływać na motywację jednostki do adekwatnego reagowania. 
Badacze zwracają też uwagę, że silne zaangażowanie w którąś z ról może prowadzić do konfliktu 
praca – małżeństwo (lub odwrotnie). Zwiększenie świadomości i uwagi na jednej z ról, na jednym za-
daniu może zwiększać prawdopodobieństwo postrzegania go jako niezgodnego z wymogami innych 
ról (por. Rostowska, 2009). 

W literaturze wyróżnia się różne ujmowanie relacji pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. 
Jak zostało wyżej wspomniane relacje te mogą być ujmowane w kategoriach relacji pomiędzy 
rodziną ą życiem (w szerszym aspekcie) oraz pomiędzy rodziną a pracą. Można je ujmować w ka-
tegoriach konfliktu, jest to ujęcie bardziej klasyczne, wcześniejsze.

Przez długi czas rodzina i praca były ujmowane jako dwa odrębne obszary aktywności człowie-
ka (Clark, 2000). Takie podejście teoretyczne miało swoje konsekwencje w prowadzonych bada-
niach i analizach naukowych. Jednak pod koniec lat 70 XX w. zauważono, że działania i wydarzenia 
mające miejsce w jednym z tych obszarów, mają swoje skutki dla działań i wydarzeń w drugim ob-
szarze (Lachowska, 2012). Współcześni badacze zjawiska zwracają jednak coraz większą uwagę 
na kwestie związane z równoważeniem tych ról, ich wzajemnym przenikaniem się, ubogacaniem 
i umacnianiem. 

W modelach wskazujących na istnienie konfliktu pomiędzy pracą a rodziną wskazuje się na 
definicję zaproponowaną przez Jeffreya H.Greenhausa i Nicholasa J.Beutella, wskazują oni, że 
konflikt między pracą a rodziną stanowi formę „konfliktu między rolami, w którym wymagania roli 
w obszarze pracy i rodziny są pod pewnymi względami nie do pogodzenia. Oznacza to, że uczest-
niczenie w roli zawodowej (rodzinnej) staje się trudniejsze ze względu na uczestniczenie w roli 
rodzinnej (zawodowej)” (Greenhaus, Beutell, 1985). Badacze zjawiska wyróżniają dwa obszary lub 
też kierunki rozwoju konfliktu, konflikt praca – rodzina (work-family conflict WFC) i konflikt rodzina 
– praca (family-work conflict FWC). Pierwszy z nich odnosi się do sytuacji, w której wymagania 
i oczekiwania związane z rolami zawodowymi przekładają się na funkcjonowanie w rolach rodzin-
nych. Natomiast drugi konflikt związany jest z sytuacją, w której wymagania i oczekiwania związa-
ne z rolami rodzinnymi wpływają na pełnienie ról i obowiązków zawodowych. Badania wskazują, 
że pomimo traktowania tych konstruktów jako odrębnych istnieje miedzy nimi dość silna korelacja 
(Byron, 2005). Łukasz Baka dokonał przeglądu literatury z lat 1980-2002 odnoszącej się do wyni-

ków badań opartych na teorii konfliktu pomiędzy pracą a rodziną. Wyniki tej analizy wskazują, że 
konflikt praca – rodzina jest silniejszy, bardziej powszechny i przynosi więcej negatywnych skut-
ków dla zdrowia psychofizycznego pracowników oraz dla ich funkcjonowania w pracy i w życiu 
rodzinnym, niż konflikt rodzina – praca (Baka, 2011). Wyniki badań wskazują też na negatywny 
związek konfliktu praca – rodzina z negatywnymi zjawiskami w pracy np. z obniżonymi osiągnię-
ciami w pracy (Witt, Carlson, 2006), czy z wypaleniem zawodowym (Allen i in., 2000). 

Inna perspektywa ujmowania relacji pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym jest propo-
nowana w modelach wskazujących na aspekty pozytywne. Modele te zostały stworzone jako 
przeciwstawna propozycja ujmowania relacji pomiędzy tym dwoma ważnymi aspektami życia 
człowieka. W literaturze anglojęzycznej pozytywne oddziaływania pomiędzy rolami rodzinnymi i za-
wodowymi są różnie określane: facilitation, positive spillover, enrichment, enhancement. Natomiast 
Renata Tomaszewska-Zając zwraca uwagę, że kwestia równowagi pomiędzy tymi obszarami życia 
jest ujmowana pod postacią takich terminów jak: work-family fit (dopasowanie pracy i rodziny), 
work-family balance (równowaga praca – rodzina) i work – life balance (szerzej i najogólniej – rów-
nowaga praca – życie pozazawodowe (Tomaszewska-Zając, 2014). 

Patricia Voydanoff (2005) zwraca uwagę, że konflikt i facylitacja są odrębnymi konstruktami teo-
retycznymi a nie przeciwstawnymi krańcami tego samego kontinuum (Voydanoff, 2000). Wskazuje to, 
że dana osoba może jednocześnie doświadczać dużego konfliktu i dużej facylitacji między rolami lub 
też małego konfliktu i małej facylitacji. Zakłada się również, że konflikt i facylitacja działają w dwóch 
kierunkach: praca wpływa na życie rodzinne a rodzina wpływa na realizację zadań i ról zawodowych 
(Lachowska, 2010). 

Współczesne modele pozytywne, w swoich podstawowych założeniach odnoszą się do wcze-
śniejszych opracowań Stephena R. Marksa (1977) i Sama D. Siebera (1974). Zdaniem Marksa uczest-
niczenie w rolach tworzy energię, która może być wykorzystana w pełnieniu innych ról. Zdaniem 
Siebera (1974) zasoby zdobyte w jednej roli mogą być inwestowane w innej, a kumulacja ról jest 
rozwojowa dla osobowości jednostki. Jeffrey Greenhaus i Gary Powell zwracają uwagę, że pozytyw-
ne oddziaływania są określane jako „stopień, w jakim doświadczenia w jednej roli poprawiają jakość 
życia w innej” (Greenhaus, Powell, 2006). Jest to również „stopień w jakim zaangażowanie jednostki 
w jednej dziedzinie życia (czyli w pracy lub w rodzinie) dostarcza zysków (rozwojowych, afektywnych, 
kapitału społecznego), które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania drugiej dziedziny życia (ro-
dziny lub pracy)” (Wayne i in., 2007). 

W koncepcji work-family enhancement (teoria wzmacniania praca – rodzina) zwraca się uwagę 
w jaki sposób pełnienie różnorodnych ról wpływa na rozwój konstruktów osobowości (np. poczu-
cia własnej wartości czy pewności siebie). W ujęciu tym zwraca się uwagę, iż zależności między 
pełnionymi rolami mogą wpływać zarówno na życie zawodowe, jak i na życie rodzinne (Wayne 
i in., 2007). Opisywane w modelu korzyści mogą zostać osiągnięte poprzez wzmacnianie rozwoju, 
poprawę jakości funkcjonowania emocjonalnego, poprawę efektywności jak również podnosze-
nie zysków kapitałowych w postaci np. zysków ekonomicznych, socjalnych czy zdrowotnych (De 
Klerk i in., 2012).

Michael R. Frone zaproponował koncepcję ułatwień związanych z zależnościami pomiędzy pra-
cą – rodziną (work-family facilitation) (Frone, 2003). W swojej koncepcji autor wskazuje, że równo-
ważenie życia rodzinnego i zawodowego może być konstruktem wielowymiarowym. Wskazuje na 
potrzebę rozważania go w dwóch kierunkach wpływu pomiędzy pracą i rodziną (praca – rodzina vs 
rodzina – praca) jak również pod kątem efektu tych oddziaływań (konflikt vs facylitacja). W tym ujęciu 
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wskazuje się, że uczestniczenie w rolach zawodowych i rodzinnych korzystnie wpływa na realizację 
zadań w obu tych obszarach. Ujęcie to w ciekawy sposób wyjaśnia, iż zaangażowanie jednostki w je-
den obszar (praca – rodzina) wpływa na rozwój i wzmocnienie funkcjonowania w drugim obszarze 
(rodzina – praca). M.Frone zauważa, że badania nad równoważeniem życia rodzinnego i zawodowe-
go zostały w ostatnim czasie bardzo rozwinięte. W tym czasie podejmowano wiele prób wyjaśniania 
zależności pomiędzy funkcjonowaniem zawodowym i rodzinnym oraz pomiędzy pracą a rolami po-
zazawodowymi. Autor wskazuje na potrzebę ujmowania tych złożonych relacji z wielu perspektyw, 
gdyż może się to okazać bardziej użyteczne dla wdrażania rozwiązań systemowych w tym zakresie 
(Frone, 2003). Wyniki polskich badań empirycznych również wskazują, że uwzględnienie czteroczyn-
nikowego modelu oddziaływań pomiędzy pracą a rodziną, w którym obejmuje się dwie jakości wpły-
wu (konflikt i facylitacja) oraz dwa kierunku wpływu (praca – rodzina i rodzina – praca) pozwala na 
pogłębione wyjaśnienie zjawiska (Frone, 2003). 

Bogusława Lachowska zwraca uwagę, że konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawo-
dowymi mają istotne znaczenie dla jakości życia człowieka i rodziny (Lachowska, 2008). Jednocze-
śnie wskazuje ona na relacje pomiędzy facylitacją a jakością życia jednostki. W przypadku facylitacji 
między rolami toczy się dyskusja odnośnie obszaru, w którym można się spodziewać efektów facy-
litacji. „Czy będzie to obszarze związanym z rolą facylitującą pełnienie innej roli, czy też w obszarze 
związanym z rolą poddaną takim facylitującym oddziaływaniom. Tradycyjnie przyjmuje się przez ana-
logię do konfliktu, że facylitacja wiąże się z rezultatami w obszarze poddanym pozytywnym oddzia-
ływaniom” (Lachowska, 2010). 

Jeszcze jednym, ważnym modelem, który przybliża rozumienie relacji pomiędzy wypełnianiem 
ról zawodowych i rodzinnych jest model work-family enrichment. Greenhaus i Powell zwracają 
uwagę na pozytywne aspekty przenikania się ról. W ich ujęciu istotne znaczenie dla funkcjono-
wania jednostki ma fakt, iż zasoby uzyskane i rozwijane podczas pełnienia zadań w jednej roli 
przenikają do innej roli, w ten sposób zmieniając ją i podnosząc jej jakość (jest to tzw. ścieżka 
instrumentalna) (Lachowska, 2010). Autorzy przytaczają wyniki badań odnoszące się do badań 
samoopisowych i badań relacji, które potwierdzają istnienie opisanego mechanizmu oddziaływa-
nia. Wskazują oni na przenoszenie umiejętności pomiędzy rolami, zarówno w kontekście czynni-
ków jednostkowych, jak i umiejętności rodzicielskich na wykonywanie obowiązków zawodowych. 
Jednocześnie zauważają oni, że pozytywny afekt, który powstaje w jednej roli może przenikać do 
innej roli i podnosić jej jakość. W ten sposób może wpływać to na powstanie pozytywnego afektu 
w drugiej roli (jest to tzw. ścieżka afektywna) (Greenhaus, Powell, 2006). Zauważają ono, że kiedy 
jednostka doświadcza pozytywnych emocji podczas wykonywania zadań związanych z jedną rolą 
są one przenoszone na realizację w drugiej roli. Przykładowo zasoby psychologiczne jak np. pew-
ność siebie, optymizm, nadzieja mogą powodować powstawanie pozytywnych nastrojów i emocji. 
Przy czym pozytywny afekt jest dla tych autorów równoznaczny z pozytywnym nastrojem i emo-
cjami (Greenhaus, Powell, 2006). Ponadto osiągnięcie efektywności i osiągnięć w jednej z ról wpły-
wa na podnoszenie jakości funkcjonowania w drugiej roli. Przestawiony model facylitacji wydaje 
się bardzo istotny w procesie rozumienia wzajemnego przenikania się i oddziaływania na siebie ról 
i zadań rodzinnych i zawodowych. 

Jeszcze innym modelem, w którym próbuje się wyjaśniać przenikania się obu omawianych ob-
szarów jest rozwijany od lat 80 XX wieku model work-family spillover. Podejmując tę problematy-
kę należy wyjaśnić/ zdefiniować podstawowe mechanizmy znajdujące się u jej podstaw. Spillover 
(w tłum. rozlewanie się) oznacza uogólnianie, przenoszenie zachowań, emocji, postaw lub stresu 
z jednej dziedziny życia na inną domenę. Przenoszenie nie ogranicza się do wydarzeń negatyw-

nych, ale odnosi się też do pozytywnych efektów. Przykładowo stres doświadczany w jednym ob-
szarze życia „rozlewa się” na inną domenę, powodując stres lub napięcie również w drugim obsza-
rze życia. Biorąc pod uwagę pracę i rodzinę, efekt spillover może wystąpić w obu tych dziedzinach 
i działać w różnych kierunkach: od pracy do rodziny i od rodziny do pracy (Lachowska, 2010). Warto 
zauważyć, że efekt spillover występuje na poziomie indywidualnym i jest wewnętrznym przenosze-
niem stresu. Podobny efekt można zaobserwować w relacji między osobami i jest on określany jako 
crossover. Efekt ten jest w literaturze dzielony na dwa różne typy. Po pierwsze, jeśli emocje, stres lub 
napięcie, których jednostka doświadcza w danym momencie lub z biegiem czasu są przekazywane 
do innej osoby, w tym samym obszarze (np. jednostka przenosi emocje na współpracownika lub 
współmałżonka/partnera). Efekt ten jest opisywany jako przenikanie się emocjonalne lub krzyżowa-
nie się ten samej domeny (obszaru). Po drugie, jeśli stres lub emocje doświadczane przez jednostkę 
w jednej sferze życia prowadzą do stresu lub podobnych emocji doświadczanych przez inną osobę 
w innej dziedzinie życia, jest to określane jako crossover między domenami (np. między pracą i ży-
ciem rodzinnym). Przykładem może być sytuacja, w której napięcie doświadczane indywidualnie 
w pracy jest przekazywane małżonkowi po powrocie do domu (Amstad, Semmer, 2011). 

Work-family enrichment jest w dużej mierze zależne od innych konstruktów teoretycznych do-
stępnych w literaturze. Mając na uwadze, że wiele znaczników było używane zamiennie w celu 
opisania pozytywnych powiązań pomiędzy pracą a rodziną, jak opisane wcześniej: facylitacja (Am-
stad, Semmer, 2011), enhancement – ulepszanie3 i enrichment – wzbogacanie (Greenhaus, Powell, 
2006), w związku z tym konstrukty te są różne. Istotne wydaje się ukazanie rozróżnień między 
nimi. Enhancement – ulepszanie oznacza zdobywanie zasobów i doświadczeń, które są korzystane 
dla jednostek w stawianiu czoła wyzwaniom życiowym (Sieber, 1974). Enrichment – wzmocnienie 
koncentruje się na korzyściach uzyskanych przez jednostki i możliwość, że korzyści te mogą mieć 
istotne skutki dla działań podejmowanych w życiu. Wzbogacanie koncentruje się na zwiększeniu 
wydajności ról w jednym obszarze, jako funkcji zasobów uzyskanych z innego obszaru (np. w życiu 
rodzinnym wykorzystywane są umiejętności organizacyjne rozwinięte w pracy). Dodatni spillover 
odnosi się do faktu, że doświadczenia w jednej dziedzinie, takie jak nastroje, umiejętności, warto-
ści i zachowania podlegają przesunięciu do innego obszaru, w sposób, który sprawia, że oba te 
obszary stają się podobne (Edwards, Rothbard, 2000). Zatem wzbogacanie się opiera się na bar-
dziej podstawowym pojęciu pozytywnego spillover. Subtelne, ale ważne rozróżnienie między tymi 
dwoma konstruktami jest takie, że doświadczenia z jednego obszaru mogą zostać przeniesione 
(np. spillover) ale nie poprawiają jakości życia lub indywidualnego poziomu wykonania w innej roli. 
Greenhaus i Powell (2006) zauważyli, że aby wzbogacić się, zasoby muszą być nie tylko przeno-
szone na inną rolę, ale z powodzeniem stosowane w sposób, który powoduje poprawę wydajności 
lub efekt dla osoby. Ostatnia konstrukcja facylitacja (ułatwienie) jest określona, gdy zaangażowanie 
w danym obszarze daje zyski, które poprawiają funkcjonowanie innej dziedziny życia (Greenhaus, 
Powell, 2006). Kluczowa różnica między enrichment (wzbogacanie się) a facylitacją (ułatwianiem) to 
poziom analizy: enrichment koncentruje się na poprawie indywidualnej roli lub jakości życia, pod-
czas gdy facylitacje koncentrują się na poprawie w funkcjonowaniu systemu (Greenhaus, Powell, 
2006). Te koncepcyjne rozróżnienia pomiędzy jest ważne do rozważenia przy opracowywaniu miary 
każdego konstruktu.

3  S.D.Sieber, Toward a theory of role accumulation…,dz.cyt. 
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Wybrane narzędzia do diagnozy relacji pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym 
W obliczu tak licznych i szeroko dyskutowanych ujęć teoretycznych, w których próbuje się 

poszukiwać sposobów oddziaływania na siebie życia rodzinnego i zawodowego powstaje pytanie 
o to, który model jest najbardziej użyteczny w procesie diagnozowania procesów zachodzących 
pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. W dostępnej literaturze istnieje znaczna liczba narzę-
dzi, skal służących do mierzenia wymiarów, które mogą wpływać na proces równoważenia życia 
rodzinnego i zawodowego. Specyficzne definicje równowagi między życie zawodowym i prywat-
nym różnią się w modelach teoretycznych i przyczyniają się do licznych środków i narzędzi sto-
sowanych do oceny tej równowagi. W dokonanym przeglądzie Thomas Kailliath i Paula Brough 
opisali sześć wspólnych definicji równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, które są 
dostępne w literaturze, z których każda zawiera odpowiednie narzędzia pomiarowe (Kalliath, Bro-
ugh, 2008).

Greenhaus i wsp. (2003) opisali miarę równowagi pomiędzy pracą a rodziną w oparciu o trzy 
specyficzne elementy: równowagę czasową (równy czas między rolami rodzinnym i zawodowy-
mi), równowagę zaangażowania (równe zaangażowanie psychologiczne w pracę i rodzinę) oraz 
równowagę satysfakcji (równe zadowolenie z pracy i ról rodzinnych). Przeprowadzone przez 
nich badania odegrały zasadniczą rolę w rozróżnieniu pojęcia „równowagi” od konfliktu i /lub 
facylitacji między pracą a rodziną. „Jednostki mogą i powinny wykazywać równie pozytywne 
zobowiązania do różnych ról życiowych, to znaczy, powinni oni mieć zrównoważoną orientację 
na wiele ról” (Greenhaus i in, 2003). Nalży wziąć po uwagę, że np.. wysoce zaangażowany pra-
cownik może pracować przez wiele godzin i mieć mniej czasu na swoje zajęcia pozazawodowe, 
ale nie dostrzega negatywnych konsekwencji swoich „nierównych ról”. Oznacza to, że ta osoba 
może nadal postrzegać swoje życie jako „zrównoważone”. Sugeruje się, że skuteczna defini-
cja równowagi między życiem zawodowym i prywatnym powinna uwzględniać znaczenie jakie 
dana osoba przypisuje tej sytuacji (Brough in., 2014).

Skala do diagnozy work – family balance4

Skala zawiera sześć obszarów analizy. Pozycje skali zostały zaprojektowane tak, aby odzwier-
ciedlały definicję opracowaną przez Grzewacza i Carslsona (2007) równowagi między życiem ro-
dzinnym a pracą. Odnosi się ona do stopnia w jakim dana osoba spełnia wynegocjowane oczekiwa-
nia związane z rolą, zarówno w zakresie pracy jak i rodziny. Z tego względu każda pozycja zawiera 
odniesienie do oczekiwań lub negocjacji ról, a każdy element stanowi punkt wyjścia dla zewnętrznej 
strony, aby uchwycić to, czego inni oczekują od danej osoby (np. przełożeni, członkowie rodziny, 
współpracownicy). Przykładowy element to: „Robię dobrą robotę spełniając oczekiwania dotyczące 
roli ważnych osób w mojej pracy i życiu rodzinnym”. Pełen zestaw pozycji obejmuje: 

 • Jestem w stanie negocjować i osiągnąć to, czego się ode mnie oczekuje w pracy i w rodzinie 
 • Wykonuję dobrą robotę, spełniając oczekiwania dotyczące roli kluczowych osób w moje 
pracy i życiu rodzinnym.

 • Ludzie, którzy są blisko mnie, powiedzieliby, że wykonuję dobrą pracę polegającą na równo-
ważeniu pracy i rodziny.

 • Jestem w stanie spełnić oczekiwania moich przełożonych i mojej rodziny. 

4  pełen opis narzędzia jest dostępny w: D.S.Carslon, G.Grzywacz, S.Zivnuska, Is work-family balance more than conflict and 
enrichment? “Human Relations”, 2009, t.62, nr 10, s.1459-1486.

 • Moi współpracownicy i członkowie mojej rodziny powiedzieliby, że spełniam ich oczekiwania. 
 • Dla mnie, w oparciu o opinie współpracowników i członków rodziny, jest jasne, że realizuję 
zarówno moją pracę, jak i obowiązki rodzinne. 

Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową z wykorzystaniem analizy współczynnika 
osób głównych. Alfa Cronbacha dla tej skali wynosiła 0,93 (Carslon, Grzywacz, Zivnuska, 2009).

Work – Family Enrichment Scale, D.S.Carlson i in. (2006)
Skala wzbogacenia pracy i rodzinie została opracowana przez D.S.Carslona i jego zespół. Ostatecz-

ne wersja skała się z 18 itemów, które zostały podzielone po 9 pozycji mierzących poszczególne zaanga-
żowania w obszar pracy i rodziny. Celem skali jest mierzenie kierunku ubogacania jednej roli przez drugą 
(np. ubogacania życia rodzinnego przez pracę zawodową i odwrotnie). Pierwsza część skali odnosi się 
do ubogacania (enrichment) rodziny przez pracę. Alfa Cronbacha dla tej skali wynosi 0,94. Przykładowe 
stwierdzenie: „Moje zaangażowanie w pracę pomaga mi zdobywać umiejętności i to pomaga mi być 
lepszym członkiem rodziny” (My involvment in my work helps me acquire skills and this helps me be 
a better family member) Druga cześć skali odnosi się do drugiego kierunku ubogacania, czyli pracy przez 
obowiązki rodzinne. Przykładowe stwierdzenie: „Moje zaangażowanie w moją rodzinę wprawia mnie 
w dobory nastrój, a to pomaga mi być lepszym pracownikiem” (My involvment in my family puts me in 
a good mood and this helps me be a better worker) (Carlson i in., 2006). Alfa Cronbacha dla drugiej części 
skali wynosi 0.93. Obie części skali, odnoszące się do wzbogacania rodziny przez pracę i pracy przez 
rodzinę, zawierają po dziewięć obszarów, które zostały podzielone na trzy zasadnicze wymiary. Pierwszy 
wymiar odnosi się do kwestii rozwoju, czyli tego w jaki sposób zaangażowanie w jedną rolę wpływa 
na rozwój jednostki w drugiej roli (work to family development/ family to work development). Drugi wy-
miar odnosi się do obszaru efektywnego i ma badać w jaki sposób emocje doświadczane w pracy lub 
w rodzinie, wpływają na stan emocjonalny jednostki, podczas bycia w drugiej roli (work to family affect/ 
family to work affect). Trzeci wymiar jest trochę inaczej określany w odniesieniu do badanych obszarów 
wpływu. W części pierwszej odnoszącej się do wpływu życia zawodowego na życie rodzinne wskazuje 
się na wpływ pracy na kapitał rodzinny (work to family capital), przykładowe stwierdzenie: „Moje zaan-
gażowanie w moją pracę zawodową daje mi poczucie sukcesu i pomaga mi to być lepszym członkiem 
rodziny”, (My invlovment to work provide me with a sense of success and this helps me be a better family 
members). W części odnoszącej się do wpływu rodziny na pracę zawodową pojawia się pojęcie efek-
tywności zawodowej (work efficiency). Przykładowe stwierdzenie z tego obszaru: „Moje zaangażowanie 
w rodzinę zachęca mnie do skoncentrowania się na czasie pracy, co pomaga mi być lepszym pracowni-
kiem (My involvment in my family encourages me to use my work time in a focused manner and this helps 
me be a better worker). Skala ta pozwala na zmierzenie wpływu zadań wykonywanych w ramach jednej 
roli np. zawodowej na wykonywanie zadań i funkcjonowanie w drugiej roli np. rodzinnej. Jednocześnie 
daje możliwość wskazania kierunku wpływu praca – rodzina, rodzina – praca, jak również na wskazanie 
obszarów, w których obserwuje się najwyższy poziom przekazywanych zasobów. 

Multidimensional Scale of Perceived Work – Family Positive Spillover, 
Hanson i in. (2006)

Skala została stworzone w oparciu o ramy teoretyczne Jeffrey’a Edwardsa i Nancy Rothbard 
(2000). Początkowo opracowano 36 pozycji mierzących osiem podziałów pozytywnego rozprze-
strzeniania się: afektu, umiejętności, zachowań i wartości każdego z nich, od pracy do rodziny i od 
rodziny do pracy. Zgodnie z przyjętą przez autorów skali definicją pozytywnego rozprzestrzeniania 
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się, jest ono oczywiste tylko wtedy gdy dziedzina otrzymująca jest korzystna dzięki przeniesieniu 
afektu, umiejętności, zachowań lub wartości. W pierwszym etapie została zmieniona pierwotna 
skala Hammera i in (2005) mierząca nastrój lub afekt w kontekście spillover, zostały zmienione 
itemy w kontekście wzajemnego przenikania się, następnie zostały wygenerowane cztery pozycje 
dla każdego kierunku (praca – rodzina i rodzina – praca) aby wykorzystać wymiary umiejętności, 
zachowań i wartości, w sumie 36 pozycji W kolejnym etapie 36 pozycji zostało sprawdzonych i zre-
dagowanych przez trzech ekspertów z dziedziny pracy i rodziny. Wprowadzono zmiany redakcyj-
ne i merytoryczne. Następnie zostały przeprowadzone badania pilotażowe narzędzia. Ostatecznie 
zachowano 24 z 36 pierwotnych pozycji, po 3 pozycje dla każdej podskali. Alfa Cronbacha dla 
wszystkich ośmiu podskal były większe niż 0,74 (Hanson, Hammer, Colton, 2006). Kolejne badania 
wskazały na potrzebę dodania nowych itemów i zamianę kilku z poprzedniej wersji, ostatecznie 
skala zawiera 22 pozycje (itemy) (Hanson, Hammer, Colton, 2006). Pierwsze wyniki badań prze-
prowadzonych przez Autorów skali wskazywały, że pozytywny wpływ na pracę i rodzinę można 
podzielić na sześć części: 1) praca – rodzina przenoszenie pozytywnego afektu, 2) praca – rodzina 
oparty na zachowaniach instrumentalny afekt dodatni, 3) praca – rodzina oparty na wartościach 
pozytywny przepływ, 4) rodzina – praca pozytywny przepływ, 5) rodzina – praca pozytywny afekt 
oparty na zachowaniach, 6) rodzina – praca oparty na wartościach przepływ pozytywny. Wszyst-
kie te wymiary wykazały odpowiednią spójność wewnętrzną (Hanson, Hammer, Colton, 2006). 
Przeprowadzone przez Autorów badania dostarczają dowodów na to, że dodatni afekt pozytywny 
w pracy i rodzinie jest wielowymiarowym konstruktem, zgodnym z dotychczasowym rozwojem 
teoretycznym w tym obszarze (por. Edwards, Rothbard, 2000). Autorzy skali zalecają traktowanie 
każdego typu pozytywnego spillover jak odrębnej konstrukcji. 

Narzędzie do pomiaru równoważenia praca – rodzina
Paula Broguh i wsp. (2014) przedstawili nową, krótką i ważną miarę równowagi między życiem 

zawodowym i prywatnym, która może zostać wykorzystana w kolejnych badaniach. Narzędzie 
posiada jednowymiarową strukturę miary równowagi, która została ustalona w czterech nieza-
leżnych próbkach (N=6983) i ustalono jej prawidłowość w oparciu o kryterium. Odnosząc się do 
szczegółów, wymagania związane z pracą okazały się istotnym czynnikiem, które umożliwiał prze-
widywanie równowagi pomiędzy pracą i rodziną. Podczas gdy satysfakcja z pracy, zadowolenie 
z rodziny, napięcie psychiczne były znaczącymi czynnikami konsekwencjami równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i prywatnym. W narzędziu zastosowano 5-cio stopniową skalę odpowiedzi. 
Narzędzie jest 4- itemową skalą, w której zawarte są następujące pytania:

Obecnie mam dobrą równowagę pomiędzy czasem, jako spędzam w pracy, a czasem kiedy 
mam dostęp do zajęć pozazawodowych (I currently have a good balance between the time I spend 
at work and the time I have available for non-work activities). 

Mam trudności z równoważeniem moich działań w pracy i poza pracą (I have difficulty balan-
cing my work and non-work activities) 

Uważam, że równowaga między zapotrzebowaniem na pracę a pracą pozazawodową jest 
obecnie w porządku (I feel that the balance between my work demands and non-work activities is 
currently about right)

Ogólnie uważam, że moja praca i życie pozazawodowe to równowaga. (Overall, I believe that 
my work and non-work life are balance) (Brough, 2014).

Podsumowanie 
Celem przedstawionego artykułu było ukazanie wybranych teoretycznych modeli ujmujących 

relacje pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. W pierwszej części zostały ukazane dostęp-
ne rozwiązania teoretyczne w tym zakresie. Dzięki podjęciu tego działania możliwe było przed-
stawienie dostępnych modeli teoretycznych. Zostały ukazane pierwsze etapy prac teoretycznych 
wskazujące, że relacja praca – rodzina opiera się na działaniach konfliktowych. Następnie zostały 
przedstawione wybrane modele wskazujące na pozytywne oddziaływania pomiędzy rodziną i pra-
cą. W drugiej części artykułu zostały przedstawione wybrane narzędzia diagnostyczne za pomocą 
których próbuje się dokonywać pomiaru relacji pomiędzy tymi ważnym obszarami życia człowieka. 
Przeprowadzony przegląd badań wskazuje, że istnieją liczne propozycje teoretyczne, w których 
próbuje się wyjaśniać powiązania pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Ujęć teoretycznych 
i propozycji narzędzi badawczych jest stosunkowo dużo. Poszczególni autorzy zwracają jednak 
uwagę, że nadal brakuje spójnego podejścia w tym zakresie. Taki stan teoretyczny daje dość sze-
roką przestrzeń do poszukiwania rozwiązań w zakresie wytłumaczenia zależności pomiędzy tak 
ważnymi dla człowieka obszarami jego działania.
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Samoregulacja jako klucz do skutecznego 
równoważenia życia zawodowego i prywatnego
 

Anna Czyżkowska

Zgodnie z teorią systemów (von Bertalanffy, 1984) człowiek wchodzi w skład wielu systemów 
(rodzina pochodzenia, rodzina nuklearna, grupa przyjaciół, osób w pracy i inne). Według teo-

rii ról jednostka jest postawiona w ciągu swojego życia w sytuacji nieustającej zmiany ról – pełni 
jednocześnie wiele różnych ról: ojca, syna, brata, męża, podwładnego, przełożonego, przyja-
ciela, sąsiada itp. (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, Rosenthal, 1964). Pytanie, jakie warto postawić 
brzmi – jak zachować równowagę w pełnieniu tak wielu ról oraz jednoczesnym funkcjonowaniu 
w kilku systemach.

Sama równowaga (balance) nie doczekała się jednoznacznej definicji. Pierwotnie była przez 
badaczy rozumiana jako brak konfliktu pomiędzy wymaganiami płynącymi z roli zawodowej, a tymi 
z ról poza pracą (work-life balance, Wayne, Butts, Casper, Allen, 2017). Słowo „równowaga” za-
kłada równe zaangażowanie jednostki w działalność zawodową i pozazawodową jako jej główny 
cel, prowadzący do satysfakcji. Nie jest to zgodne z różnymi możliwościami i stylami godzenia ról, 
niekoniecznie poprzez poświęcanie każdej z nich takiej samej ilości czasu i energii (Clark, 2000).

Część badaczy (w efekcie prowadzonych badań jakościowych nad fenomenem work-life ba-
lance) zaczęła zatem postrzegać WLB (work-life balance) nie jako konstrukt ustalony, mierzalny, 
sztywny i dookreślony, tylko jako sytuację codziennych negocjacji pomiędzy rolami do wypełnienia, 
a zatem WLB jest fluktuujące, trudne do uchwycenia, zmienne (Wattis, Standing, Yerkes, 2013).

Jedna z koncepcji na temat work-life balance (WLB) opisuje to zagadnienie jako indywidualną 
zdolność (umiejętność) człowieka. Jest to zatem umiejętność, której można się nauczyć, tak, by 
równoważyć w swoim życiu komponenty pracy i życia prywatnego (w tym rodzinnego). W takiej 
perspektywie równowaga jest indywidualnym wyborem i jednostka jest za nią w swoim życiu odpo-
wiedzialna. Niektórzy badacze oceniają, iż jest to kwestia dobrej organizacji czasu i uszeregowania 
priorytetów (Lewis, Beauregard, 2018). Jednocześnie inni podkreślają jak istotne w tym procesie są 
zróżnicowane indywidualne możliwości aby ten balans osiągnąć (Hobson, 2014). Większość prac 
koncentruje się na tym jak zapewnić jednostkom wsparcie w osiągnięciu tego balansu od strony 
organizacji – pracodawców (Grawitch, Ballard, 2016), prawodawstwa (Herman, Lewis, 2012). Choć 
jedna z definicji WLB mówi, iż jest to stan psychiczny, a wpływ na niego ma zarówno jednostka jak 
i jej środowisko (Grawitch, Ballard, 2016), to niewiele jest prac, które mówiłyby o tym, czy zdolność 
do równoważenia życia zawodowego i prywatnego (zwłaszcza rodzinnego) jest umiejętnością jed-
nostki opartą o jakieś inne ważne psychologiczne umiejętności oraz – w związku z tym – jak można 
by ją wspierać odpowiednim treningiem psychologicznym.

Zatrzymując się na definicji WLB jako subiektywnego odczucia sprawnego godzenia ról i ade-
kwatnego (dla jednostki) uczestnictwa we wszystkich systemach, zbliżamy się do definicji WLB jako 
dynamicznej umiejętności negocjowania pomiędzy wymaganiami wszystkich systemów, w skład 
których wchodzi jednostka. Szukając zatem odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie równoważyć 
życie zawodowe i rodzinne, warto sięgnąć po koncepcję zarządzania stresem. Wiadomo z badań, 
że nieefektywne godzenie ról daje efekt w postaci silnego stresu (Wattis, Standing, Yerkes, 2013). 
Balans jest wynikiem stosowania strategii radzenia sobie (coping) w nieustająco zmieniających się 
okolicznościach. Człowiek osiąga równowagę nie tylko poprzez redukcję stresujących doświad-
czeń (napięć, konfliktów) ale także poprzez samorozwój, dbanie o zasoby (Grzywacz, Marks, 2000; 
Kalliath, Brough, 2008). Psychologiczny stan równowagi jest efektem szerszego procesu samo-
regulacji, polegającego na dopasowaniu oczekiwań i zasobów jednostki do wyzwań, jakie stawia 
przed nią dana sytuacja życiowa. Nie da się osiągnąć raz na zawsze stanu równowagi. Osiąga się 
go nieustająco w procesie samoregulacji.

Wiele osób rozumie work-life balance jako równomierny podział czasu między życiem zawodo-
wym a prywatnym (rodzinnym). Jednocześnie te dwa światy nie są rozdzielone, łączy je to, że funk-
cjonuje w nich jednocześnie/równolegle ten sam człowiek. Być może zatem balans nie powinien 
opierać się na schematach czasowych, ustalonych konstrukcjach budowanych przez pracodawcę 
czy rząd, a na pewnych cechach czy umiejętnościach jednostki, które sprawią, że dynamiczna, 
płynna równowaga będzie przez nią osiągana każdego dnia. Równowaga nie rozumiana jako „po 
równo” tylko jako „zadowalająco (w zmiennych okolicznościach)”. Badania pokazują, że utrzymanie 
wyraźnych sztywnych granic pomiędzy rolami zawodowymi a domowymi może być powodem po-
jawienia się stresu (Smith, Maloney, Maertz, Montag-Smit, 2016). Lepszą strategią dla osiągnięcia 
równowagi jest integracja. Idea work-life integration mówi, że równolegle istnieje kilka światów, 
systemów, do których należy jednostka i celem powinno być umiejętne ich integrowanie i współ-
istnienie. Jak ten cel osiągnąć? Być może kluczem jest zrozumienie natury stresu, jakiemu w życiu 
codziennym jest poddawana jednostka i poznanie optymalnej strategii jego regulacji.
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Nieumiejętność godzenia ról zawodowych i pozazawodowych daje efekt w postaci konfliktu 
pomiędzy sferą pracy a sferą prywatną i zwiększonego stresu (Frone, Yardley, Markel, 1997). Ba-
dania wykazały, że strategie radzenia sobie ze stresem były jednym z najsilniejszych predyktorów 
work-life balance, dużo silniejszym niż wsparcie organizacyjne (ze strony rządu, prawa, przedsię-
biorstw) (Amazue, Onyishi, 2016). Zatem badania nad równoważeniem pracy i życia zawodowego 
powinny sprawdzać ludzką zdolność do symultanicznego, płynnego odpowiadania na wymagania 
wielu systemów, w jakich funkcjonuje człowiek (Marks, Huston, Johnson, DacDermid, 2001). Jedną 
z najnowszych koncepcji, która opisuje na czym polega umiejętność równoważenia wymagań życia 
codziennego, jest metoda regulowania stresu zwana samoregulacją (self-reg) propagowana przez 
doktora Shankera z Mehrit Centre w Kanadzie (Shanker, Barker, 2016). 

W kolejnym rozdziale skupimy się na jednej umiejętności, która może pomóc osiągnąć ten cel 
i której trening może ułatwiać ludziom osiągnięcie work-life integration, a mianowicie na samoregu-
lacji jako strategii radzenia sobie ze stresem. Umiejętność ta nie opiera się na zarządzaniu czasem, 
a na zarządzaniu energią (Schwartz, 2007)..

Stres
Stres to „niespecyficzny (ogólny) skutek każdego wymagania wobec organizmu, czy to będzie 

skutek psychiczny czy somatyczny” (Selye, 1960). Lazarus wyróżnił trzy typy stresu: układowy 
(w tkankach, narządach), psychologiczny (ocena poznawcza sytuacji jako zagrożenia) i społeczny 
(problemy w systemie społecznym jednostki) (Monat, Lazarus, 1991). Stres to proces, który ma swój 
początek w tym, że bodziec (stresor) zewnętrzny (zdarzenie) lub wewnętrzny (myśli, emocje, odczu-
cia fizjologiczne) pobudza organizm do reakcji (fizjologicznej, emocjonalnej, poznawczej, behawio-
ralnej) wymagającej dodatkowego wysiłku zużywającego energię i zasoby (Grawith, Ballard, Erb, 
2015). Stres (wyzwanie stawiane przez bodźce wewnętrzne i zewnętrzne) występuje w nieskończo-
nej liczbie sytuacji z życia codziennego jednostki i w zasadzie można uznać, że jest regułą, a nie 
wyjątkiem. Według badaczy Holmesa i Rahe (1967) stres powodowany jest przez zdarzenia w życiu 
człowieka, które wymagają uruchomienia jego zasobów – psychicznych, fizycznych, energetycz-
nych. „Kwestionariusz Zmian Życiowych” Holmesa i Rahe’a (1967) na liście najbardziej stresujących 
wydarzeń w życiu człowieka wymienia także zdarzenia z konotacją pozytywną takie jak ślub, ciąża, 
powiększenie rodziny, urlop czy Święta Bożego Narodzenia. 

Choć Selye (1978) pod koniec swojej pracy naukowej rozróżnił stres destrukcyjny (dystres) 
i konstruktywny (eustres), jednak w większości publikacji i wystąpień nacisk kładł (a po nim wielu 
innych badaczy również) na negatywne konsekwencje stresu, budując w tej sposób niepełny jego 
obraz. W klasycznym ujęciu stres powoduje reakcję walki albo ucieczki (fight or flight) z dodatkową 
jeszcze trzecią możliwością zamrożenia (freeze). W reakcji walki pojawia się złość, gotowość do ata-
ku i konfrontacji, podczas gdy w reakcji ucieczki pojawia lęk i chęć wycofania się. Reakcja zamro-
żenia następuje, gdy nie jest możliwa ani walka ani ucieczka, wtedy w ciele pojawia się zatrzymanie 
energii i zastygnięcie w celu przetrwania (u zwierząt jest to „udawanie nieżywego”).

Nowym ciekawym ujęciem stresu jest to mówiące o reakcji wyzwania. Reakcja wyzwania w od-
powiedzi na silny stres jest przykładowo obecna u sportowców i charakteryzuje się gotowością do 
działania i ogólnym pobudzeniem całego organizmu. Badania nad tym zjawiskiem prowadził m.in. 
Jamieson (2013), naukowiec i były sportowiec, który zauważył, że sportowcy inaczej doświadcza-
ją stresu przed zawodami (mobilizujący stres) a inaczej (innego?) przed egzaminem na studiach 
(paraliżujący stres). Reakcja wyzwania różni się od reakcji ucieczki na wielu poziomach – interpre-

tacją (czy odczuwane pobudzenie to stan pożądany czy niepożądany, czy pobudzenie oznacza 
zagrożenie czy jest potrzebne do poradzenia sobie z sytuacją), fizjologią (różnice na poziomie ukła-
du krążenia), a także reakcją (dążenie lub unikanie) (Blascovich, Mendes, 2010; Jamieson, Nock, 
Mendes, 2012). To, jak człowiek myśli o stresie wpływa na to, jak na niego reaguje – gdy uważa go 
za zjawisko niekorzystne, dysfunkcyjne, którego należałoby unikać, jest bardziej podatny na silne 
fizjologiczne reakcje na stres oraz depresję i stany lękowe (Crum, Salovey, Achor, 2014; Holahan, 
Moos, Holahan, Brennan, Schutte, 2005). Wedle badań sama zmiana postrzegania stresu na bar-
dziej pozytywne (stres jest sprzymierzeńcem, mobilizuje, pokazuje, co dla nas ważne) wpływała na 
większą satysfakcję z pracy, życia (dobrostan) czy małżeństwa, mimo napięć, jakie pojawiały się 
w tych sferach życia (Elliot i in., 2012; Crum, Akinola, Martin, Fath, 2017).

W najnowszych ujęciach stresu jest on rozumiany jako określona relacja pomiędzy jednostką 
a otoczeniem. Nie wynika zatem z obiektywnych warunków otoczenia ani z cech jednostki, a ze 
szczególnej relacji między jednym a drugim. Bodziec wywołujący reakcję stresową nazywany jest 
stresorem. Ten sam bodziec u jednej osoby wywoła reakcję stresową, a u drugiej przejdzie niezau-
ważony. W szczególnych okolicznościach ten sam bodziec u tej samej osoby wywoła reakcję stre-
sową, podczas gdyw innych okolicznościach nie wywoła u niej takiej reakcji (przykładowo jednego 
dnia dziecko rozleje wodę i matka spokojnie razem z nim to posprząta, podczas gdy innego dnia 
po rozlaniu przez dziecko wody matka wybuchnie). Nie da się z życia wyeliminować stresu. Można 
tylko próbować tak regulować sobą oraz sytuacją, by nie doprowadzać do przeciążenia stresem.

Reagowanie w stresie
W sytuacji, gdy na człowieka zadziała stresor (przykładowo – hałas) uruchamiana jest reakcja 

autonomicznego układu nerwowego (AUN). Układ monitoruje sytuację i gdy uzna bodziec za za-
grażający (bez oceny poznawczej w korze przedczołowej, czy jest to realne, ważne zagrożenie) 
uruchamia system reagowania. Za pomocą neuroprzekaźników potrzebnych w reagowaniu na 
zagrożenie (a w efekcie procesów metabolicznych wzrostu poziomu adrenaliny, kortyzolu), prze-
łącza cały organizm w tryb walki lub ucieczki. Gdy sytuacja jest skrajnie stresująca, może zostać 
uruchomiona reakcja zamrożenia (odpowiednik reakcji „udaję martwego” u zwierząt). Na poziomie 
reakcji organizmu wzrasta tętno, przyspiesza oddech, rozszerzają się źrenice, wzrasta ciśnienie 
krwi, zwiększa się potliwość, czujność, wzrasta poziom endorfin (by w razie konieczności wy-
trzymać duży ból), organizm uruchamia zasoby energii potrzebne do walki z (wyimaginowanym) 
przeciwnikiem (Mate, 2004). 

Ten atawistyczny system reagowania na zagrożenie słabo rozróżnia wrogów realnych od wy-
imaginowanych, ma kłopoty z oceną, na ile zagrożenie jest prawdopodobne. Z tego też powodu, 
gdy żyjemy w środowisku przeciążonym bodźcami (nadmiar emocji, nadmiar informacji, wyma-
gań, hałas, silne światło, dużo wyzwań w pracy i w domu, stresory społeczne itp.) układ limbiczny 
w mózgu staje się nadwrażliwy i reaguje równie silnie i często na wszystkie najmniejsze nawet 
sygnały zagrożenia. Chroniczny stan stresu i pobudzenia sprawia, iż jednostka jest nadwrażliwa na 
bodźce i ocenia je jako zagrażające nawet, gdy w rzeczywistości takie nie są (to tzw. proces toro-
wania - Levine, Frederick, 2012). W ten sposób człowiek w przebodźcowanym środowisku, pró-
bujący łączyć funkcjonowanie w wielu obszarach (praca, dom) jest nieustająco w trybie walki lub 
ucieczki (zwiększona czujność, reaktywność, stan alert), a w jego organizmie cały czas uwalniane 
są hormony stresu, w efekcie doprowadzając do zakłóceń w obrębie tkanek, narządów, układów. 
W stanie podwyższonego stresu organizm zużywa energię (potrzebną na walkę/ucieczkę), zabiera-



94 Family Balance Coaching – Samoregulacja jako klucz do skutecznego równoważenia życia zawodowego i prywatnego Family Balance Coaching – Samoregulacja jako klucz do skutecznego równoważenia życia zawodowego i prywatnego 95

jąc ją z wielu obszarów. Spowalnia i upośledza funkcjonowanie: układu trawiennego, odpornościo-
wego, wzrost komórek reprodukcję (Mate, 2004). Człowiek nie radzący sobie z wyzwaniami, jakie 
stawia przed nim jednoczesne funkcjonowanie w pracy i w życiu prywatnym, rodzinnym (często 
w każdej przestrzeni w pośpiechu, na zwiększonych obrotach), pozostaje w sytuacji chronicznego 
stresu, zużywając energię i zasoby na reakcję walki/ucieczki, upośledzając w efekcie funkcjono-
wanie swojego organizmu i psychiki, aż do załamania (psychicznego lub somatycznego – choroby 
związane ze stresem, Terelak, 2001).

Samoregulacja czy samokontrola
Samokontrola to umiejętność opierania się impulsom, hamowania, trzymania uczuć i reakcji na 

wodzy (samodyscyplina). W sytuacji silnego stresu (zużywającego energię) człowiek ma za mało 
zasobów aby móc utrzymać samokontrolę, wtedy nawet silniej odczuwa swoje impulsy i naciski 
z zewnątrz, którym nie jest w stanie się oprzeć. Utrzymywanie iluzji (czasem wspomaganej przez 
otoczenie), że jest to w ogóle możliwe, sprzyja tylko wytworzeniu poczucia winy, co jest dla jed-
nostki dodatkowym stresorem. Zwiększenie nacisku na człowieka (poprzez bodźce zewnętrzne lub 
wewnętrzne) sprawia, że siła działających na niego impulsów się zwiększa, a poziom samokontroli 
maleje (Volkow, Baler, 2013). Za hamowanie popędów, włączenie racjonalnego myślenia, poznaw-
czą analizę sytuacji odpowiada w mózgu kora przedczołowa. Jej funkcjonowanie w sytuacji silne-
go stresu jest znacząco upośledzone (Volkow, Baler, 2013). W efekcie chwilach stresu (lęku, złości, 
silnych emocji) ludzie mają problem ze skupieniem myśli, wysłowieniem się, wyłączone są funkcje, 
za które odpowiada kora przedczołowa (mowa, myślenie refleksyjne, rozumienie sytuacji) w tym 
szczególnie samokontrola.

Obalając zatem mit, jakoby samokontrola była adekwatną odpowiedzią na zwiększony stres, 
warto przyjrzeć się mechanizmom samoregulacji. Odchodzimy w ten sposób od work-life balance 
rozumianego jako ustalenie sztywnych reguł, zasad (np. sztywny podział czasu na pracę i życie 
prywatne) z grupy zachowań bazujących na samokontroli, a przechodzimy do work-life integration 
opierającego się na płynnej, dynamicznej, nieustającej umiejętności samoregulacji.

Samoregulacja to reakcja autonomicznego układu nerwowego (AUN) na stres poprzez akty-
wowanie procesów metabolicznych (zużywających energię) a następnie uruchomienie procesów 
kompensacji (odzyskanie równowagi, wzrost, rozwój).

Każdego dnia, w obliczu wielu sytuacji i wyzwań, naprzemiennie podlegamy aktywacji urucha-
mianej przez współczulny układ nerwowy (który wyzwala kortyzol i adrenalinę, zwiększając po-
budzenie organizmu) i hamowaniu uruchamianemu przez przywspółczulny układ nerwowy (który 
wyzwala acetylocholinę i serotoninę, zmniejszając pobudzenie organizmu). Wzrost pobudzenia 
zużywa energię, a hamowanie jest potrzebne dla regeneracji i uzupełnienia zasobów (Rys. 1.). 
Równowaga oznacza z tej perspektywy płynne (i świadome), nieustające w ciągu całego życia 
człowieka, przełączanie się pomiędzy pobudzeniem, gdy jest ono potrzebne, a hamowaniem, re-
generacją. Ćwiczenie tej równowagi nie jest równoznaczne z ćwiczeniem samokontroli (hamuj się, 
opanuj, oprzyj się impulsom). Samoregulacja oznacza rozpoznawanie wielu różnych sygnałów 
pobudzenia (także podwyższonego stresu), analizę sytuacji opartą o znajomość siebie samego 
i środowiska, w jakim się funkcjonuje i umiejętne kierowanie sobą i sytuacją tak, by ten alert wy-
łączyć (a w przyszłości nie doprowadzać do nadmiernego wyczerpania). Samoregulacja opiera 
się o ciągłe monitorowanie swoje sytuacji (bodźce zewnętrzne, bodźce wewnętrzne) i ocenę czy 
dane pobudzenie jest potrzebne i przydatne (aktywność i energia potrzebna w pracy i w domu) 

czy jest już dla nas przeciążeniem. Gdy jesteśmy przeciążeni, czujemy, że nie mamy już rezerw, 
spostrzegamy wiele negatywnych myśli, zachowań i emocji (np. niekontrolowane wybuchy złości, 
brak sił lub odwrotnie – niemożność zatrzymania się). Wpada się wtedy w błędne koło chronicz-
nego stresu. Gdy sytuacja budzi w człowieku niepokój, wzrasta poziom napięcia, spada poziom 
energii, trudniej mu rozumieć sygnały z otoczenia społecznego, co upośledza możliwość korzy-
stania z pozytywnego wpływu innych ludzi i jest o krok od kryzysu emocjonalnego. Takie sytuacje 
mogą powtarzać się częściej u osób o wrażliwym temperamencie, wyższej reaktywności i niższej 
odporności na stres.

Rysunek 1 Stany pobudzenia.

REGULACJA
POBUDZENIA

Walka, ucieczka lub zamrożenie

Nadmierne pobudzenie

Spokój, koncentracja i uważność

Zbyt niskie pobudzenie

Senność

Sen

Odpoczynek, regeneracja

POBUDZENIE 
(współczulny układ nerwowy)

RÓWNOWAGA

HAMOWANIE
(przywspółczulny układ nerwowy)

 
Żródło:  Shanker, Barker, 2016.

Samoregulacja to płynna umiejętność kierowania energią tak, by dobrze funkcjonować 
w zmiennych warunkach i osiągnąć dynamiczną równowagę. Metoda samoregulacji (self-regula-
tion, self-reg) składa się z następujących pięciu etapów.

Monitorowanie swojej sytuacji (myśli-emocji-zachowań), odczytywanie sygnałów 
i przeformułowanie zachowań

Etap pierwszy polega na rozpoznawaniu objawów stresu i odczytywanie ich jako sygnałów 
głębszego problemu, tak jak gorączka jest objawem choroby, a zadaniem lekarza jest ją zmierzyć 
(rozpoznać objaw) ale też dojść do konkluzji, jaka to choroba (rozpoznać przyczynę). Na tym etapie 
pomocna jest dobra znajomość siebie, swojego organizmu. Objawy sygnałowe mogą być soma-
tyczne (np. bóle brzucha, głowy, drżenie rąk) lub psychiczne (smutek, złość, strach, bezradność). 
Im lepsza znajomość samego siebie, tym łatwiej będzie te objawy zidentyfikować (gdy np. czło-
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wiek ma świadomość, że w stresie dużo mówi, histerycznie się śmieje itp., wtedy szybko rozpozna, 
że jest w sytuacji napięcia). 

Większość zachowań przeciążeniowych po przeformułowaniu da się zinterpretować jako ob-
jawy stresu. Pomocna jest w tym metoda reframingu – przeformułowania zachowań tak, aby rozu-
mieć je jako sygnały, że dana osoba jest zestresowana. Kluczem jest tu empatia (czasem wobec 
samego siebie) i rozumienie zachowań jako deficytów energii czy też objawów załamania w kryzy-
sie, a nie np. jako złośliwych, umyślnych, świadczących o tym, że ktoś jest złym człowiekiem („nie 
kocha mnie”, „robi to specjalnie żeby mnie upokorzyć”, „manipuluje”).

Identyfikowanie stresorów
Jednoczesne funkcjonowanie w obszarze pracy i życia prywatnego nieustannie naraża na 

stres – może on być związany z problemami w pracy, konfliktami w domu, nadmiernym obcią-
żeniem obowiązkami i brakiem czasu. Według badaczy z Mehrit Centre (Shanker, Barker, 2016) 
stresory pochodzą z 5 głównych obszarów: biologicznego, emocjonalnego, poznawczego, spo-
łecznego i prospołecznego. To o czym ludzie często zapominają to ukryte stresory. Może być 
to głód, pragnienie, hałas (tramwaj pod oknem, pies sąsiadów, płacz dziecka), nieodpowiednie 
światło czy temperatura otoczenia, dźwięki (np. radio w tle lub cisza w tle), zapach, faktura (np. 
szorstkie, sztywne ubrania zakładane do pracy), pozycja ciała, choroba (np. alergie). W pogoni za 
wypełnianiem wielu ról i zadań zapominamy o wszystkim co nas otacza, co może bardzo obciążać 
nasz system, zabierając z niego energię. Identyfikacja własnych stresorów jest ważnym krokiem 
zarówno do poznania samego siebie jak i próby ich późniejszej redukcji. Ten etap jak i kolejne jest 
bardzo indywidualny, nie ma tu odpowiedzi uniwersalnych. Dla każdego człowieka inne bodźce 
są stresorami.

Redukcja stresorów
Po rozpoznaniu co jest dla człowieka stresujące przychodzi krok do zarządzania stresorami 

w celu ich redukcji. Jeśli stresuje go faktura ubioru (sztywne stroje), być może w miejscu pracy 
można pozwolić sobie na pewną jego dowolność, jeśli przeszkadza grający w domu telewizor 
w tle, być może można go wyłączyć, gdy stresorem jest głód, zanim wyjdzie z domu powinien 
zaplanować posiłki (wziąć je ze sobą lub zarezerwować czas na obiad w restauracji w trakcie dnia). 
Jeśli stresorem są inni ludzie (stresor indywidualny lub sytuacyjny – zawsze stresują go ludzie lub 
„chwilowo” ma dość przebywania wśród ludzi po stresującym tygodniu wśród nich), to zamiast iść 
w piątek na spotkanie w głośnym, ciasnym miejscu i dużym gronie może umówić się na interakcję 
jeden-na-jeden z przyjacielem w komfortowym środowisku (np. w domu). Środowisko domowe 
czy pracy można próbować dostosowywać do własnych preferencji.

Świadomość przyczyn przeciążenia stresem
Funkcjonując w pośpiechu często nie zdajemy sobie sprawy, iż od dłuższego czasu jesteśmy 

przeciążeni stresem. Nawet gdy zdamy sobie sprawę, że wyczerpują się nasze zasoby energetyczne, 
nadal nie mamy pełnej świadomości przyczyn tego przeciążenia. Na wyczerpanie „pracuje” się za-
zwyczaj od dawna, nie regulując swojego życia tak, aby panowała w nim równowaga bodźców. Dobra 
samoregulacja bazuje na wnikliwym poznaniu przyczyn swojego stanu. Jak mówi Stuart Shanker, 
badacz z Instytutu Mehrit Centre w Kanadzie, najważniejsze pytanie, jakie powinien sobie zadawać 
człowiek całe życie i każdego dnia wielokrotnie brzmi: „Dlaczego ten impuls pojawił się we mnie 

akurat teraz?” (Shanker, Barker, 2016). Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Jeśli matka wybuchnie 
i krzyknie na dziecko, odpowiedzią czemu akurat teraz tak zrobiła nie jest tylko to, że krzyknęła, bo 
dziecko rozlało wodę. Czemu wybuch nastąpił akurat teraz? Być może dlatego, że ma w pracy trudny 
i ważny projekt, który musi ukończyć (stresor poznawczy), czuje, że zaczyna ją osłabiać przeziębienie, 
mało spała w nocy, nic dziś nie jadła od rana (stresory biologiczne), nie ma pomocy męża (i jest na nie-
go zła za to – stresor emocjonalny), czuje się nie dość dobrą matką (stresor emocjonalny), a do tego 
teściowa siedzi na kanapie i w jej mniemaniu ją obserwuje i ocenia (stresor społeczny). Sens regulacji 
polega na tym, aby nie kontrolować, redukować zachowań trudnych („muszę się lepiej hamować”, 
„spróbuję już nigdy nie krzyczeć na dziecko”), tylko zatrzymać się i poświęcić czas na refleksję czego 
sygnałem jest to zachowanie (w założeniu – stresu – czyli zbyt wysokiego pobudzenia przy zbyt małej 
ilości zasobów i regeneracji), jak można (teraz lub w przyszłości) operować stresorami by zmniejszyć 
ich ilość (w podanym przykładzie – zadbać o jedzenie, sen, picie, zatroszczyć się o sobie dodatkowo 
w chorobie, zadbać o pomoc ze strony męża czy teściowej, ewentualnie nie zapraszać teściowej, gdy 
jest się chorym, a teściowa zamiast pomocą jest stresorem).

Poznanie sposobów na regenerację i odbudowę zasobów.
Ostatni ale nie mniej ważny etap mówi o wypracowaniu strategii, które pomogą danemu czło-

wiekowi obniżyć napięcie i odzyskać energię. Ten etap znów jest sprawą indywidualną. Kolej-
nym krokiem do poznania siebie jest znajomość aktywności czy zachowań, okoliczności, które 
wyciszają i regenerują, odbudowując zasoby. Dla jednego regeneracją jest intensywny sport, dla 
drugiego rozmowy ze znajomymi, czytanie książek, wyjazd na urlop, spacer, film, ruch lub bezruch 
itp. Dla osób mocno przeciążonych bodźcami często regeneracją jest deprywacja sensoryczna – 
pacjentki często opowiadają w moim gabinecie, że idealne dla odprężenia jest siedzenie w ciszy, 
po ciemku (lub wpatrując się w jeden punkt), pijąc np. ciepłą herbatę.

Oczywiście chodzi tu o wypracowanie sposobów konstruktywnych, nie pozwalając na strate-
gie niekorzystne (takie, które dają chwilową ulgę, ale długofalowo są destrukcyjne), takie jak picie 
alkoholu, jedzenie słodyczy itp.

Jedną z ważnych strategii regeneracyjnych są kontakty społeczne. Człowiek jako istota spo-
łeczna potrzebuje innych ludzi. Już we wczesnym dzieciństwie niemowlęta silnie współbrzmią emo-
cjonalnie ze swoimi opiekunami. Jest to zjawisko zwane rezonansem limbicznym (Lewis, Amini, 
Lannon, 2007). Ma on jednak dwa aspekty – odczytując emocje ludzi i współgrając z nimi (współ-
odczuwając) możemy się zarażać ich pozytywnym nastrojem ale też stresem, lękiem czy złością.

Niemowlęta uśmiechają się, gdy matka ma rozszerzone źrenice, co zwrotnie pobudza matkę 
do odczuwania radości (Schore, 1994). Eksperyment z kamienną twarzą Tronicka wykazał, że gdy 
matka uśmiecha się, mówi łagodnie, dziecko odpowiada tym samym (synchronizacja w pozytyw-
nym stanie pobudzenia). Gdy matka przybiera obojętny (neutralny emocjonalnie) wyraz twarzy 
(kamienna twarz), niemowlę próbuje przywołać ją z powrotem za wszelką cenę (uśmiechem, ge-
stem, głużeniem), zwrócić na siebie jej uwagę,po czym, gdy to się nie udaje, bardzo się denerwuje 
i płacze lub (zwłaszcza gdy deprywacja taka trwa dłużej) zniechęca i wycofuje z kontaktu (Rys. 
2). Porges (2011) nazywa to zjawisko neurocepcją. Jego zdaniem jest to atawistyczny neurome-
chanizm, który ma za zadanie nieustannie monitorować czy inni ludzie (i związane z nimi możli-
we do przewidzenia sytuacje) są dla człowieka potencjalnie bezpieczni czy zagrażający. System 
monitorowania społecznego obserwuje uważnie sygnały niewerbalne - mimikę, ton głosu, gesty 
– i rejestruje je prawdopodobnie poniżej progu świadomości (dopóki nie są niepokojące czyli nie 
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pobudzają go do reakcji walki/ucieczki). Pod wpływem czyjegoś stresu czy gniewu automatycznie 
u ludzi pobudzone zostaje ciało migdałowate (Goleman, 2007).

Ludzie stanowią dla siebie nawzajem źródło zaspokojenia wielu potrzeb (przynależności i za-
leżności, afiliacji, bezpieczeństwa, obdarzania miłością czy przyjaźnią). Odbudowywanie zasobów 
po wyczerpujących energię wyzwaniach może (a nawet powinno) się odbywać w relacjach z ludź-
mi. Im lepsza sieć wsparcia społecznego, tym ludzie są zdrowsi psychicznie i fizycznie (Brooks, 
2006) – pozytywne interakcje społeczne wpływają na obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie po-
ziomu kortyzolu, mobilizowanie układu immunologicznego (Sternberg, 2001), a nawet obniżenie 
istniejącego stanu zapalnego w organizmie (Schreier, Schonert-Reichl, Chen, 2013).

Co ciekawe naukowcy odkryli, że szczególną rolę w obniżaniu odczuwanego przez jednostkę 
stresu ma dawanie innym ludziom troski i opieki (a nie tylko jej branie). Udowodniono, że stres 
prowadzi do zachowań prospołecznych (Buchanan, Preston, 2014). Badania potwierdzają, że da-
wanie wsparcia obniża poziom napięcia i poziom reaktywności układu sympatycznego na stresory 
(Inagaki, Eisenberger, 2016). Aktywacja systemu troski moduluje reakcję stresową bez względu na 
źródło stresu a także ma bezpośrednie przełożenie na korzyści zdrowotne przykładowo zmniejsza 
ryzyko śmiertelności (Brown i in., 2009). Dawanie wsparcia i opieki innym prawdopodobnie opiera 
się o atawistyczny system aktywujący dorosłych do opieki nad ich potomstwem – w efekcie dosta-
ją „nagrodę” w postaci wyrzutu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za uczucie przyjemności, 
spokoju, energii (np. oksytocyny – Buchanan, Preston, 2014). 

Rysunek 2 Eksperyment „kamienna twarz” Tronicka.

Źródło: www.youtube.com
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Obszary stresogenne
Stuart Shanker (Shanker, Barker, 2016) dla celów lepszej identyfikacji stresorów podzielił je we-

dług możliwych źródeł ich występowania na pięć podstawowych grup. Są to następujące obszary: 
biologiczny, emocjonalny, poznawczy, społeczny, prospołeczny. Gdy jeden z elementów, będą-
cych w dynamicznej równowadze, ulegnie zaburzeniu, destabilizacji ulegnie cały system. Takim 
elementem może być np. głód. Odczuwanie głodu (obszar biologiczny) powoduje podwyższone 
napięcie i złość (obszar emocjonalny), utrudnia skupienie uwagi i zrozumienie (obszar poznawczy) 
i jak kula śniegowa może spowodować lawinę stresu i zaburzenie równowagi. System równowagi 
jest wyczulony na każde jej zachwianie, działa w sposób całościowy i spójny. Próby samoregulacji 
muszą być dopasowane zarówno do zmiennej sytuacji jak i specyfiki danej osoby tak, aby w porę 
zatrzymać lawinę (lub – lepiej – zapobiec jej w sposób przemyślany).

(1) Obszar biologiczny
Obszar ten zawiera bodźce takie jak: światło, dźwięk, temperatura, dotyk (faktura), zapach, 

alergeny, zanieczyszczenie i stan powietrza. W tej sferze mieści się też większość reakcji i proce-
sów fizjologicznych: bóle (brzucha, głowy, kręgosłupa itp.), choroby (a w nich np. podwyższona 
temperatura), głód, pragnienie, brak snu, zmęczenie fizyczne.

Regulacja w tym obszarze oznacza uważność na to, jakie bodźce na poziomie biologicznym 
na nas oddziałują i świadomość, że jest to obszar najbardziej podstawowy i łatwo wyczerpujący 
energię potrzebną do innych zadań. Gdy jesteśmy obciążeni chorobą, nie powinniśmy sobie do-
kładać wyzwań (np. iść do pracy) dopóki jej nie wyleczymy i nie odzyskamy energii; gdy stresują 
nas bodźce w otoczeniu możemy próbować je zmienić (kiedyś poradziłam silnie zestresowanej 
osobie by przynajmniej zmieniła oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przebywała całe dnie – nie 
docierało do niego światło dzienne, a wisząca na środku żarówka dawała biały „trupi” poblask). 
Regulacja obszaru biologicznego oznacza także higienę codziennego życia – dbanie o dietę, sen, 
ruch, zdrowie. Obszar biologiczny jest bazą energetyczną naszego organizmu, najważniejszym 
źródłem energii, kluczowym dla dobrego funkcjonowania i regeneracji.

(2) Obszar emocjonalny
W tym obszarze stresorem są wszelkie emocje – silne emocje, chwiejne emocje, trudne emo-

cje, nowe niespotykane emocje, przytłaczające emocje. Gdy odczuwamy, że emocje nami za-
władnęły, że są zbyt silne, niezrozumiałe, skrajne lub wyczerpują naszą energię należałoby się 
zatrzymać i pochylić nad nimi. Podstawowym pytaniem (wcale nie banalnym) jest co czuję i skąd 
pochodzi ta emocja. Większość osób jest świadomych swoich reakcji ale nie emocji, a co dopie-
ro ich przyczyn. Reagują na coś, nie analizując na co i dlaczego. Uczy tego popularna obecnie 
metoda uważności. Polega ona na zatrzymaniu się w biegu i skupieniu uwagi na wewnętrznych 
i zewnętrznych bodźcach obecnych w danej chwili. Bodźce zewnętrzne często będą z obszaru 
biologicznego (np. „zimno tu jest”, „jakie w tej sali świeci dziwne białe światło”, „co to za hałas”). 
Bodźce wewnętrzne to właśnie emocje (co odczuwam? „chyba mi się przykro zrobiło”). Metoda 
uważności kluczowa dla samoregulacji jest nieustającym wewnętrznym monologiem (co odczu-
wam, co mi przeszkadza, na czym mi zależy). W psychologii stosowanie metod uważności daje 
wymierne korzyści w pracy ze stresem i regulacją emocji (Khoury, Sharma, Rush, Fournier, 2015; 
Paulus, 2016). 

W pracy nad samoregulacją diagnoza w obszarze emocjonalnym zawiera trzy elementy: co 
odczuwam, dlaczego tak czuję, co mogę z tym zrobić (teraz lub w przyszłości). W ten sposób 
poznajemy siebie i nasze reakcje i możemy przewidzieć jak się będziemy czuli w konkretnych 
sytuacjach (a w związku z tym czy na pewno chcemy się w nich znaleźć). Człowiek może spra-
wować kontrolę (regulować) zarówno to w jakim położeniu się znajdzie (i np. nie spotykać się 
z ciocią, która regularnie sprawia mu przykrość), jak pomyśli o danej sytuacji, gdy już się w niej 
znajdzie (ta ciocia chyba jest bardzo samotna i dlatego tak odreagowuje na innych), ewentualnie 
jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją i emocjami, jakie wywołała (przykro mi się zrobiło po tej 
wizycie u cioci, smutno mi, odczuwam spadek energii, spróbuję jakoś odbudować zasoby – 
zadzwonię do męża i poszukam u niego wsparcia). Poddawanie tego obszaru częstej refleksji 
buduje inteligencję emocjonalną..

(3) Obszar poznawczy
Kolejnym obszarem stresogennym jest obszar procesów poznawczych – uczenia się, uwagi, 

rozumienia, przetwarzania informacji, pamięci. Dobre funkcjonowanie poznawcze daje poczucie 
sprawstwa, rozumienia otaczającej rzeczywistości, możliwości przewidywania, planowania, reago-
wania adekwatnego do sytuacji, płynnego przełączania się pomiędzy zadaniami. Stresory w ob-
szarze biologicznym i emocjonalnym silnie obciążają obszar poznawczy – powodują niemożność 
skupienia się, zrozumienia, przetworzenia informacji, zapamiętania, zaplanowania, przewidywania. 
Wiele osób w sytuacjach wymagających zintensyfikowania wysiłków poznawczych odczuwa stres 
(np. gdy mają napisać/powiedzieć coś merytorycznego w pracy, w urzędach, w rozmowie z na-
ukowcami, prawnikami, lekarzami itp., gdzie stosowany jest język fachowy). Matki, których nowo 
narodzone dzieci nie reagują w sposób przewidywalny, są narażone na chroniczny stres biologiczny 
(głód, niewyspanie, hałas, ból w połogu), emocjonalny (strach, złość, euforia, zalanie falami silnych 
skrajnych emocji) ale także poznawczy (nie rozumie czemu dziecko płacze, nie umie połączyć jego 
zachowań/reakcji z możliwymi bodźcami w ciąg przyczynowo - skutkowy, nie jest w stanie przewi-
dzieć reakcji dziecka, a w związku z tym nie ma kontroli, poczucia sprawczości). Stres poznawczy 
sprawia, że człowiek przestaje rozumieć, co się w danej sytuacji dzieje i nie potrafi przewidywać 
dalszego jej biegu, w efekcie bardzo wydłuża się czas uczenia nawet prostych zależności „zacho-
wanie-wzmocnienie”. Obszar poznawczy jest bardzo wrażliwy na wyczerpanie energii w innych 
obszarach. Im silniejsze stresy, większe zmęczenie i przeciążenie, tym mniejsza szansa na dobre 
funkcjonowanie poznawcze – przetwarzanie informacji, skupienie uwagi w stresie jest upośledzone, 
co dodatkowo wzmaga stres, bo nie radzimy sobie wtedy z wyzwaniami intelektualnymi.

Praca nad obszarem poznawczym może obejmować wiele strategii. Podstawową będzie za-
pewnienie sobie energii i równowagi w pozostałych obszarach, gdy musimy zabrać się za wyzwa-
nie poznawcze (np. w pracy, w szkole). Kolejna strategia obejmuje nabywanie i ćwiczenie umie-
jętności radzenia sobie z wyzwaniami poznawczymi – tzw. technik efektywnej nauki (learning how 
to learn) – takich jak np. dzielenie materiału na części, szukanie wiarygodnych źródeł informacji 
itp. Dodatkowo silnym stresorem w obszarze poznawczym jest wszechobecne we współczesnym 
świecie przeciążenie ilością informacji – tu dobrą strategią jest selekcja informacji i blokowanie 
jej dopływu, gdy to konieczne, planowanie codziennego odpoczynku od informacji (np. podczas 
kontaktu z naturą).
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(4) Obszar społeczny
Ludzie stanowić mogą źródło zaspokojenia lub odmowy zaspokojenia wielu naszych potrzeb. 

Choć w badaniach podkreśla się zazwyczaj nagradzający charakter kontaktów społecznych, dla nie-
których ludzi (i w niektórych sytuacjach) kontakty w innymi są źródłem stresu, a nie ukojenia. Obszar 
społeczny obejmuje wszelkie sytuacje, w których przebywanie w środowisku społecznym jest stre-
sujące. Może to wynikać z właściwości jednostki (niski poziom inteligencji społecznej, niezrozumienie 
sytuacji społecznych a w efekcie niedopasowanie do nich swojego zachowania, nieumiejętność bu-
dowania i podtrzymywania relacji, nieśmiałość, introwersja, impulsywność, częste wchodzenie w kon-
flikty) lub z właściwości otoczenia (uczestniczenie w sytuacjach, gdy jest się ofiarą lub świadkiem 
przemocy, nadużycia – np. mobbing w miejscu pracy czy przemoc domowa). Kontakt z ludźmi jest 
bardzo angażujący – osoby, które temperamentalnie nadmiernie reagują na bodźce lub takie, które po 
prostu mają na co dzień nadmiar bodźców z innych źródeł, mogą postrzegać ludzi jako źródło dodat-
kowych bodźców przeciążających ich system. 

Praca nad obszarem społecznym obejmuje rozwój kompetencji społecznych, rozumienia sytuacji 
społecznych, budowanie więzi (gdy trudno odnaleźć się w grupie, wtedy celem może być budowanie 
więzi z pojedynczymi osobami) i relacji w miejscu pracy i w życiu prywatnym, ćwiczenie umiejętności 
towarzyskich (np. zawierania znajomości, podtrzymywania rozmowy), podejmowanie prób efektyw-
nego działania w grupie, szukanie feedbacku (informacji zwrotnej – jak odbierają mnie inni). Jednocze-
śnie regulacja oznacza także znajomość siebie samego i samoakceptację swoich cech, a zatem jeśli 
pracuję z ludźmi i czuję się tym przeciążony, to staram się w życiu prywatnym ograniczać kontakty 
(np. mam z żoną umowę, że wieczorem potrzebuję wyciszenia i nie zapraszamy znajomych w tygo-
dniu, tylko w weekendy). Moja pacjentka, która silnie reagowała stresem na kontakty z ludźmi (poza 
służbowymi kontaktami w pracy i bliską relacją z mężem) miała z mężem umowę, że z wszelkich 
spotkań rodzinnych wychodzą nieco wcześniej, bo obciążały one silnie jej system nerwowy. Nie lubiła 
też spotkań towarzyskich (poza rozmową z jedną bliską przyjaciółką) i zgodnie z ustaleniami mąż spo-
tykał się w większym gronie bez jej obecności. Regulować bodźcami społecznymi można zarówno 
w obszarze życia prywatnego jak i w pracy zawodowej. Być może, jeśli bodźce społeczne silnie nas 
przeciążają, należy rozważyć np. zmianę zawodu (z nauczyciela informatyki w szkole na informatyka)..

(5) Obszar prospołeczny 
Obszar ten obejmuje empatię (rozumianą jako zdolność odczuwania stanów psychicznych in-

nych osób) a także funkcjonowanie dla dobra innych (odejście od koncentracji na sobie i swoich 
potrzebach w imię koncentracji na innych i ich potrzebach) czyli: bezinteresowność, poświęcanie 
się dla dobra innych ludzi, współpraca dla celów grupowych, a także rozwój duchowy, etyczny.

Inni ludzie i czynienie dla nich dobra może być źródłem satysfakcji lecz też źródłem stre-
su. Przede wszystkim empatia (nadmierna, silna, bez stawiania jej granic) jest mechanizmem 
obciążającym jednostkę. Konieczność radzenia sobie z napływem emocji innych ludzi jest 
obciążająca. Współbrzmimy emocjonalnie z ludźmi, którzy nas otaczają, zarażamy się ich uczu-
ciami (Buchanan, Preston, 2014). Jeśli nie postawimy granic naszej empatii, przytłoczy nas to. 
Jest to mechanizm syndromu wypalenia zawodowego, obecnego w zawodach służb społecznych 
(human services) pracujących empatią i pomagających innym (pielęgniarki, psychologowie, lekar-
ze, ratownicy, pracownicy społeczni itp.). W tych zawodach stawianie nieustannie potrzeb innych 
nad swoimi doprowadza do dysregulacji, stresu, chronicznego zmęczenia, rozczarowania (utraty 
złudzeń), depresji i załamania (Sęk, 2009). Jednocześnie badacze podkreślają, że syndrom wypa-

lenia występuje nie u wszystkich pracowników służb społecznych (Sęk, 2009). Być może kluczem 
do sukcesu tych nielicznych jest właśnie samoregulacja. Zaspokajanie potrzeb innych ludzi musi 
istnieć w równowadze z dbaniem o siebie. Wiele matek zachorowało na depresję w wyniku depry-
wacji własnych potrzeb w imię zaspokajania jedynie potrzeb dzieci. W ten sposób wyczerpujemy 
swoją energię w imię dobra ludzkości. 

W terapii uczestniczyło kiedyś małżeństwo – żona chciała się rozwieść z mężem, bo był za 
dobry… dla innych. Pracował jako pracownik domu dziecka i właściwie nieustannie był w pracy 
– mówił o podopiecznych „moje dzieci”, zaniedbywał siebie, żonę i swoją córkę, każde święta 
spędzał w pracy, nawet, gdy to nie był jego dyżur. Na prośby żony, by nie stawiał potrzeb innych 
zawsze ponad swoimi i swojej rodziny odpowiadał, że tamte dzieci są pokrzywdzone przez los i on 
musi im to wynagrodzić. W rezultacie nie uczestniczył wcale w życiu swojej rodziny, nie zauważał 
problemów dorastającej córki czy samotności swojej żony. Nie umiał zachować równowagi. Sa-
moregulacja jest narzędziem, które pomaga człowiekowi przełączać się pomiędzy koncentracją na 
swoich potrzebach („ja”) a koncentracją na potrzebach innych osób („my”), procesem kluczowym 
dla balansu pomiędzy różnymi sferami życia i rolami, jakie w nim pełni.

Samoregulacja jest systemem dynamicznym, gdy cokolwiek dzieje się w jednym elemencie 
systemu, wpływa na pozostałe jego części. Im wyższe napięcie spowodowane stresorami z jedne-
go obszaru, tym niższy poziom ogólnych zasobów energetycznych i tym więcej trudności sprawia 
człowiekowi kolejny obszar (np. trudno skupić się poznawczo w pracy, gdy sytuacja w domu moc-
no poruszyła emocje). W tej sytuacji obniża się próg odporności na bodźce z kolejnych obszarów 
(wzrasta reaktywność). Uruchamiane zostaje błędne koło stresu (jak kula śnieżna, która powoduje 
lawinę) – stres dotyka kolejnych obszarów, napięcie eskaluje, poziom energii do poradzenia sobie 
z wyzwaniami maleje w tempie geometrycznym (Rys 3.). Abu być w równowadze należy równoleg-
le pracować nad stabilizacją we wszystkich obszarach lub uzupełniać deficyty energii występujące 
w jednej części systemu pozyskiwaniem zasobów z drugiej jego części. Bycie w równowadze 
oznacza próbę utrzymania homeostazy poprzez ciągłe żonglowanie energią i napięciem.

Rysunek 3 Obszary stresu.
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Źródło: Shanker, Barker, 2016.
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Systemowe ujęcie stresu
Systemy społeczno-kulturowe, w jakich funkcjonuje jednostka (w tym system rodzinny) to in-

terpersonalne systemy wzajemnych relacji i powiązań. Jeden człowiek wchodzi w skład wielu ro-
dzin (rodziny pochodzenia i założonej przez niego rodziny nuklearnej), jeszcze większej liczby sys-
temów w ogóle (zawodowych, koleżeńskich, itd.) oraz nadsystemów (np. społeczno-kulturowych), 
a wszystkie one oddziałują na siebie nawzajem (Satir, 2000). Struktura takiego systemu to dosyć 
skomplikowana sieć wzajemnych relacji i powiązań oraz zbiór schematów całych sekwencji inte-
rakcji pomiędzy wszystkimi członkami, czyli „Niewidoczna sieć funkcjonalnych wymagań, które 
warunkują sposób, w jaki członkowie pozostają w interakcji” (Pohorecka, 1992). 

Między poszczególnymi elementami systemu istnieje sieć sprzężeń zwrotnych. Oznacza to, że 
zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmianę w innych (nawet odległych) częściach. W re-
zultacie zachowanie jednego człowieka odzwierciedla nie tylko jego sytuację indywidualną ale także 
jego relacje z innymi, co więcej relacje te są funkcją innych relacji (np. pozostałych relacji w rodzinie). 

Cyrkularna przyczynowość występująca w systemach oznacza, że ludzie oddziałują na siebie 
na zasadzie sprzężenia zwrotnego i nie jest możliwe do ustalenia czyje zachowanie było przyczyną, 
a czyje skutkiem (de Barbaro, 1994). Ludzie funkcjonują zatem w samowzmacniających się cyklach 
zachowań wzajemnych. Koło stresu jednostki napotyka koło stresu kolejnej osoby i w ten sposób 
może dochodzić do eskalacji napięcia na drodze cyklu sprzężenia zwrotnego. W czteroosobowym 
systemie rodzinnym mamy zatem cztery indywidualne koła stresu sprzęgające się wzajemnie (Rys. 
4). Dodatkowo osoba dorosła uczestniczy w systemie kontaktów społecznych w pracy (a dzieci 
– w szkole). Samoregulacja jest zatem procesem niezmiernie złożonym, bo obejmuje też reagowa-
nie na koła stresu innych ludzi, od których jest się zależnym. Skuteczna samoregulacja wymaga 
czasem tego, by nauczyć innych regulacji – dzieje się tak zwłaszcza w przypadku dzieci, które tej 
umiejętności nie posiadają i rodzice są dla nich źródłem prawidłowej (lub dysfunkcyjnej) regulacji. 
Bazowy poziom reaktywności, pobudzenia u dziecka orz jego zdolności do regulacji afektu kształ-
tują się w interakcji pomiędzy genami a środowiskiem wychowawczym (Schore, 1994).

Rusunek 4 Cykle sprzężeń zwrotnych w rodzinie. 
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Źródło: Shanker, Barker, 2016

Zakończenie
Literatura i badania nad work-life balance (WLB) są niezwykle obszerne i multidyscyplinar-

ne. Podejście zorientowane na politykę i otoczenie bada politykę socjalną, rodzinną, państwową 
i przedsiębiorstw i jej znaczenie dla WLB (Gatrell, Burnett, Cooper, Sparrow, 2013). To podejście 
opisuje, jaki rodzaj wsparcia ze strony systemów zewnętrznych jest przydatny dla osiągnięcia rów-
nowagi w życiu obywateli (pracowników). Są to zarówno decyzje na szczeblu rządowym (prawo 
rodzinne, prawo pracy – długość płatnego urlopu macierzyńskiego, urlopy „tacierzyńskie”, budo-
wanie bezpłatnych żłobków, konieczność odbycia raz w roku urlopu w wymiarze pełnych 14 dni 
itp.) jak i na szczeblu pracodawców (polityka firmy przyjazna rodzinie, elastyczne godziny pracy 
itp. – Abendroth, den Dulk, 2011). Z kolei podejście zorientowane na specyfikę życia prywatnego 
mówi głównie o podziale obowiązków domowych sprzyjającym WLB (np. płynne przechodzenie 
ról – Lyness, Kropf, 2005).

Patrząc na zjawisko work-life balance z psychologicznej perspektywy systemowej, holistyczną 
i spójną koncepcją jest koncepcja samoregulacji. Zdolność do samoregulacji daje możliwość płyn-
nego uczestniczenia we wszystkich systemach, zintegrowanego wypełniania ról, sprawnego prze-
łączania uwagi pomiędzy „ja” (znajomość siebie i realizacja swoich potrzeb) a „my” (kolektywizm, 
wspólnotowość, działanie na rzecz grupy, rodziny, ludzkości). Skuteczna integracja ról i systemów 
czyli work-life balance daje efekt w postaci zwiększonej jakości życia (pod postacią zwiększonego 
dobrostanu, satysfakcji małżeńskiej, stanu zdrowia, wydajności w pracy etc. czyli tzw. work-family 
enrichment czy work-family facilitation – Greenhaus, Powell, 2006; Siu i in., 2010, Srivastava, Sriva-
stava, 2014). Ważne jest, by dorośli rozwijali zdolność do samoregulacji nie tylko dla ich własnego 
dobra (i dobra innych dorosłych w ich otoczeniu, w domu czy w miejscu pracy) ale także w tym 
celu, by byli w stanie nauczyć tego swoje dzieci. Reaktywność na stres jest wbudowywana w ukła-
dy neuronalne w pierwszych latach życia dziecka (Bradley, 2003). To rodzice uczą swoje dzieci 
jak regulować stanami pobudzenia i hamowania poprzez doskonalenie samoregulacji i znajomość 
podstawowych zasad regulacji emocji (rozpoznanie – nauka emocji, redukcja – nauka możliwości 
obniżenia stresu w poszczególnych obszarach, regeneracja – nauka budowania bazy odbudowu-
jącej energię). Być może jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu człowieka, dająca 
mu poczucie bycia w równowadze.
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Równowaga życia rodzinnego  
w kontekście różnic międzygeneracyjnych  
na przykładzie firm rodzinnych
 
Ewa Więcek–Janka

Wprowadzenie
Podstawowym problemem w badaniu rodziny jako jednostki jest to, że nawet badacze rodzin 

przyznają, że brakuje ogólnie przyjętej definicji tego, czym dokładnie jest rodzina (Greenstein i Da-
vis, 2013, s. 8). Rodziny były szeroko badane przez naukowców społecznych (Elder, 1985, Moen, 
1998) podczas gdy przedsiębiorstwa (jako organizacje) były w przeważającej mierze przedmiotem 
zainteresowania badaczy z dyscypliny nauki o zarządzaniu (Krzakiewicz, Cyfert, 2018; Czakon, 
2016; Mazur 2009). Skuteczne połączenie dwóch kierunków badawczych stanowi wyzwanie (Ja-
mes, Jennings i Breitkreuz, 2012). Wielu badaczy biznesu rodzinnego widzi tylko jeden system, 
czyli biznes. Jak zauważają Aldrich i Cliff (2003) do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. Przecież 
biznes i rodziny są powszechnie uważane za odrębne instytucje społeczne i jako takie są zazwy-
czaj badane niezależnie. Jednak istotne w tym przypadku jest równoczesne rozważenie zarówno 
systemu rodzinnego, jak i systemu biznesowego (Zachary, 2011; Zachary, Danes, 2013; Chrisman, 
Chua, Pearson i Barnett, 2012). Jak wskazują w swoich badaniach Więcek-Janka (2013) oraz 
Harvey i Evan (1997) istotnym brakującym elementem w tych rozważaniach są tajże jednostki 
związane z wspomnianymi systemami. 

Rodzina i biznes
W literaturze występuje wiele definicji objaśniających istotę przedsiębiorstwa rodzinnego. Kon-

sekwencją przyjmowania różnorakich, często wykluczających się, definicji przedsiębiorstw rodzin-
nych przez różnych badaczy są pozyskiwane niewspółmierne dane statystyczne, które utrudniają, 
bądź nawet uniemożliwiają prowadzenie badań porównawczych. 

Podstawy definicyjne obszaru polskiej przedsiębiorczości rodzinnej można odnaleźć u Jeżaka, 
Popczyka, Winnickiej-Popczyk (2004), Safina (2005, 2007),Sułkowskiego i Marjańskiego (2009), 
Surdeja i Wacha (2010), Więcek-Janki (2013), Więcek-Janki i Lewandowskiej (2016).

Pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego jest złożoną nazwą ogólną, która zawiera w sobie dwa 
konstrukty podstawowe, mianowicie nazwę przedsiębiorstwo oraz pojęcie rodzinności (czy też 
rodziny). Analiza znaczeń pojęcia przedsiębiorstwa rodzinnego zostanie poprzedzona przedsta-
wieniem przyjmowanych definicji przedsiębiorstwa oraz rodziny.

W literaturze przedmiotu można spotkać zróżnicowane podejścia do określania istoty kon-
stytuującej używanie pojęcia rodzina. Syntezę tych podejść przedstawiono w tabeli 2.1. Zróż-
nicowanie społeczeństw i obowiązujące w nich wzorce normatywne i kulturowe wpływają na 
kształtowanie i modyfikowanie się form życia rodzinnego. Zakres i nasilenie modyfikacji obo-
wiązującego modelu rodziny jest związany z koniecznością dążenia do utrzymania wewnętrznej 
harmonii z jednoczesną potrzebą rozwoju jej członków. Określony modelem kulturowym wzór ro-
dziny jest związany z wpływem różnorodnych czynników, np. z poziomem rozwoju cywilizacyjne-
go i kulturowego, wartościami i normami wynikającymi z tradycji, poziomem kontroli społecznej 
oraz przemianami społeczno-gospodarczymi, ideologicznymi i politycznymi, a także z poziomem 
nauki i szkolnictwa.

Tabela 1. Podejścia do definiowania rodziny

Podejście Charakterystyka

Strukturalne Istotą jest skład i członkostwo w grupie. Rodzina to przynajmniej jeden rodzic i jedno dziecko, którzy biolo-
gicznie są ze sobą spokrewnieni i mają wspólne miejsce zamieszkania.

Funkcjonalne Istotą są wartości i funkcje, które rodzina powinna wypełniać zarówno wobec swoich członków, jak i całego 
społeczeństwa. Rodzinę należy rozumieć jako grupę osób przynajmniej z jednym rodzicem i z jednym (lub 
więcej) dzieckiem, która realizuje podstawową funkcję socjalizacyjną oraz funkcję intymności, zaspokajają-
cą jej potrzeby fizyczne i psychiczne.

Inkluzyjne Istotą są relacje między członkami grupy. Definicja skupia się na motywacjach i preferencjach jednostek 
uwikłanych w relacje osobiste. Rodzina to każde połączenie dwóch lub więcej osób, które złączone są 
więzami wynikającymi z umowy wzajemnej, urodzenia lub adopcji i które razem podejmują odpowiedzial-
ność za zapewnienie przetrwania oraz opiekę nad członkami grupy, za nowych członków pojawiających 
się w wyniku realizacji funkcji prokreacyjnej lub adopcji, za socjalizację dzieci, za społeczną kontrolę 
członków grupy, za produkcję, konsumpcję i dystrybucje dóbr i usług, za zapewnienie emocjonalnej 
zażyłości (Vanier Institute of the Family w Kanadzie).

Uniwersalne Istotą są więzi pokrewieństwa normatywnie określone, których zadaniem jest wypełnianie zadań prokre-
acyjnych i socjalizacyjnych. Za rodzinę uznaje się rodziny mono-parentalne, dzieci adoptowane i poczęte 
w związku. Związek normatywnie określony oznacza, że podkreśla się tu rolę społeczeństwa w definio-
waniu, co znaczy być rodziną. Za rodzinę w tym ujęciu nie będą uznawane pary bezdzietne.

Źródło: Biernaczyk, 2010, Więcek-Janka, 2013
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Wielość definicji powoduje trudności w jednoznacznej identyfikacji cech, jakimi charaktery-
zuje się rodzina. Wynika to jednak zarówno z dużej różnorodności form rodziny, ciągłych zmian 
w otoczeniu, jak i przemian zachodzących w jej wnętrzu. Drugą przyczyną jest niezwykle wysoka 
liczba dyscyplin naukowych zajmujących się tą problematyką. Można jednak zauważyć, że przed-
stawione definicje nie wykluczają się, lecz że uzupełniają się wzajemnie. Ich autorzy podkreśla-
ją znaczenie tak ważnego czynnika decydującego o trwałości rodziny, jakim są więzi łączące jej 
członków. Twórcy definicji zgadzają się jednomyślnie, że rodzina ma wobec innych grup społecz-
nych decydujące znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia, co w przypadku firm rodzinnych 
jest szczególnie ważne. 

Przedstawione wyżej podejścia do sposobów określania istoty rodziny umożliwiają przeprowa-
dzenie typologii rodziny, co zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Typologia rodziny

Kryterium Określenie Charakterystyka

Pokoleniowość Dwupokoleniowa Złożona z rodziców i dzieci, przedstawiana najczęściej za po-
mocą klasycznego schematu 2 + 2 (rodzice i dwoje dzieci).

Wielopokoleniowa Obejmuje więcej niż dwa pokolenia krewnych i powinowatych, 
którzy współżyją ze sobą w przestrzennym skupieniu.

Ród Składa się z krewnych w linii prostej oraz bocznej, wywodzą-
cych się od wspólnego przodka.

Hierarchia prestiżu i władzy 
w rodzinie

Rodzina matriarchalna Charakteryzuje się dominującym znaczeniem kobiety w rodzi-
nie.

Rodzina patriarchalna Z dominującą rolą mężczyzny, w którego rękach spoczywa 
władza nad pozostałymi członkami rodziny.

Rodzina egalitarna W której mąż i żona mają równe prawa i obowiązki.

Sposób dziedziczenia 
pozycji społecznej

Rodzina z matrylinearnym 
systemem pokrewieństwa 

Polega na liczeniu pokrewieństwa jedynie ze strony matki przy 
jednoczesnym negowaniu pokrewieństwa z kręgiem krew-
nych ojca (gdy własność, nazwisko i inne zasoby dziedziczone 
są po matce).

Rodzina patrylinearna Uznaje się związek rodzinny jedynie z ojcem i jego krewnymi 
(gdy dziedziczenie następuje po ojcu).

Rodzina omnilinearna Uznaje się r.ówność pokrewieństwa zarówno ze strony matki, 
jak i ojca (dziedziczenie zasobów następuje po obojgu rodzi-
cach).

Źródło: Duch-Krzystoszek, 1995, 177-178.

Ze względu na poruszany temat najistotniejszym zagadnieniem jest pokoleniowość. Zdolność 
do życia w grupie rodzinnej wykraczającej poza pokolenie rodziców (lub w kolejnych pokoleniach 
dzieci) wydaje się kluczowym elementem gotowości do procesów sukcesyjnych. Model rodziny 
dwupokoleniowej został zapoczątkowany w XIX wieku, w okresie rozwoju industrializacji i urbani-
zacji. Najważniejsze zmiany w zakresie dominującego do tej pory modelu dotyczyły przejścia od 
rodziny dużej, wielopokoleniowej do rodziny małej (Duch-Krzystoszek, 1995, 177-178). Owa zmia-
na dokonała się dzięki temu, że nowa forma (mało liczebna rodzina) stała się atrakcyjna dla wielu 
kształtujących się dopiero rodzin. Umożliwiła ona łatwiejsze przystosowanie się do dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. Wyzwalała je z dotychczasowych ram, które wiązały rodzinę z miej-

scem i silnie oddziałującą na nią tradycją. Pozwalała na swobodne przemieszczanie się w poszu-
kiwaniu pracy, która w owym czasie przenosiła się przede wszystkim do rozwijających się miast. 
Stosunki gospodarcze panujące w miastach stworzyły warunki umożliwiające osiągnięcie zabez-
pieczenia materialnego w stosunkowo młodym wieku i uniezależnienie się od krewnych.

W krajach wysoko i średnio rozwiniętych rozwój przemysłowy pozwolił na podniesienie stopy 
życiowej ludności. Efektem tego były głębokie zmiany kulturowe, które przyczyniły się między in-
nymi do wzrostu poziomu wykształcenia ludzi. Równocześnie podniosły się także indywidualne 
aspiracje jednostek. Taka sytuacja, podbudowana wielkimi migracjami, doprowadziła do rozluźnie-
nia więzi wspólnotowych i rodzinnych. Model małej rodziny upowszechnił się i na stałe zapanował 
w XX wieku. Jedynie w kulturach wschodnich i południowych dominuje nadal model silnych kultu-
rowo i bogatych w tradycje rodzin wielopokoleniowych.

Rodzina wielopokoleniowa, jak podaje Duch-Krzystoszek (1995, 178) jest zwyczajowo kierowa-
na przez najstarszego w rodzinie mężczyznę, z tradycyjną postawą wobec jej członków i ze ściśle 
uporządkowaną strukturą hierarchiczną. Zasady i normy oraz kultura rodziny wielopokoleniowej 
są często związane z historią rodziny, tradycjami i rytuałami. Jej klasyczna postać to patriarchat 
o ściśle zinstytucjonalizowanym charakterze, skupiający kilka małych rodzin oraz krewnych z linii 
bocznych, którzy są w sposób bezwzględny podporządkowani woli głowy rodziny.

Ród to grupa spokrewnionych ze sobą osób obejmująca krewnych w linii prostej 
oraz bocznej, wywodząca się od wspólnego przodka. Ród może być przestrzennie rozproszo-

ny i nie zawsze podlega kierownictwu jednej osoby. Innym sposobem klasyfikacji modeli rodziny 
jest podział według kryterium hierarchii, prestiżu i władzy. Wydzielić w nim można rodzinę matriar-
chalną, patriarchalną i egalitarną. 

Sprawowanie władzy w rodzinie było i jest związane z wpływem na jej zabezpieczenie w okre-
ślone dobra. Jeżeli w rodzinie kobieta jest takim żywicielem (ze względu na różne sytuacje ta-
kie jak: rozwód, samotne macierzyństwo, wybór), rodzinę można traktować jako matriarchalną. 
W rodzinie patriarchalnej dominuje mężczyzna. On dysponuje władzą nad pozostałymi członkami 
rodziny. Ma także największy autorytet z racji zajmowanej pozycji. W rodzinie egalitarnej zarówno 
mąż, jak i żona mają równe prawa i obowiązki. Taki układ cechuje przede wszystkim współczesne 
modele, a wynika z dostrzegalnej w drugiej połowie XX wieku autonomizacji jednostki w stosunku 
do pozostałych jej członków. Silny wpływ na taką sytuację miała także emancypacja kobiet, która 
diametralnie zmieniła zakres postrzegania ról oraz obowiązków ludzi obu płci.

Rozproszenie źródeł dochodów w rodzinie wpłynęło na osłabienie pozycji mężczyzny jako żywi-
ciela rodziny, co znajduje swoje odbicie w tendencjach do dziedziczenia w określonych liniach pokre-
wieństwa. Większa władza kobiet w rodzinie prowadzi do uprzywilejowania tej linii spadkobierców. 

Można podjąć próbę zdefiniowania rodziny z punktu widzenia realizacji potrzeb społecznych. 
W podejściu instytucjonalnym rodzinę traktuje się jako instytucję społeczną. 

W tym wypadku analizie podlega sposób zaspokajania potrzeb innych grup społecznych 
znajdujących się w jej otoczeniu, a także jej wkład w funkcjonowanie społeczeństwa globalnego. 
Realizacja potrzeb jednostkowych członków rodziny obejmująca nie tylko zabezpieczenie bytu 
i bezpieczeństwa, ale również odpowiednie wychowanie i gwarancję rozwoju, jest domeną defini-
cji funkcjonalnych. Podejście zaś do rodziny jako grupy społecznej będzie związane z badaniem 
relacji wewnętrznych, dynamiki zmian i rozwoju oraz konfliktów. 

Za część biznesową odpowiada przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym ze-
społem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności (Dz.U. 2017.0.459; Safin, 2007):
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1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 
przedsiębiorstwa),

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyro-
bów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do 
korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
5) koncesje, licencje i zezwolenia,
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej,
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
8) tajemnice przedsiębiorstwa,
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo Rodzinne
W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się rosnące zainteresowanie rolą rodziny w przedsiębior-

czości, szczególnie w odniesieniu do ciągłości pokoleniowej firmy rodzinnej (Habbershon, Nordqvist, 
Zellweger, 2010, Habbershon i Pistrui, 2002, Zellweger, Nason i Nordqvist, 2012). Autorzy opraco-
wań naukowych zaproponowali konstrukty ułatwiające zrozumienie jaki wkład ma rodzina w dążenie 
do długowieczności firmy, i zaliczyli do nich przede wszystkim przedsiębiorczość transgeneracyj-
ną (Habbershon i in., 2010), rodzinny kapitał społeczny (Dyck, Mauws, Starke i Mischke, 2002), 
transgeneracyjny efekt rodzinny (Morris i Peng, 1994), bogactwo transgeneracyjne (Habbershon, 
Pistrui, 2002), orientację na przedsiębiorczość rodzinną (Zellweger i in., 2012), a także zachowania 
społeczne i emocjonalne rodziny (Gomez-Mejia, Cruz, Berrone, De-Castro, 2011). Wprowadzone 
przez Habbershona i współpracowaników (2010, 7) pojęcia transgeneracyjnej przedsiębiorczości 
ujmuje główne idee tych konstruktów jako procesy, w których rodzina wykorzystuje i rozwija ducha 
przedsiębiorczości i pielęgnuje wpływ rodziny na decyzje, tak aby tworzyć nowe strumienie wartości 
przedsiębiorczej, finansowej i społecznej między pokoleniami (por. również Schjoedt, Monsen, Pe-
arson, Barnett, Chrisman 2013). Przytoczone opracowania badawcze szczególnie mocno odwołują 
się do transferu międzypokoleniowego, co znajduje swoje miejsce w definiowaniu pojęcia przedsię-
biorstwo rodzinne (firm rodzinna, biznes rodzinny).

Jak wskazano, jednym z głównych celów funkcjonowania rodziny jest zapewnienie bytu jej 
członkom. Konieczność sprostania temu wymaganiu doprowadziła do rozwoju przedsiębiorczo-
ści rodzinnej, która wzięła swój początek z działalności rzemieślniczej rodzin. Rozwój technologii 
i gospodarki na przestrzeni lat spowodował zwiększanie zasięgu działalności przedsiębiorstw ro-
dzinnych i rozbudowę form ich działalności, nie zmienił jednak istoty przedsiębiorczości rodzinnej.

W zależności od autorów, w pojęciu przedsiębiorstwa rodzinnego nacisk kładziony jest na ele-
menty takie jak własność, poziom zaangażowania rodziny w zarządzanie przedsiębiorstwem,tożsa-
mość rodzinna, czy transfer międzypokoleniowy (Donneley, 1964,93-105).

Również w polskim piśmiennictwie problematyka związana ze zdefiniowaniem pojęcia przedsię-
biorstwa rodzinnego jest szeroko komentowana. W tabeli 3 przedstawiono najważniejsze definicje 
przedsiębiorstwa rodzinnego proponowane przez polskich badaczy.

Tabela 3. Definicje przedsiębiorstwa rodzinnego w Polsce

Autor (rok) Brzmienie Ujęcie

Blikle (2012) Przedsiębiorstwo rodzinne powinno być: podstawą życia rodziny, jest zarzą-
dzane ze znaczącym udziałem rodziny, jest miejscem, gdzie rodzina buduje 
swoje poczucie wartości i realizuje swoje marzenia; dla rodziny jest warto-
ścią, z której rodzina jest dumna; jest chronione, nawet wbrew oczywistym 
argumentom ekonomicznym.

Szerokie

Budziak (2012) Biznes rodzinny różni się od innych […] aktywnym uczestnictwem co naj-
mniej jednej osoby z rodziny w zarządzaniu lub tworzeniu wartości przedsię-
wzięcia biznesowego, w którym, przynajmniej perspektywicznie, inna osoba 
z ekskluzywnego kręgu rodzinnego ma cele: kontynuacji biznesu po odejściu 
założyciela poprzez aktywną kontrolę biznesu oraz realizacji przekazywania 
wartości niematerialnych (kultury firmy) lub ich adaptacji do współczesności.

Szerokie w kontek-
ście sukcesji

Gibiec (2012) Firmy rodzinne to te, których założyciele i ich potomstwo bądź krewni stano-
wią kapitał ludzki spółki i jednocześnie sprawują funkcje kierownicze, mene-
dżerskie bądź pozostają w zarządzie firmy.

Szerokie

Jeżak (2013) Przedsiębiorstwo rodzinne to podmiot gospodarczy, w którym rodzina ma 
dominujący udział w jego strukturze własnościowej, w procesie podejmo-
wania kluczowych decyzji biznesowych oraz w sprawowaniu funkcji nadzor-
czych – z intencją długofalowego rozwoju i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Wąskie

Lewandowska (2013) Firma rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym wartości rodziny właściciel-
skiej wpływają na kreowanie wartości biznesu.

Szerokie w kon-
tekście rodzinnym 
i biznesowym

Marjański (2012) Przedsiębiorstwo rodzinne to organizacja gospodarcza oparta na więziach 
i zależnościach rodzinnych, która dąży 
do trwałego utrzymania w przyszłości decydującego wpływu rodziny na biz-
nes poprzez udział we własności, zarządzaniu i odpowiedzialności, z zamia-
rem przekazania go następnym pokoleniom.

Szerokie w kon-
tekście rodzinnym 
i biznesowym

Orzechowski (2011) Przedsiębiorstwo, którego podstawowe zasoby ludzkie stanowi rodzina 
kształtująca bezpośrednio jego działalność.

Szerokie

Popczyk, Winnicka-
-Popczyk (2004)

Przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub 
w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden 
jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje 
funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rę-
kach rodziny.

Wąskie

Safin (2013) Niezależnie od wielkości i formy prawnej rodzina (rodziny) właścicieli wywiera 
wpływ bezpośredni lub pośredni na kierownictwo przedsiębiorstwa lub spra-
wuje funkcję kierowniczą; kapitał przedsiębiorstwa w całości lub w decydu-
jącej części znajduje się w rękach rodziny z zamiarem utrzymania w rękach 
rodziny rozumianej jako dwie lub większa liczba osób, które są związane jako 
mąż 
i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) – osoby płci przeciwnej lub 
jako rodzic i dziecko. Tak więc rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę 
z jednym lub większą liczbą dzieci albo też samotnego rodzica z jednym 
bądź większą liczbą dzieci.

Wąskie

Sułkowski (2012) Podmiot gospodarczy o dowolnej formie prawnej, w którym dokonała się 
sukcesja rodzinna lub: 
- co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsię-
biorstwie,
- co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie, 
- członkowie rodziny posiadają znaczące lub większościowe udziały w przed-
siębiorstwie.

Wąskie, kryterium 
sukcesyjne lub 
własnościowo-za-
rządcze

Surdej, Wach (2010) Firmę należy uznać za rodzinną, jeśli jej założyciele, lub następcy, są wśród 
jej największych udziałowców i zajmują główne stanowiska w zarządzie firmy 
lub w radzie nadzorczej (chociaż nie zawsze jest to wymagane).

Szerokie

 
Źródło: Więcek-Janka, 2013, 35
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WWięcek-Janka i Lewandowska (2016) postawiły sobie za cel opracowanie modelu definicyj-
nego przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów, jakie pojawiły się w literaturze przedmiotu, i wzięły 
pod uwagę:

 • udział rodziny we własności przedsiębiorstwa na poziomie powyżej 50,1%,
 • samouznanie przedsiębiorstwa za rodzinne,
 • zaangażowanie przynajmniej dwóch osób z rodziny w działania operacyjne,
 • zaangażowanie przynajmniej dwóch osób w działania zarządcze w perspektywie długofalo-
wej oraz intencja sukcesji,

 • zrealizowany transfer międzypokoleniowy
Takie podejście pozwoliło na określenie pięciu poziomów klasyfikacji przedsiębiorstw jako ro-

dzinnych, którym przypisano nazwy ułatwiające interpretację każdego z nich (por. rys.1).

Rysunek 1 Model pięciu poziomów definicyjnych firm rodzinnych

Poziom 5. 
Przedsiębiorstwa potencjalnie rodzinne.

Poziom 3. 
Jednopokoleniowe firmy rodzinną.

Poziom 2. 
Firmy rodzinne u progu sukcesji.

Poziom 1. 
Wielopokoleniowe firmy rodzinne.

Poziom 4. 
Przedsiębiorstwa z tożsamością rodzinną.

Źródło: Więcek-Janka E., Lewandowska A., Model 5 poziomów definicyjnych firm rodzinnych, portal Family 
Business, www.familybusiness.pl , wyd. Instytut Biznesu Rodzinnego, 2016.

 
Zaczynając od najszerszego poziomu 5, do najwęższego pojęciowo poziomu 1 klasyfikacja przed-
stawia się następująco (por. tab. 4).

Tabela 4. Wyniki wg Modelu 5 poziomów definicyjnych firm rodzinnych

Poziom Definicja poziomu
Udział firm rodzinnych 

wg definicji danego 
poziomu w Polsce

1
Firmy rodzinne, które zrealizowały przynajmniej jeden transfer międzypokoleniowy. 
WIELOPOKOLENIOWA FIRMA RODZINNA W II 
(i więcej) POKOLENIU

5%

2
Na tym poziomie pojawia się zaangażowanie przynajmniej dwóch osób w codzienne 
zarządzanie i zaangażowanie członków rodziny w działania zarządu ze sprecyzowaną 
intencją sukcesji. 
FIRMA RODZINNA U PROGU SUKCESJI

19%

3

Na tym poziomie następuje zaangażowanie przynajmniej jednej osoby w zarządza-
nie operacyjne w przedsiębiorstwie i współplanowanie długofalowe. Ten poziom jest 
tożsamy z definicją European Commission, Entreprise and Industry Directorate Gene-
ral, zakładającą:
większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo 
nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dziecka albo bezpo-
średnich spadkobierców dzieci
głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie
przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarzą-
dzanie lub administrowanie firmą w przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi 
się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina założyła lub nabyła udziały w firmie lub jej potomko-
wie posiadają 25% głosów wynikających z posiadanego kapitału.
 JEDNOPOKOLENIOWA FIRMA RODZINNA

27%

4
Na tym poziomie następuje dostrzeżenie rodzinności w biznesie i rozpoczyna się 
kształtowanie tożsamości firmy rodzinnej, które przejawia się w samouznaniu firmy 
jako rodzinnej przez rodzinę właściciela. 
FIRMA Z TOŻSAMOŚCIĄ FIRMY RODZINNEJ 

36%

5
Przedsiębiorstwa charakteryzują się wskaźnikiem obiektywnym, jakim jest własność 
rodziny w przedsiębiorstwie. Takie przedsiębiorstwo uznajemy za: 
POTENCJALNIE RODZINNE

92%

Źródło: Lewandowska i in. 2016

Z powyższych analiz wg Modelu definicji wynika, że tylko 36 proc. badanych firm uważa się za 
firmę rodzinną. Biorąc pod uwagę poziom 5, zakładający większość udziałów należących do osób 
prywatnych, którego wartość wyniosła 92 proc. badanych – istnieje bardzo duża rozpiętość na 
poziomie postrzegania rodzinności jako wartości, z którą respondenci – w większości właściciele 
firm – chcą się utożsamiać. 

Pokolenia założycieli i sukcesorów
Różnice pokoleniowe stanowią poważny problem w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw 

rodzinnych. Można zidentyfikować dwa obszary problemów. Pierwszy dotyczy istoty przedsiębior-
czości rodzinnej w skali mikro tj. sukcesji. W tym przypadku transfer międzypokoleniowy uzależ-
niony jest od czynników osobowościowych członków rodziny i wartości wewnątrzrodzinnych. Dru-
gi dotyczy skali makro. Różnice pokoleniowe związane z innym postrzeganiem świata, zmianami 
w światopoglądzie i wartościach w pokoleniach interferują z pierwszą falą sukcesyjną w polskich 
firmach rodzinnych, co może tłumaczyć trudności z jakimi obecnie borykają się firmy u progu suk-
cesji [Więcek-Janka, at al., 2016].
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W historii rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych nigdy w jednym przedsiębiorstwie nie ścierały 
się tak różne światopoglądy, historie osobiste oraz konteksty lokalne i globalne, różnice w myśle-
niu, podejściu, celach i wartościach jak obecnie u progu trzeciego dziesięciolecia XXI w. Jak nigdy 
wcześniej różne pokolenia spotykają się w procesach zarządzania firmami rodzinnymi, a co za tym 
idzie i w procesach sukcesyjnych. Na tle tych różnic powstają konflikty wynikające z czasami z ab-
solutnego braku zrozumienia (a czasami nawet chęci zrozumienia) zmian zachodzących między 
pokoleniami [Haber, 1995; Ball, Gostill, 2011].

Analizując struktury przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących na polskim rynku można do-
strzec, że większość z nich powstała po czasie transformacji, tj. w i po 1989. Obecnie te przedsię-
biorstwa mają dwudziestoletni i dłuższy staż rynkowy. Takich firm jest blisko 60 proc. w populacji 
polskich przedsiębiorstw rodzinnych [por. Lewandowska, at al., 2016]. Pozostałe przedsiębiorstwa 
to te liczące 20 lat i miej. Można założyć, że właściciele istniejących firm rodzinnych zakładali je 
mając około 30 lat to oznacza, że część właścicieli firm rodzinnych mających w 2017 roku więcej 
niż trzydziestoletnie firmy urodziło się w latach 40 i 50 XX w. Ta grupa stanowi 5 proc. populacji 
właścicieli, 18 proc. właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych to ci zakładający swoje przedsiębior-
stwa w latach 1986-1995, co oznacza, że urodzili się w latach 50-tych i na początku lat 60-tych 
XXw. Natomiast 23 proc. to przedsiębiorstwa zakładane w latach 1996-2005, co oznacza, że ich 
właściciele to osoby urodzone w końcu lat 60-tych i 70-tych XXw. Pozostałe firmy powstały w latach 
2006-2010. Ich właściciele urodzeni są w latach 80-tych XXw. [por. Lewandowska, at al., 2016].

Stosując popularną na świecie nomenklaturę właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych możemy 
sklasyfikować w następujące klasy: BB (Baby Boomers), X, Y. Biorąc pod uwagę strukturę wieku 
przedsiębiorstw rodzinnych i wieku ich założycieli, można kierując się logiką określić strukturę 
właścicieli i przypisać ich do wspomnianych klas.

Rysunek 2. Struktura właścicieli polskich przedsiębiorstw rodzinnych

10%

14%

43%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

B.D.

Pokolenie Y

Pokolenie X

Baby Boomers

Źródło: Lewandowska, i in. 2016

Baby Boomers
Pokolenie Baby Boomers (BB) to osoby, urodzone czasie dużego wyżu demograficznego głównie po 

II wojnie światowej. W literaturze przyjmuje się, że lata ich urodzenia to przedział 1946–1964, co oznacza, 
że najstarsi przedstawiciele w 2018 roku skończą 72 lata, najmłodsi zaś 54 lata. To oni stanowią znaczną 
część właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych, którzy swoje biznesy rozpoczynali w czasach PRL-u i w la-
tach osiemdziesiątych XX w. i właśnie teraz podejmują decyzję o przyszłych losach swoich firm. 

Pokolenie BB właścicieli firm rodzinnych nie uznaje półśrodków i nie lubi kompromisów. Swoim 
biznesom, karierom zawodowym podporządkowuje całe życie budując je krok po kroku, a zbudo-
wane firmy traktuje jak swoje fortece. W związku z tym utrata dorobku jest czymś, czego to poko-
lenie się boi najbardziej i to staje się główną przyczyną trudności w przekazaniu firmy kolejnemu 
pokoleniu.

Pokolenie X
Właściciele firm rodzinnych z generacji X stanowią obecnie najbardziej liczną grupę. W lite-

raturze znaleźć można kilka zbliżonych dat, które określają przedział wiekowy pozwalający na 
zaliczanie do tej grupy. W literaturze polskiej często pojawiającym się przedziałem wiekowym tej 
grupy są lata 1965-19815. Obecnych 37-latków i 53-latków należy przyjąć jako przedstawicieli tego 
pokolenia na skrajach przedziału [Smolbik-Jęczmień, 2013].

Warto zaznaczyć, że w literaturze przywołuje się czasami nieco szersze ramy (początek lat 
60. XX wieku do końca lat 70. XX wieku lub nawet roku 1985) [Maćkiewicz, Drop, 2012; Ball, Go-
still, 2011; Possamai, 2009], co jednak nie wpływa na realizacje postawionych celów. W polskiej 
literaturze zamiennie z nazewnictwem generacja X pojawia się także określenie pokolenie PRL 
[Smolbik-Jęczmień, 2013]. Nazwę tego pokolenia wiąże się najczęściej z trudnościami i zmianami 
z jakimi pokolenie to musiało się mierzyć a także niepewnością życia z jaką mieli do czynienia 
przedstawiciele tej generacji. W Polsce wspomniane ramy czasowe przypadają na zmiany ustro-
jowe, strajki i stan wojenny [Maćkiewicz, Drop, 2012]. W tym czasie społeczeństwo dzieliło się 
ze względu na posiadane dobra i to one decydowały o statusie społecznym [Maćkiewicz, Drop, 
2012]. Iksy do pracy podchodzą metodycznie. Dokładnie rozdzielają obowiązki, kategoryzują je 
i przypisują im miejsce w kolejce zadań. Rozpoczynają pracę nad kolejnym zadaniem dopiero 
wtedy, kiedy w pełni ukończą poprzednie. Radzą sobie z zarządzeniem swoim czasem. Pomimo, 
iż praca odgrywa ważną rolę w ich życiu Iksy cenią swój czas wolny od pracy. Traktują go jako 
wypracowaną nagrodę [Ball, Gostill, 2011]. 

Istotnym elementem pracy dla Iksa jest demokratyczny sposób kierowania. Autorkatyzm prze-
łożonych sprawia, że odczuwają dyskomfort, który źle wpływa na wszelkie wykonywane w pracy 
zadania. Na Iksy negatywny wpływ mają konflikty, uważają, że najważniejsza jest odpowiednia 
atmosfera w pracy i to ona sprawia, że lepiej wykonują swoje obowiązki [Clutterbuck, 2005]. 

Pokolenie Y
Przedstawiciele generacji Y stanowią coraz liczniejszą grupę zaangażowanych w działalność 

biznesów rodzinnych. Są sukcesorami lub założycielami własnych przedsiębiorstw. W literaturze 
funkcjonują różne, choć zbliżone ramy czasowe, które definiują, które roczniki zaliczamy do tego 
pokolenia. Na potrzeby opracowania przyjmuje się, że generacja Y to osoby urodzone po roku 
1981, nie później jednak niż w roku 1995. Tym samym otrzymujemy podobną grupę roczników 
przypadająca na jedną generację. Pojawiającym się w literaturze określeniem tej grupy jest także 
pojęcie millenialsi [Smolbik-Jęczmień, 2013].

Pokolenie Y za najważniejszy cel w swoim życiu stawia rozwój osobisty oraz poświęcanie czasu 
na pasje. Z ich punktu widzenia idealnie jest tylko wtedy gdy osobiste hobby staje się sposobem 
na zarabianie pieniędzy. Nie mniej cenią sobie wolny czas i traktują go jako wartość podstawową 

5  Literatura zachodnia wskazuje inne datowania wskazując na 1977 rok jako graniczny. W Polsce ze względu na sytuację 
polityczną ten czas przesuwa się na rok 1981 jako szczególnie istotny w najnowszej historii Polski.
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z której nie zamierzają rezygnować [Smolbik-Jęczmień, 2013]. Przedstawiciele tej grupy niezwykle 
cenią sobie podkreślanie swojej indywidualności i niepowtarzalnego stylu. W związku z tym nie 
zawsze kierują się jakością, czy trwałością ale dążeniem do wyjątkowości. Lęk przed odpowie-
dzialnością jest wskazywany przez sukcesorów z tego pokolenia jako główna bariera w sukcesji 
[Więcek-Janka, 2016; 2017] .

Z drugiej strony millenialsi cechują się kreatywnością i zaangażowaniem w tematach, które są dla 
nich interesujące. Jedynie kiedy lubią to, co robią i czują, że się w tym spełniają, osiągają sukcesy 
[Szymczyk 2016; Possamai, 2009]. Przy takim podejściu przedstawiciele pokolenia Y okazują się nie-
zwykle zaangażowanymi i cennymi potencjalnymi sukcesorami – wymagają jednak od nestorów pod-
kreślania ich wartości i poszanowania ich celów osobistych [Więcek-Janka, 2017 w.d]. Młodzi gotowi 
są na wielkie zmiany, natomiast ich rodzice przywiązani są do jedynej ich zdaniem słusznej ścieżki 
życiowej [Brzozowska, 2005]. Biorąc pod uwagę cechy charakteryzujące pokolenie Y należy podkre-
ślić, że pracują, żeby żyć, dbają o równowagę między życiem osobistym a pracą, wymagają ośmio-
godzinnego dnia pracy i pełnej elastyczności w wykonywaniu zadań [Leńczuk 2015; Possamai, 2009].

Nestorzy porównują Igreki ze sobą i dostrzegają, że mają oni problem z organizacją pracy 
własnej. Zaczynają wiele zadań jednocześnie, nie potrafią ich dokończyć, nie mogą ustalić, co 
jest najważniejsze, a co mogą z powodzeniem odłożyć w czasie [Brzozowska, 2005]. Pokolenie 
Y mierzy sukces wartościowością wykonywanej pracy – kluczowym elementem i motywatorem do 
działania jest poczucie samorealizacji i spełnienia [Więcek-Janka, 2018]. 

Pokolenie Z
Przedstawiciele generacji Z stanowią wyzwanie dla sukcesji w kolejnej dekadzie XXIw. W li-

teraturze przedmiotu określa się ramy czasowe, które definiują, które roczniki zaliczamy do tego 
pokolenia. Za Zety uznaje się osoby urodzone po roku 1995, lecz nie później niż w 2012r. [Stillman, 
Stillman, 2017]. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, dla których liczy się przede wszystkim pa-
sja i to ją stawiają na pierwszym miejscu. Zety potrafią poświęcić się całkowicie wyłącznie tematom, 
które kochają czyli takim, które sprawiają im radość. Przedstawiciele tego pokolenia od pierwszych 
chwil swojego życia obcują z nowoczesnymi technologiami, a Internet jest dla nich środowiskiem 
naturalnym. Wielu z nich spędza więcej czasu w wirtualnym świecie nawiązując kontakty, relacje 
o zasięgu globalnym niż z rówieśnikami po szkole, stąd też funkcjonujące u nich poczucie nie-
ograniczoności i braku granic [Stillman, Stillman, 2017; Maćkiewicz, Drop, 2012]. Przedstawiciele 
pokolenia Z nie boją się pracy na odległość, obsługi skomplikowanych maszyn i programów infor-
matycznych. Dla nich rzeczywistość nie musi być namacalna [Maćkiewicz, Drop, 2012]. 

Pokolenie Z ma nieco inne oczekiwania wobec pracy niż Igreki i zasadniczo odmienne niż Iksy 
i BB. Tym samym czynniki motywacji przedstawicieli tej generacji też są odmienne. Przedstawi-
ciele pokolenia Z wychowani w domach, w których widzieli przykład swoich wiecznie zapracowa-
nych rodziców, szukają czegoś więcej niż zaspokojenia swoich materialnych potrzeb. Motywuje 
ich stawianie czoła zadaniom, dynamiczne środowisko pracy oraz nowe wyzwania. Cenią sobie 
swobodę i możliwości, które niesie ze sobą świat online, więc można oczekiwać, że  odnajdą 
się w zarządzaniu zespołami zdalnymi w działaniach globalizacyjnych i zarządzaniem wirtualnym. 
Dzięki ich globalnemu myśleniu i podejściu do świata możliwa będzie praca dla biznesu rodzinne-
go z każdego miejsca na świecie [Stillman, Stillman, 2017; Leńczuk 2015].

Klasyfikacja różnic pokoleniowych
Przeprowadzona kwerenda literatury uwzględniająca specyfikę polskich zmian społeczno-go-

spodarczych oraz rozmowy w przedsiębiorcami rodzinnymi z czterech pokoleń pozwoliły autorce 
na zebranie i sklasyfikowanie cech opisujących wspomniane grnracje. Uwzględniono cele wyzna-
czane w obszarze work-life balance [Clutterbuck, 2005; Rzepka, 2016; Stillman, Stillman, 2017] 
oraz motywatory, które w codziennym funkcjonowaniu biznesów przedstawiciele czterech genera-
cji uznają za istotne (por. tab. 1 i 2) .

Tabela 5. Różnice BB, X, Y i Z 

Cechy badane BB Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z

Etyka pracy, 
wartości,

Firma to ja; pracoholizm 
(uzależnienie od pracy);
wydajność pracy;
zaangażowanie dla 
sprawy;
osobiste oddanie;
nacisk na jakość;
kwestionowanie auto-
rytetów

Firma to nazwisko 
rodowe; samodziel-
ność;
potrzeba ustruktury-
zowanej pracy;
ukierunkowania na 
cel;
sceptycyzm;
dążenie do zachowa-
nia równowagi

Firma to krwawica rodzi-
ców; Multitasking;
Wytrwałość;
Przedsiębiorczość;
Tolerancja;
zorientowanie na cel;
dbanie o obszar prywatny

Firma to tylko firma; 
cel obszar prywatny

Praca w godzi-
nach nadliczbo-
wych

Akceptowana społecz-
nie i traktowana jako 
nobilitacja

Jeśli zachodzi taka 
konieczność jest 
akceptowalna

Niemalże w ogóle nieak-
ceptowalna

Niemalże w ogóle 
nieakceptowalna, 
z wyjątkiem, kiedy 
praca jest pasją 

Miejsce i forma 
pracy

Przygoda życia;
Preferowana praca w tym 
samym miejscu; brak 
akceptacji dla zmian

Dość duża elastycz-
ność – możliwość 
pracy w innym mie-
ście, czy państwie

Duża elastyczność – 
możliwość pracy w innym 
mieście, państwie, czy 
zdalnie w zespołach 
międzykulturowych

Duża elastyczność 
– możliwość pracy 
w innym mieście, 
państwie czy zdalnie, 
światy i biznesy 
wirtualne

Organizacja 
pracy

Dyrektywna organizacja 
pracy, właściciel ma 
pierwsze i ostatnie słowo

Bardzo dobra organi-
zacja, łatwość w przy-
pisywaniu zadaniom 
wag

Średnia organizacja, 
często ustalenie hierarchii 
zadań wymaga wsparcia 

Słaba organizacja 
–przydział i ustalenie 
hierarchii zadań 
wymaga wsparcia 

Technologia 
w pracy

Tylko w ostateczności; 
niechęć do wykorzysty-
wania nowoczesnych 
technologii informacyj-
nych

Stanowi wsparcie, ale 
wymaga większego 
zaangażowania 

W naturalny sposób sta-
nowi wsparcie w pracy. 
Duża łatwość w korzysta-
niu z niej

Nie potrafi pracować 
bez wsparcia wyso-
kich technologii

Odpowiedzial-
ność 

Bardzo wysoki poziom 
odpowiedzialności za 
własne działania i za 
pracowników

Wysoki poziom 
odpowiedzialności za 
zadania 

Średni poziom 
odpowiedzialności 

Niski poziom odpo-
wiedzialności

Sposób pracy Działanie jednotorowe
Sekwencyjne wyko-
nywanie działań.

Multizadaniowość Multizadaniowość
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Cechy badane BB Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z

Praca w grupie 
a efektywność

Praca indywidualna, 
niska efektywność pracy 
w grupie 

Średnia efektywność 
w grupie, trudność 
w pracy w zespole

Wyższa efektywność 
w grupie, lekkość w pra-
cy w zespole

Wyższa efektywność 
w grupie, lekkość 
w pracy w zespole 
– zespół powinien 
składać się z grupy 
przyjaciół, Zdolność 
do pracy w grupach 
wielokulturowych 
i wirtualnych

Przywiązanie 
do konkretnego 
miejsca pracy 
i stanowiska

Bardzo wysokie przywią-
zanie do miejsca pracy 
i pracowników

Wysokie, bardzo 
ważna jest dla nich 
stabilizacja zatrudnie-
nia i wynagrodzenia

Średnie, mają tendencję 
do zmian,
nie potrzebują stabilnego 
zatrudnienia i wynagro-
dzenia – poszukują pracy 
rozwojowej i ciekawej

Niskie, zmieniają 
pracę regularnie 
poszukując zajęcia, 
które będzie ich pasją

Wiadomość, 
która motywuje

Cenimy Ciebie i Twoją 
pracę; Jesteś nam 
potrzebny

Zrób to po swojemu;
zapomnij o zasadach

Będziesz pracować 
z kreatywnymi i zdolnymi 
ludźmi

Możesz pracować 
z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii 
i zorganizuj sobie ludzi

Zasady życia 
prywatnego

Brak równowagi życie-
-praca

Niepełna równowaga 
życie-praca

Równowaga życie-praca
Przede wszystkim 
życie

Źródło: Więcek-Janka, 2018, s. 36 

Można zatem uznać, że najlepsze dla firm rodzinnych to przede wszystkim dostrzeżenie szans 
na przyszły rozwój firmy poprzez dostrzeżenie cech wspólnych oraz zaakceptowanie i wykorzystanie 
różnic między pokoleniami. To przede wszystkim korzystanie z wiedzy i doświadczenia najstarszych 
pokoleń BB i X oraz czerpanie z otwartości na nowości i wiedzy na temat obsługi najnowszych 
technologii, którą mogą poszczycić się głównie osoby młodsze z pokoleń Y i Z. Jednak żeby pogo-
dzić diametralnie odmienne podejście do pracy, należy dostosować komunikację, do konkretnych 
oczekiwań, co jest szczególnie ważne, zdaniem autorki, w procesach sukcesyjnych [Greenhaus, 
Powell, 2006; Więcek-Janka, at al. 2016, Więcek-Janka 2018; Pawłowska, Więcek-Janka, Andrzej-
czak, 2018]. Należy zdawać sobie sprawę, że losy sukcesji w firmach rodzinnych mogą zależeć od 
motywatorów dobieranych przez rodziny wobec przyszłych sukcesorów. W tabeli 2 przedstawiono 
cele indywidualne i motywatory przyporządkowane do każdego z omawianych pokoleń.

Tabela 6. Cele indywidualne i motywatory wyznaczane w firmach rodzinnych przedstawicieli pokoleń

Pokolenie Baby Boomers Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z

Pieniądze
Posiadanie dóbr 
Status społeczny
Władza
Ambicja

Pieniądze
Motywacja pozafinansowe
Poczucie niezależności
Wyrozumiałość przełożonych
Dobra atmosfera

Dobra atmosfera
Możliwość rozwoju
Pieniądze
Zgodność z zaintereso-
waniami
Wyzwania

Zgodność z zaintereso-
waniami
Dobra atmosfera
Możliwość rozwoju
Czas wolny
Wyzwania
Pieniądze

Źródło: opracowanie własne.

Metodyka badań
Celem zrealizowanych badań była ocena celów indywidualnyBadania nad różnicami pokole-

niowymi autorka opracowania zrealizowała w 2017 roku na próbie 144 osoby6. Strukturę próby 
przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Struktura próby 

Cechy Pokolenie Baby boomers Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z

Kobieta 1 8 15 16

Mężczyzna 20 30 35 19

Właściciel I pok 15 37 1 -

Właściciel II pok 1 1 3 -

Właściciel na emeryturze 5 - - -

Sukcesor podczas sukcesji - 5 12 -

Sukcesor potencjalny - 1 23 35

Suma: 21 38 50 35

Źródło: opracowanie własne.

Badania zrealizowano metodą ankietową bezpośrednią7 w której należało ocenić istotność 
celów indywidualnych i motywatorów w działaniu. Podczas zbierania ankiet przeprowadzono 
wywiad indywidualny odnoszący się do wyników ankiety. W kwestionariuszu wykorzystano 
pięciopunktową skalę ocen. W części końcowej kwestionariusza zawarto pytania klasyfikacyjne8. 
W kwestionariuszu wykorzystano zidentyfikowane i przedstawione w tabeli 2 cele i motywatory.

Omówienie wyników
Przedstawione różnice między pokoleniami w kontekście podejmowanych działań w firmach 

rodzinnych pozwoliły na opracowaniu listy celów i motywatorów jakie najczęściej opisują przed-
stawicieli generacji BB, X, Y, Z (por. tab. 2). Jak wskazują obserwacje autorki procesy sukcesyjne 
dotyczą przekazania firmy z pokolenia BB do Y i pokolenia X do Z (por. rys. 3).

6  Badania były omawiane na Międzynarodowej konferencji naukowej „Firmy Rodzinne” w 2017 roku i Międzynarodowej konfe-
rencji naukowej „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa” w 2018eoku. 
7  Kwestionariusze przygotowano w formie tradycyjnej i dostarczono je do respondentów. Wprowadzono badanego w tema-
tykę badań, pozostawiono narzędzie badawcze do wypełnienia, w umówionym terminie uzupełnione kwestionariusze zostały 
odebrane od respondentów i przeprowadzono rozmowę na temat zawarty w kwestionariuszu.
8  W kwestionariuszu zawarto kafeterię pytań dotyczących oceny barier sukcesyjnych, które w tym opracowaniu nie zostały 
omówione
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Rysunek 3. Charakterystyka generacji BB, X, Y, Z wraz z kierunkiem transferu międzypokoleniowego 

Pokolenie BB
Baby Boomers
urodzeni w latach:
1943-1964

Pokolenie X
Pokolenie PRL
urodzeni w latach:
1965-1981

Pokolenie Y
Millenialsi
urodzeni w latach:
1982-1995

Pokolenie Z
Pokolenie Internetu
urodzeni w latach:
po 1996

Źródło: Więcek-Janka, 2018, s. 26

Na rysunkach 4, 5, 6 i 7 przedstawiono profile celów i motywatorów dla badanych przedstawi-
cieli firm rodzinnych z czterech różnych pokoleń.

Wielopokoleniowe funkcjonowanie firm rodzinnych jest możliwe wtedy gdy następuje plano-
wany proces sukcesyjny ujęty w strategii firmy (jeszcze rzadziej w konstytucji firmy rodzinnej). 
Chcąc zrozumieć z jakimi różnicami generacyjnymi wchodzą w niego nestorzy i sukcesorzy należy 
przeanalizować różnice wykazane na rysunku 3 i 5, oraz na rysunku 4 i 

Jak wynika z przeprowadzonych rozmów podczas zbierania kwestionariuszy wymiana poko-
leniowa dotyczy najczęściej przekazania firmy z generacji BB do generacji Y i z generacji X do 
generacji Z co zilustrowano na rysunku 2.

Analiza obu profili (BB i Y) wskazuje na duże różnice w określaniu celów w tych dwóch pokole-
niach. To co jest ważne dla przedstawicieli BB w ogóle jest nieistotne dla generacji Y.

Rysunek 4 Profil celów i motywatorów  
dla pokolenia BB

Rysunek 5 Profil celów i motywatorów  
dla pokolenia X
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Źródło: Więcek-Janka, 2017, s. 40 Źródło: Więcek-Janka, 2017, s. 40

Rysunek 6 Profil celów i motywatorów  
dla pokolenia Y

Rysunek 7 Profil celów i motywatorów  
dla pokolenia Z
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Źródło: Więcek-Janka, 2017, s. 40 Źródło: Więcek-Janka, 2017, s. 40

W tych różnicach autorka upatruje przyczyn zarówno konfliktów w przedsiębiorstwach rodzin-
nych jak i trudności w procesach sukcesyjnych [Więcek-Janka, at al., 2016; Michel, at al. 2011; 
Zhang, Liu, 2011]. To co jest najistotniejsze dla Igreków, czyli czas wolny, wyzwania, rozwój i reali-
zacja zainteresowań, nie może być odebrana przez pokolenie BB jako możliwa do realizacji w sferze 
biznesowej ponieważ w ich rozumieniu nie ma na nie miejsca podczas pracy. I odwrotnie to co jest 
najistotniejsze dla generacji BB: status społeczny, posiadanie dóbr, stoi w sprzeczności do ukształ-
towanego już światopoglądu generacji Y. Różnice można również dostrzec w profilach generacji 
X i Z, które mogą być przyczyną problemów w procesach sukcesyjnych w kolejnych dekadach. 

Podsumowanie
Funkcjonowanie rodzin biznesowych w Polsce jest w ostatnich dwóch dekadach tematem zain-

teresowania badaczy różnych dziedzin. Zachowanie równowagi w rodzinie daje podstawę do prawi-
dłowych procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poszukując rozwiązń autorka przeprowadziła 
kwerendę literatury i na tej podstawie przedstawiła klasyfikację róznic między pokoleniami w polskich 
rodzinach biznesowych. Zrealizowane badania empiryczne9 pozwoliły na określenie celów i motywa-
torów wspólnych lub cześciowo współnych dla generacji nestorów i sukcesowrów w dwóch falach 
sukcesyjnych: obecnej (z pokolenia BB do pokolenia Y) i przyszłej (z pokolenia X do pokolenia Z).

Jak wskazują szeroko realizowane badania [Sułkowski, Marjański, 2009; Safin, 2007; Surdej, 
Wach, 2010] teraźniejsza fala sukcesji, jest tak naprawdę pierwszym powszechnym procesem suk-
cesyjnym w firmach rodzinnych i jest sporym wyzwaniem dla ich założycieli, sukcesorów ale po-
nadto stanowi o „być lub nie być” rodzin i ich biznesów. Właśnie teraz sześćdziesięcioletni (i starsi) 
właściciele firm rodzinnych podejmują decyzję o rozpoczęciu procesów sukcesyjnych. Zdaniem 
autorki znajomość różnic w definiowaniu celów generacyjnych i motywatorów działań ich przed-
stawicieli może uzmysłowić uczestnikom tego procesu, że zachowania sukcesorów i nestorów nie 
są zachowaniami osobniczymi ale dotyczą całych pokoleń. Taka wiedza może przyczynić się do 
wzajemnej oceny nestora i sukcesora opartej na innych podstawach, na zrozumieniu i empatii, a to 

9  Badania, które można uznać za pilotaż badań poszukujących odpowiedzi na pytanie jak określać cele indywidualne członków 
rodzin biznesowych aby uniknąć konfliktów międzygeneracyjnych.
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z kolei może pomóc im pracować na celach i motywatorach wspólnych dla obu pokoleń i stać się 
fundamentem porozumienia i podstawą transferu międzypokoleniowego.

Cele pokolenia BB i Y zestawiono ze sobą w formie „międzypokoleniowego profilu celów” co 
zilustrowano na rysunku 8. Konkluzją tych rozważań jest zalecenie dla przedstawicieli tych pokoleń 
w relacjia: współpracy, kształtowaniu niezależności i dążeniu do zysku (pieniądze). 

Rysunek 8. Obszar dla budowania porozumienia między pokoleniem BB i Y
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realizacja zainteresowań
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Pokolenie Y
Pokolenie BB

Źródło: Więcek-Janka, 2018, s. 41

Rysunek 9. Obszar dla budowania porozumienia między pokoleniem X i Z
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Źródło: Więcek-Janka, 2018, s.41

W czasie nie dłuższym niż nadchodząca dekada rozpoczną się transfery sukcesyjne między 
pokoleniem X i Z. Jak wskazały wyniki badań (zilustrowane na profilu, rys. 8) głównym celem łą-
czącym oba pokolenia jest chęć rozwoju. Rozwój jest zdaniem autorki, podstawą podejmowa-
nych działań przez oba pokolenia i na nim powinni się skupiać nestorzy z pokolenia X dążący do 
harmonii rodzinnej i przygotowując swoje dzieci do sukcesji w przyszłości.
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Rola wzajemnego wsparcia w małżeństwie 
wobec problemu równoważnia życia rodzinnego 
i zawodowego – wymiar empiryczno-praktyczny 
 
Anna Linek 

Wstęp
Problem godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym jest aktualnie podejmowany z wielu 

perspektyw – na płaszczyźnie naukowej, politycznej, kulturowej i społecznej. Tematem tym inte-
resują się politycy, dziennikarze, pracodawcy, związki zawodowe, wreszcie – rodziny, które bory-
kają się na co dzień z trudnościami wynikającymi w tym obszarze w ich własnym domu (Michoń, 
2013). Problem work – life balance, choć podejmowany już od dłuższego czasu wciąż domaga 
się wypracowania skutecznych rozwiązań, zwłaszcza w odsianiu do kobiet realizujących się w roli 
matek i podejmujących pracę zawodową. Wydaje się, że pomimo wielu starań podejmowanych 
w ramach licznych inicjatyw na każdym wspomnianym polu, problem wciąż jest palący. Pomimo 
bowiem tego, że rodzina jest dla Polaków jedną z najbardziej cenionych wartości, praca zawodowa 
stała się w ostatnich latach bardzo zaborcza. Bez względu na płeć pracownika rynek pracy wymaga 
pełnego podporządkowania długim godzinom pracy i wielości zadań, ciągłego dostosowywania 
się do coraz bardziej wymagających klientów, przy jednoczesnym braku pewności zatrudnienia 
(Orzelska 2017: 257-258). Realia te sprzyjają silnemu zaangażowaniu w pracę zawodową zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet. Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z najdłuższymi go-
dzinami pracy. Co ósmy Polak deklaruje, że spędza w pracy ponad 60 godzin tygodniowo (Michoń 
2013: 71). Ponadto, w praktyce, jak pokazują wyniki badań, mężczyźni spędzają wiele godzin poza 
domem pracując w ramach nadgodzin, a więc często będąc w pracy po godzinie 20. Ponadto, za-
równo kobiety, jak i mężczyźni „przynoszą pracę do domu” czy to w postaci zadań do wykonania, 
czy emocji związanych z pracą (co ma miejsce zwłaszcza w odniesieniu do kobiet) (Duch-Krzysto-
szek 2007: 111-112). Trzeba więc jasno powiedzieć, że „w dzisiejszych czasach życie rodzinne jest 
bardziej dostosowane do wymogów związanych z zatrudnieniem niż formy zatrudnienia do życia 
prywatnego” (Janicki 2013: 16).

Wobec tak zarysowanego obszaru trudności, jakie stoją dziś przed matkami i ojcami nie bez 
znaczenia są i inne zagrożenia, wobec których przychodzi im na co dzień stawać. Współczesnego 
człowieka charakteryzuje bowiem wskazywany przez wielu badaczy reprezentujących różne dzie-
dziny nauki, wszechogarniający pośpiech, indywidualizm i konsumpcjonizm, hedonizm i egoizm 
(Korporowicz 2004: 82, Mroczkowska 2005: 116, Majkowski 2003: 28). Wszystkie te czynniki pro-
wadzą do poważnych konsekwencji wśród których, zgodnie wskazywane przez socjologów i psy-
chologów, jest rozluźnienie bliskich więzi emocjonalnych, uznawanych za jeden z nieodzownych 
i podstawowych czynników spajających rodzinę (Liberska 2010: 28, por.: Bauman 2006). Na bazie 
tej więzi małżonkowie budują obraz samego siebie i świata, realizując wobec siebie nawzajem 
potrzeby bezpieczeństwa i przynależności. To właśnie bliska więź emocjonalna, stworzona przez 
małżonków stanowi podstawę wsparcia, jakiego mogą oni sobie nawzajem udzielać stając wobec 
licznych codziennych problemów. Mogą stać się dla siebie źródłem informacji i rad, pomocy w re-
alizacji zadań i osiąganiu celów, mogą dać sobie poczucie bycia wartościowym i akceptowanym 
człowiekiem (Popiołek 2004: 118). Zbudowanie silnej więzi i wzajemnego wsparcia przez partne-
rów ma swoje konsekwencje w funkcjonowaniu i jakości nie tylko ich związku, ale całej rodziny.

Problemem podjętym w niniejszym opracowaniu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie 
– jaką rolę pełni dziś wzajemne wsparcie małżonków wobec ich codziennych zadań, trudności 
i problemów rodzących się na płaszczyźnie godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzin-
nym? Biorąc pod uwagę aspekt praktyczny istotę stanowi kolejne pytanie – jak budować wsparcie 
wobec partnera, aby było ono jak najbardziej skuteczne, zwłaszcza w kontekście godzenia przez 
małżonków wielu ról? Chcąc ukazać znaczenie wzajemnego wsparcia w małżeństwie warto naj-
pierw odnieść się do codziennych problemów współczesnych małżonków – matek i ojców wska-
zując na ich specyfikę i potencjalne konsekwencje, jakie ze sobą niosą ze szczególnym uwzględ-
nieniem trudności wynikających z konieczności łączenia przez nich ról społecznych w obszarze 
życia zawodowego i rodzinnego.

Codzienne trudności ojców i matek w obszarze work – life balance 
i ich możliwe konsekwencje

Większość problemów współczesnych rodziców wiąże się z powszechną dziś koniecznością 
łączenia obowiązków domowych i rodzicielskich z zawodowymi, a więc Work Life Balance, która 
często doprowadza do przeciążenia czy konfliktu ról. To problem nie tylko o charakterze indywi-
dualnym, ale społecznym (Pawlus 2017: 97), który rodzi wiele domowych konfliktów, najczęściej 
powiązanych z podziałem ról odnoszących się do wykonywania obowiązków rodzinnych i domo-
wych, mogących naruszać równowagę w związku. Jak się okazuje, niemal we wszystkich krajach 
Europy, podział obowiązków domowych jest dużo częstszą przyczyną konfliktów niż sprawy finan-
sowe czy kwestia ilości czasu poświęcanego pracy zawodowej. Jest to powszechny i najczęst-
szy konflikt pomiędzy kobietami i mężczyznami w rodzinach, choć w Polsce spory o pieniądze 
pojawiają się porównywalnie często (co można tłumaczyć jeszcze niewystarczająco zadowalającą 
sytuacją finansową polskich rodzin) (Duch-Krzystoszek 2007: 108).

Aktualne badania z obszaru funkcjonowania małżonków/partnerów – matek i ojców pokazują 
pewne różnice dotyczące zarówno rodzaju, jak i zakresu ich codziennych obowiązków oraz pro-
blemów związanych z ich godzeniem. Wskazuje się, że łączenie ról w wykonaniu kobiet i mężczyzn 
wygląda inaczej ze względu na różne społeczne wizerunki kobiet i mężczyzn oraz różne oczekiwa-
nia wobec nich. „Role rodzicielskie są z pewnością dużo ważniejsze dla kobiet i stanowią źródło 
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ich indywidualnych tożsamości” (Duch-Krzystoszek 2007: 68). Natomiast „praca zawodowa mę-
żów jest ważniejsza niż praca zawodowa żon” (tamże: 39). Z badań wynika, że co trzecia kobieta 
posiadająca dziecko mówi o sobie, że jest przede wszystkim matką. Dla porównania, niespełna 
co dziesiąty mężczyzna definiuje siebie przede wszystkim przez rolę ojca (Titkow, Duch-Krzysto-
szek, Budrowska 2004). Ponadto, kobiety nieco inaczej niż mężczyźni definiują bycie żoną, matką, 
pracownikiem, w efekcie czego godzenie przez nie ról wiąże się zazwyczaj z nakładaniem się 
obowiązków na siebie. Do tego należy wziąć pod uwagę fakt potwierdzony wynikami badań, że 
pomimo coraz bardziej popularnego egalitarnego modelu związku, przedstawiciele obu płci wie-
le prac domowych wciąż uznają za obowiązek typowo kobiecy (Por.: Szlendak 2011: 410-415, 
423-432; Kotowska-Wójcik 2015: 122-123, Wróblewska-Skrzek 2015: 43-49; Duch-Krzystoszek 
2007: 135-155). Nie bez znaczenia są tu także powszechne stereotypy płci nakładające na kobietę 
znacznie więcej obowiązków domowych i rodzicielskich niż na mężczyznę, któremu zazwyczaj 
„społecznie”, tzn. zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, powierza się przede wszystkim utrzy-
manie rodziny. Nawet, jeśli stereotypy te nie są adekwatne do rzeczywistości, mogą one wywierać 
wpływ na samoocenę i proces oceniania innych ludzi, w tym wypadku konkretnie – siebie samego 
i współmałżonka/współmałżonki. Nie pozostają tym samym obojętne dla procesów motywacyj-
nych, mogą skłaniać lub nie do podjęcia danego działania.

Ponadto, wielu autorów zajmujących się problematyką work life balance wskazuje, że kobiety 
charakteryzuje nadmierne dążenie do ideału. Jedna z badaczek wizerunków polskich kobiet Anna 
Titkow uważa, że to właśnie głównie z powodu oczekiwań społecznych kobiety są „pod stałą pre-
sją bycia doskonałą” (Titkow 1995: 39). I choć coraz bardziej powszechny (zwłaszcza w dużych 
miastach) staje się nowy wizerunek matki, która nie boi się przyznawać do swoich słabości, szukać 
wsparcia i otwarcie odrzucać mit idealnej matki, żony i kochanki w jednym (Sikorska 2009), wiele 
kobiet wciąż stara się ponad swoje możliwości i siły osiągać zamierzone cele. 

Okazuje się jednak, że problem ten może dotyczyć również niektórych ojców, którzy mają trud-
ności ze sprostaniem codziennym obowiązkom, ponieważ i oni usiłują być doskonali nie tylko w pra-
cy, ale również w domu. Psychologowie opisując przemęczenie współczesnych mężczyzn używają 
określenia „syndrom Altasa”, który dotyczy stanu fizycznego spowodowanego nadmiernym stresem. 
Jak zauważa Krzysztof Arcimowicz, wielu mężczyzn nie wytrzymuje takiego obciążenia. Podkreśla 
jednak, że to wciąż bardziej problem kobiet niż mężczyzn, ponieważ więcej kobiet niż mężczyzn 
łączy pracę na „dwóch etatach” godząc obowiązki domowe z zawodowymi (Arcimowicz 2008: 37).

Choć sytuacja kobiet wydaje się tu być nieco bardziej złożona niż mężczyzn, nie można po-
minąć kwestii także ich codziennych problemów związanych z realizacją obowiązków i trudności, 
które wynikają ze stawianych im dzisiaj wymagań. Współcześni ojcowie mogą i często mają pro-
blem z odnalezieniem się wobec niejasnych i wieloznacznych, a nawet przeciwstawnych wizerun-
ków ojcostwa, jakie dziś powszechnie funkcjonują (Pulikowski 2001: 95-109). Wielu z nich próbuje 
podejmować stawiane im wyzwania związane z godzeniem obowiązków zawodowych z domo-
wymi i coraz częściej bywa, że problemy związane z codzienną realizacja obowiązków, na które 
najczęściej narzekają kobiety, dotyczą także mężczyzn. W przeprowadzonym w 2017 roku badaniu 
ojców warszawskich10, badani ojcowie wyraźnie zauważają, że stawiane im aktualnie wymagania 
są coraz większe i coraz częściej oczekuje się od nich tzw. miękkich umiejętności. Oto kilka wypo-
wiedzi ojców na temat jakie wymagania stawia się współczesnym ojcom?:

10  Autorkami badania są pracownice Instytutu Socjologii UKSW: dr O. Kotowska-Wójcik, dr A. Linek, dr M. Luty-Michalak oraz 
dr J. Wróblewska-Skrzek. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów pogłębionych IDI, wzięło w nim udział 29 
ojców mieszkających w Warszawie. Publikacja z badań – w przygotowaniu.

„(…)Stawia się wymagania zawodowe pod kątem utrzymania rodziny, a z drugiej strony pod kątem 
rodzinnym, czyli emocjonalnym, czyli związanym z wychowaniem i byciem z dziećmi. Mężczyźni mu-
szą też zastępować kobiety, które stają się coraz bardziej aktywne zawodowo i mężczyźni przejmują 
ich obowiązki, również związane z wychowaniem dzieci” [R1, 46 lat, 2 dzieci – 4 i 10 lat].

„[Ojciec] Właściwie powinien robić wszystko to samo co matka plus dodatkowo jeszcze zara-
biać. Czyli, jak to ktoś ładnie powiedział – od momentu urodzenia dziecka powinien zarabiać dwa 
razy więcej i dwa razy krócej pracować” [R12, 46 lat, 2 dzieci, 6 i 3 lata].

„Z jednej strony niezależność pod względem finansowym, taki można powiedzieć macho, z dru-
giej strony miękki, ciepły, wrażliwy, dbający o dzieci i rodzinę facet, czyli 360 stopni ojciec. Nie tylko 
już przynoszenie pieniędzy do domu, ale również i obszary można powiedzieć miękkie, czyli opieka 
również całodobowa” [R3, 36 lat, 2 dzieci – 3,5 i 5,5 lat].

Trudno więc nie zgodzić się z faktem, że wobec zachodzących zmian społecznych także męż-
czyźni stają wobec wielu problemów, z którymi trudno jest im sobie poradzić. 

Trudności stające dziś przed matkami i ojcami wynikające z ogromu obowiązków i konieczno-
ści godzenia ról zawodowych i rodzinnych niosą ze sobą szereg konsekwencji, także nieco innych 
dla kobiet i dla mężczyzn. Psycholodzy zauważają, że oczekiwania ze strony pracy i rodziny, któ-
rym kobieta nie jest w stanie sprostać, mają negatywne konsekwencje dla jakości pracy kobiety, 
jej rozwoju, samopoczucia i zdrowia. Dochodzi wtedy do przeciążenia, czyli sytuacji, w której wy-
magania są nieadekwatne do czasu i możliwości jednostki. Sytuacja ta nazywana jest „podwójną 
alienacją”, która odnosi się do błędnego gospodarowania czasem i energią. Skutkami przeciążenia 
są: brak poczucia satysfakcji z życia rodzinnego i pracy zawodowej, obarczanie poczuciem winy 
małżonka/partnera, żal do dzieci o to, że zabierają czas i energię, frustracja i konflikty (Strykow-
ska 1992: 96). Ponadto, Harriet Lerner na podstawie wyników badań wskazuje, że matki często 
deklarują, że dręczy je poczucie winy. Zwykle przyczynia się do tego zmęczenie, ciągłe pretensje 
i żądania od innych, brak dyspozycyjności i praca na tzw. „wysokich obrotach” (Lerner 1998: 89-
90). Podsumowując, jak zauważa Mieczysław Plopa, odwołując się do wyników badań, matki kon-
tynuujące pracę zawodową i zajmujące się dziećmi oraz prowadzeniem gospodarstwa domowego 
zwykle ponoszą większe tego koszty niż ojcowie. Już sam fakt stawiania współczesnym rodzicom 
tak wysokich wymagań przyczynia się do wzrostu ryzyka występowania konfliktów miedzy nimi. 
Jeśli kobieta postrzega tę sytuację jako trudniejszą dla siebie niż dla jej męża, ryzyko konfliktów 
wzrasta (Plopa 2011: 36).

Podejmowane na co dzień próby równoważenia wymagań pracy i rodziny mogą generować 
napięcie ról. „Istnieje ono kiedy mężowie albo żony mają jasne pojęcie swoich obowiązków roli 
w rodzinie, ale nie mają ani czasu, ani energii, aby spełniać je w takim zakresie, który zaspokajałby 
ich własne oczekiwania. Napięcie ról często jest związane z poczuciem winy. Rodzi się ono wów-
czas, gdy jednostka dochodzi do przekonania, że nie funkcjonuje zgodnie ze swoimi osobistymi 
standardami pełnienia ważnych ról” (Plopa 2011: 36).

Zarówno kobiety, jaki mężczyźni pełniący podwójne role – w domu i w pracy są szczególnie 
podatni na zranienie, co potęguje napięcie ról i wywołuje poczucie winy, ze względu na to, że 
pełnienie jednej roli może zaburzać spełnianie drugiej. Wyniki badań wskazują, że także ten 
problem częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. „Racje biologiczne i kulturowe powodują, że to 
kobiety częściej przyjmują pierwotną odpowiedzialność za realizację zadań rodziny. Pracujące 
matki często chcą spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi i bardziej bezpośrednio uczestniczyć 
w opiece nad nimi. Niemożność czynienia tego może zwiększać ich poczucie napięcia i winy” 
(Plopa 2011: 37). 
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Kolejna konsekwencja zderzania się wymagań świata zawodowego i rodzinnego to doświad-
czanie przeciążenia roli, któremu często towarzyszy poczucie bezradności lub niepokoju i utraty 
kontroli nad własnym życiem. W efekcie obniża to standardy pełnienia każdej z tych ról i może po-
wodować przerzucanie odpowiedzialności za ten stan rzeczy na partnera (Plopa 2011: 37). Może 
to ostatecznie oznaczać naprzemienne lub równoczesne obarczanie winą siebie i partnera, co nie 
pozostaje obojętne dla oceny stopnia satysfakcji ze związku.

Innym rodzajem konsekwencji nieradzenia sobie z nadmiarem obowiązków wynikających z re-
alizacji zadań zawodowych i domowych oraz rodzicielskich, tym razem częściej dotykającą męż-
czyzn, jest nadmierna koncentracja na pracy, która może powodować obniżenie jakości życia 
prywatnego i rodzinnego, może też prowadzić do pracoholizmu, a nawet – w konsekwencji do 
problemów zdrowotnych i emocjonalnych (Mandal 2000: 231-232). Zbyt intensywne poświęcanie 
się pracy jest też zazwyczaj źle odbierane przez współmałżonkę, która w takiej sytuacji postrzega 
problem z godzeniem obowiązków i przeciążenia roli jako dotyczący jej w dużo większym stopniu 
niż partnera, co jak wspomniano, przyczynia się do konfliktów.

Jak wynika z przytoczonych opinii badaczy zjawisk związanych z work life balance, i dobro-
stanu psychicznego kobiet i mężczyzn, konsekwencje trudności, z jakimi borykają się na co dzień 
małżonkowie, są poważne i mają szerokie spektrum działania. Ostatecznie bowiem oznaczają brak 
zadowolenia z pełnionych ról, obrazu samego siebie, brak zadowolenia z partnera i ze związku. 
Konieczne jest więc posiadanie silnego wsparcia, najlepiej – w osobie najbliższej.

Żona i mąż jako osoby dające wsparcie w małżeństwie
Powszechnie uważa się, że kobieta jest właśnie tą osobą, która powinna dawać wszystkim 

członkom swojej rodziny największe wsparcie (Linek 2017: 129-144). Zarówno te społeczne prze-
konania, jak i wyniki badań wskazują, że dla kobiet niezwykle ważne są związki z innymi ludźmi 
i bardzo ważne jest podtrzymywanie konwersacji w relacji, które w dużej mierze przekłada się na jej 
jakość (Grabowska 1998: 22). Kobiety uważane są za bardziej empatyczne i nagradzające (Argyle 
2001: 143). Starają się być przyjaciółkami, słuchają, okazują uczucia i są gotowe do poświęceń. 
Ponadto, uważa się, że kobiety:

 • częściej patrzą na partnera interakcji i do niego się uśmiechają;
 • lepiej potrafią nadawać komunikaty niewerbalne za pomocą mimiki, tonu głosu;
 • mają większą umiejętność dekodowania sygnałów niewerbalnych innych osób, szczególnie jeśli 

mają do dyspozycji równocześnie wzrokowe i słuchowe sygnały płynące z zachowań partnera;
 • uważniej niż mężczyźni obserwują ludzi i wyciągają wnioski dotyczące ich emocji;
 • mają też większą umiejętność i motywację do integrowania wielokanałowych sygnałów po-
chodzących od innej osoby (…)” (Elżanowska 2017: 57; Por.: Argyle 2001: 142). 

Można więc w oparciu o przedstawione argumenty – w postaci powszechnie panujących opinii 
i wyników badań powiedzieć, że kobiety dają zwykle duże wsparcie swoim mężom (Argyle 2001: 
143, 169). Znajduje to również potwierdzenie w przytoczonym już w tym opracowaniu badaniu 
warszawskich ojców, w którym zapytano ich o to, kto lub co jest dla nich największym wsparciem 
w pracy zawodowej i w życiu domowym. Najczęściej padającą odpowiedzią była: „żona”.

„Jeżeli ja otrzymuję wsparcie, to zawsze otrzymuję je od żony. I obojętnie czy tutaj chodzi o naszą 
rodzinę i prywatne sprawy czy o sprawy zawodowe. Zawsze mogę liczyć na wsparcie od żony. Żad-
na inna osoba, ani żaden inny czynnik nie przychodzi mi do głowy” [R14, 40 lat, 1 dziecko – 14 lat].

„Największym wsparciem w pracy zawodowej jest dla mnie najbliższa mi osoba, czyli żona, 
która zawsze mnie dopinguje i mnie wspiera, i we mnie wierzy” [R4, 34 lata, 1 dziecko – 3 lata].

„Najbardziej… największym wsparciem będzie tak naprawdę żona, tak, że właśnie jak mam 
stresującą sytuację, mogę z nią spokojnie o tym porozmawiać później. Tak mi się wydaje. Ja bym 
powiedział, że ona” [R9, 32 lata, 2 dzieci – 1,5 i 5 lat].

Także wiele badań dotyczących pracujących matek wskazuje, że wsparcie małżonka i sposób 
jego angażowania się w życie rodzinne (prace domowe, a w szczególności opiekę nad dziećmi) 
jest czynnikiem najmocniej powiązanym z doświadczaniem przez nie satysfakcji z małżeństwa 
i życia rodzinnego (Plopa 2003; Rostowski, Rostowska 2002). „To sugeruje, że nie praca matki 
sama przez się dotyczy małżeńskiej satysfakcji żon, ale poziom zaangażowania się mężów”. Za-
angażowanie męża należy rozumieć jako jego działanie na trzech wymiarach. Jest to: pozytywne 
nastawienie do pracy zawodowej żony – zauważalne w jego komunikatach i działaniach wobec 
niej, podejmowanie prac domowych i pełnienie opieki nad dziećmi (Plopa, 2010b). 

Również kobiety sukcesu uczestniczące w badaniu Barbary Marek-Zborowskiej deklarowały, 
że to właśnie funkcjonowanie w trwałym związku, w którym mąż akceptuje ich aspiracje i działania 
zawodowe korzystnie wpływa na ich karierę. Jedna z badanych kobiet ze świata nauki podkre-
śla w swej wypowiedzi: „Absolutnie rodzina to dla mnie ogromne wparcie. I to zarówno mąż, jak 
i córka” (Agnieszka). I inna z wypowiedzi kobiet cytowanych przez wspomnianą badaczkę (Ma-
rek-Zborowska 2016: 312-313): „Nasz związek jest mega partnerski. Nasz związek jest do tego 
stopnia partnerski, że ja mam w mężu nie tylko kumpla, przyjaciela, takiego też przyjaciela intelek-
tualnego. Mój mąż jest po prostu bardzo mądrym człowiekiem, tak uważam. Oczytanym, mądrym, 
inteligentnym, takim wrażliwym bardzo też. (…) Dla niego nie ma problemu robić mi kolację, kiedy 
ja przychodzę wieczorem z pracy. Dla niego nie ma problemu przyjechać po mnie do pracy, (…) 
on po mnie przyjeżdża, żebym nie szła wieczorem, tylko żebyśmy szybciej mogli, nie wiem, razem 
pogadać. Dla niego nie ma problemu pójść po zakupy (…). Zawsze tak było, że się wymienialiśmy 
w różnych rzeczach” (Joanna).

W oparciu o przeprowadzone badanie autorka wysuwa wniosek, że kobiety sukcesu są za-
dowolone z poziomu emocjonalnego wsparcia, jakie otrzymują od swoich mężów. Na pytanie na 
kogo mogą liczyć w swoim życiu, zgodnie wskazywały męża/partnera. Wyniki te nieco odbiegają 
od danych pochodzących z wielu innych badań nad dobrostanem psychicznym kobiet i mężczyzn. 
Większość badań wskazuje bowiem, że mężczyźni otrzymują znacznie więcej wsparcia od swo-
ich żon, niż żony od swoich mężów (Marek-Zborowska 2016: 313). Potwierdzają to m.in. wnioski 
z badań Łucji Krzyżanowskiej i Marii Wiśnickiej: „Kobiety chciałyby, aby ich czas oraz wysiłek, jaki 
wkładają w zajmowanie się domem i w opiekę nad dziećmi był bardziej zauważany i szanowany 
przez mężów” (Krzyżanowska, Wiśnicka 2009: 127). Ponadto, jak wskazuje Krzysztof Arcimowicz 
„współczesne kobiety pragną, by mężczyźni częściej wyrażali uczucia i byli bardziej empatyczni, 
co nie jest bez znaczenia w kwestii udzielanego wsparcia (Arcimowicz 2007: 52).

Trzeba więc podkreślić, że w kwestii dawania wsparcia emocjonalnego nie ma równowagi mię-
dzy kobietami i mężczyznami. Jak zauważa w oparciu o wyniki badań Danuta Duch-Krzystoszek, 
kobiety lepiej niż mężczyźni rozpoznają potrzeby psychiczne sowich mężów i zazwyczaj potrafią je 
zaspokoić. Są wrażliwe na realizację potrzeb męża związanych z budowaniem jego wizerunku sie-
bie. Mężczyźni często zapominają o potrzebach psychicznych swoich żon, a w zasadzie, po prostu 
ich nie dostrzegają przypisując żonom raczej irracjonalność w zachowaniu niż szukając przyczyn. 
Często nawet znając przyczyny zdenerwowania żony nie postrzegają ich jako wystarczająco waż-
nych, wartych uwagi i wsparcia (Duch-Krzystoszek 2007: 84-85). 



130 Family Balance Coaching – Rola wzajemnego wsparcia w małżeństwie wobec problemu równoważnia życia rodzinnego i zawodowego... Family Balance Coaching – Rola wzajemnego wsparcia w małżeństwie wobec problemu równoważnia życia rodzinnego i zawodowego... 131

Z pewnością istotne są tu kulturowe konstrukty kobiecości i męskości oraz przywołane już 
cechy kobiet skłaniające je bardziej ku zachowaniom wspierającym wobec bliskich, zwłaszcza 
wobec męża i dzieci. Być może za tak nierównomiernie rozłożonym wsparciem w małżeństwie 
stoi także fakt, że kobiety często są przekonane o swojej wyższości w kontekście niektórych swo-
ich obowiązków domowych i rodzicielskich, zwłaszcza w odniesieniu do opieki sprawowanej nad 
dzieckiem. Rezerwują wyłącznie dla siebie rolę ekspertki w tej dziedzinie. Jedna z badanych ma-
tek tak o tym mówi: „Mąż to bardziej mi przeszkadza, mam nadzieję, że on kiedyś będzie czuł się 
pewniej logistycznie, że to rzeczywiście ogarnie. Teraz to ja muszę go kontrolować, wszystko mu 
podawać, przynosić, potem po nim posprzątać. A dla mnie faktyczna pomoc to, gdy ja nie muszę 
niczego koordynować, mogę sobie robić coś innego sama”. (Krzyżanowska, Wiśnicka 2009: 127). 
Autorki badania stwierdzają, że „matki zauważyły, że w pewnym stopniu kobiety są same sobie 
winne. To one tworzą i replikują stereotyp mężczyzny, który niczego nie potrafi sam zrobić, po 
którym trzeba ciągle poprawiać, i który ma dwie lewe ręce” (Krzyżanowska, Wiśnicka 2009: 127). 
Niemniej jednak, psycholodzy wskazują, że brak wsparcia współmałżonka wiąże się ze wzrostem 
poziomu stresu, zwłaszcza u kobiet (Plopa 2011: 37-38).

Analizując dane pochodzące z badań na temat dawania sobie wzajemnego wsparcia przez 
współmałżonków zauważa się także, że „mężczyźni, u których stwierdzono brak wsparcia emo-
cjonalnego pochodzącego od ich żon, częściej doznawali zawałów serca, kobiety zaś, które miały 
pełne zaufania związki z mężem lub przyjacielem, rzadziej popadały w depresję. Zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety w związkach ocenianych jako posiadające wysoki poziom intymności, rza-
dziej doświadczali symptomów depresji i lęku niż w związkach o niskim poziomie intymności” 
(Plopa 2015: 117).

Biorąc pod uwagę przedstawione wypowiedzi badanych i wnioski z badań, należy podkreślić 
wagę wzajemnego wsparcia w małżeństwie, które pomaga obniżyć występujące napięcie, ponie-
waż działa na drodze wentylacji uczuć, daje możliwość odreagowania, dzięki funkcji informacyjnej 
– prowadzi do reinterpretacji zdarzeń, lepszego zrozumienia sytuacji, a ostatecznie – umożliwia 
przezwyciężenie trudności (Popiołek 2004: 118; Sęk 1997: ). Ostatecznie więc wsparcie otrzymane 
od współmałżonka pozwala radzić sobie także z problemami wynikającymi z konieczności łączenia 
obowiązków i ról. „Człowiek jednak musi nauczyć się nie tylko mobilizować potrzebne wsparcie, ale 
także dostrzegać je i wykorzystywać we właściwy sposób” (Popiołek 2004: 118).

Implikacje praktyczne
Budowanie wzajemnego wsparcia w małżeństwie wymaga najpierw podstawy w postaci silnej 

więzi emocjonalnej między partnerami. Więź emocjonalna jest „bliską dwustronną relacją między-
ludzką. Wywodzi się z wrodzonego mechanizmu przywiązania i stanowi podstawową potrzebę 
człowieka. Jest złożonym, wieloczynnikowym zjawiskiem psychologicznym, dynamicznym zbio-
rem zależności między elementami emocjonalnymi, poznawczymi, motywacyjnymi i behawioral-
nymi, z dominującym komponentem emocjonalnym. Więź emocjonalna to całokształt specyficz-
nych zachowań i związanych z nimi procesów psychicznych, które tworzą i podtrzymują relację 
międzyludzką, czyniąc ją osobistą i względnie trwałą” (Greszta 2000: 60). Trzeba więc tu szeroko 
pojmowanej więzi, uwzględniającej aspekt poznawczy i działaniowy, ponieważ jak zauważa Anna 
Kwak, kruchość współczesnych małżeństw wynika w dużej mierze z budowania związku głów-
nie na emocjach, co często oznacza rozpad związku przy braku odczuwanej z niego satysfakcji 
(Kwak 2005:37).

Tak rozumiana więź wymaga poznania i zrozumienia stawianych wobec partnera/partnerkę 
oczekiwań, przekonań na jego/jej temat, różnic wynikających z płci i tego, czego jednostka na-
uczyła się na temat ról społecznych kobiet i mężczyzn w ciągu swojego życia oraz szerszych ocze-
kiwań społecznych wobec niej ze względu na płeć. To poznanie wpływa bowiem istotnie na organi-
zację życia domowego, wspólny udział w obowiązkach rodzicielskich i domowych, może ułatwiać 
lub utrudniać ich współdziałania w tych obszarach (Linek 2017: 67-68, Linek 2016: 126). Dlatego 
najpierw konieczne jest podjęcie kroków mających na celu odejście od stereotypów związanych 
z przypisywaniem pracy mężczyzny większego znaczenia niż pracy kobiety oraz z traktowaniem 
kobiety jako bardziej odpowiedzialnej za życie domowe i rodzinne niż mężczyzna, co w efekcie 
powinno przełożyć się na dostrzeganie porównywalnej wagi każdej z ról – kobiety i mężczyzny 
w pracy i w rodzinie. Drugim krokiem (będącym efektem pierwszego, czyli odejścia od stereotypo-
wego myślenia) jest pozytywne nastawienie wobec działań drugiej strony, a zwłaszcza męża wo-
bec pracy zawodowej żony, a żony wobec działań męża na rzecz domu i rodziny. Podkreśla się tu 
zwłaszcza rolę afirmacji i wzajemności z uwzględnieniem nieco różnych potrzeb kobiet i mężczyzn. 
„Kobiety czują się emocjonalnie podbudowane, jeśli mężczyźni okazują im szacunek i zrozumienie, 
a mężczyźni pragną uwielbienia i oddania ze strony partnerek” (Duch-Krzystoszek 2007: 83).

Podsumowując wyniki badań nad intymnością Mieczysław Plopa wskazuje, że sugerują one 
ważność doświadczania afirmacji w celu osiągania satysfakcji emocjonalnej zarówno przez mę-
żów, jak i żony (głównie niepracujące) oraz afirmacji i wzajemności, która okazuje się być szczegól-
nie istotna dla pracujących żon (Plopa 2015: 118). Jednak, jak pisze autor „(…) Z punktu widzenia 
norm społecznych, intymność, szczególnie jako otwarcie się, odkrywanie siebie i wrażliwość emo-
cjonalna, jest niezgodna z tradycyjnie ujmowaną rolą mężczyzny. W wyniku tego – doświadczenia 
identyfikacyjne i wzorce ról zmuszają mężczyzn do uczenia się intymności, a kobiety do uczenia 
się separacji i indywidualizmu” (Plopa 2015: 119).

Wobec powyższego, w celu zbudowania wzajemnego wsparcia konieczne jest wypracowanie 
modelu wspólnego działania realizującego zmiany mentalne i formalne. Podstawą wsparcia jest bo-
wiem wzajemne zrozumienie, które wymaga skutecznej komunikacji, a nie matematyczne dzielenie 
obowiązków. Konieczne jest zatem poznanie i zrozumienie punktu widzenia drugiej strony, jej/jego 
potrzeb w zakresie otwartości, intymności, afirmacji i wzajemności. W praktyce pomocne okazują 
się tu teorie dotyczące przezwyciężania stereotypów oraz umiejętność rozwiązywania pojawiających 
się konfliktów, zwłaszcza tych dotyczących podziału obowiązków. W ramach konkretnych działań 
służących budowaniu wsparcia można wskazać (Linek 2016: 135-137):

 • Wzajemną wzmożoną koncentrację na osobie partnera. Zwykle kiedy pojawiają się trudności 
człowiek ma tendencje do skupiania się na sobie, swoich potrzebach, oczekiwaniach, preten-
sjach i żalu. Warto na chwilę dokonać „zamiany miejsc”, aby ocenić sytuację z perspektywy 
drugiej osoby. Może czegoś nie zauważa, bo trudno to zobaczyć, może ma inne trudności, 
z którymi w tym samym czasie boryka się sama. Bardzo przydatną dla zrozumienia partnera/
partnerki może okazać się chwilowa zamian ról, np. podczas porannych czy wieczornych obo-
wiązków domowych i rodzicielskich. Warto potem o tym rozmawiać i zestawiać swoje wyobra-
żenia o tym, co robi druga strona z tym, jak to faktycznie jest. Konieczne jest jednak uwzględ-
nienie stopnia trudności danego zadania przypisywanego mu przez każde z partnerów. 

 • Narracyjny system przetwarzania informacji (historie obejmujące motywy, dążenie do celu, 
pokonywanie przeszkód). Narracja eksponuje indywidualność celów, intencji i sytuacji i po-
zwala osłabić stereotypy zarówno te na poziomie świadomym, jak i te zautomatyzowane, 
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bezrefleksyjne (Drogosz 2004: 276). Wspólnie podejmowane narracje połączone z aktywnym 
słuchaniem pozwolą stworzyć głębszą więź zarówno na poziomie intelektualnym, jaki i emo-
cjonalnym, a w efekcie także działaniowym. Narracje mogą na długo pozostawać w pamięci 
stając się silną inspiracją do podejmowania działań na rzecz partnera. 

 • Wprowadzenie ustalonych zmian możliwych do przyjęcia przez obie strony. Ważne jest tu jed-
nak, aby zmiany te były wprowadzane pojedynczo i w odstępach czasu przy jednoczesnej 
analizie konsekwencji ich wprowadzenia, uwzględniających poziom zadowolenia obojga part-
nerów po ich wprowadzeniu w życie. Działania gwałtowne i całościowe zwykle mają chwilowy 
charakter. W takiej sytuacji zamiast choć małej, ale korzystnej zmiany nie ma żadnej. Pewne 
rozwiązania mogą też po jakimś czasie okazać się jednak niepraktyczne, czy niesatysfakcjonu-
jące dla którejś strony, dlatego warto co jakiś czas poddawać dyskusji efekt zmian.

 • Poszukiwanie i docenianie spontanicznych form dawania wsparcia. Spontaniczność jest 
zwykle łączona z autentycznością (Popiołek 2004: 123), dlatego nie tylko wspólne ustalenia, 
ale też indywidualne poszukiwanie sposobów wsparcia dla małżonka/małżonki jest niezwy-
kle ważne i ma szczególną rolę w tworzeniu obrazu partnera i związku. To zwykle sprawia 
przyjemność, gdy partner/partnerka sam/a wychodzi z inicjatywą, gdy otrzymuje się od nie-
go/od niej jakieś dobro bez proszenia o nie, ale z drugiej strony – trzeba też umieć poprosić 
o pomoc, gdy się jej potrzebuje. 

 • Wskazane jest odejście od indywidualnego nieustannego dążenia do ideału (dotyczy to zwłasz-
cza kobiet) na rzecz wspólnego dążenia do ideału. To oznacza także odejście od nadmiernego 
krytykowania, doradzania, kontrolowania na rzecz wzajemnego doceniania za podjętą inicjaty-
wę i zaangażowanie. Pozytywne komunikaty na temat działań partnera/partnerki mają bowiem 
szczególną wagę dla budowania obrazu „ja” i procesu motywacyjnego. Oznacza to skupienie 
uwagi, a tym samym komunikatów i działań na afirmacji partnera. Człowiek zazwyczaj czuje 
zadowolenie w takim układzie partnerskim, w którym jest doceniany.

Uwagi końcowe
Wsparcie w relacji małżeńskiej okazuje się być niezastąpionym orężem do walki z codziennymi 

obowiązkami, trudnościami, problemami. To właśnie zwykle siebie nawzajem proszą małżonkowie, 
kiedy potrzebują pomocy i są w tym najbardziej efektywni. „Wpływa na to zdobyta wiedza o part-
nerze, znajomość, jego potrzeb, częstość wzajemnych interakcji, stwarzająca okazję do wyrażania 
ciepłych uczuć miłości i przywiązania, legitymizacja do realizowania wzajemnych przysług. Małżo-
nek właśnie, a nie kto inny, postrzegany jest w pierwszej kolejności jako powiernik i podstawowe 
źródło wsparcia. Badania pokazują, że wsparcie uzyskiwane od innych osób nie kompensuje bra-
ku bliskiego małżeńskiego wsparcia” (Popiołek 2004: 119).

Ważne jest, aby wsparcie to było budowane adekwatnie do poziomów więzi małżeńskiej, a więc 
zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, jak i intelektualnej, i wreszcie – działaniowej (zadaniowej). 
Ma ono wtedy nie tylko wpływ na poczucie satysfakcji ze związku, ale też wpływa korzystnie na ca-
łokształt relacji małżeńskiej. Z drugiej strony – „jakość wzajemnych relacji wpływa na chęć udzielenia 
wsparcia partnerowi” (Popiołek 2004: 123). Tym samym sprzężenie zwrotne, jakie tu zachodzi jest 
kolejnym czynnikiem intensyfikującym wsparcie.

W odniesieniu do problemów wynikających z konieczności godzenia wielu ról i obowiązków 
małżonków wsparcie będzie polegało na: odejściu od idealistycznej wersji żony i męża – dosko-

nałych w każdym wymiarze i w każdym działaniu, czy to zawodowym, czy rodzinnym, wzajemnej 
trosce o zdrowie i dobre samopoczucie, docenianiu, a więc pozytywnych komunikatach doty-
czących zaangażowania i działań podjętych przez współmałżonka/współmałżonkę, podejmowa-
niu wspólnie obowiązków domowych i rodzicielskich, mobilizowaniu do działania poprzez pomoc 
w rozwijaniu pasji zarówno w odniesieniu do zadań zawodowych, jak i rodzinnych, dzieleniu uczuć 
i emocji, wspólnej trosce o odpoczynek i odrobinę czasu dla siebie. Ważne jest również wspólne 
dbanie o to, by żadna z pełnionych ról nie okazała się zbyt trudna do uniesienia w danym momen-
cie życiowym dla któregoś z partnerów, a więc reagowanie na sytuacje wskazujące o wyraźnym, 
dłuższym zakłóceniu panującej między rolami równowagi.

Warto też pamiętać, że jednym z ważniejszych elementów budowania silnego wsparcia w mał-
żeństwie jest czas. Po pierwsze wobec powszechnego deficytu czasu i wszechobecnego pośpie-
chu podarowanie go drugiemu bliskiemu człowiekowi jest darem bezcennym. Najpierw jednak, 
trzeba podarować go samemu sobie. Współczesny człowiek ma bowiem to do siebie, że nie ma 
czasu nawet dla samego siebie. Podejmowana problematyka wymaga jednak tego, by w prakty-
ce „wyłączyć szósty bieg”, odpocząć, zdystansować się, pomyśleć, zrozumieć najpierw samego 
siebie, potem współmałżonka. Po drugie na zbudowanie właściwego poziomu wsparcia, satysfak-
cjonującego oboje partnerów także trzeba czasu i cierpliwości. Każde z partnerów musi się wiele 
nauczyć na swój temat, na temat tej drugiej osoby i sytuacji, która wynika z podejmowania przez 
każde z nich swoich ról społecznych na danym etapie trwania ich związku. Czas jest też niezwykle 
potrzebny w kontekście wypracowania skutecznej strategii pozwalającej odpowiednio angażować 
się i w życie rodzinne, i zawodowe, a więc rozważnie i racjonalnie sterować limitem poświęcane-
go czasu i stopnia zaangażowania (czyli energią). Funkcjonowanie małżonków w ich rolach – ro-
dzinnych i zawodowych prowadzi do wytworzenia się względnie stałych struktur działania, które 
z biegiem czasu stają się coraz trwalsze. Stają się one wręcz wyznacznikiem dalszych działań, 
a tym samym, z czasem są coraz mniej podatne na zmiany. Dlatego czas jest też niezbędnym 
warunkiem, aby zmiana była możliwa. W oczywisty też sposób oznacza to konieczność włożenia 
pewnego trudu, aby takiej zmiany dokonać. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z tego dla każ-
dego z małżonków, dla ich związku i całej rodziny – warto podjąć ten trud.
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Family Balance Coaching – zarys koncepcji 

Marek Kulesza

W pierwszej części książki pokazaliśmy, że tematyka równoważenia życia zawodowego i ro-
dzinnego nabiera coraz większego znaczenia, przy czym zagadnienie te rozpatrywane jest 

obecnie w coraz bardziej złożony, wielowymiarowy sposób. Jest to podyktowane zarówno zmia-
ną postrzegania samej instytucji rodziny (coraz większe dążenia do zaspokajania indywidualnych 
potrzeb, zmiana tradycyjnych ról w rodzinie, autonomizacja jednostki, dążenie do samorealiza-
cji) jak i dynamizmem współczesnego rynku pracy (nienormowane godziny pracy, praca zdalna, 
migracja zarobkowa). Wyzwania stojące przed dzisiejszą rodziną mogą z jednej strony sprzyjać 
łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, z drugiej strony mogą prowadzić do konfliktu pomiędzy 
potrzebami jednostki a potrzebami systemu jakim jest rodzina. Family Balance Coaching jest for-
mą wsparcia, która ma na celu nabycie kompetencji równoważenia życia rodzinnego/osobistego 
i życia zawodowego oraz internalizacji tych kompetencji w wewnętrzny świat wartości, a co za 
tym idzie wykorzystywanie nabytych umiejętności w życiu codziennym. 

Jednym z głównych założeń koncepcji Family Balance Coaching (FBC) jest odejście od duali-
stycznego postrzegania tych dwóch kluczowych obszarów funkcjonowania jednostki i zwrócenie 
się w stronę perspektywy zasobów i wzajemnego ubogacania się życia zawodowego i rodzin-
nego. Proces FBC koncentruje się wokół wzmocnienia i nabycia kompetencji, które umożliwią 
równoważenie życia zawodowego i rodzinnego, przy czym praca i rodzina nie są (nie muszą) być 

postrzegane jako obszary życiowe skazane na nierozwiązywalny konflikt. W tym podejściu rów-
nowaga pomiędzy pracą a rodziną jest postrzegana jako jedna z kluczowych kompetencji spo-
łecznych, którą można wzmacniać, nabywać. Jest to model dynamiczny a nie statyczny. Z uwagi 
na dynamizm życia jednostki, uwzględniając zarówno fazy rozwoju rodziny jak i fazy rozwoju 
zawodowego celem procesu coachingowego nie jest uzyskanie równowagi pomiędzy pracą a ro-
dziną (rozumianej jako wartość statyczną, stałą, niezmienną niezależnie od sytuacji) a bardziej 
nabycie kompetencji ciągłego równoważenia pomiędzy tymi dwoma obszarami (monitorowania 
bieżących aktywności, dopasowywania ich do aktualnej sytuacji życiowej, potrzeb jednostki i sy-
tuacji rodziny). Zakładamy bowiem, że niemożliwe jest (trwałe) uzyskanie oczekiwanego poziomu 
równowagi w relacjach rodzina (życie osobiste) a praca (życie zawodowe). We współczesnych, 
zmiennych, czasach znaczenia nabiera nie tyle chwilowe rozwiązania problemu, przez odwoła-
nie się do aktualnej sytuacji, w danym momencie, lecz nabycie umiejętności radzenia sobie ze 
stale zmieniającymi się sytuacjami – tak w pracy, jak i rodzinie. To zatem nie tyle aktualny pro-
blem z równowagą między obiema sferami życia stanowi przedmiot relacji coach – klient, lecz 
przedmiotem tym są umiejętności samodzielnego radzenia sobie z tego typu wyzwaniami dnia 
codziennego. Tymczasem w tradycyjnie pojmowanym modelu poradnictwa rodzinnego relacja 
poradnicza między doradcą a klientem (rodziną) budowana jest na płaszczyźnie problemu, z jaki-
mi zgłaszają się do doradcy klienci (por. Rys. 1)

Rysunek 1 Istota poradnictwa rodzinnego a coaching rodzinny.

PROBLEM

RODZINADORADCA

Żródło: Opracowanie własne. 

W przypadku coachingu dla rodzin (także w opisywanej tu formule FBC) założeniem budowanej 
relacji nie jest w pierwszej linii rozwiązanie aktualnego problemu, lecz szukania możliwości wzmoc-
nienia klienta (rodziny), by mogła lepiej radzić sobie z problemami i trudnościami. Takie podejście 
ilustruje poniższy rysunek.
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Rysunek 2 Model poradnictwa coachingowego dla rodzin

RODZINA

PROBLEM

DORADCA

Żródło: Opracowanie własne.

Model Family Balance Coaching odchodząc od perspektywy konfliktu, trudności i zaburzeń 
w funkcjonowaniu jednostki, czy też rodziny, zwraca się więc w stronę potencjałów, zasobów klien-
tów i zasobów środowiskowych/rodzinnych. Podstawą oddziaływań w ramach FBC jest identyfiko-
wanie, aktywizacja, wykorzystywanie zasobów, koncentracja na rozwiązaniach, a nie problemach 
oraz uwzględnianie niepowtarzalnej sytuacji każdego klienta. Oznacza to zatem odejście od spojrze-
nia z perspektywy patogenetycznej. Klient sam podejmuje decyzje, nie jest sterowany przez specjali-
stę; zwiększa to poczucie sprawczości i decyzyjności oraz sprzyja przyjmowaniu odpowiedzialności 
za własne działanie. Wspierając poczucie sprawczości, podmiotowości oraz odpowiedzialności za 
własne postępowanie u klienta, odchodzi się od tradycyjnego kształtowania relacji pomocowej jako 
relacji między „nauczycielem” a „uczniem”, „wiedzącym profesjonalistą” a „niewiedzącym klien-
tem”11. Według założeń FBC klient po zakończeniu procesu coachingowego ma wzmocnić w sobie 
umiejętność samoregulacji w obszarze równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. 

1. Inspiracje teoretyczne
Ponieważ samo pojęcie coachingu wciąż wydaje się być definicyjnie nieostre, a w literaturze 

przedmiotu jak i (zwłaszcza) działania praktycznego spotykamy bardzo różne jego rozumienie, 
sensownym wydaje się odwołanie do teoretycznych podstaw proponowanego rozwiązania, które 
pozwolą na doszczegółowienie i dookreślenie profilu wypracowanego podejścia coachingowego.

W zależności od przyjętej perspektywy oraz intencji autorów w piśmiennictwie krajowym i zagra-
nicznym odnajdujemy częściowo różne poziomy odwołań do grup koncepcji i założeń teoretycznych. 

11  Lenz, A. (2011), Empowerment. Handbuch für ressourcenorientierte Praxis. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhalten-
stherapie, s. 22.

Z reguły jednak wymieniane są podobne nurty teoretyczne. Ich liczba waha się od kilku do kilkunastu12. 
W koncepcji coachingu równoważenia życia zawodowego i rodzinnego za szczególnie istotne uzna-
jemy założenia teorii konstruktywistycznych, psychologii Gestalt, psychologii humanistycznej i terapii 
skoncentrowanej na kliencie Carla Rogersa, psychologii poznawczej/RTZ oraz podejścia systemowe.

Teoria konstruktywistyczna
Od początku lat 70-tych podejście konstruktywistyczne zaczęło znacząco wpływać na nowy 

model pracy z rodziną lub jednostką odchodząc od postrzegania odbiorcy działań psychologicz-
nych, pedagogicznych jako „niespełniającej ogólnych, obowiązujących w społeczeństwie norm 
osób, które muszą zostać znormalizowane”. W latach 70-tych Humberto Maturana zaadoptował 
idee konstruktywizmu do nauk społecznych, szczególnie na obszar terapii rodzinnej i terapii sys-
temowej. Dla Maturany w pracy z rodziną należy odejść od skoncentrowania się na deficytach 
jednostki a zająć się badaniem funkcjonowania systemu jakim jest rodzina. 

W nurcie konstruktywistycznym nie istnieje pojęcie obiektywnej prawdy. Wszystkim zdarze-
niom, sytuacjom nadaje się subiektywne znaczenie. Zdaniem Arista Schlippe i Jochena Schweize-
ra rozumienie rzeczywistości nie jest w tym ujęciu „dostrzeżeniem tego jaka ona jest naprawdę, ale 
wymianą myśli, wspólną grą ze znaczeniami, aby lepiej móc zrozumieć, jak są ze sobą powiązane 
zdarzenia, zachowania, środowisko i jednostka” (1996, s.199). 

Konstruktywizm ma wiele podstaw teoretycznych i ugruntowań w różnych kierunkach wiedzy, 
między innymi w psychologii Ernst von Glasersfeld, Paul Watzlawick, Jean Piaget, w fizyce i cyberne-
tyce Heinz von Forester, w biologii i neurobiologii Humberto Maturana, Francisko Varela. Wspólne tym 
wszystkim konstruktywistycznym podejściom są dwa podstawowe założenia: po pierwsze percepcja 
obiektywnego świata nie jest możliwa a w związku z tym znany nam świat jest naszym konstruktem, 
wytworem. A więc otaczający nas świat, a nawet bardziej to co postrzegane jest jako świat to rezultat 
indywidualnej percepcji. Charakterystyczne dla realistów rozumienie obserwatora jako obiektywne-
go, neutralnego, opisującego uniwersalne dla wszystkich fakty jest według konstruktywistów iluzją. 
„My” dla realistów jest uniwersalne, dotyczące całej ludzkości. „My” konstruktywistów jest regionalne, 
na „my” konkretnej wspólnoty, osiedla, bloku, rodziny, systemu składa się rozumienie rzeczywistości 
przez poszczególnych jej członków. Według von Glasersfelda (1992) powyższe rozważania prowadzą 
do istotnego wniosku, nie można poznać rzeczywistości „taką jaka jest”, a więc pytania dotyczące 
„prawdziwości” postrzegania ustępują miejsca pytaniom o „istotność, celowość, adekwatność, funk-
cjonalność” postrzegania. Innymi słowy postrzeganie czy rozumienie to procesy zależne zawsze od 
subiektywnego stanowiska obserwatora. Reasumując można wyróżnić trzy podstawowe założenia 
myśli konstruktywistycznej wspólnej dla większości przedstawicieli tego podejścia:

1. Wiedza nie jest przyswajania pasywnie – ani za pomocą zmysłów, ani za pomocą komunikacji;
2. Wiedza jest aktywnie tworzona 
3. Poznanie ma na celu usystematyzowanie świata doświadczeń obserwatora a nie zgłębienie 

obiektywnej rzeczywistości (Glasersfeld, 1996, s.96). 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że mocno podkreślany subiektywizm dla konstruktywistów 

nie oznacza całkowitej dowolności. Szczególnie konstruktywizm społeczny podkreśla znaczenie 
kontaktów z innymi ludźmi w procesie tworzenia obrazu rzeczywistości. Relacje z innymi służą 

12  por. Surzykiewicz, J, Kulesza M. (red.) (2013). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób 
w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa, Difin. s. 27 i nast.
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do porównania, czy dany obraz rzeczywistości odpowiada obrazom innym lub większości. Dzięki 
temu ludzie konkretnej wspólnoty dążą do konsensusu i tworzą tzw. „objektywną rzeczywistość”, 
a więc doświadczają czy też odbierają podobny obraz rzeczywistości (Glasersfeld, 1996). 

Konstruktywistyczna koncepcja systemów społecznych uwzględnia z jednej strony subiektywne 
rozumienie i konstruowanie rzeczywistości z drugiej strony silne zakorzenienie jednostek w danej 
społeczności i szukanie konsensusu we wspólnym tworzeniu obrazu rzeczywistości. Ma to znaczą-
cy wpływ na wzór postępowania, tworzenia relacji z klientem w ramach koncepcji Family Balance 
Coaching. Jak już wielokrotnie wcześniej podkreślałam ważne jest podkreślanie perspektywy klienta 
i jego zrozumienie sytuacji. Uwzględnianie perspektywy klienta jest koniecznym warunkiem do pod-
miotowego „uprawiania” coachingu, a więc szukania rozwiązań, prowadzenia eksploracji sytuacji 
klienta nie w oparciu o ustalony system wzorców, szablon postępowania i interwencji, ale w oparciu 
o indywidualną sytuację klienta i jego odbiór tej sytuacji. Szukanie konsensusu z klientem, tworzenie 
wspólnej rzeczywistości, a nie narzucanie własnych rozwiązań, to kolejna wytyczna płynąca z kon-
struktywistycznego podejścia. Konstruktywizm podkreśla nie tylko indywidualne tworzenie obrazu 
świata, ale przede wszystkim istotność uwzględnienia kontekstu społecznego i kulturowego, czyli 
tak zwanej wspólnej rzeczywistości. W pracy coacha oznacza to również konieczność przyjrzenia 
się wspólnemu tworzeniu rzeczywistości przez daną społeczność, zachowaniom umożliwiającym 
właściwe funkcjonowanie w danej grupie i uwzględnienia tych czynników podczas planowania in-
terwencji. Narzucanie własnego obrazu rzeczywistości, który może utrudniać czy uniemożliwiać 
funkcjonowanie w danej grupie będzie z dużym prawdopodobieństwem odrzucone przez klientów, 
ponieważ stwarza zagrożenie zaburzenia funkcjonowania systemu. Dlatego też tak ważne jest stop-
niowe szukanie konsensusu z klientem, szukanie wspólnego zrozumienia rzeczywistości, pokazy-
wania innych płaszczyzn odniesienia, innych możliwości interpretacji, przy stałym monitoringu, jak 
nasz przekaz został zrozumiany, zinterpretowany. 

Johannes Herwing-Lempp i Mathias Schwabe (2002) w swoim artykule dotyczącym nowego 
spojrzenia na pracę z drugim człowiekiem wyróżniają 4 zasady koncepcji konstruktywistycznej, 
które w znaczący sposób wpłynęły na postawę specjalistów (s. 481):

 • Każdy system funkcjonuje w ścisłej zależności ze swoim otoczenie
 • Każdy symptom spełnia jakąś określoną funkcje
 • Wszystko co jest powiedziane jest powiedziane przez kogoś
 • Dyrektywna współpraca nie jest możliwa

Autorzy podkreślają między innymi silną zależność pomiędzy zachowaniem a środowiskiem 
w jakim żyje jednostka, rodzina. Przede wszystkim wiąże się to z wcześniej wspomnianą tenden-
cją do budowania „wspólnej rzeczywistości”, dążenia do poznania tego co wspólne w ogromnej 
różnorodności interpretacji. Oznacza to między innymi ciągłe obserwowanie rzeczywistości i do-
pasowywanie własnego zachowania do świata wewnętrznego. Odzwierciedleniem tych przemy-
śleń w koncepcji FBC jest odejście od modelu diagnozy problemowej, a zwrócenie się w stronę 
wielopłaszczyznowego, wspólnego z klientem ustalania celu na proces. 

Spojrzenie na jednostkę czy rodzinę, jako na samostanowiący system, pozwala spojrzeć na za-
burzenia, czyli zakłócenia w funkcjonowaniu tego systemu z innej perspektywy. Według podejścia 
konstruktywistycznego każde zachowanie, nawet uważane przez innych za „niewłaściwe”, „pato-
logiczne” ma określone funkcje, istotne w danej sytuacji, w danym środowisku dla funkcjonowania 
jednostki, czy systemu. Dlatego też, podkreślane niejednokrotnie w tym rozdziale, podmiotowe 
traktowanie klienta, jako osoby świadomej, odpowiedzialnej, biorącej czynny udział w procesie 

zmiany daje możliwość pełniejszego zrozumienia klienta. Patrząc na zachowania „problemowe” 
z perspektywy jego funkcjonalności specjaliści mają możliwość odejścia od postrzegania pomocy 
jako próby „znormalizowania” niewłaściwego zachowania. A skierować się w stronę reinterpretacji 
odbieranej rzeczywistości, czyli pokazywania nowego punktu odniesienia, a zatem również in-
nych możliwości działania. Ważna jest przy tym próba zrozumienia problemu z perspektywy klien-
ta, a więc włączenie go w proces pomocowy z perspektywy osoby współtworzącej ten proces 
i współdecydującej o jego przebiegu. Oznacza to również odejście od dyrektywnej formy prowa-
dzenia coachingu, polegającej na narzucaniu klientowi własnych rozwiązań.

Herwing-Lempp i Schwabe na podstawie wyżej wymienionych przemyśleń teoretycznych 
określili cztery główne punkty charakteryzujące rozumienie pomocy z perspektywy konstruktywi-
stycznej (Herwing-Lempp & Schwabe, s.479):

 • Praca zorientowana na zasoby i rozwiązanie problemów
 • Praca zorientowana na klienta
 • Odejście od diagnozy negatywnej 
 • Szacunek, sprawczość, odpowiedzialność, autonomia

Odejście od postrzegania klienta z perspektywy problemu w stronę indywidualnego, wielo-
płaszczyznowego rozumienia klienta wiąże się z podkreśleniem zasobów i potencjałów tkwiących 
w jednostce i jej środowisku. Podczas wspólnego dochodzenia do możliwych rozwiązań, możliwo-
ści działania podstawową siłą warunkującą skuteczność wprowadzanych zmian jest wykorzysta-
nie zasobów osobowościowych, systemowych, wewnętrznych, zewnętrznych. Patrzenie na klienta 
przez pryzmat zaburzeń osłabia, zmniejsza sprawczość, podkreślanie jego zasobów daje poczucie 
siły, decyzyjności, kontroli. 

Podstawowe założenie myśli konstruktywistycznej są odzwierciedlają postawę coachów FBC, 
ponieważ obligują specjalistów do podmiotowego traktowania klientów, a więc traktowania ich jako 
osób zdolnych do samostanowienia, do podejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i po-
stępowanie. Wiąże się to z czynnym udziałem klientów w procesie szukania rozwiązań i optyma-
lizacji swojej sytuacji oraz wymaga od specjalistów równego, otwartego traktowania zgłaszanych 
przez klientów propozycji zmian. Podmiotowe traktowanie klienta obliguje również specjalistów do 
traktowania swojej koncepcji „rozumienia” klienta i pomocy klientowi jako jednej z możliwych, ale 
nie jedynej i nie koniecznie najlepszej. Jest to związane z podstawowym założeniem myśli kon-
struktywistycznej, a więc subiektywnym, indywidualnym odbiorem rzeczywistości. Coach FBC 
musi umieć oddzielić się nie tylko od postrzegania klienta z perspektywy obowiązujących norm, 
standardów, ale również od naszego własnego postrzegania świata i jego rozumienia, co jest dobre 
a co złe dla klienta, bez uwzględnienia perspektywy i rozumienia rzeczywistości przez klienta. Go-
towość spojrzenia na swoje zawodowe kompetencje, proponowane interwencje nie z perspektywy 
jedynie prawdziwych, nieomylnych i słusznych. A z perspektywy jednych z wielu podejść do pracy 
z klientem, gdzie w konkretnym przypadku inne podejście może być skuteczniejsze. Podejście kon-
struktywistyczne daje możliwość ustalenia „pożądanego stanu” indywidualnie, dopasowania go do 
możliwości konkretnej osoby i otaczającej do środowiska, a przede wszystkim podkreśla koniecz-
ność uwzględnienia perspektywy osoby poszukującej wsparcia. Kierując się pojęciem rzeczywisto-
ści jako tworzonego przez każdą jednostkę konstruktu nie można w pracy z klientem kierować się 
własną „objektywną prawdą”, „własnym zrozumieniem” problemu. Aby skierowana pomoc odpo-
wiadała osobie potrzebującej, należy podczas procesu coachingowego uwzględniać subiektywne 
zrozumienie własnej sytuacji klienta, jego interpretacje problemu, środowisk, w których żyje i moż-
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liwości znalezienia rozwiązań, czy optymalizacji swojej sytuacji. W praktyce oznacza to wspólne 
z klientem zdefiniowanie obszaru do pracy, a więc utworzenie wspólnego konstruktu, wspólnego 
obrazu rzeczywistości (por. też Kulesza 2013, s. 18–20). 

Podejście konstruktywistyczne jako podstawa, inspiracja teoretyczna FBC w znaczący sposób 
warunkuje nastawienie do samych klientów, a przede wszystkim rozumienie pomocy przez samych 
specjalistów. Jedna z podstawowych zasad podejścia konstruktywistycznego w pracy z klientem 
oznacza odejście od spojrzenia jednostkowego, skoncentrowanego na deficytach, a zwrócenie się 
w stronę zasobów i uwzględniania czynników społecznych. W pracy coacha ważne jest podkre-
ślanie indywidualnej, niepowtarzalnej sytuacji każdego klienta, każdej rodziny, podkreślanie pod-
miotowości osób szukających pomocy, wzmacnianie poczucia sprawczości i aktywnego udziału 
klientów w procesie rozwiązywania zgłaszanych problemów. 

Odwołania koncepcji FBC do teorii konstruktywistycznych:
 • Uwzględnienie subiektywnego rozumienia i konstruowania rzeczywistości;
 • Silne zakorzenienie jednostek w danej społeczności i szukanie konsensusu we wspólnym 
tworzeniu obrazu rzeczywistości – uwzględnienia kontekstu społecznego i kulturowego, czyli 
tak zwanej wspólnej rzeczywistości;

 • W relacji z klientem podkreślanie perspektywy klienta i jego zrozumienie sytuacji;
 • Praca z klientem nie w oparciu o ustalony system wzorców, szablon postępowania i inter-
wencji, ale w oparciu o indywidualną sytuację klienta i jego odbiór tej sytuacji;

 • Szukanie konsensusu z klientem, tworzenie wspólnej rzeczywistości, a nie narzucanie wła-
snych rozwiązań. 

Teoria socjoekologiczna
Na początku XX wieku przedstawiciele Szkoły Chicagowskiej Park, Burges i Mc Kenzie wprowa-

dzili nurt ekologiczny do nauk humanistycznych opracowując koncepcję ekologii humanistycznej. 
Model ekologiczny szczegółowo analizuje wpływ jednostki na środowisko i środowiska na jednost-
kę. Środowisko w podejściu ekologicznym rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo. Podkreśla się 
współzależność wielu środowisk, w których funkcjonuje człowiek, takich jak rodzina, szkoła, grupa 
rówieśnicza, praca itd. Podejście ekologiczne stara się uwzględnić całą złożoność interakcji i od-
chodzi od dualistycznego badania wpływów jedynie jednego systemu czy to rodziny czy pracy na 
jednostkę. Założenia te są bliskie koncepcji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. 

Pierwsze badania nad wpływem czynników środowiskowych koncentrowały się głównie wokół 
pytania, czy występuje jakakolwiek zależność między czynnikami środowiskowymi a indywidual-
nym nasileniem poszczególnych aspektów rozwojowych, emocjonalnych, społecznych. Badano 
przede wszystkim różnice w rozwoju dzieci i młodzieży w zależności od zewnętrznych czynników 
środowiskowych takich jak pochodzenie społeczne, miejsce dorastania (miasto, wieś, dom dziec-
ka), status społecznoekonomiczny rodziców. Drugi etap badań nie zajmował się już pytaniem, czy 
istnieje jakikolwiek związek między środowiskiem a rozwojem psychospołecznym dzieci, a koncen-
trował się na specyficznych aspektach przestrzeni życiowej jednostki takich jak stosowanie kar jako 
głównej strategii wychowawczej, autorytarny styl wychowania, różnorodność bodźców w wycho-
waniu, bliskość emocjonalna. Przełomowy nurt badawczy stanowią pracę trzeciego okresu, w któ-
rym koncentrowano się na współzależności i wzajemnym wpływie środowiska na jednostkę i jed-
nostki na środowisko. Wzajemny wpływ nie ogranicza się jedynie do interakcji między jednostką, jej 

zachowaniem a środowiskami, w których żyje, a dotyczy również wzajemnego wpływu przestrzeni 
życiowych na procesy intrapsychiczne. Podsumowując można wyróżnić trzy podstawowe nurty 
teoretyczne zajmujące się analizują relacji człowiek a środowisko. 

 • Pierwsze podejście teoretyczne ma swoje korzenie w behawioryzmie. Relacja środowisko-
-człowiek w tej perspektywie jest relacją jednostronną, w której dominującą rolę odgrywa 
środowisko. Dominującą rolę odgrywają tu teorie uczenia się na modelu, uczenia się kogni-
tywnego, warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Reakcje człowieka są bezpośred-
nią odpowiedzią na bodźce zewnętrzne. A zachowania jednostki są wypadkową wzmocnień 
środowiskowych. 

 • Drugi nurt teoretyczny postrzega relacje człowiek-środowisko z przeciwstawnej perspektywy. 
Charakterystyczną dla tego podejścia podstawą teoretyczną jest konstruktywizm. Dominują-
cą rolę odgrywają procesy poznawcze, biologiczne, neurobiologiczne zachodzące w samej 
jednostce. Świat zewnętrzny jest indywidualnym konstruktem każdej jednostki. Podkreśla się 
tutaj przede wszystkim indywidualny odbiór i rozumienie otaczającej rzeczywistości przez 
jednostkę, a nie obiektywny obraz rzeczywistości. 

 • Trzecie podejście teoretyczne podkreśla wzajemną zależność relacji człowiek-środowisko. 
Zarówno człowiek jak i środowisko oddziaływają wzajemnie na siebie. Zmiany w jednym sys-
temie indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym prowadzą do zmian w innych systemach. 
Jest do wielopłaszczyznowe, kompleksowe podejście do wzajemnej relacji człowiek a środo-
wisko, które nie skupia się tylko na interakcji między dwoma systemami, ale postrzega czło-
wieka jako zakorzenionego w wielu systemach i próbuje ująć całą złożoność wzajemnych 
interakcji (Kulesza 2017). I jest to podejście, które najlepiej odzwierciedla podejście do pracy 
z jednostką czy też rodziną w Family Balance Coachingu. 

W rozwoju podejścia socjoekologicznego decydującą rolę odegrała teoria Kurta Lewina i Ro-
gera Barkera oraz współpracowników (Surzykiewicz 2000, Przetacznik-Gierowska & Tyszkowa, 
2011). W koncepcji Lewina centralną rolę odgrywa pojęcie osobistej przestrzeni życiowej „Leben-
sraum”, uzupełnione przez Barkera o tzw. miejsca zachowania „behavior setting” (Surzykiewicz, 
2000). Pojęcie przestrzeni życiowej podkreśla przede wszystkim subiektywny odbiór i indywidu-
alne przypisywanie znaczeń otaczającej rzeczywistości. Przestrzeń życiowa nie składa się tylko 
i wyłącznie z subiektywnych znaczeń, tylko opiera się również na obiektywnej rzeczywistości. 
Dopiero poprzez przypisanie indywidualnego znaczeniu poszczególnym fizycznym i społecznym 
obszarom rzeczywistości konstruuje się indywidualną przestrzeń życiową. Człowiek funkcjonuje 
w różnych przestrzeniach życiowych, takich jak szkoła, rodzina, praca. Zdaniem Kurta Lewina 
zachowanie „B=f(P,E), (…) jest funkcją łącznego traktowania osoby (P) i jej środowiska (E)” (Prze-
tacznik-Gierowska & Tyszkowa, 2011, s.92). Lewin podkreśla decydującą rolę otoczenia w ży-
ciu jednostki oraz wynikającą z tego konieczność kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizy 
współdziałania człowiek i środowiska w celu zrozumienia zachowań jednostki i jej subiektywnego 
odbioru rzeczywistości. 

Formuła zachowania Kurta Lewina stała się podstawą koncepcji socjoekologicznej Uriego Bron-
fennbrenera. Według Przetacznik-Gierowskiej i Tyszkowej (2011) Bronfennbrener uważa, że „rozwój 
(w tym w szczególności rozwój psychiczny) jest funkcją ( lub wypadkową) funkcjonowania jednostki 
w kontekście środowiska” (s. 92). Sam Bronfennbrener opisuje proces indywidualengo rozwoju jako 
„ciągłe zmiany w postrzeganiu przez jednostkę swojego środowiska i bezpośrednich interakcji z tym 
środowiskiem” (1981, s. 19). W pojęcie rozwoju Bronfenbrennera szczególną rolę odgrywa rozwój 
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psychiczny a przede wszystkim rozwój treści poznawczych „Nie podkreśla się tradycyjnych psy-
chicznych procesów takich jak percepcja, motywacja, rozum, nauka, ale najważniejsze są treści: co 
jest doświadczane przez jednostkę, co ona pożąda, co chce, czego się obawia i jak zmieniają się te 
treści poprzez interakcje jednostki ze środowiskiem (…)” (Bronfennbrenner, 1981, s. 25). W koncepcji 
Bronfenbrennera środowisko jest kompleksowym tworem składającym się z różnych współdziałają-
cych ze sobą systemów. Zdaniem Bronfennbrenera jednostka funkcjonuje w 5 oddziałowujących na 
siebie systemach – mikro-, meso-, ekso-, makrosystemie oraz chronosystmie. 

Mikrosystem stanowi najbliższe otoczenie rozwijającej się jednostki. Bronfennbrener określa mi-
krosystem jako „wzór aktywności, ról, wzajemnych interakcji, których doświadcza rozwijająca się 
w danym środowisku (…) jednostka. Jest to obszar, w którym jednostka może łatwo nawiązywać 
bezpośrednie relacje z innymi. Aktywność, działania role i relacje interpersonalne to poszczególne 
elementy mikrosystemu” (1981, s. 38). Przykładem mikrosystemów może być rodzina, szkoła, rówie-
śnicy, sąsiedzi. Jednostka funkcjonuje w wielu mikrosystemach, które są ze sobą w ciągłej interakcji. 

Następna struktura środowiska według Bronfenbrennera to mezosystem, który składa się 
z dwóch lub więcej mikrosystemów jednostki i ich wzajemnych interakcji. Bronfenbrenner pod 
pojęciem mezosystemu rozumie „interakcje pomiędzy mikrosystemami, w których aktywnie funk-
cjonuje jednostka (dla dziecka są to zależności pomiędzy domem rodzinnym, szkołą i grupą ró-
wieśniczą; dla dorosłych pomiędzy rodziną, pracą, znajomymi). Mesosytem jest zatem systemem 
składającym się z wielu mikrosystemów” (1981, s. 41). 

Egzosystem obejmuje sytuacje lub systemy na które jednostka nie ma bezpośredniego wpływu. 
Bronfenbrenner definjuje egzosystem jako „jeden lub kilka środowisk, w których rozwijająca się jed-
nostka nie uczestniczy bezpośrednio, w których jednak zachodzą wydarzenia, które oddziałowywują 
na jednostkę” (1981, s. 42). Przykładem dla egzosystemu może być miejsce pracy małego dziecka lub 
klasa szkolna starszego rodzeństwa. Bronfenbrenner (1981) do oddziaływań na jednostkę w ramach 
egzosystemu zalicza również media, a przede wszystkim programy telewizyjne, które jego zdaniem 
„zapobiegają zachowaniom, takim jak rozmowy, gry, udział w imprezach rodzinnych, rodzinnych dys-
kusjach, które przyczyniają się do rozwoju dziecka i kształcenia jego osobowości” (s. 226). 

Mikro-, meso- i egzosystem są włączone w dwa nadrzędne systemy: makrosystem i chro-
nosystem. Makrosystem składa się ze społecznych, kulturowych, ekonomicznych powiązań, 
ideologii determinujących działanie jednostki. Ta struktura środowiska składa się „z treściowych 
i formalnych podobieństw systemów niższego rzędu (mikro-, meso- i egzo), które mogą objawiać 
się na poziomie subkultur i całej kultury, łącznie z leżącymi u jej podłoża ideologiami i systemami 
przekonań” (Bronfenbrenner, 1981, s. 42). W tym kontekście można na przykład mówić o charak-
terystycznym dla danego społeczeństwa obrazie rodziny, podejściu do systemu wsparcia rodziny, 
postępowaniu wychowawczym, stosowaniu kar, rozkładzie ról społecznych w systemie rodzinnym. 

Wprowadzając koncepcje chronosystemu Bronfenbrenner uzupełnił swoją teorię o czynnik 
czasu. Aby zrozumieć zmiany jakie zachodzą w jednostce i jej otoczeniu, takie jak wyprowadzka 
z domu rodzinnego, niezbędna jest analiza relacji człowiek a środowisko w długoterminowej per-
spektywie czasowej. Bronfenbrenner wyróżnia dwa rodzaje zmian o podłożu czasowym:

 • Zmiany w sytuacjach życiowych – dotyczące przejęcia przez jednostkę nowej roli a tym sa-
mym zmiany swojej pozycji w środowisku, może to dotyczyć takich sytuacji jak narodziny 
dziecka, zmiana pracy, małżeństwo, pójście do przedszkola itd. 

 • Zmiany w biografii życia – dotyczy całej serii zamian trwającej przez dłuższy czas takiej jak 
dojrzewanie (Bronfenbrenner, 1998).

Według Bronfenbrennera zmiany zachodzące w jednostce i jej środowisku (wejście w nowe 
role, zmiana otoczenia) są podstawowym czynnikiem warunkujących trwały rozwój jednostki 
i przejmowanie przez nią nowych form zachowań. Konsekwencją wprowadzenia pojęcia chrono-
systemu jest postrzeganie rozwoju jako procesu odbywającego się przez całe życie człowieka, na 
który człowiek ma czynny wpływ. Jest to bardzo istotne z praktycznej perspektywy. Pozwala bo-
wiem spojrzeć na klientów coachingu jak na osoby zdolne do zmiany i aktywnego współtworzenia 
swojego środowiska i ciągłego rozwoju siebie bez względu na czynnik wieku czy też wieloletniego 
wzmacniania zachowań „problemowych”. Obraz człowieka, który rozwija się przez całe życie i cały 
czas ma czynny wpływ zarówno na siebie jak i swoje środowisko, może je kształtować i współ-
tworzyć, sprzyja indywidualnemu postrzeganiu jednostki i dopasowywaniu proponowanych inter-
wencji do konkretnej sytuacji potrzebującego. Ponadto podejście to zobowiązuje specjalistów do 
odejścia od determinizmu biologicznego, czyli postrzegania człowieka w kategorii niezależnych od 
niego zaburzeń, na które sam człowiek ma jedynie niewielki wpływ. Socjoekologiczny model relacji 
człowiek a środowisko zobowiązuje praktyków do całościowej analizy klientów procesu coachin-
gowego i odejścia od wybiórczej diagnostyki skoncentrowanej jedynie na symptomy i jednostkę 
bez uwzględnienia relacji z otaczającym ją środowiskiem. 

Klaus Schneewind (2010) na podstawie teoretycznych założeń modelu socjoekologicznego 
sformułował kilka podstawowych zasad dotyczących pomocoweg opartego na podejściu socjo-
ekologicznym:

 • Całościowość – człowiek postrzegany jest jako nieodłączny element środowiska, w którym 
żyje i z którym funkcjonuje w ciągłej, obustronnej interakcji. Wiąże się to z koniecznością 
odejścia od intrapsychicznego postrzegania problemów i trudności jednostki a rozpatrywa-
nie ich z perspektywy interpersonalnej. Niezależnie od zgłaszanych obszarów problemowych 
należy zawsze uwzględnić ich powiązanie z kontekstem środowiskowym jako źródła proble-
mu, czynnika umacniającego lub osłabiającego dane zachowanie. Jednocześnie niezwykle 
istotna jest analiza zasobów środowiskowych mogących sprzyjać rozwój jednostki w pożą-
danym przez nią kierunku. 

 • Wielopłaszczyznowość – rozumienie relacji człowiek a środowisko w kontekście wzajemnych 
interakcji i obustronnego oddziaływania oznacza odejście od szukania uniwersalnych rozwią-
zań czy uniwersalnych schematów interpretacyjnych. Postrzegając każdą relację człowiek 
a środowisko w kontekście wyjątkowości i niepowtarzalności oznacza to, że takie samo wy-
darzenie może być odebrane na różne sposoby i wywoływać wiele różniących się od siebie 
reakcji. Oznacza to również, że ten sam cel można osiągnąć na różne sposoby w zależności 
od kontekstu, uwarunkowań środowiskowych czy indywidualnych. Dla specjalistów wiąże 
się to z koniecznością wielopłaszczyznowej analizy relacji konkretnej jednostki z systemami 
środowiskowymi, z którymi jest związana. Pracując z rodziną nie wystarczy zatem analizować 
sposobów funkcjonowania rodziny w systemach społecznych, ale należy przede wszystkim 
przyjrzeć się wzajemnym relacjom każdego z podsystemów, czyli każdego członka rodziny 
zarówno z najbliższymi (czyli mikrosystemem) jak i zrozumieć wpływ dalszego środowiska 
(makro-meso-egsosystemie) na funkcjonowanie jednostko i jej funkcjonowanie w rodzinie.

 • Współzależność – modele sojoekologiczne odchodzą od pierwotnego rozumienia relacji czło-
wiek a środowisko jako jednostronnej zależności, w której czynniki środowiskowe determinu-
ją zachowanie człowieka (behawioryzm). Relacja człowiek a środowisko jest zawsze relacja 
obustronną, ciągłą, zachodzącą stale, w której dochodzi do wzajemnego oddziaływania na 
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siebie i wywoływania zmian zarówno w jednostce jak i w środowisku. Relacje ze środowiskiem 
(zamiana ról, wchodzenie w nowe systemy) są podstawowym czynnikiem wspierającym roz-
wój jednostki. Rozwój, który podobnie widziany jest również w perspektywie całego życia, po-
nieważ człowiek do końca swojego istnienia pozostaje w interakcji z otaczającym go środowi-
skiem. A więc w centrum zainteresowania specjalistów stoją wzory, konstelacje interakcji, jak 
na przykład analiza kłócącego się małżeństwa, gdzie o wiele więcej cennych dla specjalistów 
informacji można uzyskać analizując całość sytuacji, a nie zachowanie pojedynczych osób. 

Wpływ otoczenia społecznego na rozwój człowieka jest podkreślany również koncepcji Family 
Balance Coaching. W pracy z klientem bardzo ważne jest podkreślenie roli zarówno zasobów we-
wnętrznych jak i zasobów zewnętrznych takich jak więzi i relacje z grupą rówieśniczą, sąsiadami, 
organizacjami pozarządowymi czy też kościelnymi. Jest to podejście, które wydaje się uzasadnione 
zarówno z teoretycznej jak i praktycznej perspektywy. Trudno uzyskać pełny obraz sytuacji jednostki 
bez uwzględnienia jej relacji z otaczającym środowiskiem, które często podtrzymuje, wzmacnia lub 
generuje zachowania. Kolejnym ważnym elementem mającym bezpośredni związek z praktycznym 
działaniem w FBC jest podkreślane przez indywidualnej biografii (interakcji z współludźmi – „Mit-
menschen”, generowanej wspólnie wiedzy) jako czynnika mającego istotny wpływ na zachowanie 
jednostki w świecie. Relacje między człowiekiem a środowiskiem są zatem obustronne, współza-
leżne i permanentne. Z tej perspektywy podkreślenie znaczenia wielopłaszczyznowej analizy relacji 
człowiek a środowisko tworzy wręcz obligatoryjny element pracy z klientem w ramach Family Ba-
lance Coaching. Również w FBC odchodzi się od jednostronnej interpretacji relacji człowiek a śro-
dowisko, w której to środowisko lub człowiek odgrywa decydującą, deterministyczną rolę. Pełne 
zrozumienie jednostki możliwe jest tylko poprzez wielopłaszczyznową analizę funkcjonowania czło-
wieka w różnych systemach środowiskowych. Dla coachów oznacza to konieczność uwzględnienia 
indywidualnych interakcji pomiędzy klientem a systemami społecznymi, środowiskowymi, w których 
funkcjonuje. Pojęcie rozwoju jako ciągłego procesu, w którym jednostka odgrywa czynną rolę i może 
kształtować i zmieniać zarówno siebie, swoje zachowanie jak i otaczające środowisko, przyczynia 
się do podmiotowego traktowania człowieka. Oznacza również dzielenie się przez coacha odpowie-
dzialnością z klientem za proces zmian i proces przebiegu coachingu oraz daje osobie szukającej 
pomocy poczucie sprawczości i kontroli i czynnego udziału w procesie zmian. Rozwój widziany 
w perspektywie całego życia, jako jeden z podstawowych elementów ludzkiej egzystencji i jako 
czynnik ściśle związany z interakcją ze środowiskiem, przebiegający w nim i obejmujący również 
zmiany w samym środowisku, pozwala odejść od postrzegania klientów tylko z perspektywy intrap-
sychicznej, skoncentrowanej na symptomach i deficytach, na które jednostka ma jedynie minimalny 
wpływ. Rozwój jako proces długoterminowy, nie podlegający ograniczeniom wieku, jest bliski kon-
cepcji FBC, która skupia się również na umacnianiu w jednostce jej potencjałów, szukaniu rozwiązań, 
aktywności, sprawczości, a nie na analizie problemów i ograniczeń (por. też Kulesza 2013, s. 20-22). 

Odwołania koncepcji FBC do teorii konstruktywistycznych:
 • Podkreślanie wpływu otoczenia społecznego na rozwój człowieka i jego funkcjonowanie; 
 • Podkreślanie relacji jednostki z otaczającym środowiskiem, które często podtrzymuje, 
wzmacnia lub generuje zachowania, które jednostka chce zmienić lub wpływa sprzyjają-ca 
lub hamująco na realizację celów, planów;

 • Podkreślanie indywidualnej biografii klienta (interakcji z współludźmi – „Mitmenschen”, ge-
nerowanej wspólnie wiedzy) jako czynnika mającego istotny wpływ na zachowanie jednostki 
w świecie;

 • Relacje między człowiekiem a środowiskiem są obustronne, współzależne i permanentne – 
podkreślenie znaczenia wielopłaszczyznowej analizy relacji człowiek a środowisko;

 • Przykładowe narzędzia odwołujące się do założeń FBC: koło życia, koło pracy, fazy cyklu 
życia rodziny.

Psychologia humanistyczna
Istotny wpływ na kształt relacji klient-coach w modelu FBC odegrała koncepcja psychologii hu-

manistycznej. Psychologia humanistyczna stanowiła trzecią siłę w psychologii i była odpowiedzią 
na deterministyczne podejście koncepcji behawioralno-poznawczych. Do prekursorów psycholo-
gii humanistycznej należeli: Gordon Allport, Carl Rogers czy też James Frederick Thomas Bugen-
tal. Wraz z odejściem od determinizmu behawioralnego i koncentracji na obszarze zachowań oraz 
szukania tego co wspólne, psychologia humanistyczna podkreślała znaczenie niepowtarzalności 
jednostki ludzkiej, jej możliwości, zdolności czy też potrzeb. 

W centrum zainteresowania psychologii humanistycznej leży szeroko rozumiana troska o czło-
wieka. Oznacza to zainteresowanie człowieka człowiekiem, odrzucenie dystans wobec „przedmio-
tu swoich badań” i upodmiotowienie go. Zainteresowanie człowiekiem nabiera charakteru pod-
miotowego, podkreślając indywidualność każdej istoty ludzkiej i konieczność uwzględniania na 
drodze poznania tej odrębności i autonomiczności. W psychologii humanistycznej na pierwszym 
miejscu stoi zatem nie metodologia, przestrzeganie określonych procedur badawczych, czy też 
narzędzi, ale korzyści dla człowieka. W psychologii humanistycznej w przeciwieństwie do beha-
wioryzmy podkreśla się subiektywizm doświadczeń a za tym idzie relatywizm wszelkiej wiedzy. 
(Bugental, 1979). 

Według James Frederick Thomas Bugentala (1979) psychologię humanistyczną cechuje pięć 
podstawowych postulatów:

 • Człowiek jest czymś więcej niż sumą swoich części 
 • Człowiek istnieje w środowisku ludzkim
 • Człowiek jest świadomy
 • Człowiek dysponuje wyborem
 • Człowiek działa celowo.

Postulaty te mogą odzwierciedlić się bezpośrednio w koncepcji FBC. W Family Balance Co-
aching podkreślane jest również dążenie człowieka do samorealizacji/autentyczności, spójności 
z samym sobą, swoimi potrzebami. Klienta traktuje się jako osobę autonomiczną, jako podmiot 
a nie przedmiot oddziaływań. Istotny wpływem idei psychologii humanistycznej na model FBC 
jest oddanie klientowi możliwość wyboru, wpływu, przypisanie my intencjonalności i decyzyjności 
w działaniu oraz odejście od zewnętrznej sterowności. Podobnie jak w psychologii humanistycznej 
w koncepcji FBC podkreśla się subiektywizm poznania, coach zainteresowany jest poznaniem 
niepowtarzalnej sytuacji każdego ze swoich klientów oraz wglądem w indywidualny świat do-
świadczeń swoich klientów. Idee psychologii humanistycznej odnaleźć można również w charak-
terystyce relacji klient-coach, którą cechują następujące płaszczyzny: autentyczność, akceptacja, 
zaufanie, obecność, tworzenie (por. też Kulesza 2013, s. 23-24). 

Teoria humanistyczna formułuje następujące podejście do podmiotu badań
 • Człowiek jako podmiot autonomiczny – postawa badacza wobec rzeczywistości (odejście od 
zewnętrznej sterowności);
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 • Odejście od metod stosowanych w behawioryzmie czy psychoanalizie
 • Upodmiotowienie sytuacji badawczej (badacz i badany stanowią „my”)
 • Uwzględnienie perspektywy badanego 
 • Koncentracja na badaniu aktualnego doświadczenia 
 • Opis niepowtarzalnego świata doświadczeń indywiduum
 • Ważne połączenie teorii psychologii i praktyki psychologicznej (relatywizm wiedzy)
 • Terapia skoncentrowana na osobie

Odwołania koncepcji FBC do psychologii humanistycznej:
 • Dążenie człowieka do samorealizacji/autentyczności
 • Człowiek jako istota autonomiczna/podmiot a nie przedmiot 
 • Możliwość wyboru/intencjonalności, odejście od zewnętrznej sterowności
 • Każda jednostka tworzy indywidualny świat doświadczeń/konieczność analiza indywidualnej 
sytuacji klienta

 • Decydująca relacja klient-coach

Terapia skoncentrowana na kliencie
Twórcą terapii skoncentrowanej na osobie jest Carl Rogers. To podejście psychoterapeutyczne 

ma swoje korzenie w psychologii humanistycznej, które podkreśla zdolność każdej jednostki do 
zdrowego i twórczego rozwoju oraz subiektywizm poznania. Każda jednostka kreuje swój własny 
subiektywny świat. Według Rogersa główną siłą motywacyjną wszystkich ludzi jest dążenie do 
samorealizacji, czyli „wrodzona skłonność organizmu do takiego doskonalenia wszystkich swo-
ich zdolności, które służy podtrzymaniu lub rozwojowi organizmu” (Prochaska&Norcross, 2006, 
s. 152). Natomiast potrzeba akceptacji siebie, czyli bycia cenionym, aprobowanym i kochanym 
jest najsilniejszą potrzebą rozwijającej się osoby. Zdaniem Rogersa wszelkie niepowodzenia w re-
alizacji indywidualnych możliwości są wynikiem wpływu środowiska, a przede wszystkim relacji 
z innymi i wynikającego z nich niebezpieczeństwo introjekcji lub internalizacji cudzych wartości. 
W wyniku przejęcia, uwewnętrznienia cudzych myśli, potrzeb, światopoglądu, jednostka przestaje 
kierować się wartościami wynikającymi z jej własnych doświadczeń, a staje się osobowością kon-
trolowaną przez wartości innych ludzi (Prochaska&Norcross).

Celem pracy psychoterapeutycznej jest zatem wsparcie klienta w przezwyciężeniu napotka-
nych trudności poprzez przejęcie odpowiedzialności za swoje życie. Wsparcie klienta w procesie 
zwiększania samoświadomości i akceptacji siebie, swoich potrzeb prowadzi zdaniem Rogersa 
do nowej jakości bycia, człowieka „o wysokim stopniu świadomości, niezależnego, samosterow-
nego, nastawionego w większym stopniu na eksplorację swej przestrzeni wewnętrznej niż świa-
ta zewnętrznego, odnoszącego się z lekceważeniem do dogmatów głoszonych przez autorytety 
i do konformizmu wobec instytucji” (Hall&Lindzey, 1990, s.457). Uzyskując harmonię wewnętrz-
ną i świadomość swoich prawdziwych uczuć i doświadczeń klient staje się osobą otwartą na 
doświadczenia, posiadającą dużą samoświadomość siebie, mającą „bezwarunkowe” (niezależne 
od wpływów zewnętrznych) poczucie własnej wartości oraz budującą harmonijne relacje z innymi 
ludźmi (Hall&Lindzey, 2006, s.447). 

W swojej koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na kliencie Rogers zwracał szczególną uwagę 
na relacje klient-psychoterapeuta. Zdaniem Rogersa to jakość relacji z klientem jest czynnikiem de-

cydującym i warunkującym ostateczny efekt procesu terapeutycznego. Prawidłowa relacja z klientem 
powinna spełniać sześć warunków: relacja, wrażliwość, autentyczność, bezwarunkowa akceptacja, 
trafna empatia i postrzeganie autentyczności. W relacji z klientem ważne jest podkreślanie i uwzględ-
nianie jego indywidualności i odrębności oraz autentyczność i spójność terapeuty, co wiąże się rów-
nież z gotowością do autorefleksji i okazywania emocji. Umiejętność trafnej empatii jest kolejnym klu-
czowym warunkiem procesu terapeutycznego. Terapeuta powinien posiadać w sobie dużą wrażliwość 
na wewnętrzny świat klienta, umieć się w niego wczuć, nazwać i zrozumieć. Aby klient mógł dokonać 
istotnych dla siebie zmian relacja terapeutyczna musi spełniać jeszcze warunek bezwarunkowej ak-
ceptacji. Terapeuta ceni klienta i okazuje mu stałą troskę niezależnie od tego czego doświadczają lub 
wyrażają, nie dając sobie prawa do krytyki, sztucznej życzliwości czy też nadmiernego dystansu emo-
cjonalnego i zobojętnienia. Spełniając te warunki terapeuta stwarza przestrzeń do dokonania zmian 
terapeutycznych oraz do konstruktywnej zmiany osobowości (Prochaska&Norcross, s. 157 i nast.) 

Analizując podstawowe założenia psychoterapii skoncentrowanej na osobie można znaleźć 
bezpośrednie powiązania z koncepcją FBC. Rogers posługiwał się terminem „klient” a nie „pa-
cjent”. Zarówno w koncepcji psychoterapeutycznej Carla Rogersa jak i w modelu coachingu spo-
łecznego traktuje się osobę potrzebującą pomocy nie jako osobę chorą, ale jako osobę samodziel-
ną, aktywną, jednostkę współodpowiedzialną za przebieg procesu i jego efekt. Klient postrzegany 
jest jako osoba, która sama posiada wszystkie konieczne dla jego rozwoju zasoby, potencjały, 
której celem jest przejęcie odpowiedzialności za własne życie i dążenie do większej wewnętrznej 
spójności i samoświadomości. 

Rozumienie relacji coach-klient jest tożsame z rozumieniem relacji terapeuta-klient w koncepcji 
terapii skoncentrowanej na osobie Carla Rogersa. W koncepcji FBC podkreśla się bezwarunkowy 
szacunek dla klienta, autentyczność coacha, wrażliwość na wewnętrzny świat klienta, podkreśla-
nie jego odrębności i indywidualności oraz traktowanie jako osobę decyzyjną, odpowiedzialną, 
sprawczą (por. też Kulesza 2013, s. 35-37). 

Założenia teoretyczne:
 • Jedna główna siła motywacyjna – dążenie do samorealizacji, czyli wrodzona skłonność orga-
nizmu do takiego doskonalenia wszystkich swoich zdolności , które służy podtrzymaniu lub 
rozwojowi organizmu;

 • Każdy człowiek kreuje swój własny subiektywny świat;
 • Potrzeba akceptacji siebie (bycia cenionym, aprobowanym i kochanym) najsilniejszą potrze-
bą rozwijającej się osoby – niebezpieczeństwo introjekcji lub internalizacji cudzych wartości, 
człowiek przestaje kierować się wartościami wynikającymi z doświadczeń organizmu, a staje 
się osobowością kontrolowaną przez wartości innych ludzi; 

Konieczne i wystarczające warunki terapii zawierają się w relacji terapeutycznej. W relacji tera-
peutycznej konieczne jest spełnienie 5 warunków (relacja, wrażliwość, autentyczność, bezwarun-
kowa akceptacja, trafna empatia)

(1) Relacja – w relacji muszą pozostawać dwie osoby, a każda z nich postrzegana jest przez 
drugą jako jednostka pod jakimś względem odmienna

(2) Wrażliwość – podatność na przeżywanie lęku jest tym co motywuje klienta do poszukiwania 
relacji terapeutycznej i do pozostawania w niej

(3) Autentyczność – terapeuta w relacji terapeutycznej jest spójny i autentyczny, dotyczy to 
również autorefleksji 
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(4) Bezwarunkowa akceptacja – terapeuta ceni klienta i okazuje im stałą troskę niezależnie 
od tego czego doświadczają lub wyrażają (bez zamykającej krytyki/zaborczej życzliwości, 
maski profesjonalisty)

(5)  Trafna empatia
Odwołania koncepcji FBC do terapii skoncentrowanej na kliencie:
 • Rogers posługiwał się terminem „klient” a nie „pacjent”, osoba potrzebująca pomocy nie jest 
osobą chorą, a jest osobą samodzielną, aktywną, jednostką współodpowiedzialną za terapię;

 • Sam klient posiada wszystkie konieczne dla jego rozwoju zasoby, potencjały
 • Ważne przejęcie odpowiedzialności za własne życie przez klienta
 • Bezwarunkowy szacunek dla klienta 
 • Autentyczność coacha
 • Relacja terapeuta-klient = osoba-osoba (jedna płaszczyzna)
 • Praca na tu i teraz
 • Istotne doświadczanie rzeczywistości przez klienta – droga do poznania jego odbioru rze-
czywistości za pomocą komunikacji interpersonalnej (komunikaty empatyczne, parafraza)

Psychologia postaci/terapia Gestalt
Twórcą terapii Gestalt i jej największym mistrzem jest Frederich Perls. Terapia Gestalt ma swoje 

korzenie w psychoanalizie, psychologii postaci (Gestaltpsychologie), teorii pola Kurta Lewina, fe-
nomenologii Husserla konstruktywizmie, psychologii humanistycznej, filozofii wschodu, holizmie. 
Głównym celem terapii Gestalt jest wzrost potencjału człowieka, zwiększenie poczucia spraw-
czości klienta, aktywizacja jego własnych zasobów a przez to zwiększenie możliwości i poczucia 
siły i odpowiedzialności za własne działanie. Zdaniem Perlsa optymalne wykorzystanie własnego 
potencjału możliwe jest jedynie wtedy, gdy jednostka będzie świadoma własnych potrzeb i pra-
gnień oraz będzie miała gotowość do ich realizacji, kiedy będzie szukać wsparcia w samej sobie 
a nie w otoczeniu (Mellibruda, 2009). Do istotnej zmiany w funkcjonowaniu jednostki dojść może 
zatem jedynie wtedy, kiedy stanie się ona tym kim jest, a nie tym jaką chcą ją widzieć inni. Zdaniem 
terapeutów Gestalt źródłem trudności jest relacja z otoczeniem i próba dopasowania się do ocze-
kiwać, norm, nakazów innych, a tym samym utrata kontaktu z samym sobą i internalizacja potrzeb, 
pragnień innych osób i odgrywanie narzuconych ról. 

Zdaniem Jerzego Mellibrudy do charakterystycznych elementów terapii Gestalt należą:
 • sytuacja terapeutyczna ukierunkowana na działanie i eksperymentowanie
 • koncentracja na tu i teraz czyli na bezpośrednim doświadczeniu siebie i otoczenia
 • rozszerzenie świadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć, myśli, działań czy doznań 
cielesnych (świadomość i doświadczenie kontaktu z samym sobą i otoczeniem)

 • uczenie się rozróżniania tego co jest ważne i wartościowe, od tego co nieważne i szkodliwe
 • akcentowanie odpowiedzialności i znajdowania oparcia w sobie (nic nie może dobrze zastą-
pić zdolności do samoregulacji jednostki)

 • łączenie pracy indywidualnej z sytuacją grupową (2009, s.9)
Opierając się na założeniach i zasadach terapii Gestalt terapeuta jest w kontakcie z klientem 

osobą aktywną, proponującą eksperymenty, wspierającą w podejmowaniu ryzyka oraz skoncentro-

waną na tu i teraz, czyli wyjaśniającą również, co obecnie ma miejsce podczas spotkania. A zatem 
terapeuta zainteresowany jest bardziej teraźniejszością niż przeszłością i dąży do odpowiedzi na 
pytanie jak, a nie na pytanie dlaczego. Terapeuta w relacji z klientem jest osobą autentyczną, która 
wyraża własne uczucia i pracuje z klientem na płaszczyźnie partnerstwa. Terapeuta wspiera klienta 
w przekierowaniu uwagi ze słów na ciało (np. jak odbierasz teraz Twoje usta? Czy możesz poczuć 
swoje czoło? A jeżeli Twoja noga mogłaby mówić? To co by teraz powiedziała? Jakby Twoje łzy 
mogły mówić, to co by powiedziały?). Animuje do przejęcia odpowiedzialności klienta za swoje 
zachowanie i swoje reakcje (np. co jest dla ciebie dobre w byciu chorym? Jakie masz korzyści 
z odczuwania tak silnej złości na ojca? Co ci dają ciągłe zwolnienie z pracy?). W relacji z klientem 
terapeuta podkreśla sprawczość i wpływowość klienta, wskazuje i animuje do odkrycia, że to klient 
sam często wywołujesz sytuacje, które mu się przytrafiają i że to on jest za nie odpowiedzialny. 

Istotnym odniesieniem do terapii Gestalt w koncepcji Family Balance Coaching jest podmioto-
we traktowanie klienta, podkreślanie jego indywidualnej i niepowtarzalnej sytuacji (jego Gestaltów). 
Nawiązując do kluczowych założeń terapii Gestalt również w FBC dąży się do identyfikowania i ana-
lizy indywidualnych potrzeb i pragnień klienta, zwrócenia uwagi do wewnątrz i dążenia do spójności 
z sobą samym i swoim wewnętrznym światem. Podobnie jak w terapii Gestalt w FBC praca opiera się 
przede wszystkim na identyfikowaniu, wzmacnianiu i wykorzystywaniu osobistych zasobów klienta. 

Bezpośrednie przełożenie znaleźć można również na płaszczyźnie coach-klient. Coach FBC po-
dobnie jak terapeuta gestaltowski jest osobą aktywną, wspierającą klienta, autentyczną, skoncentro-
waną przede wszystkim na tu i teraz, na bieżącym doświadczaniu. Kolejną płaszczyzną wspólną dla 
tych obu koncepcji jest praca z ciałem i praca z ruchem. Ten obszar pracy jest szczególnie istotny 
na drodze zwiększania samoświadomości i akceptacji własnych potrzeb, pragnień, odnajdywania 
siebie. Charakterystyczną cechą terapii Gestalt jest możliwość wykorzystanie różnorodnych narzędzi 
i technik przy zastosowaniu zarówno ruchu, symboliki, wizualizacji czy też różnych przedmiotów. Ta 
różnorodność metod i sposobów dotarcia do klienta jest również podstawą pracy w koncepcji FBC, 
gdzie stasuje się zarówno elementy interwencji poznawczych, wizualizacji, symboliki, czy też pracy 
z ruchem i odczuciami płynącymi z ciała. Postawa coacha FBC i stosowane przez niego narzędzia 
adekwatnie do postawy terapeuty gestaltowskiego ma wzmocnić w kliencie poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności za własne działanie oraz zwiększyć poczucie integracji z samym sobą oraz go-
towość do realizacji swoich a nie narzuconych potrzeb i pragnień (por. też Kulesza 2013, s. 30-32). 

Odwołania koncepcji FBC do terapii Gestalt:
 • Podmiotowe traktowanie klienta
 • Każdy klient ma indywidualną i niepowtarzalną sytuację 
 • Uwaga skupia się na identyfikacji, wzmacnianiu i wykorzystywaniu zasobów, wartości, po-
trzeb klienta

 • Aktywna postawa osoby pomagającej
 • Relacja na płaszczyźnie osoba-osoba
 • Autentyczność osoby pomagającej
 • Praca z ciałem/praca z ruchem
 • Praca z tu i teraz/bieżącym doświadczaniem
 • Wizualizacje/praca z symboliką
 • Odpowiedzialność po stronie klienta
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 • Praca nad jak a nie nad dlaczego
 • Wykorzystywanie różnorodnych narzędzi pracy
 • Możliwa praca na zewnątrz 
 • Podkreślenie istoty interakcji

Psychologia poznawcza/Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu
Do prekursorów podejścia poznawczo-behawioralnego zaliczyć można Josepha Wople, Do-

nalda Meichenbauma, Alberta Ellisa, Aarona Becka. O`Leary i Wilson (cyt. za Prochaska&Norcross, 
2006, s. 307) przytaczają następujące podstawowe założenia terapii behawioralnej:

 • Większość nieprawidłowych zachowań jest nabywana i utrzymuje się zgodnie z tymi samymi 
zasadami, co zachowania prawidłowe

 • Ludzi można najlepiej opisać poprzez wskazanie tego co myślą, czują i robią w konkretnych 
sytuacjach życiowych

 • Diagnoza jest procesem ciągłym i skupia się na bieżących determinantach zachowania
 • Terapia wywodzi się z teorii i ustaleń eksperymentalnych psychologii naukowej
 • Metody leczenia są precyzyjnie określone i dają się replikować
 • Terapia jest indywidualnie dopasowana do danego problemu i danego człowieka
 • Cele i metody leczenia są uzgadniane z klientem
 • Wynik terapii oceniany jest w kategoriach początkowej zmiany w zachowaniu, generalizacji tej 
zmiany na rzeczywiste sytuacje życiowe oraz utrzymaniu się zmiany wraz z upływem czasu.

W pracy terapeuty behawioralno-poznawczego wykorzystuje się przede wszystkim techniki 
przeciwwarunkowania, systematycznej desensytyzacji, treningi asertywności, restrukturyzację po-
znawczą, trening autoinstrukcji.

W podejściu poznaczo-behawioralnym podkreśla się wpływ przekonań i sposobu myślenia na 
zachowania. Zachowanie jednostki nie jest zatem wyłącznie wynikiem czy bezpośrednią reakcją 
na określony bodziec lub zdarzenie aktywizujące, ale decydującym i kluczowym czynnikiem jest 
przede wszystkim percepcja i interpretacja danego zdarzenia przez jednostkę. To nadanie dane-
mu bodźcowi określonego znaczenia wywołuje adekwatną do tej interpretacji reakcje. Zachowa-
nie jednostki jest zatem wynikiem przypisaniu danemu zdarzeniu racjonalnych lub irracjonalnych 
przekonań (Prochaska&Norcross, 2006, s. 368). 

Zastosowanie idei terapii poznawczo-behawioralnej w koncepcji Family Balance Coaching od-
zwierciedla się przede wszystkim w podkreśleniu wpływu sposobu myślenia na działania i zacho-
wania. W FBC dużą uwagę zwraca się na sposób interpretowania rzeczywistości przez klienta, 
przypisywania znaczenia odpowiednim faktom. Coach pomaga klientowi zidentyfikować hamujące 
go przekonania, przeformułować je na bardziej wspierające i aktywizujące lub nadać inne znaczenie 
określonej sytuacji, czyniąc ją na przykład mniej zagrażającą, atrakcyjniejszą, możliwą do osiągnię-
cia. Jest to również bardzo ważny obszar w relacji z samym sobą i sposobie myślenia o sobie klien-
ta. Praca nad destrukcyjnymi przekonaniami pomaga zmienić stosunek klienta do samego siebie. 
Nawiązaniem do koncepcji poznawczo-behawioralnej jest stosowanie wielu prac domowych uła-
twiających wdrażanie dokonywanych zmian przez klienta. Koncentracja na teraźniejszości i zmianie 
konkretnych zachowań jest również czynnikiem wspólnym dla FBC i terapii poznawczo-behawioral-
nej. Podobnie jak w terapii poznawczo-behawioralnej również w FBC stosuje się treningi asertyw-
ności, treningi komunikacji interpersonalnej czy też treningi umiejętności prospołecznych. 

Twórcami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu byli Steve de Shazer (socjolog) i Insso Kim 
Berg (psychoterapeutka). Podstawowe założenia tego modelu terapeutycznego są bardzo pozy-
tywne i budujące. Model ten odchodzi od koncepcji psychopatologicznej skoncentrowanych na 
deficytach a zwraca się w stronę potencjałów, zasobów, rozwiązań. Twórcy terapii skoncentro-
wanej na rozwiązaniu traktują swoich klientów jako osoby zdrowe, kompetentne, umiejące ge-
nerować rozwiązania i zainteresowane dążeniem do lepszej jakości życia. Główne motto terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniu brzmi „Rozmowa o problemach stwarza problemy, rozmowa 
o rozwiązaniach stwarza rozwiązania” (Prochaska&Norcross, 2006, s. 504). 

Terapeuci skoncentrowaniu na rozwiązaniu odchodzą od szukania przyczyn danego problemu, 
analizy źródeł obecnych trudności, odchodzą od koncentracji na przeszłości a koncentrują się 
przede wszystkim na teraźniejszości i pracy z celami klientów. Nie da się zmienić, ani zrozumieć 
czy zbadać obiektywnej przeszłości klienta, gdyż jest to zawsze jego subiektywna interpretacja, 
można natomiast zmieniać cele a przez to dążyć do bardziej satysfakcjonującej przyszłości. Kon-
struowanie celów i praca nad ich realizacją jest podstawą koncepcji terapii skoncentrowanej na 
rozwiązaniu. Klienci postrzegani są jako osoby dysponujące wszystkimi koniecznymi do wprowa-
dzenia zmian kompetencjami, zasobami. Są jedynymi i najważniejszymi ekspertami swojego życia. 
Klientowi oddaje się poczucie odpowiedzialności i sprawczości za swoje życie, również za gene-
rowanie i wybór rozwiązań i strategii działania. Pierwsza zmiana wprowadzana w pracy z klientem 
polega na zmianie perspektyw: z rozmowy o problemach na rozmowę o rozwiązaniach. 

Dobrze skoncentrowany cel, według założeń tego modelu terapeutycznego, powinien spełniać 
następujące kryteria:

 • Powinien być pozytywny – koncentrując na słowie „zamiast”;
 • Dynamiczny – odzwierciedlać proces „jak będę to realizować?”;
 • Skupiony na teraźniejszości – co klient będzie robił inaczej, dzisiaj, od razu, a nie jutro;
 • Realistyczny – osiągalny przez klienta
 • Możliwie najkonkretniejszy 
 • Pod kontrolą klienta – koncentracja na sprawczości i odpowiedzialności klienta, na słowie „ty”
 • Powinien być sformułowany w języku klienta (Prochaska&Norcross, 2006, s. 505-506). 
 •  Zdaniem Insoo Kim Berg proces terapeutyczny opiera się przede wszystkim na dwóch 
obszarach poszerzaniu świadomości i wyborze. W procesie poszerzania świadomości te-
rapeuta skupia się na szukaniu wyjątków od negatywnych wzorców postępowania klienta 
oraz uwypuklanie tych wyjątków i budowanie na nich rozwiązań. Zwiększenie świadomości 
dotyczącej swojego postępowania a w szczególności pozytywnych obszarów działania (wy-
jątki) stwarza przestrzeń do kolejnego procesu, czyli wyboru i świadomej decyzji planowania 
swojego życia opartego na tych wyjątkach (chwilach satysfakcji, szczęścia, spokoju) (por. też 
Kulesza 2013, s. 26-30). 

Większość założeń modelu Family Balance Coaching jest spójnych z założeniami Terapii Skon-
centrowanej na Rozwiązaniu. Zasada pracy na teraźniejszości tzw. tu i teraz jest również podsta-
wowym warunkiem pracy coacha FBC, który unika nawiązywania do przeszłości i skupiania się na 
przyczynach problemu. Natomiast wspólnie z klientem dochodzi do rozwiązań danego problemu 
i zwiększenia jakości życia klienta. Praca coacha podobnie jak terapeuty skoncentrowanego na 
rozwiązaniu koncentruje się na zasobach, potencjałach i możliwościach klienta, wychodząc z zało-
żenia, że to klient jest ekspertem swojego życia i dysponuje wszystkimi koniecznymi kompetencja-
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mi do osiągnięcia zaplanowanych celów. Do podstawowych zasad pracy z klientem w coachingu 
należy podkreślanie sprawczości i odpowiedzialności klienta, uwzględnianie jego niepowtarzalnej 
sytuacji, szanowanie jego decyzji i wysoki poziom empatii. Bezpośrednim nawiązaniem do terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniu jest praca na celach i ścisłe przestrzeganie zasad i wytycznych 
dotyczących konstruowania celów przez klienta i coacha. Podobnie jak terapeuta skoncentrowany 
na rozwiązaniu również coach szuka wyjątków od negatywnych schematów postępowania, my-
ślenia, odczuwania klienta i koncentruje się na pozytywach, sukcesach i stopniowym dążeniu do 
realizacji celów (metoda małych kroków).

Odwołania koncepcji FBC do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu:
 • Większość założeń modelu FBC jest spójnych z założeniami Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniu;

 • Zasada pracy na teraźniejszości tzw. tu i teraz;
 • Unikanie nawiązywania do przeszłości i skupiania się na przyczynach problemu;
 • Koncentracja na zasobach, potencjałach i możliwościach klienta, wychodząc z założenia, że 
to klient jest ekspertem swojego życia i dysponuje wszystkimi koniecznymi kompetencjami 
do osiągnięcia zaplanowanych celów;

 • Podkreślanie sprawczości i odpowiedzialności klienta, uwzględnianie jego niepowtarzalnej 
sytuacji, szanowanie jego decyzji i wysoki poziom empatii;

 • Praca na celach i ścisłe przestrzeganie zasad i wytycznych dotyczących konstruowania ce-
lów przez klienta i coacha;

Podejście systemowe
Rozwój terapii systemowych przypadł na lata 50 i 60 te XX wieku. Główny założeniem terapii 

systemowych jest postrzeganie jednostki w kontekście systemów społecznych, w których funk-
cjonuje. Zdaniem Virginia Satir i Salvadora Minuchina – jednych z prekursorów podejścia syste-
mowego – klienta można zrozumieć i adekwatnie mu pomóc jedynie w społecznym kontekście, 
w którym żyje. Jednostki nie należy rozpatrywać jedynie jako odrębnej i niezależnej części systemu 
rodzinnego, gdyż kluczowe jest uwzględnienie relacji pomiędzy poszczególnymi częściami syste-
mu i funkcjonowanie jego jako całości. Każdy system składa się z oddzielnych elementów oraz 
interakcji i relacji pomiędzy nimi (Prochaska&Norcross, 2006). 

Zdaniem terapeutów systemowych wszystkie osoby funkcjonują w granicach określonego 
społecznego kontekstu, który definiuje parametry ich indywidualnego zachowania. Głównym sys-
temem, w którym funkcjonuje jednostka jest system rodzinny. Według Mieczysława Plopy (2008) 
system rodzinny można scharakteryzować na podstawie trzech głównych aspeków:

• całościowość (reguła stałości) – rodzina jest tworzona przez grupę osób stanowiących kom-
pleksową i jednolitą całość (reguły interakcji w każdej rodzinie inne)

• organizacyjna złożoność – rodziny składają się z różnych mniejszych jednostek i podsyste-
mów (każdy członek rodziny to podsystem); 

• Współzależność – osoby i podsystemy są wzajemnie zależne i wzajemnie na siebie wpływają. 
Zmiana w jednej części systemu rodzinnego odbija się na reszcie systemu. Zmiana funkcjono-
wania jednego członka rodziny ma wpływ na jakość funkcjonowania całego systemu rodzinnego; 

Terapeuta systemowy podchodzi do każdej rodziny jak do indywidualnej i niepowtarzalnej 
struktury, która posiada jedyny w swoim rodzaju zestaw reguł, ról, wartości, zwyczajów i wzorzec 

relacji. W terapii systemowej podkreśla się czynniki takie jak: kultura, etniczność, religia czy status 
społeczno-ekonomiczny systemu rodzinnego, jak są ustalone granice pomiędzy członkami rodziny 
a światem zewnętrznym, jak rodziny są zarządzane, jak jest regulowany klimat emocjonalny czy też 
jakie strategie podejmuje rodzina w obliczu konfrontacji stresowej (Plopa, 2008, Prochaska&Nor-
cross, 2006). Głównym celem terapii systemowych jest poprawa funkcjonowania całego systemu 
rodzinnego. Oznacza to, że możliwa jest praca zarówno z całą rodziną lub parą, jak i z jednostką, 
gdyż obiektem oddziaływań terapeutycznych zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej jest 
cały system rodzinny. Terapia systemowa odchodzi od rozumienia trudności jednostki w kontek-
ście intrapsychicznym. Wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu całego systemu jak i poszczegól-
nych jego członków są wynikiem niewłaściwej komunikacji oraz niejasnych reguł pomiędzy po-
szczególnymi częściami systemu. Aby przywrócił prawidłowe wzorce komunikacji oraz zwiększyć 
klarowność reguł terapeuci systemowi stosują takie techniki jak: przemianowanie/przeformuło-
wanie (nadanie innego pozytywnego znaczenia), zalecenie objawu (uwypuklenie dysfunkcjonal-
nych reguł), techniki paradoksalne, zaznaczanie granic (tworzenie psychologicznej mapy rodziny 
i zaznaczanie zdrowszych granic), czy też sprowadzanie do absurdu (Prochaska&Norcross, 2006). 

Przełożenie założeń terapii systemowych na model koncepcji Family Balance Coaching doty-
czy przede wszystkim podkreślenia kontekstu społecznego, rodzinnego w relacji z klientem. Praca 
z klientem w coachingu powinna angażować i włączać w proces coachingowy innych członków 
rodziny. Jedną z podstawowych treści coachingu FBC jest obszar relacji z innymi i dążenie do zwięk-
szenia jakości funkcjonowania klienta w systemach, w których żyje, a zatem również zmiany samych 
tych systemów. Model Family Balance Coachingu zawiera możliwość pracy indywidualnej (z jednym 
klientem) lub pracy z parą. Uwzględnianie kontekstu społecznego, w którym klient żyje oraz reguły 
współzależności współdecyduje o doborze technik i interwencji coacha. Duża wrażliwość coacha na 
obecną sytuację klienta oraz kontekst społeczny, w którym klient żyje jest szczególnie ważne, przede 
wszystkim w sytuacjach, kiedy klient uczestniczy jednocześnie w procesie terapeutycznym, przeby-
wa w ośrodku readaptacyjnym lub innej placówce. Pozwala to na prowadzenie klienta w kierunku 
spójnym do innych interwencji terapeutycznych. Podobnie jak w terapii systemowej w coachingu 
FBC podkreśla się sprawczość i odpowiedzialność jednostki i przeciwdziała się przez to poczuciu 
bezsilności i bezradności klienta. Dzieje się tak między innymi poprzez umocnienie w kliencie goto-
wości zmiany. Czyli każda zmiana w kliencie prowadzi do reakcji systemów, w których klient funkcjo-
nuje, a zatem inicjuje zmiany w tych systemach (por. też Kulesza 2013, s. 33-35). 

Odwołania koncepcji FBC do teorii systemowych:
 • Podkreślenie kontekstu społecznego, rodzinnego w relacji z klientem;
 • Włączenie w pracę z klientem osób z najbliższego środowiska zwiększa skuteczność od-
działywań; 

 • Dążenie do zwiększenia jakości funkcjonowania klienta w systemach, w których żyje, a za-
tem również zmiany samych tych systemów;

 • Uwzględnianie kontekstu społecznego, w którym klient żyje oraz reguły współzależności 
współdecyduje o doborze technik i interwencji coacha;

 • Podkreślenie sprawczości i odpowiedzialności jednostki oraz umocnienie w kliencie gotowo-
ści zmiany oraz generalizacji każdej dokonanej zmiany na cały system rodzinny;
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Holistyczne i systemowe podejście do pracy w ramach Family Balance Coaching
Podejście holistyczne w family balance coaching obejmuje trzy systemy funkcjonowania 

człowieka:
 • System rodzinny
 • System zawodowy (praca)
 • System osobisty

Systemy te są traktowane jako trzy systemy funkcjonowania człowieka wzajemnie wpływające 
na siebie. Powoduje, to występowanie sił wspierających rozwój i funkcjonowanie pozostałych sys-
temów, a także siły blokujące ich rozwój. 

W ramach procesu family balance coaching obszar oddziaływania wykracza poza koncentrację 
na poszczególnych systemach (ich rozwój i równowagę). W centrum uwagi jest dynamika i oddzia-
ływania pomiędzy tymi systemami oraz mechanizmy osiągania równowagi.

Celem procesu family balance coaching jest rozwój kompetencji uzyskiwana balansu jedno-
cześnie uznając, że zmiany w tych systemach są nie tylko naturalnym zjawiskiem.

Koncentracja na rozwoju kompetencji osiągania równowagi ma jednocześnie przygotowywać 
system rodzinny i poszczególnych członków rodziny do przejścia przez fazy naturalnych zmian, 
a także stawiać i osiągać cele, wdrażać oczekiwane zmiany. Pozwala to osobie coachowanej oraz 
systemowi rodzinnemu, w którym funkcjonuje osiągać ambitne cele nie tylko z zachowaniem sa-
tysfakcji i równowagi życiowej, ale również uzyskiwać wsparcie, dostęp do zasobów ze wszystkich 
systemów. W ramach family balance coaching działania obejmują następujące płaszczyzny, w któ-
rych występuje na napięcie oraz konflikt:

 • Konflikt pomiędzy pracy a rodziną PR– wymagania, które związane są z pracą utrudnianą 
wypełnienie obowiązków rodzinnych

 • Konflikt pomiędzy rodziną a pracą RP – zobowiązania wobec rodziny utrudniają zawodowy rozwój
 • Konflikt między systemem osobistym a rodziną OR i pracą OP – zobowiązania wobec siebie 
(systemu osobistego) utrudniające wypełnianie obowiązków rodzinnych lub zawodowych

W tych płaszczyznach przenikania się poszczególnych systemów wskazane są za istotne na-
stępujące 3 wymiary:

1. Wymagania – odpowiedzialność, obowiązki, zaangażowanie
2. Czas – poświecenie czasu na realizacje jednej roli ogranicza czas na realizację drugiej
3. Napięcie związane z daną rolą – utrudnia wypełnianie obowiązków wynikających z danej 

roli, pojawia się też wtedy, gdy napięcia z jednego obszaru przenoszone są do drugiego

2.  Założenia procesu coachingowego  
Family Balance Coaching
Inicjatorem podejmowanych działań jest coach, który towarzyszy członkom rodziny w odkry-

waniu posiadanych kompetencji w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego. Formy 
pracy coacha mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim jest nie 
tyle trwały stan równowagi między obszarem pracy zawodowej oraz życia rodzinnego, co wyposa-
żenie klienta w kompetencje do aktywnego i świadomego równoważenia obu sfer aktywności przy 
wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Rodzaje wsparcia stosowane w FBC 
Family Balance Coaching (FBC) to interaktywny zespół ustrukturyzowanych, profesjonalnych 

oddziaływań psychospołecznych, których celem jest przekazywanie kompetencji do odnajdywa-
nia balansu (równowagi) życia rodzinnego – zarówno w relacjach wewnątrzrodzinnych, jak również 
w stosunku do systemów zewnętrznych (głównie życie zawodowe i obowiązki służbowe). Metody-
ka postępowania odwołuje się wprost do założeń procesu coachingowego i bazuje częściowo na 
wypracowanym w latach 2013–15 modelu coachingu rodzinnego (por. Kulesza & Kulesza, 2015), 
oraz odwołuje się systemowych modeli rodziny oraz równowagi rodziny (np. tzw. model kołowy H. 
Olsona, por. Olson & Gorall, 2006, Margasiński, 2009).

Cele i obszary oddziaływania w ramach FBC
Podstawowymi obszarami eksploracji w Family balance coaching są systemy: rodzinny, zawo-

dowy i osobisty. Podejście w FBC obejmuje te systemy jako przenikające się i wzajemne zależne. 
Dlatego też działania prowadzone w ramach poszczególnych sesji i całego procesu koncentrują się na 
rozwoju kompetencji klienta i członków rodziny do uzyskiwania równowagi w tak zdefiniowanym polu. 

Do głównych wymiarów wpływających na napięcia i konflikty zaliczono:
 • Konflikt pomiędzy pracy a rodziną (PR) w sytuacji kiedy wymagania, które związane są z pra-
cą utrudnianą wypełnienie obowiązków rodzinnych.

 • Konflikt pomiędzy rodziną a pracą (RP) w sytuacji kiedy zobowiązania wobec rodziny utrud-
niają zawodowy rozwój.

 Głównym celem Family balance coaching jest rozwijanie umiejętności równoważenia napięć 
oraz wzmacniania zasobów i korzystania z nich dla uzyskania oczekiwanych w rodzinie efektów.

Działania w ramach FBC obejmują następujące zagadnienia:
 • Refleksja i ogląd obecnej sytuacji, wgląd i zrozumienie, dostrzeżenie korzyści oraz strat,
 • Zobaczenie możliwości oraz dostrzeżenie konsekwencji w obecnej i przyszłej sytuacji w po-
szczególnych systemach przez klienta,

 • Identyfikacja zasobów przez klienta,
 • Rozwój umiejętności, kompetencji oraz podejmowanie działań przez klienta w zakresie uzy-
skiwania równowagi w układzie tych trzech systemów,

 • Emocjonalne zrównoważenie klienta.

Rozwijane kompetencje w ramach FBC
Założeniem w procesie FBC jest dynamiczne ujęcie i kształtowanie relacji między życiem rodzin-

nym i zawodowym. Osiągana w wyniku procesu Family balance coaching równowaga praca-rodzina 
jest wyłącznie celem w osiąganiu kompetencji pozwalających na uzyskanie równowagi między ży-
ciem rodzinnym i zawodowym wraz z ich świadomym rozpoznaniem przez klienta i kontynuowaniem 
stosowania i rozwoju po zakończeniu procesu coachingowego. Wyodrębnione zostały trzy grupy 
kompetencji mające istotne znaczenie w równoważeniu życia rodzinnego i zawodowego: 

 • Kompetencje procesowe i systemowe
 • Kompetencje osobiste
 • Kompetencje społeczne
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Kompetencje procesowe i systemowe
Do grupy kompetencji budujących świadomość i wiedzę o funkcjonowaniu wybranych proce-

sów, reguł zaliczono:
1. Sterowalność – znajomość i dostępność do posiadanych zasobów pozwalających sprostać 

stawianym wymaganiom,
2. Zrozumiałość – umiejętność ustrukturowanie, przewidywanie i wytłumaczenia bodźców na-

pływających w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
3. Zarządzanie czasem. Organizacji pracy własnej,
4. Znajomość faz rozwoju rodziny,
5. Znajomość faz rozwoju kariery,
6. Znajomość własnych centrów życia,
7. Znajomość własnych potrzeb i potrzeb innych osób funkcjonujących w systemach,
8. Świadomość własnej roli i funkcjonowania w poszczególnych systemach,
9. Świadomość ilości poświęcanego czasu na realizacje poszczególnych ról (w systemach),

10. Świadomość występowania napięć związanym z daną rolą i występujących utrudnień 
w wypełnianie obowiązków wynikających z danej roli,

11. Świadomość przenoszenia napięcia z jednego systemu funkcjonowania do drugiego,
12. Znajomość / świadomość wpływu odżywiania, relaksu, aktywności fizycznej i psychicznej 

na dobrostan,
13. Świadomość zjawisk zachodzących w procesie zmian,
14. Znajomość i świadomość znaczenia pracy w budżecie domowym. Znajomość budżetu 

domowego.

Kompetencje osobiste
Do grupy kompetencji związanych z osobistym rozwojem i funkcjonowaniem zaliczono:
1. Dążenie do rezultatu,
2. Elastyczność myślenia i działania. Akceptowanie zachowań, które często są postrzegane 

jako odmienne od powszechnie przyjętych,
3. Samoświadomość siebie, swojego stylu zachowań, posiadanych zasobów i ograniczeń. Po-

siadać dokładne rozeznanie swoich silnych i słabych stron oraz być gotowym je doskonalić’
4. Podejmowanie decyzji,
5. Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie stresem. Kontrolowanie emocji i redukowanie napięć,
6. Radzenie sobie z napięciami w związanym z daną rolą,
7. Rozwiązywanie problemów,
8. Samodzielność i sprawczość, podejmowanie inicjatywy,
9. Świadomość wpływu przekonań na podejmowane decyzje i działania,

10. Poczucie kontroli, samokontrola,

11. Samoocena, zaufanie do samego siebie,
12. Wytrwałość,
13. Gotowość do uczenia się, samorozwój,
14.  Gotowość do zmian, zdolność do adaptacji,
15. Sensowność – świadomość, że wymagania są wyzwaniami wartymi wysiłku i zaangażowania.

Kompetencje społeczne
Do grupy kompetencji społecznych zaliczono:
1. Umiejętność budowania relacji w rodzinie, pracy, pomiędzy pokoleniami,
2. Komunikatywność w kanałach racjonalnym i emocjonalnym,
3. Współpraca, współdziałanie dla osiągania celów,
4. Negocjowanie,
5. Rozwiązywanie konfliktów,
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
7. Empatia, wrażliwość na potrzeby innych osób,
8. Dotrzymywanie obietnic,
9. Mediowanie,

10. Asertywność,
11. Otwartość i gotowość do rozmawiania o ważnych tematach zawodowych i w domu,
12. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
13. Informowanie o sobie, swoich emocjach.

Formy oddziaływania w ramach FBC
Zakres odziaływania oraz szerokie spektrum kompetencji wpływających na skuteczność w od-

najdywaniu równowagi pomiędzy trzema systemami funkcjonowania klienta powoduje koniecz-
ność stosowania różnorodnych form pracy z klientem. W Family balance coaching główną formą 
pracy z klientem jest stosowanie narzędzi i interwencji należących do kategorii coachingowych. 
Dla podniesienia skuteczności oraz efektywności włączone zostały również inne formy pracy 
z klientem tj.:

 • Podstawowa forma odziaływania – coachingowe narzędzia / interwencje,
 • Mini wykłady wprowadzające klienta w nowe zagadnienia, strategie oraz techniki,
 • Ćwiczenia / mini warsztaty pozwalające zastosować oraz utrwalić nowe techniki i strategie 
postępowania,

 • Elementy mentoringu wyraźnie oddzielone od działań coachingowych i zakomunikowane 
klientowi po uzyskaniu od niego zgodny na taką formę pracy,

 • Praca w grupach w formie coachingu grupowego w sytuacji celowości, a przede wszystkim 
możliwości włączenia innych osób z systemu rodzinnego lub zawodowego,



160 Family Balance Coaching – zarys koncepcji Family Balance Coaching – zarys koncepcji 161

 • Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami,
 • Podsumowania wykonanych zadań w celu uwypuklenia nowych doświadczeń oraz urucho-
mienia procesu zmiany,

 • Narzędzia diagnostyczne pozwalające klientowi zwiększyć samoświadomość posiadanych 
zasobów, stosowanych strategii, stylów zachowań, rozwiązywania problemów itp. 

Proces realizowany w ramach FBC
Proces realizowany w ramach Family balance coaching stwarza solidne podstawy do holi-

stycznego podejścia w ramach trzech systemów funkcjonowania klienta. Koncentracja na rozwoju 
i wykorzystaniu kompetencji mających istotnych w równoważeniu życia rodzinnego z zawodowym 
gwarantują skuteczność podejmowanych oddziaływań oraz efektywność całego procesu.

Ramy organizacyjne
Sam proces bezpośredniej interwencji coachingowej w fazach 1–3 obejmuje ograniczony cza-

sowo plan oddziaływań w okresie 3–4 miesięcy, podczas którego przewidziane jest 8–10 sesji 
coachingowych. Dodatkowo, po 2–4 miesiącach rekomendowane jest przeprowadzenie sesji do-
datkowej, której celem jest rozwój i wzmacnianie kompetencji samoregulacyjnych w zakresie rów-
noważenia życia rodzinnego i zawodowego.

Podstawową formą sesji coachingowych są indywidualne spotkania z coachem w wymiarze 
60 – 90 minut. Włączenie do sesji coachingowych dodatkowej osoby (męża / żony, partnera / part-
nerki) i przeprowadzenie sesji grupowych jest rekomendowane ponieważ zwiększa efektywność 
i skuteczność procesu. Warunkiem jest gotowość i zgoda obu stron do uczestniczenia we wspól-
nej sesji Family balance coaching.

Model procesu coachingowego w ramach FBC oparty jest o następujące działania:
 • Ustalenie celów

 Ȫ aktualne obszary zainteresowania, 
 Ȫ zamiana obszarów na cele, 

 • Identyfikacja zasobów
 Ȫ od celów do zasobów , 

 • Zwiększenie motywacji
 Ȫ od zasobów do planowania działania,

 • Transfer
 Ȫ od planów do działania,

 • Monitoring
 Ȫ od działania do refleksji nad uzyskiwanymi efektami

3. Fazy procesu coachingowego 
Struktura wypracowanego procesu Family balance coaching przewiduje 4 fazy oddziaływań:
(1) faza przygotowania
(2) faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych
(3) faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego
(4) faza poprocesowa – rozwój i wzmacnianie samoregulacji w zakresie równoważenia życia 

rodzinnego i zawodowego 

Faza przygotowa-
nia:

Identyfikacja 
i wdrożenie celów 

cząstkowych:

Podsumowanie 
i zamknięcie 

procesu coachin-
gowego:

Rozwój i wzmacnianie samo-
regulacji w zakresie równo-
ważenia życia rodzinnego 

i zawodowego:

•  Nawiązanie kontaktu 
i ustalenie zasad

•  Rozpoznanie tzw. 
centrów życia 

•  Diagnozowanie 
funkcjonowania w klu-
czowych obszarach 
życiowych

•  Diagnozowanie 
obszaru praca-rodzina 
(konflikty rodzina-pra-
ca, praca-rodzina)

•  Ustalenie obszaru od-
działywania/interwencji 
coachingowych

•  Ustalenie celu / celów

•  Formułowanie i zatwier-
dzanie strategii działania

•  Kształtowanie kompeten-
cji uzyskania równowagi 
i równoważenia życia 
rodzinnego/osobistego 
i życia zawodowego

•  Wdrażanie/stosowanie 
nabytych kompetencji

•  Równoważenie życia 
rodzinnego/osobistego 
i życia zawodowego – 
jako zinternalizowana 
wartość

•  Realizacja celów i zadań
•  Weryfikacja osiągnięć 

jednostki

•  Utrwalenie nabytych 
kompetencji

•  Podsumowanie 
procesu coachingo-
wego

•  Rozmowa o dalszym 
rozwoju osobistym 
w obszarze samore-
gulacji

•  Ewaluacja

•  Realizacja samooceny w zakresie 
ustalonych do dalszego rozwoju na 
zamknięciu procesu kompetencji

•  Doskonalenie, rozwijanie kompetencji 
wpływających na uzyskiwanie balansu 
w obszarach rodzinnym, osobistym 
i zawodowym

•  Wzmacnianie umiejętności równowa-
żenia życia rodzinnego, osobistego 
i zawodowego w nadchodzących 
zmianach w tych sferach

•  Przegląd realizacji celów i efektów 
dokonanych zmian

•  Wprowadzenie korekt i uzupełnienie 
do celów i strategii działania klienta

W ramach poszczególnych faz FBC realizowane są następujące działania:

Faza przygotowania 
 • Nawiązanie kontaktu i ustalenie zasad obowiązujących podczas sesji i ramach całego procesu, 
 • Rozpoznanie tzw. centrów życia, na których klient się koncentruje,
 • Diagnozowanie funkcjonowania w kluczowych obszarach życiowych (osobisty, rodzinny i za-
wodowy),

 • Diagnozowanie oddziaływania pomiędzy systemami praca-rodzina (konflikty rodzina-praca, 
praca-rodzina),

 • Ustalenie obszaru oddziaływania/interwencji coachingowych,
 • Ustalenie celu / celów na proces.
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Faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych
 • Formułowanie i zatwierdzanie strategii działania,
 • Kształtowanie kompetencji uzyskania równowagi i równoważenia życia rodzinnego/osobi-
stego i życia zawodowego,

 • Wdrażanie/stosowanie nabytych kompetencji,
 • Równoważenie życia rodzinnego/osobistego i życia zawodowego – jako zinternalizowana 
wartość,

 • Realizacja celów i zadań,
 • Weryfikacja osiągnięć jednostki.

Faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego
 • Utrwalenie nabytych w ramach procesu FBC kompetencji,
 • Podsumowanie procesu coachingowego,
 • Rozmowa o dalszym rozwoju osobistym w obszarze samoregulacji i uzyskiwania równowagi 
pomiędzy rodziną i pracą,

 • Ewaluacja procesu coachingowego.

Faza poprocesowa – Rozwój i wzmacnianie samoregulacji w zakresie 
równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

 • Realizacja samooceny w zakresie ustalonych kompetencji do dalszego rozwoju na zamknię-
ciu procesu, 

 • Doskonalenie, rozwijanie kompetencji wpływających na uzyskiwanie balansu w obszarach 
rodzinnym, osobistym i zawodowym,

 • Wzmacnianie umiejętności równoważenia życia rodzinnego, osobistego i zawodowego 
w nadchodzących zmianach w tych sferach,

 • Przegląd realizacji celów i efektów dokonanych zmian,
 • Wprowadzenie korekt i uzupełnienie do celów i strategii działania klienta.

Struktura sesji coachingowych 
Proces Family balance coaching podzielony jest na osiem–dziesięć sesji. Każda z tych sesji 

ma rekomendowany cel, zakres działań oraz wskazana paleta polecanych technik i narzędzi. Cele 
poszczególnych sesji obejmują:

 • Sesja 1
 Zawarcie kontraktu oraz identyfikacja sytuacji klienta; 
 • Sesja 2 

Określenie zasobów i oczekiwań klienta; 
 • Sesja 3 

Określenie celów na proces – kompetencji rozwijanych przez klienta; 
 • Sesja 4 

Formułowanie i zatwierdzenie strategii działania; 
 • Sesja 5–7 

Realizacja celów i zadań w zakresie rozwoju kompetencji; 
 • Sesja 8 

Podsumowanie procesu coachingowego
 • Sesja 9–10 

Sesje dodatkowe w przypadku jak klient potrzebuje więcej czasu na rozwijanie wybranych 
kompetencji.

Sesja 1 
1. Cele sesji:
Nawiązanie kontaktu, zawarcie kontraktu oraz identyfikacja sytuacji klienta
2. Rekomendowane działania (rekomendowane wszystkie do realizacji)

a) Nawiązanie kontaktu
b) Poznanie oczekiwań klienta
c) Zawarcie kontraktu poprzez ustalenie zasad współpracy coach – klient
d) Wprowadzenie w założenia metody – czym jest FBC i sposoby pracy w ramach procesu 

(podczas sesji coachingowych i realizacji zadań domowych)
e) Budowanie relacji
f) Użycie narzędzia
g) Określenie poziomu zadowolenia z uzyskiwanego balansu

3. Rekomendowane narzędzia (1 – 2 narzędzia w trakcie danej sesji):
a) Mini wykład – wprowadzenie do FBC
b) Koło Życia – czas realizacji od 10 do 30 minut
c) Koło Wartości – czas realizacji od 10 do 20 minut
d) Siatka celów – czas realizacji od 5 do 15 minut
e) SWOT – osobisty – czas realizacji od 10 do 15 minut
f) Koło Biznesu – czas realizacji od 10 do 20 minut
g) Koła inne – czas realizacji od 10 do 20 minut
h) Drzewo rodziny – czas realizacji od 15 do 20 minut

Sesja 2 
1. Cele sesji
Określenie zasobów i oczekiwań klienta
2. Rekomendowane działania (1 – 2 działania w trakcie danej sesji)

a) Analiza posiadanych zasobów
b) Określenie systemów i pełnionych ról
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c) Określenie centrów życia
d) Określenie występujących napięć pomiędzy rolami i systemami
e) Decyzja co dalej, czy np. mediacje, terapia lub inne formy wsparcia, interwencje np. mo-

bbing. Inne sposoby i rodzaje działań
3. Rekomendowane narzędzia (1 – 2 narzędzia w trakcie danej sesji)

a) Siedem zasad pracy z celami – czas realizacji od 4 do 7 minut
b) Karta zasobów – czas realizacji od 10 do 20 minut
c) Mapa systemów – czas realizacji od 10 do 20 minut

 • Napięcia jako linie łączące
 • Wsparcie jako siła budująca

d) Socjogram rodziny – czas realizacji od 20 do 30 minut 
Socjogram relacji (wg modelu standardowego lub w formie figurek, karteczek)

e) Linia życia rodziny – czas realizacji od 10 do 15 minut
f) Linia rozwoju zawodowego – czas realizacji od 10 do 15 minut
g) Zasoby

 • Koło Życia – czas realizacji od 10 do 20 minut
 • Karta Zasobów – czas realizacji od 10 do 20 minut
 • Potrzeby/wyzwania potrzeby wewnętrzne – wyzwania zewnętrzne) – czas realizacji od 
10 do 15 minut

h) Obszary do rozwoju lub zmiany
 • Bilans zysków i strat – czas realizacji od 10 do 15 minut

i) Wartości
 • Wnioskowanie moralne – Słoneczko, karteczki itp. – czas realizacji od 10 do 15 minut
 • Koło wartości rodziny – czas realizacji od 10 do 15 minut

j) Relacje
 • Osiem systemów życia – czas realizacji od 20 do 30 minut

Sesja 3 
1. Cele sesji:
Określenie celów na proces – kompetencji rozwijanych przez klienta
2. Rekomendowane działania (rekomendowane wszystkie do realizacji)

a) Edukacja sposobu formułowania celu
b) Identyfikacja celów indywidualnych klienta
c) Zdefiniowanie celów / rozwijanych kompetencji przez klienta w wybranych systemach 

przy wsparciu coacha z wykorzystaniem pojęć FBC 
d) Wskaźniki – zdefiniowane, opisanie wskaźników oraz ustalenie wartości oczekiwanych 

(opisowe lub liczbowe) przy wsparciu coacha z wykorzystaniem pojęć FBC
e) Wstępny plan działań i z wykorzystaniem zasobów posiadanych oraz identyfikacja po-

trzebnych zasobów
f) Cele obejmujące cele w perspektywach, które klient może osiągnąć (strefy wpływu)

3. Rekomendowane narzędzia (1 – 2 narzędzia w trakcie danej sesji)
a) Cel – kryteria

 • Arkusz do weryfikacji czy cel jest dobrze sformułowany – od 5 do 10 minut
b) Weryfikacja celu indywidualnego

 • Ścieżka Diltsa – od 15 do 20 minut
c) Weryfikacja celów rodzinnych – w grupie

 • Konstelacje rodzinne w odniesieniu do celu (na ile bliski/ ważny lub daleki jest dla mnie 
ten cel) – od 15 do 20 minut
 • Perspektywa 3D z przejściem na poszczególne pozycje – od 20 do 30 minut
 • Przyciągająca przyszłość / Linia czasu dla celów indywidualnych – od 20 do 30 minut

d) Plan działań i zasoby dla celów i motywacja
 • Analiza pola sił Kurta Levina – od 10 do 20 minut
 • Analiza zysków i strat – dla mnie, dla innych, dla nas – od 10 do 15 minut
 • Trzy pozycje – od 20 do 30 minut
 • Mapa celów – od 10 do 15 minut
 • Siatka celów- od 10 do 15 minut

Sesja 4 
1. Cele sesji
Formułowanie i zatwierdzenie strategii działania
2. Rekomendowane działania (wybrane działania)

a) Wpływ ustalonych celów wpływają na zrównoważenie i satysfakcję R-P i P-R oraz budo-
wanie kompetencji równoważenia PR i RP

b) Komunikacja jako element wspierający osiąganie celów i przeprowadzane działań
c) Sporządzenie drzewa celów 
d) Doprecyzowanie celów
e) Ustalenie działań realizowanych dla osiągnięcia wyznaczonych celów
f) Uzyskanie konsensusu (cele, działania wspierające, zależne) w ramach systemu
g) Rozpoczęcie pracy nad wybraną przez klienta kompetencją

3. Rekomendowane narzędzia (1 – 2 narzędzia w trakcie danej sesji)
a) Action plan – od 20 do 35 minut
b) Strategia Walta Disney’a – od 20 do 35 minut
c) Poziomy logiczne Dilts’a – od 10 do 15 minut
d) Etapy zmian – od 10 do 15 minut
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Sesja 5 – 7
1. Cele sesji
Realizacja celów i zadań w zakresie rozwoju kompetencji i osiągnięcia równowagi w 3 systemach
2. Rekomendowane działania (rekomendowane wszystkie do realizacji)

a) Podsumowanie dotychczasowych działań i analiza uzyskanych doświadczeń
b) Identyfikacja i ocena uzyskanego poziomu rozwoju wybranych kompetencji
c) Monitorowanie postępów oraz analiza realizacji oraz uzyskanych efektów
d) Wprowadzanie działań korygujących
e) Badanie efektów i ewentualna modyfikacja strategii
f) Ustalenie celów i działań na okres pomiędzy sesjami

3. Rekomendowane narzędzia (1 – 2 narzędzia w trakcie danej sesji)
a) 5 pytań (czego mogę więcej, mniej, przestać, zacząć, inaczej robić, aby wesprzeć realiza-

cję celów rodziny) – 2 minuty
b) Mój twój ląd – od 20 do 35 minut
c) Typy osobowości – od 20 do 35 minut
d) Karta zachwytów – od 10 do 15 minut
e) Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – od 10 do 15 minut
f) Meta Mirror – od 20 do 35 minut
g) Kotwice – od 15 do 20 minut
h) Trzy pozycje – od 20 do 35 minut
i) Analiza transakcyjna – od 20 do 35 minut
j) Koło konfliktów, mediacje – od 20 do 35 minut
k) Techniki komunikacyjne, komunikat empatyczny – wspierające działania coacha

Sesja 8 
1. Cele sesji
Zamykanie procesu coachingowego 
2. Rekomendowane działania (rekomendowane wszystkie do realizacji)

a) Utrwalenie nabytych kompetencji
b) Podsumowanie procesu coachingowego
c) Rozmowa o dalszym rozwoju kompetencji w obszarze samoregulacji
d) Ewaluacja procesu coachingowego

3. Rekomendowane narzędzia
a) Karta Ustaleń – od 15 do 20 minut
b) Karta Podsumowań – od 15 do 20 minut

Schemat etapów sesji coachingowej
Struktura każdej sesji oparta jest o model GROW, który wyróżnia cztery podstawowe 
działania:

GOAL – CEL
Wskazanie konkretnego punktu, do którego chce się dotrzeć, pomaga się skupić na 
rozwiązaniu niż na samym problemie

REALITY – RZECZYWISTOŚĆ
Analiza bieżącej sytuacji coachowanego

OPTIONS – MOŻLIWOŚCI
Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości

WILL – WOLA
Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć.

Rekomendowana struktura każdej sesji opartej o model GROW obejmuje następujące 
działania i czynności:

1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności klienta
a) Sprawdzenie sytuacji
b) Podniesienie i wzmocnienie zasobności

 • Podsumowanie osiągnięć i postępów.
2. Ustalenie celu na sesję

a) Określenie tematu – źródła do celów na sesję
 • Omówienie bieżącego problemu
 • Omówienie i wyciągnięcie wniosków z eksperymentu zrealizowanego przez klienta po-
między sesjami (praca domowa)
 • Zastosowanie narzędzia diagnostycznych 
 • Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie postępów.

b) Doprecyzowanie celu na sesję
c) Określenie kryteriów dla wyznaczonych celów na sesję
d) Wzmocnienie motywacji

 • Odwołanie do wartości stojącej za celem
3. Sytuacja obecna – eksploracja

a) Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny
b) Określenie stanu docelowego
c) Poszerzenie świadomości funkcjonowania np. w systemach
d) Poziomy tożsamości, emocji, stanów, umiejętności
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4. Działania i interwencje
a) Różnego rodzaju interwencje
b) Identyfikacja zasobów
c) Strategie realizacji celów, rozwiązywania problemów

5. Ustalenie kroków / celów do realizacji
6. Wzmocnienia motywacji do realizacji postawionych celów
7. Sformułowanie zadań, eksperymentów do wykonania pomiędzy sesjami

a) Zadane wyznaczone przez coacha
b) Zadania wyznaczone sobie przez klienta

8. Podsumowanie przez klienta uzyskanych efektów podczas sesji coachingowej
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Family Balance Coaching – wybrane narzędzia 
i techniki pracy 
 

Marta Kulesza

Ogólny model pracy coachingowej według założeń Family Balance Coaching stanowi cykl po-
jedynczych sesji przebiegających według określonego schematu opisanego w poprzednim 

rozdziale. Skupia się on przede wszystkim na analizie bieżącego celu skoncentrowanego wokół 
procesu równoważenia życia zawodowego i rodzinnego, identyfikowaniu zasobów do momentu 
jego realizacji oraz ustalenia poszczególnych kroków. Proces FBC jest skierowany głównie na 
oddziaływania indywidualne. Czas trwania oddziaływań coachingowych powinien zamknąć się 
w 10 sesjach właściwych oraz dwóch sesjach przypominających (min. 6 miesięcy po zakończe-
niu spotkań). Do każdego etapu procesu FBC przyporządkowane są określone narzędzia i tech-
niki pracy coacha.

Pierwszy etap FBC (etap przygotowania) związany jest przede wszystkim z procesem nawią-
zania kontaktu z klientem. Coach powinien stworzyć atmosferę opartą na szacunku, akcepta-
cji, otwartości, zrozumieniu. Pierwsze spotkania służą również wprowadzeniu klienta w założenia 
metody FBC, klaryfikowaniu oczekiwań klienta. Coach wspólnie z klientem eksploruje sposób 
funkcjonowania klienta w kluczowych obszarach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

płaszczyzny praca-rodzina, rodzina-praca. Analiza sytuacji życiowej klienta pozwala na ustalenie 
celów pracy coachingowej oraz obszarów oddziaływań. Odwołując się do założeń I etapu procesu 
FBC do najczęściej stosowanych narzędzi należą narzędzia eksploracyjno-diagnostyczne, takie 
jak koło życia, koło wartości, siatka celów, drzewo rodziny, kwestionariusz wartości Hauka, praca 
z metaforą/symboliką, techniki komunikacyjne (parafraza, komunikat empatyczny), koło konflik-
tów, mapa ról.

W kolejnym kroku (etap II – identyfikacja i wdrożenie celów cząstkowych) sformułowana zostaje 
strategia działania związana z realizacją celu coachingowego. W drugim etapie klient powinien 
mieć jasno sformułowany cel zmiany oraz ustalone kroki do jego realizacji. Cele, które klient wy-
bierze powinny dotyczyć obszaru równoważenia życia rodzinnego i życia zawodowego. Istotnym 
czynnikiem warunkującym prawidłowy proces realizacji celów klienta jest znajomość posiada-
nych zasobów. Podczas drugiego etapu coachowany eksploruje posiadane zasoby, które mogą 
wzmocnić umiejętność równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. Celem tego etapu jest 
wzmocnienie kluczowych kompetencji osobistych, społecznych, systemowych i procesowych. 
Socjogram relacji, siatka celów, linia życia rodziny, Model GROW, karta zasobów osobistych/za-
wodowych, analiza sił wspierających i hamujących, koło systemów i wzajemnego oddziaływania, 
linia czasu, praca z przekonaniami, action plan to najczęściej stosowane narzędzia podczas tego 
etapu procesu FBC.

Trzeci etap procesu FBC – podsumowanie i zamknięcie procesu coachingowego skupia się 
przede wszystkim na ewaluacji podejmowanych przez klienta działań, ich skuteczności. Klient 
dokonuje analizy zasobów i kompetencji, które nabył lub wzmocnił w trakcie procesu coachingo-
wego. Coach wspólnie z klientem podsumowuje cały przebieg spotkań. Opierając się na zasadzie 
podmiotowości w kontakcie coachingowym, coach wzmacnia w kliencie poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności za proces swojej zmiany. Jest to szczególnie ważne w kontekście wzmocnie-
nia procesów samoregulacji, które pomagają klientowi równoważyć swoje działania na płaszczyź-
nie praca-rodzina. Równoważenie pomiędzy pracą i rodziną jest procesem ciągłym, dynamicznym, 
który wymaga od klienta bieżącego monitorowania i stosowania kompetencji nabytych podczas 
sesji coachingowych. Narzędzia, które mogą być wykorzystane do ewaluacji i monitorowania prze-
biegu pracy w ramach Family Balance Coaching to koło SMEK, koło systemów i wzajemnego 
oddziaływania, koło budżetu, role w systemach, pytanie o cud, praca z metaforą/symboliką, meta 
mirror, trzy pozycje, koło budżetu czasu.

Po zakończeniu procesu coachingowego (min. 6 miesięcy od ostatniej sesji) klient może uczest-
niczyć w jednej lub dwóch sesjach monitorujących proces zmiany. Jest to faza „rozwoju i wzmac-
niania samoregulacji w zakresie równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”. Sesje przypomi-
nające mają na celu ewaluację poziomu realizacji zakładanych przez klienta celów oraz efektów 
dokonywanych zmian. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie modyfikacji lub zmiana ustalonej 
strategii działania, przeformułowanie celu lub/i dopasowanie go do bieżącej sytuacji klienta. Są to 
również spotkania, podczas których klient może utrwalić nabyte kompetencje. Ważnym elemen-
tem sesji przypominających jest zapraszanie klienta do autoewaluacji własnych działań. Przez to 
zwiększa się zarówno kompetencja samoregulacji jak i refleksyjności u klienta. W ostatnim etapie 
procesu FBC można wykorzystać wszystkie stosowane wcześniej narzędzia i techniki pracy. O wy-
borze narzędzi decyduje coach po sprawdzeniu zasobności i potrzeb klienta. W tabeli numer 1 
przedstawione są najczęściej stosowane techniki/narzędzia stosowane w FBC.
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Tabela 1. Matryca narzędzi i technik stosowanych w Family Balance Coaching 

Nazwa narzędzia/techniki
1. Action Plan
2. Analiza mapy ról
3. Analiza sił wspierających i hamujących
4. Centra życia
5. Drzewo ról
6. Expose szefa
7. GROW – planowanie i weryfikacja działań
8. Karta zasobów
9. Koło budżetu

10. Koło konfliktów
11. Koło SMEK
12. Koło systemów i wzajemnego oddziaływania
13. Koło wartości
14. Koło Życia
15. Kotwice
16. Kwestionariusz wartości Hauka
17. Linia czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość)
18. Linia życia (3 systemy – rodzina, praca, rozwój osobisty)
19. Linia życia rodziny
20. Mapa celów rodziny
21. Meta Mirror
22. Model von Thun'a
23. Poziomy logiczne Dilts’a
24. Praca z metaforą/symboliką
25. Praca z przekonaniami
26. Pytanie o CUD
27. Role w systemach
28. Siatka celów
29. Skalowanie
30. Socjogram relacji rodzinnych
31. Socjogram zasobów
32. Socjogram – mapa zespołu
33. Techniki komunikacyjne, komunikat empatyczny, parafraza
34. Techniki relaksacyjne
35. Trzy pozycje

Źródło: opracowanie własne

Socjogram relacji
Socjogram relacji jest techniką socjometryczną, której celem jest poznanie stosunków spo-

łecznych w grupie, podziału ról, poziomu przywództwa, akceptacji/odrzucenia. Techniki socjo-
metryczne są od wielu lat stosowane w obszarze wsparcia psychopedagogicznego. Początki ich 
zastosowania związane są z osobą amerykańskiego psychiatry J. L. Moreno i sięgają lat 30tych XX 
wieku. Również znany polski pedagog, prekursor praw dziecka Janusz Korczak stosował techniki 
socjometryczne do analizy poziomu akceptacji w grupie rówieśniczej (plebiscyt życzliwości i nie-
chęci). Techniki te stosuje się do:

 • identyfikowania i selekcjonowania pewnych osób spełniających określone role w grupie 
społecznej 

 • do badania struktury wewnętrznej grupy 
 • do zbierania danych pomocniczych służących do mierzenia takich czynników, jak wielkość 
wpływu jednostek na drugie, a nawet do badania spostrzegania i oceniania własnej roli i ról 
innych członków w grupie oraz badania innych przejawów świadomości społecznej 

 • określenia zmian zaszłych w przeciągu jakiegoś czasu tj. zmian w strukturze grupy, zmian 
w stosunkach międzyosobniczych oraz zmian w statusach socjometrycznych poszczegól-
nych jednostek w obrębie danej grupy3.

Uzyskane od klienta informacje mogą zostać przedstawione w formie socjogramu, czyli gra-
ficznego przedstawienie układu danej grupy społecznej. Socjogram odzwierciedla stosunki wza-
jemne między poszczególnymi członkami grupy, osobami i grupami lub między grupami. 

Stosowany w FBC socjogram relacji jest narzędziem do analizy ważnych dla klienta relacji inter-
personalnych. Umożliwia również identyfikację zasobów społecznych coachowanego. Eksploracja 
poziomu satysfakcji klienta z posiadanych relacji przedstawiana jest za pomocą graficznej prezen-
tacji stosunków międzyludzkich, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. 

Cele stosowania techniki socjogramu:
 • poznanie stosunków międzyludzkich (w tym stosunków między zwierzchnikami a pracowni-
kami, między członkami rodziny, między członkami danej grupy społecznej);

 • ujawnienie istnienia określonych związków / klik w grupie;
 • porównanie hierarchii oficjalnej z nieoficjalną;
 • uzyskanie informacji o istnieniu nieformalnych przywódców lub gwiazd socjometrycznych
 • porównanie oficjalnych i nieoficjalnych kanałów informacyjnych;

Narzędzie to przeprowadzane jest z klientem w kilku krokach. Krok 1: klient proszony jest 
o analizę najważniejszych dla niego osób, zarówno tych, które działają na niego wspierającą ale 
również tych, z którymi relacje są trudne. Coach podkreśla, że chodzi o osoby, które obecnie tzw. 
tu i teraz mają istotny wpływ na funkcjonowanie klienta (również wpływ emocjonalny, psychiczny). 
Coachowany proszony jest o wyobrażenie sobie tych osób. Krok 2: klient z dostępnych wyciętych 
figur geometrycznych wybiera sobie dla każdej osoby po jednej figurze oraz dodatkową figurę dla 
siebie. Krok 3: coachowany proszony jest o rozmieszczenie tych figur na kartce A3 oraz o ich przy-
klejenie (możliwa jest też uproszczona wersja, kartka A4 oraz rysowanie figur flamastrami lub kred-
kami, w tym wypadku klient nie ma możliwości dowolnego przemieszczania figur po kartce). Krok 
4: klient proszony jest o określenie jakości relacji jakie łączą klienta z daną osobą według podanej 
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przez coacha legendy (coach nie definiuje, czym jest dobra lub bardzo dobra relacja, wychodzimy 
zawsze z perspektywy klienta, co to dla niego oznacza). Przykładowa legenda:

Linia podwójna – bardzo dobra relacja
Linia ciągła – dobra relacja
Linia przerywana – ambiwalentna relacja
Linia ciągła przedzielona – relacja konfliktowa
Linia ciągłą przedzielona z błyskawicą – relacja bardzo konfliktowa
W kroku 5 coach razem z klientem analizuje przedstawiony socjogram zwracając uwagę na 

odległość, wybór kształtów, kolor poszczególnych figur, rozmieszczenie postaci względem sie-
bie, indywidualny odbiór każdej relacji. Po przeprowadzonej analizie kluczowych relacji klienta, 
coachowany określa swoją gotowość do podjęcia działań w kierunku zmiany w obszarze relacji 
z wybraną osobą. Przykładowe pytania jakie coach może zadawać to:

 • Co to dla Ciebie oznacza dobra relacja z …? 
 • Co daje Ci ta relacja/?
 • Co daje Ci kontakt z tą osobą …? 
 • Czy jest coś co chciałbyś zmienić…? 
 • Czego potrzebujesz, aby to zrobić…? 
 • Od czego mógłbyś zacząć już teraz…?

Karta zasobów rodzinnych/zawodowych
Jest to technika projekcyjna, która ma na celu graficzną prezentacje w formie symbolicznej 

zasobów klienta. Techniki projekcyjne „opierają się na zastosowaniu względnie niejednoznacznych 
bodźców, na które badany reaguje w dowolny, wysoce zindywidualizowany sposób i nie wydaje się 
świadomym, w jaki sposób jego wypowiedzi będą interpretowane przez badacza”4. Poprzez za-
stosowanie symboliki, wieloznacznych bodźców klient wprowadza coacha w swój niepowtarzalny 
świat myśli, przekonań, nadawania znaczeń poszczególnym cechom, umiejętnościom. Karta za-
sobów jest techniką konstrukcyjną, w której klient ma za zadanie stworzenie swojej indywidualnej 
matrycy zasobów osobistych/zawodowych.

Kartę zasobów klienta stosuje się najczęściej w obszarze wybranego do realizacji celu coachin-
gowego (rodzinnego/osobistego lub zawodowego). Można ją tworzyć zarówno z dziećmi od 10 r.ż., 
młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Zanim przystąpimy do stworzenia karty zasobów istotne jest 
wprowadzenie klienta w tematykę zasobów, wyjaśnienie pojęć. W tym celu prowadzimy z klientem 
krótką psychoedukację dotyczącą rozumienia pojęcia zasoby, jego sposoby klasyfikacji. Bardzo 
ważne jest podkreślenie wielopłaszczyznowej perspektywy postrzegania zasobów, która uwzględ-
nia różne obszary funkcjonowania coachowanego. Klient powinien zrozumieć, że zasobem może 
być wszystko to, co go wzmacnia, pozwala realizować swoje cele, zaspokajać potrzeby. Zasobów 
można szukać zatem zarówno w sobie (zasoby osobiste) jak i w najbliższym otoczeniu (zasoby 
środowiskowe, relacyjne, zawodowe). 

W drugim kroku prosimy klienta o symboliczne przedstawienie jego zasobów, potencjałów, sił. 
W tym celu możemy posłużyć się przedstawioną poniżej klasyfikacją zasobów.

Kartę zasobów można stosować zarówno do obszaru osobistego (analiza zasobów rodzinnych 
– rysunek nr 1) jak i do obszaru zawodowego (analiza zasobów zawodowych – rysunek nr 1). 

Rysunek 1. Karta zasobów rodzinnych

Zasoby

zasoby rodzinne

w domu poza domem

To jaki/jaka 
jestem/jacy są 
moi bliscy...?

W mojej ro-
dzinie.../To co 

robimy...?

To co 
mam...

Moi koledzy/przyjaciele/
dalsza rodzina... moje 

zaintersowania...?

Inne ważne dla 
mnie/nas osoby...? 

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Karta zasobów zawodowych 

Zasoby

zasoby zawodowe

wewnętrzne zewnętrzne

To jaki/jaka 
jestem...?

To co umiem/
moje doświad-

czenia...?

To co po-
siadam...

Moja praca, moi 
koledzy/przełożeni, 

warunki możliwości...?

Inne istotne osoby/czyn-
niki/obszary mojego roz-
woju zawodowego...? 

Źródło: opracowanie własne

Następnie wspólnie z klientem analizujemy stworzoną kartę. Można to robić za po-
mocą następujących pytań:

 • W jakich sytuacjach korzystasz z tego zasobu?
 • Jakie korzyści płynną z wykorzystania tego zasobu?
 • O jakich innych Twoich zasobach świadczy dany zasób?
 • Które zasoby wykorzystujesz w sytuacjach trudnych?
 • Podaj przykład takich sytuacji? Jak sobie z nimi poradziłaś?
 • Które zasoby wykorzystasz podczas realizacji Twojego celu?
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Karta zasobów jest własnością klienta i może być wykorzystywana w sytuacjach 
wymagających planowania, przezwyciężania trudności. Pełni wtedy rolę pozytywnego 
wzmocnienia klienta.

Koła Zasobów
W procesie coachingowym bardzo ważna jest zarówno analiza zasobów klienta jak i nauka ich 

wykorzystywania. Coaching jako forma wsparcia odchodzi od koncentracji na problemach i defi-
cytach a zwraca się w stronę zasobów i potencjałów klienta. Również w sytuacjach trudności zwią-
zanych z realizacją celu, coach nie skupia się na przyczynach problemów a wspólnie z klientem 
analizuje możliwości przezwyciężenia trudności odnosząc się przy tym do zasobów coachowane-
go. Dlatego też większość narzędzi coachingowych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy 
procesu identyfikowania lub/i wzmacniani zasobów klienta. Kolejnym narzędziem do eksploracji 
zasobów klienta jest koło zasobów (patrz rys. 3).

Rysunek 3. Koło zasobów 

Relacje  
interpersonalne Czas wolny

Kondycja 
fizyczna Praca

RodzinaSkarbiec

Źródło: opracowanie własne

Sposób wykonania koła zasobów przebiega w kilku krokach. Na początku klient proszony jest 
o narysowanie na kartce A3 koła, które dzieli na 6 części. Każda z części koła symbolizuje jeden 
kluczowy obszar życia coachowanego – rodzina, praca, czas wolny, relacje interpersonalne, kon-
dycja fizyczna. Szósty obszar pozostaje na początku pusty. Następnie klient wspólnie z coachem 
do każdego z obszarów wpisuje 3-4 zasoby (zielony flamaster) oraz 3-4 stresory (czerwony flama-
ster). Coach nie powinien sugerować klientowi zasobów czy stresorów, może go jedynie napro-
wadzać za pomocą stosowania parafraz, klaryfikacji lub pytań naprowadzających. Coach może 
wspierać klienta za pomocą takich pytań jak:

Obszar praca:
Zasoby:
Jakie zadania w pracy szczególnie lubisz?
Które obowiązki/zadania robiłbyś częściej?
Co oznacza dla Ciebie udany dzień w pracy? 
Stresory:
Jakie zachowania innych stresują Cię w pracy?
Jakie inne czynniki zewnętrzne przeszkadzają Ci w pracy?

Obszar rodzina:
Zasoby:
Co lubisz szczególnie robić z Twoją rodziną?
Za czym byś tęsknił jakbyś mieszkał sam?
Jakie rytuały są dla Ciebie szczególnie ważne?
Stresory:
Jakich sytuacji unikasz?

Obszar czas wolny:
Zasoby:
Jakie rzeczy, które dla siebie robisz, dodają Ci siły?
Czym zajmujesz się chętnie w Twoim czasie wolnym?
Stresory:
Po jakim wolnym dniu jesteś niezadowolony

Obszar relacji interpersonalnych
Zasoby 
Jakie osoby są dla Ciebie szczególnie ważne?
Stresory
Z jakimi osobami nie chcesz mieć kontaktu?

Obszar kondycji fizycznej
Zasoby 
Co pomaga Ci zachować zdrowie psychiczne?
Co pomaga Ci zachować zdrowie fizyczne?
Stresory
Co robisz, pomimo że wiesz, że to Ci szkodzi?

Po przeanalizowaniu wszystkich pięciu określonych obszarów funkcjonowania coach zapra-
sza klienta do uzupełnienia ostatniego szóstego obszaru, czyli „Skarbca”. W tym obszarze klient 
zapisuje najważniejsze dla niego zasoby, może uwzględnić również zasoby, których wcześniej nie 
wymienił. Coach prosi klienta o określenie maksymalnie 5 kluczowych zasobów. Przykładowe py-
tanie naprowadzające dla klienta brzmi, to „co pomogło Ci wcześniej przezwyciężyć kryzysy?”. 
W ostatnim kroku klient odnosi się do celu coachingowego, który chce zrealizować podczas trwa-
nia procesu FBC. Uwzględniając wybrany przez siebie cel klient ze wszystkich zasobów wybiera 4, 
które chce szczególnie wzmacniać i które odgrywają najważniejszą rolę w procesie realizacji celu. 
Ponadto wybiera 4 stresory, które tworzą tzw. siły hamujące na drodze realizacji celu oraz ustala 
strategie osłabienia tych czynników lub ich całkowitego wyeliminowania. 
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Siatka celów
Family Balance Coaching jest krótkoterminową, dynamiczną formą wsparcia, która koncen-

truje się przede wszystkim na teraźniejszości i bieżących potrzebach klienta. W związku z powyż-
szym interwencje coacha związane są głównie z obszarem schematów poznawczych i zacho-
waniowych. Proces coachingowy skupia się na możliwej dla klienta zmianie, na wprowadzeniu 
konkretnych modyfikacji poznawczych, behawioralnych czy też emocjonalnych. Zmiana związana 
jest z działaniem, a podstawą każdej zmiany jest ustalenie jej ram (celu) oraz dostępnych do jej re-
alizacji zasobów. Zatem w procesie coachingowym sam sposób ustalania celów jest niezbędnym 
narzędziem każdego coacha. Możemy wyróżnić kilka sposobów ustalania celów. Jeden z nich 
opiera się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Dobrze skoncentrowany cel, 
według założeń tego modelu terapeutycznego, powinien spełniać następujące kryteria:

 • Powinien być pozytywny – koncentrując na słowie „zamiast”;
 • Dynamiczny – odzwierciedlać proces „jak będę to realizować?”;
 • Skupiony na teraźniejszości – co klient będzie robił inaczej, dzisiaj, od razu, a nie jutro;
 • Realistyczny – osiągalny przez klienta
 • Możliwie najkonkretniejszy 
 • Pod kontrolą klienta – koncentracja na sprawczości i odpowiedzialności klienta, na słowie „ja”
 • Powinien być sformułowany w języku klienta (Prochaska&Norcross, 2006, s. 505-506). 

Kolejnym sposobem ustalania celów jest Metoda SMART. Jest to jedno z najczęściej i naj-
powszechniej używanych narzędzi do wyznaczania celu w coachingu. Według formuły SMART cel 
powinien być:

1. Specyficzny i konkretny (specyfic)
Przykładowe pytania:
 • Czego dokładnie chcesz? 
 • Kiedy dokładnie chcesz to uzyskać?
 • Jak będzie wyglądać sytuacja, gdy osiągniesz swój cel?
 • Określ rozsądne ramy czasowe dla swojego celu i powiedz mi dokładnie, co chcesz do 
tego czasu osiągnąć?

2. Mierzalny, wymierny (measurable)
Przykładowe pytania: 
 • Wyznacz kryterium, po którym poznasz, że cel został osiągnięty?
 • W jaki sposób zmierzysz, czy cel został osiągnięty?
 • Określ po czym rozpoznasz, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu?

3. Osiągalny (achievable) 
Przykładowe pytania:
 • Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy w praktyce można go osiągnąć?
 • Gdzie mogę znaleźć zasoby?
 • Czy istnieją jakieś trudności lub okoliczności, które mogą przeszkodzić Ci w osiągnięciu 
tego celu?

 • Czy ten cel zależy od decyzji innych osób? Jak możesz wpłynąć na innych, by pomogli Ci 
go osiągnąć? Jak mógłbyś go przeformułować, by zależał tylko od Ciebie?

4. Odpowiedni dla mnie (relevant)
Przykładowe pytania:
 • Jaką masz motywację do osiągnięcia tego celu?
 • Dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne?
 • Czy cel jest spójny z Twoimi wartościami?
 • Z czego jesteś gotowy zrezygnować, co wyrzucić ze swojego planu dnia, by popracować 
nad osiągnięciem tego celu?

 • Jak zmieni się Twoje życie, gdy go już zrealizujesz?
5. Określony w czasie (time bound)

Przykładowe pytania:
 • Kiedy zrealizujesz ostatecznie swój cel?
 • Kiedy zaczniesz?

Przedstawiona w tabeli 2 „siatka celów” jest narzędziem, które umożliwi coachowanemu po-
głębioną analizę czterech obszarów realizacji zdefiniowanego celu. Coach wspólnie z klientem 
analizuje każdy obszar na siatce celów, przyglądając się temu co klient chce utrzymać, co chce 
wyeliminować, co chce osiągnąć oraz czego chce uniknąć.

Tabela 2: Siatka celów

Czego chcesz? Czego nie chcesz?

Co masz? Co chcesz utrzymać? Co chcesz wyeliminować?

Czego nie masz? Co chcesz osiągnąć? Czego chcesz uniknąć?

Źródło: opracowanie własne

Linia życia rodziny/rozwoju zawodowego
Linia życia rodziny lub/i linia życia rozwoju zawodowego jest techniką projekcyjną odwołującą 

się do technik konstrukcyjnych i technik uzupełniania. Techniki konstrukcyjne polegają na stworze-
niu lub skonstruowaniu czegoś, co przybiera zazwyczaj formę artystyczną (w tym wypadku jest to 
symboliczne przedstawienie kluczowych wydarzeń na linii czasu). Techniki uzupełniania polegają 
na konfrontacji klienta z niekompletnym materiałem a zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie 
go w dowolny sposób (w przypadku opisywanego narzędzia dotyczy to zdań niedokończonych). 
Techniki projekcyjne opierają się na zastosowaniu względnie niejednoznacznych bodźców, na któ-
re osoba reaguje w dowolny, wysoce zindywidualizowany sposób i nie wydaje się świadomym, 
w jaki sposób jego wypowiedzi będą interpretowane przez specjalistę.

Celem linii życia rodziny lub linii rozwoju zawodowego jest analiza kluczowych wydarzeń życio-
wych, identyfikacja zasobów oraz wyznaczanie celów do realizacji w trakcie procesu coachingo-
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wego. Jest to narzędzie przeznaczone dla osób dorosłych. Obie linie tworzy się według ustalonego 
schematu:

Krok 1: Graficzne przedstawienie dotychczasowego życia w formie wykresu (od najwcześniej 
zapamiętanego kluczowego wydarzenia do dzisiaj). Szablon linii życia rodziny przedstawiony zo-
stał na rysunku numer 4.

Krok 2: Na osi y klient zaznacza poziom samopoczucia w skali od + 10 do – 10 a na osi x in-
terwały czasowe (kluczowe wydarzenie może być przypisane określonej jednostce czasu np. 25 
lat lub obejmować kilka lat 21-24 lat). Klient przedstawia ważne życiowe wydarzenia w formie 
symbolu.

Krok 3: Po graficznym i symbolicznym przedstawieniu kluczowych wydarzeń na linii czasu 
klient uzupełnia zdania niedokończone według poniższego schematu:

Zdania niedokończone do linii życia rodziny:
 • Moja rodzina…
 • Moi bliscy (…)…
 • Ja w mojej rodzinie…
 • Teraz jestem…
 • Już się nie boję…
 • Czego pragnę dla moich bliskich…
 • Czego pragnę dla siebie…
 • Moja zmiana…
 • Jaki będzie mój pierwszy krok…

Zdania niedokończone do linii rozwoju zawodowego:
 • Moja praca…
 • Moi przełożeni (…)…
 • Moi współpracownicy (…)…
 • Ja w mojej pracy…
 • Teraz jestem…
 • Już się nie boję…
 • Moja zmiana…
 • Jaki będzie mój pierwszy krok…

Krok 4: Po sporządzeniu linii życia rodziny lub linii rozwoju zawodowego oraz uzupełnieniu zdań 
niedokończonych coach analizuje ją wspólnie z klientem. Analiza linii życia dotyczy strategii radzenia 
sobie z kluczowymi sytuacjami (zarówno pozytywnymi i negatywnymi), skuteczności tych strategii, 
idenyfikacji zasobów i możliwości ich wykorzystania. Przykładowe pytania coacha to:

 • Z jakich zasobów korzystałeś?
 • Co Ci pomogło?
 • Co w Tobie pomogło Ci przezwyciężyć daną sytuacje?
 • Co w Twoim otoczeniu pomogło Ci przezwyciężyć daną sytuację?
 • Co dawało Ci siły?
 • Co wartościowego pokazała Ci ta sytuacja?

Krok 5: Kolejny krok polega na ustaleniu celów na przyszłość. Cele ustalamy według zasad 
SMART. Następnie wspólnie z klientem ustalamy kroki do ich realizacji oraz podajemy możliwe do 
wykorzystania zasoby zidentyfikowane podczas wykonywania linii życia rodziny lub linii rozwoju 
zawodowego. 

Rysunek 4. Linia życia rodziny

Linia życia rodziny

+ 10

- 10

Źródło: opracowanie własne

Pytanie o cud
To technika wywodząca się z tzw. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). TSR od-

chodzi od koncepcji psychopatologicznej skoncentrowanych na deficytach a w pracy z klientem 
zwraca się w stronę potencjałów, zasobów, rozwiązań. Klient postrzegany jest jako osoba zdrowa, 
kompetentna, umiejąca generować rozwiązania i zainteresowana dążeniem do lepszej jakości ży-
cia. Motto odzwierciedlające podejście do pracy terapeutów TSR jest bardzo bliskie postrzeganiu 
wsparcia w procesie coachingowym: „rozmowa o problemach stwarza problemy, rozmowa o roz-
wiązaniach stwarza rozwiązania”. 

W TSR podobnie jak w coachingu specjalista koncentruje się na teraźniejszości i pracy z celami 
klientów. Nie da się zmienić, ani zrozumieć czy zbadać obiektywnej przeszłości klienta, gdyż jest to 
zawsze jego subiektywna interpretacja, można natomiast zmieniać cele a przez to dążyć do bar-
dziej satysfakcjonującej przyszłości. Według założeń TST pierwsza zmiana wprowadzana w pracy 
z klientem polega na zmianie perspektyw z rozmowy o problemach na rozmowę o rozwiązaniach. 

Narzędzie „pytanie o cud” jest techniką opartą na wizualizacji i wyobrażeniu sobie konkretnej 
sytuacji, w której klient odczuwa potrzebę zmiany i ta zmiana zależna jest od niego. Podczas za-
proszenia klienta do tego narzędzia szczególnie ważne jest ograniczenie wyobrażenia do sytuacji, 
na którą klient może mieć wpływ, gdzie praca nad zmianą jest realna i osiągalna. Unikamy przez 
to wizualizacji sytuacji, które nie będziemy mogli zmienić (np. choroba) i które mogą prowadzić do 
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zwiększenia poziomu frustracji u klienta. W pierwszym kroku klient proszony jest o wyobrażenie/
wizualizację następującego wydarzenia:

Wyobraź sobie, że pewnego dnia po zrobieniu wszystkich tych rzeczy, które robisz tak jak 
sobie zaplanowałeś/łaś (pauza), wieczorem kładziesz się spać. Zasypiasz (pauza). Podczas snu 
wydarza się cud. Cud, który polega na tym, że Twoje problemy zostały pomyślnie rozwiązane 
(pauza). Tak po prostu. Ale ponieważ ten cud wydarzył się w nocy, to Ty o tym nie wiesz. Budzisz 
się rano (pauza). 

W drugim kroku coach prowadzi klienta przez wizualizację zadając następujące pytania napro-
wadzające:

 • Po czym poznasz, że ten cud miał miejsce? 
 • Co w Twoim życiu będzie wyglądało wówczas inaczej?
 • Jak będzie wyglądał Twój cały dzień, kiedy cud się wydarzy?
 • Co będziesz robił innego od rana? Jak? Z kim? Gdzie? Po co?
 • Co zmieniło się w Twoim zachowaniu?
 • Co zmieniło się w zachowaniu innych?
 • Co możesz zrobić „teraz” żeby zacząć drogę do Twojego cudu? 
 • Jaki jest Twój pierwszy krok?

Koło SMEK
Koło SMEK jest narzędziem wywodzącym się z terapii poznawczo-behawioralnej. Prekursora-

mi tego nurtu psychoterapeutycznego są Joseph Wolp, Donald Meichenbaum, Albert Ellis, Aaron 
Beck. Terapia poznawczo-behawioralna podkreśla wpływ przekonań i sposobu myślenia na za-
chowania. Zachowanie jednostki nie jest wyłącznie bezpośrednią reakcją na określony bodziec lub 
zdarzenie aktywizujące – decydują i kluczowy czynnik to percepcja i interpretacja danego zdarze-
nia przez jednostkę. Zachowanie jednostki to wynik przypisanych danemu zdarzeniu racjonalnych 
lub irracjonalnych przekonań. 

Podstawowe założenia terapii behawioralnej:
 • Większość nieprawidłowych zachowań jest nabywana i utrzymuje się zgodnie z tymi samymi 
zasadami, co zachowania prawidłowe

 • Ludzi można najlepiej opisać poprzez wskazanie tego co myślą, czują i robią w konkretnych 
sytuacjach życiowych

 • Diagnoza jest procesem ciągłym i skupia się na bieżących determinantach zachowania
 • Terapia wywodzi się z teorii i ustaleń eksperymentalnych psychologii naukowej
 • Metody leczenia są precyzyjnie określone i dają się replikować
 • Terapia jest indywidualnie dopasowana do danego problemu i danego człowieka
 • Cele i metody leczenia są uzgadniane z klientem.

Wyżej wymienione założenia terapii poznawczo-behawioralnej znajdują bezpośrednie przeło-
żenie na proces Family Balance Coaching, w którym również kluczową rolę odgrywa podkreślenie 
wpływu sposobu myślenia na podejmowanie działania. Istotną rolę w procesie coachingowym 
odgrywa sposób interpretowania rzeczywistości przez klienta, w tym identyfikacja hamujących 

przekonań. Jedną z częściej stosowanych interwencji przez coacha jest przeformułowanie nega-
tywnych przekonań na wspierające i aktywizujące.

Koło SMEK umożliwia zarówno analizę jak i przeformułowanie negatywnych przekonań klienta. 
Narzędzie to skutecznie pomaga klientowi w zmianie ograniczających przekonań oraz opiera się 
na diagnozie zachowania, emocji i myśli klienta w związku z jakąś sytuacją oraz omówieniem kon-
sekwencji. Coach pracuje z klientem nad zmianą automatycznych przekonań i wygenerowaniem 
myśli przeciwstawnych/wspierających.

Sposób przeprowadzenia Koła SMEK może przebiegać według następującego schematu:
1. Klient poproszony jest o przypomnienie sobie sytuacji z dnia dzisiejszego, w której doświad-

czył silnej emocji – dana sytuacja rozpisywana jest wspólnie z klientem w tabeli (zobacz 
tabelę numer 3)

2. Za pomocą pytań naprowadzających – (zobacz tabela numer 3) wyłaniamy tzw. myśli gorące 
(myśli automatyczne)

3. Wstęp do pracy nad automatycznymi myślami (uproszczony dziennik dowodów przeciwstaw-
nych) – wspólna z klientem eksploracja dowodów podważających słuszność gorącej myśli

4. Wspólne z klientem ułożenie myśli alternatywnych 
5.  Kolejny krok – dziennik dowodów przeciwstawnych (zadanie domowe) – zbieranie dowodów 

dla wspólnie utworzonej myśli alternatywnej; 

Tabela 3. Koło SMEK

Sytuacja Automatyczne myśli (obrazy) Emocje Myśli alternatywne 
lub równoważne

Dowody podważające 
słuszność danej myśli

Kto?
Co?
Kiedy?
Gdzie?

Co ci przyszło do głowy, za-
nim zacząłeś się tak czuć? 
Jakie inne myśli? Obrazy?

Co czułeś?
Oceń nasilenie każde-
go nastroju 0-100%

Ocena wiary w nowo 
sformułowane myśli 
(0-100%)

Źródło: opracowanie własne

Koło budżetu
Rysunek numer 9 przedstawia szablon koła budżetu czasu. Jest to narzędzie, które służy ana-

lizie kompetencji zarządzania czasem oraz poziomu podziału czasu na główne obszary funkcjo-
nowania klienta. Koło budżetu jest rodzajem pracy domowej. Klient proszony jest o codziennie 
wypełnianie koła przez okres jednego do dwóch tygodni. Koło budżetu zawiera te same obszary 
co koło życia. Każdego dnia klient od 24 godzin odejmuje godziny poświęcone na sen. Pozostały 
czas rozdziela na aktywności, które opisane są w kole budżetu czasu. Jeżeli klient nie poświecił 
żadnej jednostki czasowej dla konkretnego obszaru np. czasu wolnego, to ten obszar danego 
dnia pozostaje pusty. W celu wprowadzenia klienta w zadanie, coach omawia z klientem dzień 
poprzedzający sesje. Na przykład klient na sen poświęcił 8 godzin, pozostaje mu zatem do roz-
dysponowania 16 godzin, z czego 10 przebywał w pracy lub w drodze do niej, 4 godziny z rodziną, 
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jedna godzina czas wolny, 1 godzina zdrowie (wizyta u lekarza). Analiza tygodniowego budżetu 
czasu konfrontuje klienta z podziałem jego zaangażowania na poszczególne obszary życia. Klient 
przynosi wypełnione koło budżetu na sesje i omawia je wspólnie z coachem. Bardzo ważne jest 
rozgraniczenie konkretnych działań przy poszczególnych obszarach życia, tu w szczególności „ro-
dzinie”. Coach prosi klienta o rozróżnienie aktywności związanych z wykonywaniem obowiązków, 
takich jak zakupy, sprzątanie, gotowanie od działań na rzecz wspólnie spędzonego czasu z rodziną 
(rozmowy, zabawa, wspólne posiłki, spotkania z dalszą rodziną, znajomymi itp.). Koło budżetu 
czasu jest narzędziem, które bardzo dobrze pokazuje dysproporcje w ilości poświęcanego czasu, 
szczególnie w tych dwóch kluczowych życiowych obszarach jakimi jest rodzina i praca i dlatego 
sprawdza się w Family Balance Coachingu. Coach prowadzi klienta przez jego koło budżetu czasu 
za pomocą pytań otwartych, takich jak:

(1) Jakie obszary zaznaczyłeś na swoim kole budżetu czasu?
(2) Patrząc na swoje koło co widzisz?
(3) Na jakie konkretne aktywności składa się zaznaczona ilość czasu?
(4) Czy jest coś co w tym czasie chciałbyś robić więcej?
(5) Czy jest coś co w tym czasie chciałbyś robić mniej?
(6) Czy jest coś co w tym czasie chciałbyś przestać robić?
(7) Czy jest coś co w tym czasie chciałbyś zacząć robić?

Rysunek 10. Koło budżetu czasu 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

Piątek Sobota Niedziela

Diagram empatii
Celem diagramu empatii jest zwiększenie poziomu refleksyjności oraz empatii związanej z dzia-

łaniami innych osób. Jest to narzędzie, które pomaga klientowi zrozumieć punkt widzenia drugiej 
osoby. Przydaje się zarówno w obszarze zarządzania pracownikami jak i w obszarze rodzinnym 
w celu zwiększenia zrozumienia dla potrzeb współpracowników lub innych członków rodziny. Na-
rzędzie pomaga w zrozumieniu jak własne postępowanie i podejmowane decyzje mogą wpłynąć 
na najbliższe otoczenie, ich sposób myślenia, odczuwania i zachowania. 

Klient otrzymuje szablon diagramu lub może sam go narysować. Ważne szablon powinien 
zawierać sześć obszarów, takich jak: myśli (to co ktoś myśli), wzrok (to co ktoś widzi), słuch (to 
co ktoś słyszy), odczuwanie (to co ktoś czuje), działanie (to co ktoś robi), mowa (to co ktoś mówi). 
Klient wybiera osobę lub osoby, które chce uwzględnić w procesie wprowadzania i ustalania swo-
jej zmiany. Dla każdej z tych osób sporządzany jest odrębny diagram empatii. Klient proszony jest 
o wyobrażenie sobie, co dana osoba może myśleć, czuć, widzieć, słyszeć, mówić, robić a tym 
samym uzupełnienie poszczególnych obszarów na diagramie. Coach może zadawać klientowi py-
tania pomocnicze, które będą wzmacniać poziom refleksji, takie jak:

(1) Co myśli ta osoba o sobie i swoim otoczeniu?
(2) Co myśli o swojej pracy?
(3) Co myśli jak patrzy w lustro?
(4) Co myśli jak wraca do domu?
(5) Co myśli jak popełni błąd?
(6) Co widzi ta osoba, jak jest w domu, jak idzie do pracy, jak jest w pracy?
(7) Co słyszy ta osoba? Co mówią do tej osoby inne osoby np. członkowie rodziny,  

przyjaciele, przełożeni?
(8) Co mówi ta osoba? W jaki sposób rozmawia z innymi?



186 Family Balance Coaching – wybrane narzędzia i techniki pracy Family Balance Coaching – wybrane narzędzia i techniki pracy 187

(9) Co czuje ta osoba? Czy ta osoba pokazuje emocje? Jeżeli tak to jakie?
(10) Jak myślisz, czy ta osoba ukrywa jakieś emocje? Jeżeli tak, to jakie?
(11) Jak się zachowuje ta osoba?
(12) Jak myślisz, czy ta osoba może robić to co chce?

Bardzo ważne: diagram empatii nie jest formą pogłębionej analizy osoby w otoczeniu. Służy 
on do zwiększenia poziomu empatii wobec danej osoby, zwiększenia poziomu zrozumienia dla jej 
postępowania. Dzięki temu klient może wybrać skuteczniejsze sposoby wchodzenia w interakcje 
z daną osobą. 

Rysunek 5. Diagram empatii

 
Analiza sił hamujących i wspierających

Proces coachingowy opiera się na wsparciu klienta w procesie realizacji obranej przez niego 
zmiany. Jednocześnie decydując się na daną strategię działania zarówno coach jak i klient nie mogą 
zapewnić sukcesu jej realizacji. Bardzo ważne jest przygotowanie klienta na możliwe trudności oraz 
próba ich przezwyciężenia. Rolą coacha jest motywowanie klienta do przezwyciężania napotyka-
nych barier. W tym celu coach może zadawać klientowi pytania naprowadzające, takie jak:

 • Co może przeszkodzić Ci w realizacji celu?
 • Co chcesz wyeliminować?
 • Co chcesz przestać robić, żeby osiągnąć cel?
 • Czy jest ktoś, kto może Ci przeszkodzić w realizacji celu?
 • Co możesz zrobić, żeby przezwyciężyć trudności?

W sytuacji, kiedy klient przychodzi na sesje z informacją o napotkanych trudnościach lub braku 

oczekiwanych efektów zmiany, można zastosować narzędzie „analiza sił hamujących i wspierają-
cych”. Coach prosi klienta o przyjrzenie się podjętym działaniom i podzielenie czynników wpływu 
na cztery obszary: siły hamujące w kliencie, siły hamujące w otoczeniu, siły wspierające we mnie, 
siły wspierające w otoczeniu. Następnie coach wspólnie z klienta zastanawia się, na które siły ha-
mujące klient ma wpływ, a które nie są zależne od niego. W przypadku, kiedy realizacja celu zależna 
jest przede wszystkim od zmiany czynników zewnętrznych, na które klient nie ma wpływu, należy 
przeformułować cel na proces. Coach wzmacnia wszystkie siły wspierające, analizuje z klientem 
możliwości ich intensywniejszego wykorzystania, na przykład poprzez zadanie pytań:

 • Jak jeszcze możesz wykorzystać dany zasób?
 • W jakich innych sytuacjach może być on przydatny?

W kolejnym kroku coach zachęca klienta do przyjrzenia się siłom hamującym oraz analizuje 
możliwości osłabienia tych sił. Przydatne pytania to:

 • Co innego możesz w tej sytuacji pomyśleć?
 • Co innego możesz zrobić?
 • Kto mógłby Ci pomóc?
 • Jak możesz sobie z tym poradzić?
 • Czego potrzebujesz, żeby to zrobić?

Zakończeniem pracy z analizą sił wspierających i hamujących powinno być ponowne przyjrze-
nie się celowi na proces oraz ustalone do niego strategii działania. Możliwe jest zarówno podtrzy-
manie wcześniej obranego celu, jak i jego modyfikacja lub zmiana. 

Tabela 6. Analiza sił wspierających i hamujących

Siły wspierające Siły hamujące

We mnie

W otoczeniu

Komunikaty empatyczne, parafraza
W procesie Family Balance Coaching coach stosuje zarówno narzędzia związane z konkret-

nym celem (np. analiza centrów życia, rol społecznych) jak i wykorzystuje uniwersalne kompeten-
cje związane z prowadzeniem rozmowy z klientem oraz budowaniem relacji pomocowej. Do tych 
niezbywalnych kompetencji osobowych coacha należy umiejętności budowania empatycznego, 
głębokiego, opartego na akceptacji niezależności drugiej osoby, szacunku wobec niej, kontak-
tu z klientem. To doświadczenie akceptacji i empatycznego rozumienia uruchamia proces zmian 
w kliencie. W procesie wsparcia klient coraz bardziej uświadamia sobie swoje prawdziwe uczucia 
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i doświadczeni, wzmacnia swoją autentyczność. Dzięki stosowaniu komunikatów empatycznych 
oraz parafraz klient zachęcony jest do dokładnej eksploracji swoich przeżyć, uczuć, myśli.

Trafna empatia jest odbieraniem prywatnego świata klienta, komunikowanie mu tego, wyczu-
waniem świata klienta, współodczuwaniem, w którym nie zatracamy swojej odrębności. Ponadto 
empatia to nie tylko komunikacja werbalna ale przede wszystkim uważność na niewerbalne sygna-
ły emocji oraz dostrojenie swojej postawy ciała, tonu głosu, tempa wypowiedzi do klienta.

Komunikat empatyczny zawiera zawsze odzwierciedlenie uczuć, świata przeżywania drugiej 
osoby, a przede wszystkim tych ukrywanych, nieświadomych, zagrażających. I może się rozpo-
czynać od:

 • Tak jak Cię słucham…
 • Wyobrażam sobie…
 • Rozumiem, że….
 • Tak się zastanawiam, czy to oznacza dla Ciebie…
 • To tak jakby…..
 • Jak o tym opowiadasz, to widzę….

Parafraza jest reakcją rozumiejącą, która polega na powtórzeniu przez coacha własnymi sło-
wami tego, co usłyszał od klienta. Celem parafrazy jest sprawdzenie, czy klient został właściwie 
zrozumiany. Ponadto parafrazując coach pokazuje klientowi, że interesuje go to co klient mówi i że 
coach stara się jak najlepiej zrozumieć przekaz klienta. Stosowanie parafraz umożliwia również 
porządkowanie wypowiedzi klienta. Zachęca go do dalszego, bardziej szczegółowego i swobod-
niejszego wyrażania swoich myśli. Po sparafrazowaniu wypowiedzi klienta należy poczekać na 
jego potwierdzenie lub zaprzeczenie. 

Możliwe rozpoczęcia parafrazy:
 • Z tego co zrozumiałam….
 • Czy dobrze Cię rozumiem….
 • Tak jak Cię słucham...
 • To co opowiadasz….

Podsumowanie
Przedstawione etapy pracy z klientem oraz wybrane narzędzia i techniki pracy w ramach Family 

Balance Coaching zamknięte są w ramy dynamicznego, ciągłego procesu, w którym poszczególne 
fazy się przenikają oraz gdzie sztywne przypisane narzędzi do poszczególnego etapu procesu (bez 
możliwości ich zastosowaniu w innym etapie) nie jest możliwe. Na przykład podczas planowania 
działania może dojść do weryfikacji postawionych wcześniej celów i ich zmiany, co prowadzi do 
ponownej analizy zasobów adekwatnych do bieżącego wyzwania i nowej strategii działania. Cią-
głość procesu w modelu FBC wiąże się ściśle z podkreślaniem indywidualnej i niepowtarzalnej 
sytuacji klienta oraz dostosowaniem metod i narzędzi pracy do potrzeb odbiorcy jak i podążaniem 
za jego potrzebami. Nieodzowną częścią procesu coachingowego jest praca na zasobach, w tym 
zasobach rodziny, ich analizie, identyfikacji oraz możliwości wykorzystania, w celu zwiększenia 
kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. 
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Family Balance Coaching – sylwetka i profil 
kompetencyjny coacha 
 

Andrzej Hejduk

Badania nad efektywnością i skutecznością różnych form coachingu wskazują, że kluczo-
wym aspektem warunkującym skuteczność jest osoba coacha. To osoba coacha uznawana 

jest w wielu badaniach za czynnik decydujący o powodzeniu procesu coachingowego (por. np. 
Surzykiewicz, Kulesza 2013: 105 nn., podobnie Kulesza/Kulesza 2015: 189). Z tego też powodu 
wiele opracowań o charakterze naukowo–badawczym to właśnie na osobie coacha i jego wła-
ściwościach skupia przede wszystkim swoją uwagę. Praktycy wskazują również konieczność 
nieustannego rozwoju osobistego coacha wspieranego superwizjami, coachingiem osobistym, 
a niekiedy procesami terapeutycznymi. Jednocześnie sylwetka coacha opiera się z reguły na 
budowie i opisaniu oczekiwanego profilu profesji, odwołującego się do oczekiwanych grup wy-
magań, kwalifikacji czy kompetencji.

W literaturze znaleźć można wiele różnych propozycji klasyfikowania grup kompetencji 
i kwalifikacji coacha (por. np. Pallasch, Petersen 2005: 34 i nast.). Z większą lub mniejszą trafnością 
dają się one przypisać do następujących grup (por. także Kulesza/Kulesza, 2015: 189 i nast.): 

Kompetencje praktyczne – doświadczenie zawodowe oraz życiowe.
Przyjmuje się powszechnie, że odpowiednio przygotowany coach powinien móc czerpać 

nie tylko z możliwie szerokiego, wieloletniego własnego doświadczenia zawodowego, lecz być 
w stanie odnosić się do rzeczywistych, własnych sukcesów i osiągnięć. Legitymizuje to jego 
działania, nadaje im autentyczności i wiarygodności. W przypadku coachów równowagi życia 
rodzinnego ważne jest zatem posiadanie pozytywnych doświadczeń w obszarze radzenia sobie 
z równoważeniem obu sfer aktywności (rodzinnej i zawodowej), przy czym uwzględnić należy 
niebezpieczeństwo przenoszenia własnych postaw, doświadczeń i przeżyć na sytuację klienta. 
Skuteczne poruszanie się między możliwością czerpania z pozytywnych doświadczeń oraz 
wzorców własnych z jednej strony, a zachowaniem profesjonalnego dystansu oraz kontrolowaniem 
sytuacji rzutowania własnych przeżyć i doświadczeń na pracę z klientem z drugiej, należy do 
szczególnych kompetencji coacha równowagi życia rodzinnego.

Kompetencje społeczne – umiejętności relacyjne i komunikacyjne. 
Uznaje się, że kluczowym elementem pracy poradniczej, terapeutycznej czy interwencyjnej są 

relacje. Także w przypadku coachingu to umiejętność zbudowania relacji klientem oraz obecność, 
czyli ustawienie klienta w centrum uwagi ma decydujące znaczenie dla powodzenia realizowanych 
działań. To od umiejętności inter- i intrapersonalnych coacha zależeć będzie w dużej mierze powo-
dzenie prowadzonych działań.

W ramach tej kompetencji szczególną uwagę należy zwrócić na:
 • Słuchanie. Poziom oczekiwany umiejętności słuchania coacha oznacza, że jest całkowicie 
obecny i uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w wyrażaniu siebie, 
nastawiony na to czego chce klient, a nie sam coach. Zwraca uwagę na to w jaki sposób 
klient wyraża siebie, rozpoznaje emocje i nastrój klienta. Dostrzega to w jaki sposób klient 
mówi i co stara się przemilczeć. Poszukuje i rozpoznaje w wypowiedzi klienta wartości jakimi 
się kieruje i jakie cele chce osiągnąć. Poziom wyższy oznacz, że coach zaczyna korzystać 
z własnej intuicji, posługuje się wszystkimi zmysłami w tej relacji z klientem, dostrzega, od-
biera informacje, których nie da się bezpośrednio dostrzec, usłyszeć.Bardzo istotne jest, 
aby coach akceptował to co słyszy, nie oceniał, nie wartościował w ramach wewnętrznego 
procesu. Na tym poziomie słuchania coach koncentruje się na tym aby pytaniami jakie za-
daje dał szansę klientowi eksplorować istotne dla niego zagadnie, przekonanie w szerokim 
spektrum spojrzeń, kierunków oraz na różnych poziomach Diltsa. Coach ma pozostać bez-
stronny, otwarcie zainteresowany tym co klient mówi, nie wywierający presji słownej (też 
pytaniami) i braku akceptacji widoczny w kanale niewerbalnym.

 • Zadawanie pytań. Zadawanie pytań jest jedną z kluczowych umiejętności coacha. Trafne 
pytania zachęcają, motywują klienta do głębszej analizy, uważniejszego myślenia, szerszego 
postrzegania wielu nowych aspektów danej sytuacji. Pytania mają również wpływ na lepsze 
zrozumienie siebie przez klienta (pogłębienie samoświadomości) , innych osób, kontekstu 
i szczegółów danej sytuacji. Do najważniejszych zasad w sztuce zadawania pytań zlicza się:
 Ȫ Zadawanie pytań otwartych i korzystanie z pytań zamkniętych w sytuacji jak klient ma 

dokonać jakiegoś wyboru.
 Ȫ Zadawanie pytań w formie krótkiego zdania, pojedynczych, konkretnych unikając wstę-

pów, komentarzy.
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 Ȫ Wszystko co coach ma istotnego powiedzieć, jeżeli nie jest to uzgodnionym elementem 
mini wykładu stara się wyrażać w formie pytania.

 Ȫ Zadaniem coacha jest zadawanie pytań, które są potrzebne klientowi, a nie stanowią ele-
mentem zaspokojenia potrzeby coacha poprzez zbieranie informacji.

 Ȫ W przypadku sprzeczności w wypowiedzi klienta coach zadaje pytanie klaryfikujące lub 
skierowane na znaczenie tej sytuacji dla klienta.

 Ȫ Coach stosuje mocne pytania, które poruszają klienta, pozwalają spojrzeć z innej perspek-
tywy, dokonać wglądu w siebie, sytuację, sprowokować do odkryć i działania.

 Ȫ Pracować ciszą po zadaniu pytania ponieważ proces wglądu klienta najczęściej oznacza 
zastanawianie się nad odpowiedzią.

 • Coach w ramach kompetencji zadawania pytań używa paletę pytań obejmujących:
Pytania pogłębiające, eksplorujące 
 Ȫ pytania w formie co jest naj(najtrudniejsze, najbardziej, największe itp.) dla klienta
 Ȫ pytania o osobiste znaczenie np. co klient myśli, radzi sobie, robi, dla niego jest dobre)
 Ȫ pytania o wnioski jakie płyną z danej sytuacji dla klienta np. co o nim to mówi, pokazuje, 
 Ȫ wskazuje za najważniejsze 
 Ȫ pytania o ukryte znaczenie np. Po co ci to? Co się za tym kryje? Czemu o tym mówisz? 

Co mówią Twoje emocjet, łzy śmiech?
 Ȫ pytania wprowadzające, eksplorujące inne perspektywy np. Co jeszcze? Z jakiej innej 
 Ȫ  strony, perspektywy? 

Pytania nieoceniające 
 Ȫ Dla budowania otwartości i poczucia bezpieczeństwa oraz pogłębianiu samoświadomości 

klienta istotne jest, aby coach unikał pytań w formie: Dlaczego to zrobiłeś? Po co to zrobi-
łeś? Pytania o powody, uzyskane efekty z tego co klient zrobił, dokonał lub go powstrzy-
muje przed podjęciem działań konfrontują klienta z własną oceną sytuacji, przekonaniami 
nie wprowadzając oceny coacha. 

Pytania nienaprowadzające lub pozbawione sugestii
 Ȫ Pytania naprowadzające i sugerujące są pytaniami, które często stanowią formę manipulacji 

i tak też mogą być przez klienta odbierane. Coach znając przyczynę danej sytuacji, trud-
ności ze swojej perspektywy może pytaniem ukierunkować lub wywrzeć presję na kliencie 
aby przyjął jego punkt widzenia. Coach zgodnie z zasadą wspierania procesu eksploracji 
i perspektyw pozostawia klientowi identyfikację i wybór przyczyny lub rozwiązania. Element 
edukacyjny związany z danym aspektem jest innym oddziaływaniem, który ma poszerzyć 
wiedzę, świadomość złożoności, czynników jakie występują w danej sytuacji i coach ma za 
zadanie rozdzielić te formy pracy z klientem. . 

Odzwierciedlanie
 Ȫ Odzwierciedlanie stanowi jedną z podstawowych umiejętności coacha. Obejmuje ta kompe-

tencja zachowania związane z reakcją na to, co coach usłyszał, dostrzegł, poczuł słuchając 
klienta. Najprostszą formą odzwierciedlania jest parafrazowanie wypowiedzi klienta. W ra-
mach tej kompetencji umiejętność odzwierciedlania obejmuje również tempo wypowiedzi 

klienta, tembr głosu, mowę ciała. Od coacha oczekuje się dostrzeganie tego, co nie zo-
stało bezpośrednio wypowiedziane, nazwane. Odzwierciedlanie jest również elementem 
edukacyjnym dla klienta wzmacniając proces budowania samoświadomości i lepszego 
rozumienia samego siebie.

 • Coach w ramach tej kompetencji dostrzega i odzwierciedla następujące aspekty:
 Ȫ sposoby komunikowania się
 Ȫ emocje jakie pojawiają się u klienta w formie komunikatu empatycznego 
 Ȫ wartości istotne dla klienta
 Ȫ przekonania odgraniczające i wspierające, obawy i bariery
 Ȫ zasoby jakie posiada klient, jego mocne strony
 Ȫ schematy i wzorce zachowań
 Ȫ energię, zasobność klienta.

Podsumowywanie
 Ȫ Ta umiejętność coacha służy do pomocy klientowi w wyodrębnieniu tych informacji, które 

są dla niego najważniejsze, dostrzeżeniu procesu, jaki się wyłania w jego działaniach oraz 
związków przyczynowo-skutkowych. Umiejętność podsumowywania jest szczególnie istota 
w sytuacji oceny postępów, jakich klient dokonał w ramach sesji lub procesu coachingowego.

Dostarczanie jasnej i zrozumiałej informacji zwrotnej
 Ȫ Ta umiejętność coacha pozwala uświadomić klientowi konsekwencje pozytywne i nega-

tywne jego działań, zachowań np. niespójności pomiędzy jego myślami, emocjami i działa-
niem. Dostarczanie konstruktywnej informacji zwrotnej jest istotne w kształtowaniu odpo-
wiednich relacji pomiędzy coachem i klientem.

Kompetencje osobiste: osobowość, procesy poznawcze, temperament. 
Następnym obszarem obejmującym kompetencje coacha są te które mają istotny wpływ na 

odpowiednie relacje coach – klient. 
W ramach tej kompetencji szczególną uwagę należy zwrócić na:
 • znajomość i samoświadomość własnej osobowości, temperamentu. W ujęciu relacji coach – 

klient ważne jest też posiadanie umiejętności rozpoznawania osobowości, temperamentu klienta 
oraz rozumienie wynikających ze wzajemnych różnic i podobieństw osobowościowych interakcji.

 • znajomość koncepcji osobowości np. Carla Junga opartej na trzech parach preferencji,
 • samoakceptacja posiadanych naturalnych osobowościowych zasobów oraz ograniczeń, 
 • poczucie własnej wartości,
 • stabilność, w tym psychiczną,
 • zdolność przyjmowania krytyki,
 • rozwinięte procesy poznawcze - percepcja, myślenie, wnioskowanie,
 • własny system wartości,
 • posiadane przekonania,
 • wrażliwość na aspekty związane z osobistymi przeżyciami i doświadczeniami,



194 Family Balance Coaching – sylwetka i profil kompetencyjny coacha Family Balance Coaching – sylwetka i profil kompetencyjny coacha 195

 • świadomość skłonności do projektowania i przenoszenia własnych doświadczeń na klienta,
 • świadomość własnych reakcji na zachowania klienta,
 • nastawienie na ciągły rozwój,
 • uważność i dociekliwość,
 • zarządzanie sobą,
 • zachowywanie własnej perspektywy i nie utożsamianie się z emocjami klienta,
 • rozpoznawanie i ocenianie różnych informacji przekazywanych przez klienta,
 • wrażliwość na niewerbalne sygnały klienta.

Kompetencje teoretyczne: podstawowa wiedza ogólna na temat coachingu oraz FBC.
Od coacha wymagać należy odpowiedniego przygotowania ogólno-teoretycznego z zakresu 

podstaw psychologii, pedagogiki, wiedzy o rodzinie, nauk społecznych, antropologii, jak również 
umiejętności specjalistycznych obejmujących wiedzę bazową z zakresu psychologii uczenia się, 
komunikacji, procesów poznawczych.

Ponadto do kompetencji teoretycznych zaliczono również:
 • znajomość pochodzenia coachingu,
 • wiedza w zakresie różnic pomiędzy coachingiem od doradztwem, terapią, szkoleniem i kon-
sultingiem,

 • zasady zawierania kontraktu z klientem,
 • posiadanie znajomości specjalistycznego słownictwa klienta,
 • znajomość kryteriów analizy zarówno procesu jak i wynikających z niego celów,
 • znajomość procesu FBC oraz poszczególnych faz i celów tych faz,
 • znajomość technik i narzędzi rekomendowane w ramach FBC.

Kompetencje metodologiczne: 
W tej grupie kompetencji wymienić należy w pierwszej umiejętności stosowania technik i na-

rzędzi coachingowych oraz znajomości i realizacji procesu coachingowego. Wpisują się w to umie-
jętności trenerskie (np. microteaching, trenowanie samopostrzegania i postrzegania innych, tre-
ning umiejętności społecznych), poradnicze (prowadzenie rozmowy, diagnoza systemu rodzinnego 
i zawodowego, przekazywanie informacji), terapeutyczne (wybrane narzędzia i techniki interwen-
cyjne, zarządzanie zmianą).

Kompetencje pola: obszary zastosowań. 
W tej grupie kompetencji znaleźć można zarówno wiedzę jak i umiejętności związane z realiza-

cją działań coachingowych w określonym obszarze pracy coachingowej. 
Kompetencje pola coacha pracującego metodą FBC mają trzy źródła bazujące na coachingu 

indywidualnym. 
Pierwsze z nich wypływa z coachingu koncentrującego się na systemie osobistym klienta, jego 

rozwoju w obszarach sprawczości, samoświadomości posiadanych zasobów i ograniczeń, dąże-
niu do realizacji celów, odkrywania swoich wartości itp.

Drugie z nich wypływa z coachingu rodzinnego skoncentrowanego na budowaniu kompetencji 
klienta w zakresie kształtowania, dookreślania roli w rodzinie, rozwoju systemu rodzinnego i wspie-
raniu w kształtowaniu efektywnych relacji pomiędzy członkami rodziny. Niezbędna też jest wiedza 
i świadomość występowania faz i naturalnych kryzysów związanych z przekraczaniem granic tych 
faz przez członków rodziny.

Trzecie źródło obejmuje aspekty związane z pracą, rozwojem zawodowym oraz pełnienie ról 
w tym systemie. Kluczowa jest tu wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania, przywództwa, 
pracy zespołowej, zarządzania zmianą, planowania rozwoju zawodowego

 • W zakresie systemu osobistego klienta kompetencje coacha obejmują następujące zagadnienia:
 Ȫ Wiedza z zakresu sposobu uczenia się dorosłych,
 Ȫ Wiedza z zakresu typów osobowości, stylów zachowań,
 Ȫ Umiejętność budowania i rozwoju samoświadomości klienta,
 Ȫ Umiejętność inspirowanie do działania, odkrywania i wskazywania korzyści z dokonywa-

nych osiągnięć,
 Ȫ Umiejętność wspierania klienta w planowaniu i wyznaczaniu celów,
 Ȫ Umiejętność monitorowania postępów u klienta,
 Ȫ Umiejętność budowania i wzmacniania odpowiedzialności,
 Ȫ Umiejętność stwarzania klientowi możliwości do ciągłego uczenia się,
 Ȫ Umiejętność dostarczania klientowi wyzwań ponad jego świadome ograniczenia,
 Ȫ Umiejętność budowania u klienta odpowiedzialności za obopólnie uzgodnione zadania 

i działania.
 Ȫ Umiejętność pracy z klientem nad pokonywaniem ograniczających przekonań,
 Ȫ Umiejętność identyfikacji wartości jakimi kieruje się klient i uświadamiania ich klientowi,

 • W zakresie systemu rodzinnego klienta kompetencje coacha obejmują następujące zagadnienia:
 Ȫ Wiedza z zakresu cyklu rozwoju rodziny oraz przejścia do kolejnych faz i związanych z tym 

kryzysów, znajomość koncepcji Duvall i Millera. Świadomość i doświadczenie w wystę-
powaniu i znaczeniu ról i zadań rozwojowych w poszczególnych etapach rozwoju. Coach 
powinien posiadać umiejętność identyfikowania kryzysów i napięć związanych z wchodze-
niem przez klienta i jego rodzinę w daną fazę rozwoju rodziny oraz wsparcia w rozwiązywa-
niu zadań oraz trudności z tym związanych.

 Ȫ Wiedza z zakresu metod rozwoju kompetencji pozwalających rodzinie przygotować się do 
zmian oraz pokonywać pojawiające się kryzysy.

 Ȫ Umiejętność pracy nad systemem rodzinnym rekomendowanymi w FBC narzędziami.
 Ȫ Umiejętność mediacji niezbędną w przypadku pracy grupowej z rodziną.

 • W zakresie systemu zawodowego klienta kompetencje coacha obejmują następujące 
zagadnienia:
 Ȫ Wiedza z zakresu faz rozwoju zawodowego D. Sudera bazującej na założeniu, że rozwój 

zawodowy jest to proces rośnięcia i uczenia się, któremu podporządkowane są wszystkie 
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przypadki zachowania zawodowego, stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki do 
określonych rodzajów zachowania zawodowego oraz powiększanie się jego zasobu za-
chowania zawodowego. Istotna jest świadomość coacha, że rozwój zawodowy przebiega 
w czasie, jest ciągły i na ogół nieodwracalny, a wpływ na karierę zawodową człowieka mają 
nie tylko czynniki indywidualne, ale również społeczne.

 Ȫ Wiedza z zakresu proces rozwoju grupy w modelu Bruce’a Tuckmana oraz wymaganych 
kompetencji i metod do przeprowadzania zespołu przez poszczególne fazy. Ważna jest 
świadomość występujących w każdej z faz emocji, postaw i zachowań członków zespołu. 
Istotne jest również osobiste doświadczenie związane z formowaniem zespołu, pozwala-
jące świadomie zarządzać tym procesem również w ramach zespołu rodzinnego klienta 
podczas wspólnych sesji coachingowych. 

 Ȫ Wiedza z zakresu koncepcji przywództwa sytuacyjnego, strategii przywódczych: rozwoju, 
utrzymania i korygowania poziomów rozwoju podwładnych. Świadomość coacha z za-
chodzących w zmianach w motywacji i oczekiwaniach osoby, zespołu przechodzącego na 
następne poziomy rozwoju. Elastyczność i skuteczność w dopasowaniu do fazy rozwoju 
klienta buduje zjawisko modelowania i wzorowania się klienta na zachowaniach coacha. 
Rozwijanie stylów zarządzania coachingowych i mentoringowych u klienta wpływa na 
zmiany w systemach rodzinnym i zawodowym, zmniejszania napięć i wzrost efektywności 
w codziennym działaniu. 

 Ȫ Ważne jest również umiejętne stosowanie narzędzi diagnostycznych identyfikujących do-
minując styl przywództwo oraz elastyczność i skuteczność budowaniu autorytetu.

 Ȫ Znajomość modelu sześciu etapów krzywej zmiany wg. Elizabeth Kubler Ross oraz efek-
tywnych działań zarządczych dla przeprowadzenia zespołu przez poszczególne etapy. 
Istotne jest równie osobiste doświadczenie coacha w zakresie przechodzenia przez etapy 
zmiany oraz zarządzania zamianą w zespole. 

 Ȫ Znajomość modeli ról zespołowych, ich silnych i słabych stron oraz znaczenia w pracy 
i funkcjonowaniu zespołu. Poza teorią coach powinien posiadać umiejętność identyfiko-
wania ról i rozumienia ich znaczenia w budowaniu efektywnego zespołu.

 Ȫ Znajomość kluczowych dysfunkcji zespołu oraz doświadczenie w ich przezwyciężania.

Ponadto z uwagi na kluczowy aspekt tworzenia balansu pomiędzy funkcjonowaniem w syste-
mie rodzinnym oraz zawodowym kompetencje coacha FBC obejmują aspekt identyfikacji oddzia-
ływania na siebie poszczególnych systemów. Umiejętność coacha w tym zakresie obejmuje:

 • Uważność i wrażliwość na wysyłane sygnały przez klienta o istniejących napięciach.
 • Umiejętność w wspieraniu klienta w eksploracji poszczególnych systemów oraz identyfikacji 
czynników wpływających na uzyskiwany balans pomiędzy poszczególnymi systemami.

 • Umiejętność pracy w ramach wiedzy emergentnej i czystego języka Davida Grove’a. Coach 
potrafi prowadzony proces skupiać jest na informacji, wiedzy jaką klient posiada w ramach 
poszczególnych systemów funkcjonowania oraz zjawiskach wzajemnego oddziaływania 
tychże systemów na siebie. Coach tym samym posiada umiejętność ograniczania ilości py-
tań pogłębiających dany aspekt, zastosowaną metaforę i wykorzystania w ten sposób pozy-
skanych informacji do pracy nad kolejnymi kwestiami.

 • Coach potrafi w ramach czystego języka Davida Grove’a stosować techniki obejmujące:
 Ȫ stworzenie optymalnego początku pracy klienta, 
 Ȫ stosowanie eksplorowanie używanych przez klienta zaimków (np. ja, ty, on, moje, nasze) 

wyrażających różne poziomy jestestwa,
 Ȫ operowania postrzeganiem czasu przez klienta i skalowania czasu dla dostosowania go do 

bieżącej rzeczywistości klienta, 
 Ȫ odnajdywanie psychologicznego źródła słów jakimi operuje klient,
 Ȫ wydobywanie wiedzy, którą klient utracił w związku ze stresującymi i traumatycznymi prze-

życiami,
 Ȫ przekładanie nowej wiedzy i energii klienta na konkretne zmiany pozwalające klientowi 

uzyskać postęp w działaniach,
 Ȫ budowanie symboli i obrazów zapewniających klientowi jasność widzenia ważnych dla 

niego aspektów,
 Ȫ wydobywanie wiedzy posiadanej u klienta , a zgromadzonej w warstwach zdarzeń, czasu 

oraz kierunkach działania klienta,
 Ȫ doprowadzania klienta do bezpiecznego miejsca w sytuacjach silnych reakcji emocjonal-

nych (powrót do teraźniejszość, sytuacji).
Odwołując się do modelu coachingu rodzinnego oraz przygotowanego w ramach tej koncep-

cji profilu kompetetncyjnego coacha rodzinnego (por. Kulesza/Kulesza, 2015: 191) zaproponować 
można profil kompetencyjny coacha równowagi życia rodzinnego (FBC), będący jego rozwinięcie 
i uzupełnieniem.

Profil kompetencyjny coacha FBC

Grupa/obszar
kompetencji Wiedza Umiejętności Postawy

Komunikacyjna Zna podstawowe wzorce 
językowe 
Posiada wiedzę z obsza-
ru komunikacji interper-
sonalnej 
Posiada wiedzę na 
temat prawidłowości 
komunikacyjnych (zasady 
efektywnej komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, 
aktywnego słuchania, za-
dawania pytań, udzielania 
informacji zwrotnych, 
zasady prowadzenia 
dialogu motywującego) 
Posiada wiedzę na temat 
barier komunikacyjnych

Umiejętność zachowania podejścia intersubiek-
tywnego
Potrafi zastosować wiedzę z obszaru komunika-
cji interpersonalnej w praktyce, 
Potrafi odczytać kontekstowe znaczenie 
sytuacji swoich klientów (podejście fenomeno-
logiczne), 
Potrafi używać języka zrozumiałego dla klientów
Precyzyjnie wyraża swoje myśli, uczucia 
i potrzeby i potrafi odczytywać przekazy innych 
osób, 
Potrafi dzielić się obserwacjami i przemyśle-
niami.
Potrafi formułować informacje zwrotne zrozu-
miałe dla klientów, 
Potrafi zastosować w praktyce techniki aktyw-
nego słuchania (zadawanie pytań otwartych, 
parafrazowanie, odzwierciedlanie, klaryfikacja, 
podsumowywanie wypowiedzi klientów)
Posiada umiejętność odczytywania i nadawania 
komunikatów niewerbalnych
Posiada umiejętność zadawania mocnych 
pytania — umiejętność zadawania pytań, które 
ujawniają informacje potrzebne do uzyska-
nia maksymalnego efektu dla klienta i relacji 
coachingowej.

Postawa dialogowa, 
Postawa akceptacji i
braku oceny,
Podążanie za klientem 
i akceptacja klienta 
w roli „eksperta w swojej 
własnej sprawie” 
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Grupa/obszar
kompetencji Wiedza Umiejętności Postawy

Relacyjna Posiada wiedzę z zakresu 
relacji międzyludzkich, 
Ma podstawową wiedzę 
z zakresu granic i prze-
strzeni międzyludzkich.
Zna podstawowe zasady 
budowania indywidualne-
go kontaktu z klientem: 
podążanie za nim, 
empatyczne reagowanie, 
życzliwość, otwartość, 
konkretność i koncentra-
cja na „tu i teraz”.

Potrafi budować podmiotowe relacje, pełne 
zaufania i jednoznaczności ze wszystkimi 
uczestnikami relacji. 
Posiada umiejętność zainicjowania działań bu-
dowania i wzmacniania podmiotowych relacji 
pomiędzy uczestnikami procesu coachingo-
wego.
Jest uważny na potrzeby klienta, potrafi je 
rozpoznawać i podążać za nimi. 
Potrafi spojrzeć na sytuację z perspektywy 
klienta.
Umie rozwijać świadomość sprawczości 
klientów, wzmacniać ich poczucie autonomii 
i własnej wartości.
Potrafi reagować empatycznie, podążać za 
oporem tak, aby odpowiedzi i rozwiązania 
wychodziły przede wszystkim od klienta. 
Potrafi odpowiednio reagować w sytuacjach 
konfliktowych.
Potrafi zachować profesjonalny dystans i bez-
stronność wobec klientów, a przez to zapewnić 
każdemu z uczestników bezpieczną przestrzeń 
do wypowiedzi i wyrażania siebie.
Kieruje się zasadą poufności.
Potrafi poradzić sobie z oporem klienta

Postawa szacunku, 
otwartości, empatycz-
ności.
Postawa suwerenności 
wobec siebie.
Postawa dystansu, 
bezstronności oraz 
obiektywizmu.
Postawa odwagi 
cywilnej, szczerości, 
asertywności.
Postawa szacunku dla 
światopoglądu i systemu 
wartości klienta, różnic 
kulturowych.
Postawa wspierania 
poczucia autonomii 
klientów.
Postawa autorefleksyj-
ności
Postawa troski i dobro 
i przyszłość klienta
Szacunek wobec 
poglądów klienta, jego 
wartości

Emocjonalna Posiada wiedzę z ob-
szaru psychologii emocji 
w tym mechanizmów 
pojawiania się emocji, ich 
wpływu na zachowania 
oraz sposobów radzenia 
sobie z emocjami i me-
chanizmami obronnymi.

Posiada umiejętność zarządzania emocjami.
Potrafi rozpoznać i nazwać, opisać stany emo-
cjonalne – swoje i klienta.
Adekwatnie reaguje na konkretne zachowania 
klienta. Potrafi radzić sobie z gwałtownymi 
reakcjami emocjonalnymi klienta. 
Rozpoznaje manipulacje emocjonalne, umie 
ochronić się przed nimi.
Potrafi rozpoznawać mechanizmy obronne 
klienta oraz własne i radzić sobie z nimi.

Postawa stabilnej i doj-
rzałej osobowości.
Postawa otwartości na 
emocje innych.
Postawa akceptacji 
uczuć klienta i własnych 
emocji. 

Procesowa Zna proces coachingowy 
, jego fazy i uwarunko-
wania.
Ma wiedzę na temat 
prawidłowości przebiegu 
procesu coachingowego;
Zna zasady zawierania 
porozumienia z klientem.
Zna kryteria ewaluacji 
procesu coachingowego 

Potrafi wyjaśnić swoim klientom podstawowe 
elementy procesu coachingowego.
Potrafi zastosować w praktyce proces 
coachingowy zapewniając klientowi poczucie 
bezpieczeństwa.
Potrafi adekwatnie zareagować w sytuacjach 
nietypowych.
Potrafi monitorować proces coachingowy 
i dokonywać jego krytycznej oceny oraz wpro-
wadzać niezbędne modyfikacje.
Potrafi rozpoznać kiedy proces coachingowy 
powinien zostać przerwany i zastąpiony innym 
rodzajem działań np. interwencją kryzysową.

Postawa wrażliwości, 
odpowiedzialności za 
klienta. 
Postawa odpowiedzial-
ności za własne reakcje.
Postawa akceptacji 
autonomii klienta w pro-
cesie zmiany.
Postawa uważności na 
potrzeby i cele klienta 
z zachowaniem perspek-
tywy systemu rodzinne-
go i zawodowego.

Grupa/obszar
kompetencji Wiedza Umiejętności Postawy

Metodyczne 
i narzędziowe

Ma wiedzę na temat 
metod, technik i narzędzi 
wykorzystywanych 
w coachingu rodzinnym 
i zasad ich zastosowania.
Zna metody, techniki 
i narzędzia stosowane 
w coachingu indywidual-
nym i potrafi je adekwat-
nie zastosować w pracy 
z jednostką na tle grupy.
Zna narzędzia, techniki 
i metody ewaluacji 
procesu.

Posiada umiejętności korzystania z odpowied-
nich narzędzi i tworzenia własnych w razie 
potrzeby. 
Umie odpowiednio dobrać metody pracy do 
konkretnych przypadków.
Potrafi monitorować procesy zmian i w odpo-
wiednich momentach „robić krok do tyłu.”
Potrafi dokonać ewaluacji procesu coachingo-
wego/pracy z klientem.

Etyczne podejście 
w stosowaniu narzędzi, 
postawa respektowania 
wartości klienta.
Postawa najmniejszej 
interwencji.
Postawa akceptacji am-
biwalencji u klienta co do 
proponowanych metod, 
technik i narzędzi.

Rozwoju osobi-
stego i zawodo-
wego

Posiada specjalistycz-
ną wiedzę na temat 
coachingu.
Zna aktualną literaturę 
coachingową oraz z nauk 
pokrewnych,
Posiada wiedzę dotyczą-
cą możliwości rozwoju 
osobistego i zawodowe-
go (np. kursy, superwizje, 
szkolenia).
Posiada wiedzę dotyczą-
cą własnych zasobów 
oraz ograniczeń.

Ma umiejętność wglądu w siebie, autorefleksji. 
Potrafi przyjmować informacje zwrotne i korzy-
stać z nich dla własnego rozwoju i doskona-
lenia.
Jest otwarty na uczestnictwo w superwizjach; 
Ma umiejętność samodzielnego poszukiwania 
konsultacji i superwizji, w przypadku trudności; 
Bierze udział w dodatkowych szkoleniach, 
treningach.

Postawa samorozwo-
ju, samokształcenia, 
samodoskonalenia, 
innowacyjności.
Postawa otwartości na 
uczestnictwo w superwi-
zjach oraz otrzymywanie 
informacji zwrotnej.
Postawa autorefleksji.

Systemowa Posiada wiedzę z ob-
szaru socjologii rodziny, 
pedagogiki społecznej, 
psychologii społecznej, 
psychologii rodziny, pe-
dagogiki rodziny, prawi-
dłowości socjalizacyjno-
-wychowawczych, funkcji 
rodziny, rozwoju rodziny, 
postaw rodzicielskich, ról 
rodzinnych.
Zna prawidłowości 
dotyczące procesów 
zachodzących w małych 
grupach (role grupowe, 
struktura, fazy rozwoju 
grupy, zasady pracy 
z grupą, przywództwo 
i zarządzanie zmianą).
Zna prawidłowości doty-
czące procesów związa-
nych z przywództwem

Posiada umiejętność rozpoznawania i diagno-
zowania specyfiki określonych faz rozwojo-
wych rodziny, diagnozowania ról w rodzinie 
oraz postaw rodzicielskich. 

Postawa otwartości, 
odpowiedzialności.

Etyczna Zna uniwersalne wartości 
etyczne w pracy z klien-
tem 
Zna kodeks etyczny 
coacha

Kieruje się zasadami etycznymi coacha i potrafi 
je stosować w każdej sytuacji coachingowej.
Kieruje się potrzebami klienta; szanuje jego 
system wartości, autonomię .
Potrafi jasno komunikować różnicę pomiędzy 
coachingiem, konsultingiem, psychoterapią 
oraz innymi formami wsparcia
Potrafi rozpoznać, kiedy klient wymaga pomo-
cy innego specjalisty i w razie konieczności 
kieruje tam klienta

Postawa szacunku, tole-
rancji i zaangażowania
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i rozwoju zawodowego coacha 

 

Marek Kulesza

Stawanie się coachem specjalizującym się równowadze życia rodzinnego jest procesem dłu-
gotrwałym i wieloetapowym. Aktywności szkoleniowe, w tym opisane tu skrótowo podsta-

wowe szkolenie są jego elementem, punktem wyjścia, częścią. Ważną, ale jedynie częścią, która 
bez spełnienia szeregu innych przesłanek nie pozwala myśleć o wykształceniu profesjonalnych 
specjalistów. Jako kluczowe uznać należy doświadczenia praktyczne coachów rozumiane jako 
przekraczanie granic wyznaczanych przez dotychczasowe doświadczenia oraz znane i stoso-
wane wzory postępowania. Takie dochodzenie do umiejętności profesjonalnego działania w sy-
tuacjach zawodowych określane bywa w literaturze mianem profesjonalnej socjalizacji. Pojęcie 
to zwraca uwagę na to, że jedyną możliwością osiągnięcia statusu profesjonalnego coacha jest 
ciągły rozwój zawodowy dokonujący się w obszarze praktyki, nacechowany samodoskonale-
niem, autorefleksją, wglądem.

Uznać więc należy, że rozwój zawodowy coacha naznaczony powinien być dążeniem do pro-
fesjonalizmu, bycia profesjonalistą. Za M. Łuczyńską można wskazać zatem centralne wartości 
kierujące rozwojem zawodowym, które utożsamiać można z najważniejszymi celami rozwoju za-
wodowego coachów–superwizorów:

 • niezależność, tj. bycie ekspertem, specjalistą, samodzielnie wykonującym złożone zadania, 
w szczególności wykazującym gotowość do podejmowania zadań nowych, trudnych, nie-
standardowych. Dążeniu do niezależności towarzyszyć może koncepcja własnego ja jako 
jednostki posiadającej określoną misję, wyodrębnionej ze społeczności oraz postawa sa-
mo-odpowiedzialności. Jest ona silnie związana z wewnętrznym umiejscowieniem poczucia 
kontroli. Poczucie odpowiedzialności jest szczególnie mocno eksponowane w tradycji wol-
nych zawodów, gdzie opiekuńczość i lojalność w stosunku do klienta, który zaufał wiedzy 
i umiejętnościom profesjonalisty. W przypadku coacha pracującego z rodzinami wydaje się 
być podstawowym warunkiem realizacji zadań zawodowych;

 • pragmatyzm, polegający przede wszystkim na umiejętności świadomego oddzielenia sfery 
zawodowej od prywatnej/osobistej, w tym niewykorzystywania w działaniach zawodowych 
osobistego systemu przekonań i uczuć, braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu pra-
cy, koncentrowania się na ocenie efektów pracy, a nie na intencjach jej towarzyszących; 
w przypadku pracy z rodzinami nad równowagą życia rodzinnego, ważnym i niezwykle trud-
nym aspektem tak pojmowanego pragmatyzmu jest możliwość odseparowania własnych 
doświadczeń (przekonań, przeżyć) – zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych – do-
tyczących zarówno funkcjonowania systemu rodzinnego jak i jego styku z obszarem pracy 
zawodowej i kariery; 

 • racjonalizm, czyli możliwość odwoływania się do rzetelnej, ugruntowanej wiedzy naukowej 
i eksperckiej, bazującej na trafnym i rzetelnym rozpoznaniu, wykorzystaniu sprawdzonych po-
dejść, modeli i koncepcji, a nie (wyłącznie) intuicji przy dokonywaniu oceny rzeczywistości, 
poszanowanie kompetencji innych, koncentrowanie się na własnym obszarze działalności za-
wodowej i nieingerowanie w inne, w tym poszanowaniu granic kompetencji własnych i innych;

 • tożsamość zawodowa, oznacza daleko idącą identyfikację (wewnętrzną i zewnętrzną) z gru-
pą odniesienia jaką stają się inni coachowie zajmujący się problematyką rodziny, w szczegól-
ności równowagi życia rodzinnego (bez względu na ich instytucjonalne usytuowanie). Wiąże 
się ściśle z wyrażeniem zgody na procedury kontroli wewnętrznej i odczuwanie większej 
i silniejszej więzi z własną grupą zawodową oraz obowiązującymi ją normami, niż z zatrud-
niającą instytucją;

 • potrzeba osiągnięć, związana z możliwościami samorealizacji, jakie daje sposobność przy-
należności do grupy zawodowej profesjonalistów.

Oczywiście możliwości rozwoju tożsamości zawodowej coachów rodzinnych (coachów zajmu-
jących się rodzinami), w szczególności coachów równowagi życia rodzinnego, są na razie ogra-
niczone z uwagi na wciąż małą popularność tego typu rozwiązań i ich nowość. Punktem wyjścia 
dla kształtowania się profesjonalnej sylwetki coacha równowagi życia rodzinnego powinno być 
zdobycie bazowych kwalifikacji, które zapewnić ma jednolity (ujednolicony, wystandaryzowany) 
kurs (szkolenie) kwalifikacyjne.

Wypracowany w ramach przedmiotowego projektu system szkoleniowy dedykowany coachom 
family balance coaching realizowany powinien być w sposób ujednolicony. Na standaryzacje kursu 
składają się prócz określenia wytycznych dotyczących treści kształceniowych, ustalenie przebie-
gu cyklu szkoleniowego z zachowaniem następczości modułów jak również organizacja procesu 
kształcenia obejmująca środki dydaktyczne, ramy (czasowe, przestrzenne i inne), cele, materiały. 
Cały proces szkolenia i rozwoju zawodowego coachów przewiduje następującą, rozszerzoną se-
kwencję faz kształcenia coachów, wykraczającą poza organizację samego kursu.
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I. Faza wyrównawcza
Uczestnicy (w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub kwalifikacji 

zawodowych) biorą (mogą brać) udział w szeregu zajęć dokształcających dotyczących interdyscy-
plinarnej wiedzy o rodzinie, podstaw psychologii (psychologii społecznej), pedagogiki (pedagogi-
ki społecznej), pracy socjalnej, elementów filozofii i antropologii, modelów coachingu, aksjologii. 
Prezentowane treści mają charakter bazowy, niezbędny dla pełnego uczestnictwa w później-szych 
zajęciach. W ten sposób gwarantowana jest możliwość uczestnictwa w kursie osobom nie po-
siadającym formalnego wyksztalcenia kierunkowego, którzy po opanowaniu/ustrukturyzowaniu 
posiadanej wiedzy są w stanie rozpocząć kurs. 

II. Faza integracyjna
Przewiduje się min. 3 dniowy trening interpersonalny realizowany w formule wyjazdowej. Ce-

lem treningu jest z jednej strony poznanie samego siebie i swojego funkcjonowania w grupie, przy 
jednoczesnym uwrażliwieniu na znaczenie procesów grupowych oraz relacji interpersonalnych. 
W fazie tej powinno również nastąpić wprowadzenie do koncepcji coachingu rodzinnego opartego 
na komunikacji i relacjach.

Przewidywane korzyści z udziału w treningu to:
 • Lepsze rozumienie siebie (rozwijanie samoświadomości, świadomości ciała, autorefleksja).
 • Poznanie siebie i innych uczestników grupy w relacjach interpersonalnych. 
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania i komunikowania się.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacji.
 • Uczenie się radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, poznanie reakcji swoich i innych osób na 
sytuacje konfliktowe.

 • Weryfikacja schematycznych zachowań utrudniających budowanie dobrych relacji w grupie.
 • Uczenie się udzielania wsparcia i przyjmowania pomocy.
 • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki.
 • Poznanie założeń i koncepcji coachingu rodzinnego.
 • Reflektowanie (pod kierunkiem) procesów grupowych oraz ich dynamiki

III. Faza główna – Wiedza, umiejętności, kompetencje
To zasadnicza faza kursu, w której uczestnicy nabywają i rozszerzają posiadaną wiedzę, kom-

petencje i umiejętności w zakresie stosowania coachingu, w tym z osobami znajdującymi się 
w trudnych sytuacjach życiowych. Składają się na nią etapy:

(1) Poznanie założeń teoretyczno–koncepcyjnych coachingu równowagi życia rodzinnego 
a także nabycie umiejętności posługiwania się instrumentarium coacha

(2) Nabycie umiejętności zarządzania zmianą w rodzinie, w szczególności w powiazaniu z moż-
liwymi interferencjami cyklu rozwoju osobistego/rodzinnego oraz zawodowego

(3) Poznanie podstaw pracy z rodziną, w szczególności umiejętności rozpoznania środowiska 
rodzinnego oraz jego zasobów.

(4) Poznanie podstaw rozpoznawania środowiska pracy, w tym napięć, barier oraz potrzeb 
z tym związanych z rozwojem osobistym oraz zawodowym.

(5) Rozpoznania indywidualnych obszarów kompetencyjnych odpowiedzialnych za radzenie 
sobie z napięciami między sferą funkcjonowania osobistego (rodzinnego) oraz zawodowe-
go (w różnych wymiarach).

(6) Elementy praktyki z klientem zewnętrznym superwizowane i udokumentowane.
(7) Integracja w proces kształcenia elementów superwizji.
(8) Egzamin końcowy:

 Ȫ teoretyczny – praca problemowa, praca dyplomowa
 Ȫ praktyczny – superwizja jednej sesji z klientem zewnętrznym lub uczestnikiem szkolenia

W praktyce faza ta jest tożsama z realizacją opracowanego i przetestowanego w ramach pro-
jektu kursu podstawowego w wymiarze łącznym 226 godzin zajęciowych.

IV. Faza – Certyfikacja
Odbycie kursu stanowi warunek przejścia do fazy certyfikacyjnej. Warunki uzyskanie certyfika-

tu coacha równowagi życia rodzinnego:
(1) Samodzielne przeprowadzenie i udokumentowanie w ramach praktyki 3 pełnych procesów 

coachingowych (łącznie ok. 40 h coachingu indywidualnego i grupowego oraz 12 godzin 
superwizji indywidualnej lub grupowej).

(2) Zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena praktyki umożliwia otrzymanie certyfikatu coacha 
równowagi życia rodzinnego (family balance coaching) 

(3) Przewiduje się budowanie możliwości rozwoju zawodowego oraz postępującej profesjona-
lizacji coachingu rodzinnego a tym samym przechodzenie do fazy V.

V. Faza rozwoju zawodowego
W tej fazie przewidziana jest możliwość dokonywania wyboru ścieżki rozwoju zawo-

dowego (specjalizacja) tj.
(1)  Wybór specjalizacji po osiągnięciu certyfikatu coacha równowagi życia rodzinnego w za-

-kresie pracy z określoną, specyficzną grupą odbiorców np. z osobami niepełnosprawnymi, 
osobami uzależnionymi, sportowcami, osobami pracującymi w więziennictwie, w wojsku, 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

(2) Ustawiczne dokształcanie zawodowe, aktualizacja wiedzy oraz wchodzenie na wyższe 
stopnie „wtajemniczenia” – jako superwizorów czy trenerów metody.

Kryteria wejściowe 
Zakłada się, że kurs certyfikacyjny na coacha rodzinnego oferowany będzie osobom dyspo-

nującym podstawowe przygotowanie merytoryczne oraz do-świadczenie zawodowe w obszarze 
pracy z ludźmi oraz wspierania rodzin. Kryteriami formalnymi przy przystąpieniu do kursu są:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (psychologia, pedagogika, praca socjalna i podobne), 
ewentualnie wyksztalcenie wyższe oraz udokumentowane formy dokształcające (studia po-
dyplomowe, kursy itp.) potwierdzające posiadanie przygotowanie w zakresie nauk społecz-
nych, metodologii badań społecznych, pracy z ludźmi, aktywności poradniczych;
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 • udokumentowane 12 miesięcy praktyki w bezpośredniej pracy z ludźmi (w tym rodzinami 
i dziećmi) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego. Kurs certyfikacyjny nie jest polecany 
osobom nie posiadającym doświadczenia zawodowego.

W procesie rekrutacji kandydaci składają dokumenty rekrutacyjne i uczestniczą w rozmowie 
kwalifikacyjnej, mającej na celu poznanie stopnia gotowości kandydata do pracy metodą coachin-
gu równowagi życia rodzinnego (family–balance–coaching). W świetle doświadczeń projektowych 
jako pożądane ocenić należy zapoznanie potencjalnych kandydatów z głównymi założeniami mo-
delu family–balance, w szczególności wyjaśnienie ewentualnych nieporozumień, oczekiwań oraz 
barier uczestnictwa.

W celu zapewnienia wyrównanego poziomu wiedzy uczestników rozpoczynających kurs pro-
ponuje się realizację wstępnej fazy szkoleniowej obejmującej kursy e-learningowe. Z ich realizacji 
mogą zwolnieni zostać ci kandydaci, którzy wykazują odpowiednio ukierunkowane wykształcenie. 
Planowane do odbycia moduły szkolenia wstępnego obejmują w szczególności podstawy:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • pracy socjalnej,
 • elementów filozofiii i antropologii,
 • modelów coachingu,
 • aksjologii,
 • wiedzy o rodzinie
 • prawno-organizacyjnych aspektów pracy i rozwoju zawodowego.

Przewiduje się konieczność zaliczenie kursów e-learningowych na poziomie 80%. Z realizacji 
zajęć w tej formule zwolnieni mogą być osoby posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

Kurs podstawowy
Podstawowym elementem kształcenia coachów jest propozycja wystandaryzowanego i ujed-

noliconego treściowo kursu w łącznym wymiarze 226 godzin zajęciowych. Cały kurs podstawowy 
realizowany jest w ramach 16 modułów kształcenia. Szkolenie powinno odbywać się w ramach 
dziennych sesji, przy czym najmniejszą i niepodzielną jednostką zajęciową jest 45 minut. Przewi-
dywana długość kursu wynosi ok. 3 miesięcy, przy czym przewiduje się możliwość realizacji zajęć 
w ramach 27–34 dni zajęciowych (w zależności od intensywności oraz potrzeb i możliwości grupy).

Tabela 1. Moduły kursowe oraz godzinowy wymiar zajęć

Lp. Nazwa modułu W Ćw. Suma

1 Podstawy wiedzy o coachingu: coaching i proces coachingowy – podejścia, techniki, 
metody

6 12 18

2 Czym jest family balance coaching? Założenia teoretyczne i koncepcyjne. 3 3 6

3 Podstawy wiedzy o rodzinie – perspektywy, ujęcia, podejścia 5 11 16

4 Rozpoznanie i diagnoza sytuacji rodzinnej i zawodowej w FBC – narzędzia, techniki, 
podejścia

4 16 20

5 Rodzina i praca w ujęciu systemowym 4 12 16

6 Komunikacja i relacje w rodzinie 4 12 16

7 Życie zawodowe i rozwój zawodowy z perspektywy indywidualno-osobowościowej 2 12 14

8 Zasoby rodzinne – identyfikacja i wykorzystanie 2 18 20

9 Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie 4 12 16

10 Konflikty w rodzinie i w pracy – konflikty między życiem rodzinnym i zawodowym 4 18 22

11 Struktura procesu family balance coaching 2 10 12

12 Kompetencje w równoważeniu życia rodzinnego i zawodowego 4 18 22

13 Grupa i procesy grupowe 2 6 8

14 Kim jest coach równowagi życia rodzinnego – etyka, postawa, wizja człowieka 2 4 6

15 Efekty i efektywność – ewaluacja family balance coaching 0 4 4

16 Family balance coaching – proces profesjonalizacji 2 8 10

 Razem (Suma) 50 176 226

Źródło: Opracowanie własne 

Szczegółowa tematyka kursu
Moduł 1: Podstawy wiedzy o coachingu: coaching i proces coachingowy – podejścia, 

techniki, metody (dzień szkoleniowy 1–2, 6 godzin wykładów, 12 godzin ćwiczeń)

Skrócony opis:
W ramach modułu odbywa się wprowadzenie słuchaczy w problematykę coachingu i jego teo-

retycznego, terminologicznego oraz koncepcyjnego umocowania. Zaprezentowane zostają istnie-
jące rozwiązania oraz podejścia, przedstawione różnice, trudności oraz granice i niebezpieczeń-
stwa stosowania coachingu. W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik 
szkolenia w zakresie coachingu wchodzą następujące zagadnienia: (1) Czym jest coaching, defi-
niowanie coachingu, rodzaje coachingu, (2) Rozwój coachingu- historia ewolucji tej formy wspar-
cia, (3) Teoretyczne i koncepcyjne podstawy coachingu wskazujące źródła tej formy wsparcia. (4) 
Coaching a inne formy poradnictwa i wsparcia wskazujący osadzenie coachingu w innych formach 
i podejściach oddziaływania, (5) Odbiorcy coachingu wskazujący docelowe grupy, których objęcie 
coachingiem daje największe efekty, (6) Coaching – trudności, bariery, ograniczenia wskazujący 
na ograniczenia podejścia coachingowego w kontekście efektywności innych form wsparcia, (7) 
Granice oddziaływań coachingowych, (8) Techniki i narzędzia w coachingu – znaczenie, przykłady 
zastosowań, (9) Główne podejścia coachingowe – szkoły, federacja, certyfikaty.
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Treści szczegółowe:
1. Czym jest coaching, definiowanie coachingu, rodzaje coachingu
2. Rozwój coachingu
3. Teoretyczne i koncepcyjne podstawy coachingu
4. Coaching a inne formy poradnictwa i wsparcia
5. Odbiorcy coachingu
6. Coaching – trudności, bariery, ograniczenia
7. Granice oddziaływań coachingowych
8. Techniki i narzędzia w coachingu – znaczenie, przykłady zastosowań
9. Główne podejścia coachingowe – szkoły, federacja, certyfikaty 

Moduł 2: Czym jest family balance coaching? Założenia teoretyczne i koncepcyjne
Dzień 3 (3 godziny mini-wykładu, 3 godzin ćwiczeń)

Skrócony opis:
W ramach modułu odbywa się prezentacja metody family balance coaching. Omówione zo-

stają założenia metody oraz ścieżka dochodzenia do nich. Podjęte zostają zagadnienia związane 
z coa-chingowym wsparciem rodzin (systemów rodzinnych) oraz zasygnalizowana problematyka 
równowagi i równoważenia życia rodzinnego. Wskazane zostają punkty styczne metodyki FBC 
z coachingiem rodzinnym oraz innymi formami oddziaływań coachingowych. Zajęcia mają charak-
ter mini wykładów wzbogaconych ćwiczeniami oraz studiami przypadków.

W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie family 
balance coaching wchodzą następujące zagadnienia: (1) Coachingowe wsparcie rodzin: założenia 
teoretyczne, doświadczenia praktyczne, efekty, (2) Problematyka życia zawodowego w coachingu 
rodzinnym: podejścia, problemy, doświadczenia, (3) Równowaga i równoważenie życia rodzinnego: 
modele myślowe, koncepcje, podejścia, (4) Równowaga życia rodzinnego a godzenie życia zawo-
dowego i rodzinnego, (5) Family Balance Coaching a rozwój rodzinny, (6) Odbiorcy i uczestnicy FBC.

Treści szczegółowe:
1. Coachingowe wsparcie rodzin: założenia teoretyczne, doświadczenia praktyczne, efekty
2. Problematyka życia zawodowego w coachingu rodzinnym: podejścia, problemy, doświadczenia
3. Równowaga i równoważenie życia rodzinnego: modele myślowe, koncepcje, podejścia
4. Równowaga życia rodzinnego a godzenie życia zawodowego i rodzinnego
5. Family Balance Coaching a rozwój rodzinny
6. Odbiorcy i uczestnicy FBC 

Moduł 3: Podstawy wiedzy o rodzinie – perspektywy, ujęcia, podejścia
Dzień 4 – 5 (5 godzin mini-wykładów, 11 godzin ćwiczeń)

Skrócony opis:
Moduł porządkuje interdyscyplinarną wiedzę słuchaczy na temat rodziny, rozwoju rodziny, 

współczesnych wyzwań dla rodzin. Poruszona zostaje problematyka definiowania rodziny. Za-pre-
zentowane zostają różne ujęcia oraz perspektywy postrzegania rodzin oraz rozumienia wsparcia 
rodziny. Omówiony zostaje cykl rozwoju rodziny oraz potencjalne trudności i wyzwania z tym zwią-
zane. Zajęcia mają każdorazowo charakter mini-wykładów prezentujących syntetycznie najważ-
niejsze tezy i treści (wraz z podaniem możliwości dalszych, pogłębionych dociekań) i stanowiących 
punkt wyjścia do ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych. Podczas zajęć uwspólniony zostaje sposób 
rozumienia rodziny z punktu widzenia metodyki FBC oraz wskazane zostaje rozłożenie akcentów 
podejścia FBC w kontekście szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat rodziny.

W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie per-
spektyw, ujęć i podejścia do rodziny obejmuje: (1) Rodzina dzisiaj: sposoby definiowania, zna-
czenie, podejścia, problemy, (2) Wybrane teorie rozumienia rodziny: jak porządkować rodzinną 
rzeczywistość, (3) Cykl rozwoju rodziny i jego założenia, (4) Funkcje rodziny, (5) Psychospołeczne 
interwencje w systemach rodzinnych.

Treści szczegółowe:
1. Rodzina dzisiaj: sposoby definiowania, znaczenie, podejścia, problemy
2. Wybrane teorie rozumienia rodziny: jak porządkować rodzinną rzeczywistość 
3. Cykl rozwoju rodziny i jego założenia
4. Funkcje rodziny
5. Psychospołeczne interwencje w systemach rodzinnych

Moduł 4:  Rozpoznanie i diagnoza sytuacji rodzinnej i zawodowej w FBC – narzędzia, 
techniki, podejścia

Dzień 5 (6, 4 godzin mini-wykładów, 16 godzin ćwiczeń/warsztatów)

Skrócony opis:
Moduł wprowadza w zagadnienia związane z rozpoznaniem sytuacji rodzinnej i zawodowej 

odbiorców FBC stanowi punkt wyjścia dla wszelkich podejmowanych działań. W ramach modułu 
podjęte zostają podstawowe zagadnienia z realizacją działań rozpoznawczych i diagnostycznych 
w rodzinie – przedstawione zostają centralne założenia psychospołecznej diagnozy rodziny, za-
prezentowane koncepcje, modele myślowe oraz podejścia pozwalające rozpoznać sytuację ana-
lizowanych rodzin. Zaprezentowane i omówione zostają wybrane narzędzia rozpoznania rodziny, 
funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania w rolach zawodowych oraz rozpoznania płaszczyzn 
konfliktów pomiędzy rodziną i pracą. Zaprezentowane zostają praktyczne doświadczenia dia-
gnostyczne związane z coachingowych wsparciem rodzin w kontekście aktywności diagnostycz-
nych. W ramach zajęć zaprezentowane zostają także wybrane podejścia diagnostyczne wyko-
rzystywane do ustalania relacji między życiem zawodowym a rodzinnym (zarówno w kontekście 
konfliktu jak i ubogacenia).
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W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie rozpo-
znania i diagnozy sytuacji rodzinnej obejmuje: (1) Rodzina w perspektywie diagnostycznej – pod-
stawy teoretyczne, podejścia i modele,(2) Rozpoznanie rodziny a proces interwencji coachingowej, 
(3) Modele linearne i cyrkularne, (4) Modele indywidualne oraz systemowe w diagnozie, (5) Rodzaje 
i źródła danych oraz ich zastosowanie, (6) Podejścia metodyczne: narzędzia, techniki, metody 
(wybrane narzędzia diagnostyczne, doświadczenia w kontekście coachingowego wsparcia rodzin, 
analiza przypadków – dobre praktyki).

Treści szczegółowe:
1. Rodzina w perspektywie diagnostycznej – podstawy teoretyczne, podejścia i modele,
2. Rozpoznanie rodziny a proces interwencji coachingowej
3. Modele linearne i cyrkularne
4. Diagnoza relacji praca – życie rodzinne: koncepcje, propozycje, techniki
5. Modele indywidualne oraz systemowe w diagnozie
6. Rodzaje i źródła danych oraz ich zastosowanie
7. Podejścia metodyczne: narzędzia, techniki, metody (wybrane narzędzia diagnostyczne, do-

świadczenia w kontekście coachingowego wsparcia rodzin, analiza przypadków – dobre 
praktyki)

Moduł 5: Rodzina i praca w ujęciu systemowym 
Dzień 7 – 8 (4 godziny mini-wykładów, 12 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Moduł wprowadza w zagadnienia związane z założeniami systemowego ujęcia rodziny (oraz 

pracy) jest warunkiem stosowania z powodzeniem podejścia FBC. W trakcie modułu słuchaczom 
zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia badań nad systemami rodzinnymi oraz teore-
tycznych modeli myślowych dotyczących systemowego ujęcia rodziny. Zaprezentowane i omó-
wione zostaną zasady systemowego rozumienia rodziny. Omówiona zostanie problematyka granic 
między systemami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz możliwości diagnostycznego oraz prak-
tycznego zastosowania systemowego rozumienia rodziny w coachingowym wsparciu rodzin. Słu-
chacze poznają i przetestują wybrane narzędzia i podejścia wpisujące się w ten nurt postrzegania 
i analizowania rodziny.

W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie syste-
mowego ujęcia rodziny obejmuje: (1) Założenie teorii systemowych, (2) Systemowe ujęcie rodziny 
– charakterystyka rodziny jako systemu, (3) Granice systemów – wewnętrzne i zewnętrzne, (4) Pra-
ca jako system – system pracy a system rodziny, (5) Samoświadomość roli/ról w systemie rodziny 
i pracy, (6) System wobec zmian – interwencje w systemach rodzinnych, (7) Wybrane narzędzia, 
techniki i metody pracy).

Treści szczegółowe:
1. Założenie teorii systemowych
2. Systemowe ujęcie rodziny – charakterystyka rodziny jako systemu
3. Granice systemów – wewnętrzne i zewnętrzne
4. Praca jako system – system pracy a system rodziny
5. Samoświadomość roli/ról w systemie rodziny i pracy 
6. System wobec zmian – interwencje w systemach rodzinnych
7. Wybrane narzędzia, techniki i metody pracy

Moduł 6: Komunikacja i relacje w rodzinie
Dzień 9 – 10 (Łącznie 4 godziny mini-wykładów, 12 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Komunikacja jest podstawowym narzędziem budowy relacji w rodzinie. W ujęciu systemowym 

rodziny to komunikacja jest kluczowym wymiarem budowania trwałej równowagi życia rodzinnego. 
W ramach modułu omówione i przećwiczone zostają zagadnienia właściwej komunikacji w rodzinie 
oraz pracy, szczególnie w kontekście budowania realizacji między obiema sferami funkcjonowania 
człowieka. Przedstawione i przećwiczone zostaną techniki i narzędzia wspierania i świadomego anali-
zowania komunikacji interpersonalnej oraz wybrane elementy komunikacji intrapersonalnej.W obszar 
podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie efektywnej i skutecz-
nej komunikacji i relacji w rodzinie: (1) Zasady skutecznej komunikacji, (2) Komunikaty werbalne, (3) 
Poza słowami – komunikacja niewerbalna, (4) Skuteczna komunikacja w rodzinie i pracy, (5) Wpływ 
społeczny w komunikacji interpersonalnej, (6) Błędy w komunikacji, (7)Przekonywanie i perswazja, 
(8) Różnice w komunikacji, (9) Asertywność – w zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi

Treści szczegółowe:
1. Zasady skutecznej komunikacji 

a) systemy porozumiewania się i sposoby ich rozpoznawania 
b) rodzaje i sposoby przetwarzania informacji 
c) rozpoznawania języka ciała w aspekcie komunikacji 
d) mówienie i słuchanie – podstawowe umiejętności komunikowania się

2. Komunikaty werbalne:
a) parafrazy
b) pytania otwarte
c) komunikaty empatyczne
d) pochwały

3. Poza słowami – komunikacja niewerbalna
4. Skuteczna komunikacja w rodzinie i pracy
5. Wpływ społeczny w komunikacji interpersonalnej
6. Błędy w komunikacji 
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7. Przekonywanie i perswazja
8. Różnice w komunikacji
9. Asertywność – w zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi

Moduł 7: Życie zawodowe i rozwój zawodowy z perspektywy indywidualno-osobo-
wościowej 

Dzień 11 – 12 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 12 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Rozwój zawodowy jednostki zaliczany jest tradycyjnie do najważniejszych obszarów pracy co-

achingowej. Sam termin „rozwój” najczęściej kojarzy się z pojęciem zmiany, z progresem, 
z przejściem od gorszej do lepszej jakości, czy też z powiększeniem się czegoś. W ramach 

modułu podjęte zostają zagadnienia związane z możliwością kierowania własnym rozwojem zawo-
dowym. Zaprezentowane zostają również ważne kwestie indywidualno-osobowościwych regula-
torów funkcjonowania w rolach zawodowych oraz rodzinnych.

W obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie syste-
mowego ujęcia w systemach zawodowych i funkcjonowania osobistego: (1) Rozwój zawodowy 
i funkcjonowanie w rolach zawodowych a osobowość, (2) Rozwój zawodowy a kariera zawodo-
wa, (3) Planowanie i wspieranie rozwoju zawodowego, (4) Rozwój zawodowy i życie zawodowe 
w kontekście różnic indywidualnych, (5) Poczucie własnej skuteczności w rolach zawodowych, (6) 
Aspiracje zawodowe a kariera zawodowa, (7)

Rozwój zawodowy a funkcjonowanie w rodzinie.

Treści szczegółowe:
1. Rozwój zawodowy i funkcjonowanie w rolach zawodowych a osobowość
2. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa
3. Planowanie i wspieranie rozwoju zawodowego
4. Rozwój zawodowy i życie zawodowe w kontekście różnic indywidualnych
5. Poczucie własnej skuteczności w rolach zawodowych
6. Aspiracje zawodowe a kariera zawodowa
7. Rozwój zawodowy a funkcjonowanie w rodzinie

Moduł 8: Zasoby rodzinne – identyfikacja i wykorzystanie
Dzień 13 – 15 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 18 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
W ramach modułu odbywa się prezentacja koncepcji zasobów rodzinnych, w tym charaktery-

styka pojęcia oraz jego praktycznego zastosowania w pracy z rodziną. W trakcie modułu słuchacze 
poznają elementy składowe zasobów rodzinnych, czyli wewnętrzne i zewnętrzne elementy środo-
wiska rodzinnego, które sprzyjającą rozwojowi jednostki i rodziny. Istotnym tematem poruszanym 

podczas modułu będzie klasyfikacja zasobów rodzinnych, a zatem zapoznanie uczestników z in-
dywidualnymi zasobami poszczególnych członków rodziny, systemowymi zasobami rodzinnymi, 
materialnymi zasobami rodziny jak i zewnętrznymi systemami wsparcia rodziny. Uczestnicy będą 
mogli poznać możliwości procesualnego wykorzystania zasobów rodzinnych w pracy z rodzina-
mi w kontekście odkrywania, wykorzystania, umacniania zasobów, a w ślad za tym pogłębiania 
samoświadomości członków rodziny na temat istnienia zasobów rodzinnych i możliwości ich 
wykorzystania w życiu codziennym. Część teoretyczna modułu zawierać będzie treści związane 
z teoretycznym zakorzenieniem terminu zasoby rodzinne w obszarze pedagogiki społecznej, pracy 
socjalnej, poradnictwa wychowawczego, diagnozy psychopedagogicznej.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie identy-
fikacji i wykorzystania zasobów rodzinnych obejmuje: (1) Czym są zasoby rodzinne? (2) Zasoby 
rodzinne a pojęcia bliskoznaczne, (3) Klasyfikacja zasobów rodzinnych, (4) Modele poradnictwa 
psychopedagogicznego opartego o koncepcję zasobów rodzinnych, (5) Narzędzia diagnozowania 
i wykorzystywania zasobów rodzinnych np. Linia życia rodziny, socjogram relacji rodzinnych, karta 
zasobów rodzinnych

Treści szczegółowe:
1. Czym są zasoby rodzinne?
2. Zasoby rodzinne a pojęcia bliskoznaczne
3. Klasyfikacja zasobów rodzinnych
4. Modele poradnictwa psychopedagogicznego opartego o koncepcję zasobów rodzinnych
5. Narzędzia diagnozowania i wykorzystywania zasobów rodzinnych np. Linia życia rodziny, 

socjogram relacji rodzinnych, karta zasobów rodzinnych

Moduł 9: Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie
Dzień 15 – 17 (Łącznie 4 godziny mini-wykładów, 12 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Umiejętność planowania i zarządzania procesem zmian należy do najważniejszych kom-
petencji coacha. W ramach modułu przewiduje się przekazanie wiedzy dotyczącej pro-
jektowania i wdrażania zmian ze szczególnym uwzględnianiem właściwości systemu 
rodzinnego oraz życia zawodowego w kontekście poszukiwania równowagi między ży-
ciem rodzinnym i zawodowym. Zmiany rozpatrywane zostają przy tym wielopoziomowo, 
odnosząc się do różnych płaszczyzn interwencji. W ramach modułu uczestnicy poznają 
narzędzia i techniki coachingowej pracy ze zmianą.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie za-
iany i zarządzania zmianą w rodzinie obejmuje: (1) Etapy zmian, (2) Skuteczne sposoby 
ustalania i oceny celów jako istotny element zmian, (3) Coaching wielopoziomowy jako 
strategia właściwego rozpoznawania skutków projektowanych zmian na poziomie : śro-
dowiska, zachowań, umiejętności, przekonań i wartości, poczucia tożsamości i identyfi-
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kacji, (4) Techniki korekty relacji interpersonalnych, (5) Podejście systemowe: dysocjacja 
i meta pozycja , (6) Techniki oparte o strategię meta mirror – wersja podstawowa, wersje 
zaawansowane

Treści szczegółowe:
1.  Etapy zmian
2. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów jako istotny element zmian
3. Coaching wielopoziomowy jako strategia właściwego rozpoznawania skutków projektowa-

nych zmian na poziomie : środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań i wartości, poczu-
cia tożsamości i identyfikacji

4. Techniki korekty relacji interpersonalnych 
5. Podejście systemowe: dysocjacja i meta pozycja 
6. Techniki oparte o strategię meta mirror – wersja podstawowa, wersje zaawansowane

Moduł 10: Konflikty w rodzinie i w pracy – konflikty między życiem rodzinnym i zawodowym
Dzień 18 – 20 (Łącznie 4 godziny mini-wykładów, 18 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Konflikty w rodzinie oraz pracy są ważnym elementem pracy coacha. W literaturze do-
minuje jednocześnie teza nt nieuchronnego konfliktu między życiem rodzinnym a pracą. 
Wyróżnia się przy tym 2 odrębne, ale powiązane ze sobą konflikty:(1) konflikt praca–ro-
dzina (PR) (wymagania związane z funkcjonowaniem zawodowym utrudniają wypełnianie 
roli związanej z życiem rodzinnym) oraz (2) konflikt rodzina–praca (RP) gdy obowiązki 
rodzinne utrudniają realizację roli zawodowej. W kontekście poszukiwania równowagi 
między życiem zawodowym i rodzinnym szczególnego znaczenia nabiera przy tym kon-
fliktowe ujęcie relacji rodzina (życie osobiste) – praca (życie zawodowe). W ramach mo-
dułu omówione zostają zarówno najważniejsze zagadnienia dotyczące konfliktów oraz 
ich rozwiązywania w odniesieniu do rodzinnym i pracy, lecz przedmiotem zainteresowa-
nia stają się również kluczowe, znane z literatury wyznaczniki konfliktu między dwiema 
(rodzina i praca) najważniejszymi sferami funkcjonowania człowieka – czas, obciążenia 
psychiczne/stres oraz działania/role.
Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie 
konfliktów w rodzinie oraz napięć pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym obejmuje: 
(1) Konflikty w rodzinie oraz pracy i ich źródła oraz mechanizmy powstawania konfliktów, 
(2) Komunikacja i relacje a konflikty – komunikacja bez przemocy, (3) Podejścia i techniki 
mediacyjne w coachingu, (4) Modele rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz pracy, (5) 
Granice coachingu rodzinnego wobec konfliktów w rodzinie i pracy, (6) Konflikty między 
życiem zawodowym i rodzinnym: wymiary, rozumienie, znaczenie.

Treści szczegółowe:
1.  Konflikty w rodzinie oraz pracy i ich źródła oraz mechanizmy powstawania konfliktów
2. Komunikacja i relacje a konflikty – komunikacja bez przemocy
3. Podejścia i techniki mediacyjne w coachingu 
4. Modele rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz pracy
5. Granice coachingu rodzinnego wobec konfliktów w rodzinie i pracy
6. Konflikty między życiem zawodowym i rodzinnym: wymiary, rozumienie, znaczenie

Moduł 11: Struktura procesu family balance coaching
Dzień 21 – 22 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 10 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
W ramach modułu omówiona zostaje szczegółowa struktura procesu family balance co-
aching. Szkolący poznają założenia i fazy całego procesu jak również strukturę/układ 
poszczególnych sesji. Omówione zostają sposoby przechodzenia do poszczególnych 
sesji jako również oczekiwane efekty cząstkowe w odniesieniu do poszczególnych faz 
procesu.
Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie 
struktury procesu family balance coaching obejmuje: (1) Fazy family balance coaching, 
(2) Układ, cele i założenia poszczególnych sesji, (3) Scenariusz sesji oraz proponowane 
instrumenty, (4) Sztywność i elastyczność procesu FBC. 

Proces realizowany w ramach Family balance coaching stwarza solidne podstawy do 
holistycz-nego podejścia w ramach trzech systemów funkcjonowania klienta. Koncen-
tracja na rozwoju i wykorzystaniu kompetencji mających istotnych w równoważeniu ży-
cia rodzinnego z zawodo-wym gwarantują skuteczność podejmowanych oddziaływań 
oraz efektywność całego procesu.
Sam proces bezpośredniej interwencji coachingowej w fazach 1–3 obejmuje ograniczo-
ny czaso-wo plan oddziaływań w okresie 3–4 miesięcy, podczas którego przewidziane 
jest 8–10 sesji coa-chingowych. Dodatkowo, po 2–4 miesiącach rekomendowane jest 
przeprowadzenie sesji dodat-kowej, której celem jest rozwój i wzmacnianie kompetencji 
samoregulacyjnych w zakresie rów-noważenia życia rodzinnego i zawodowego.
Podstawową formą sesji coachingowych są indywidualne spotkania z coachem w wy-
miarze 60 – 90 minut. Włączenie do sesji coachingowych dodatkowej osoby (męża / 
żony, partnera / part-nerki) i przeprowadzenie sesji grupowych jest rekomendowane po-
nieważ zwiększa efektyw-ność i skuteczność procesu. Warunkiem jest gotowość i zgoda 
obu stron do uczestniczenia we wspólnej sesji Family balance coaching.
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Struktura wypracowanego procesu Family balance coaching przewiduje 4 fazy oddziaływań:
(1) faza przygotowania
(2) faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych
(3) faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego
(4) faza poprocesowa – rozwój i wzmacnianie samoregulacji w zakresie równoważenia życia 

rodzinnego i zawodowego

Treści szczegółowe:
1. Fazy family balance coaching: 

(1)  faza przygotowania, 
(2)  faza identyfikacji i wdrożenia celów cząstkowych, 
(3)  faza zamknięcia procesu coachingowego, 
(4)  faza poprocesowa

2. Układ, cele i założenia poszczególnych sesji
3. Scenariusz sesji oraz proponowane instrumenty
4. Sztywność i elastyczność procesu FBC

Moduł 12: Kompetencje w równoważeniu życia rodzinnego i zawodowego
Dzień 23 – 25 (Łącznie 4 godziny mini-wykładów, 18 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
W ramach modułu omówione zostaje jedno z podstawowych założeń koncepcji FBC jakim 

jest dynamiczne ujęcie relacji między życiem rodzinnym i zawodowym. Poszukiwana równowa-
ga praca-rodzina nie może być zatem rozumiana w kategoriach statycznych, lecz rozpatrywana 
jako aktywny proces, umiejętność/kompetencja którą można wspierać/nabywać/szkolić. W tym 
kontekście moduł ten prezentuje najważniejsze obszary kompetencji pozwalających na uzyskanie 
równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym oraz możliwości ich świadomego rozpoznania 
i wsparcia w trakcie procesu coachingowego.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie kompe-
tencji w równoważeniu życia rodzinne i zawodowego obejmuje: (1) Kompetencje i obszary kompe-
tencyjne – zbliżenie definicyjne, (2) Kompetencje równoważenia życia rodzinnego i zawodowego, 
(3) Kompetencje procesowe i systemowe, (4) Kompetencje osobiste, (5) Kompetencje społeczne, 
(6) Jak badać i rozwijać kompetencje?

Treści szczegółowe:
1. Kompetencje i obszary kompetencyjne – zbliżenie definicyjne
2. Kompetencje równoważenia życia rodzinnego i zawodowego 
3. Kompetencje procesowe i systemowe
4. Kompetencje osobiste
5. Kompetencje społeczne
6. Jak badać i rozwijać kompetencje?

Moduł 13: Grupa i procesy grupowe
Dzień 26 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 6 godzin ćwiczeń i warsztatów)
Skrócony opis:
W ramach modułu rozpoznane zostają właściwości i znaczenie procesów grupowych w kon-

tekście możliwości aktywnego równoważenia życia rodzinnego i zawodowego. Przedstawiona zo-
staje charakterystyka małych grup oraz przećwiczone ważne elementy tworzenia i funkcjonowania 
grup. Porównane zostaje funkcjonowanie w ramach grup i wykonywania zadań grupowych w sys-
temie rodzinnym i kontekście zawodowym.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie kompe-
tencji w równoważeniu życia rodzinne i zawodowego obejmuje: (1) Rodzina jako grupa i jej cha-
rakterystyka, (2) Grupa i procesy grupowe w pracy, (3) Zbliżenia definicyjne: grupy społeczne i ich 
charakterystyka, (4) Formowanie się grupy oraz struktura grup, (5) Procesy grupowe i dynamika 
grupy, rytuały grupowe, (6) Spójność i elastyczność grupy: relacje interpersonalne a wykonywanie 
zadań, wykonywania zadań w rodzinie, (7) Role grupowe a komunikacja w grupie, (8) Rodzina jako 
grupa społeczna – procesy grupowe w rodzinie

Treści szczegółowe:
1. Rodzina jako grupa i jej charakterystyka
2. Grupa i procesy grupowe w pracy
3. Zbliżenia definicyjne: grupy społeczne i ich charakterystyka
4. Formowanie się grupy oraz struktura grup 
5. Procesy grupowe i dynamika grupy, rytuały grupowe
6. Spójność i elastyczność grupy: relacje interpersonalne a wykonywanie zadań, wykonywania 

zadań w rodzinie
7. Role grupowe a komunikacja w grupie
8. Rodzina jako grupa społeczna – procesy grupowe w rodzinie

Moduł 14: Kim jest coach równowagi życia rodzinnego – etyka, postawa, wizja człowieka
Dzień 27 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 4 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
W ramach niniejszego modułu przedstawiona i przećwiczona zostaje wizja etycznego postę-

powania FBC. W ramach analizy przypadków zaprezentowane zostają dylematy etyczne i moralne 
coachingu równowagi życia rodzinnego, ćwiczona postawa refleksyjnego oraz profesjonalnego 
podejścia do własnego działania oraz odpowiedzialności za nie.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie etyki, po-
stawy, wizji coacha obejmuje: (1) Etyka w pracy coacha FBC, (2) Rodzina jako wartość, (3) Wi-
zja człowieka i rodziny, (4) Granice coachingu równowagi życia rodzinnego, (5) Postawa i kodeks 
etyczny coacha FBC, (6) Rozwój osobisty i zawodowy coacha FBC



216 Family Balance Coaching – program kształcenia i rozwoju zawodowego coacha Family Balance Coaching – program kształcenia i rozwoju zawodowego coacha 217

Treści szczegółowe:
1. Etyka w pracy coacha FBC
2. Rodzina jako wartość 
3. Wizja człowieka i rodziny
4. Granice coachingu równowagi życia rodzinnego
5. Postawa i kodeks etyczny coacha FBC
6. Rozwój osobisty i zawodowy coacha FBC

Moduł 15: Efekty i efektywność – ewaluacja family balance coaching
Dzień 28 (Łącznie 4 godziny warsztatowo–ćwiczeniowe)

Skrócony opis:
W literaturze można znaleźć wiele definicji ewaluacji, podkreślających różne aspekty same-

go procesu ewaluacji, uwypuklających jej zróżnicowane cele czy też odmienne kryteria same-
go momentu oceny. Najszerzej ujmując, ewaluacja to systematyczne badanie oceniające jakość 
i wartość podejmowanych działań. W odniesieniu do coachingu oznacza to jednak konieczność 
wyodrębnienia całego szeregu zagadnień szczegółowych, z których najczęściej i najgłośniej mówi 
się o efektach i efektywności coachingu.

Opracowania dotyczące możliwości i ograniczeń badania efektywności/skuteczności postępo-
wań coachingowych spotykane są coraz częściej. Przegląd i systematykę tego typu podejść znaj-
dziemy np. u J. Surzykiewicza (2013), gdzie w sposób krytyczny podejmowana jest tematyka po-
wiązania praktyki działania z naukową refleksją nad możliwościami sprawdzania jej efektów (w tym 
tzw. coachingu opartego na dowodach). Do podstawowych metod badania należy w tym wypadku 
porównanie grup/osób coachowanych z takimi, którzy w coachingu nie uczestniczyli (przy wyko-
rzystaniu uznanych technik grup badanych i kontrolnych, znanych z planów eksperymentalnych).

O ile naukowe badanie, czy też ewaluacja, coachingu ma na celu ni tylko ustalenie jego efek-
tów, ale także m.in. opis, rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów działania, to ewaluacja sto-
sowana w coachingu (procesie coachingowym) prowadzić ma do zrozumienia dokonujących się 
zmian i wykorzystania ich w trakcie pracy coachingowej. Coacha zatem nie tyle interesuje nauko-
wa ewaluacja coachingu, co wykorzystanie ewaluacji w prowadzonym procesie coachingowym, 
w kontekście analizy podejmowanych interwencji i aktywności.

Badanie wartości podejmowanych interwencji coachingowych uwzględniać musi płaszczyzny, 
na jakich dokonuje się zmiana. Wielokrotnie podkreśla się, że zmiana spowodowana coachingiem 
może następować na płaszczyźnie akcjonalnej/behawioralnej (zachowania), afektywnej (emocje) 
oraz poznawczej (myślenie). Metodyka FBC zakłada, że wzrost kompetencji równoważenia życia 
rodzinnego i zawodowego wymaga zmian w tych 3 płaszczyznach. Jednak najpopularniejszym, 
a jednocześnie najprostszym sposobem oceny efektywności jest określenie zmian na poziomie 
zachowań. Upraszczając możemy powiedzieć, że jeżeli dane zachowanie uległo zmianie, wystąpi-
ło lub zostało wyeliminowane (w zależności od oczekiwań klienta czy organizacji) wtedy cel został 
osiągnięty. Oczywiście ważne jest jeszcze nasilenie danego zachowania, kiedy mówimy o sytuacji, 
gdy miało się pojawić. Kluczową dla praktyki działania coacha jest informacja zwrotna pozwalająca 
na oszacowanie skuteczności oraz efektywności podejmowanych działań. 

Założeniem metody FBC jest stałe dążenie do badania efektów i efektywności podejmowanych 
działań. Wymaga to przekazania przyszłym coachom podstawowej wiedzy z zakresu możliwości ba-
dania i analizowania efektów realizowanej interwencji coachingowej. W ramach modułu słuchacze 
poznają założenia FBC w odniesieniu do terminologii prowadzenia ewaluacji działań, pomiaru oraz in-
terpretowania efektów coachingu a także ich wykorzystania w pracy. Wykorzystane zostaną doświad-
czenia praktyczne z określaniem efektywności oddziaływań coachingowych w systemach rodzinnych.

Obszar podstawowej wiedzy jaką powinien posiadać uczestnik szkolenia w zakresie ewaluacji 
procesów family balance coaching obejmuje: (1) Zbliżenia pojęciowe – ewaluacja procesu i osoby, 
(2) Efekty FBC – równowaga systemu rodzinnego na wewnątrz i zewnątrz, (3) Wartościujący cha-
rakter ewaluacji coachingu – co jest dobre, co nie. (4)

Jak szacować efekty coachingu – wymiary, kryteria, wskaźniki, (5)Jak wykorzystywać ewaluacje?

Treści szczegółowe:
1. Zbliżenia pojęciowe – ewaluacja procesu i osoby
2. Efekty FBC – równowaga systemu rodzinnego na wewnątrz i zewnątrz
3. Wartościujący charakter ewaluacji coachingu – co jest dobre, co nie
4. Jak szacować efekty coachingu – wymiary, kryteria, wskaźniki
5. Jak wykorzystywać ewaluacje?

Moduł 16: Family balance coaching – proces profesjonalizacji
Dzień 29–30 (Łącznie 2 godziny mini-wykładów, 8 godzin ćwiczeń i warsztatów)

Skrócony opis:
Profesjonalizacja rozumiana jest zawsze jako proces, którego efekt pozostaje otwarty. Rozwa-

żania nad efektami procesów profesjonalizacyjnych obejmują zagadnienia związane z autonomią 
decyzyjną grup zawodowych i profesji. W szczególności obejmują one 3 ważne aspekty szczegó-
łowe, których dookreślenie częściowo dokonane zostaje w trakcie zajęć. Są to:

 • kontrola nad procesami kwalifikacyjnymi, kształceniowymi oraz dokształceniowymi (ramy or-
ganizacyjne, treściowe, warunki wstępne, organizacja kształcenia, praktyki i staże),

 • kontrola rynkowa, obejmująca zagadnienia związane z uprawnieniami do wykonywania okre-
ślonych czynności czy usług oraz

 • kontrola nad sposobem i warunkami wykonywania określonych usług i czynności, obejmu-
jąca m.in. sposoby definiowania usług, organizacje usług, zapewnienie jakości usług oraz 
sposoby ich oceniania i wartościowania. 

Ostatni moduł szkoleniowy odnosi się do zagadnień szeroko rozumianej profesjonalizacji me-
tody FBC oraz funkcjonowania rynkowego i zawodowego coacha. Problematyka ta rozpatrywana 
jest z wykorzystanie 3 równych wymiarów profesjonalizacji: (1) wymiaru kwalifikacji zawodowych, 
odnoszącego się do perspektywy indywidualnej, (2) wymiaru tożsamości zawodowej, odnoszący 
się do perspektywy grupowej oraz (3) wymiar konfliktów międzygrupowych związanych z zakre-
sem odpowiedzialności, odnoszący się płaszczyzny czynnościowej (zadaniowej), w tym możliwo-
ści nakreślenie autonomicznego obszaru odpowiedzialnych działań, w szczególności wyodrębnie-
nia go i rozgraniczenia od aktywności innych grup zawodowych. W kontekście tej problematyki 
omówione zostają zagadnienia związane z kształceniem i rozwojem zawodowym coacha FBC.
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Treści szczegółowe:
1. Procesy profesjonalizacyjne – rozumienie i znaczenie
2. Warunki powodzenia procesów profesjonalizacyjnych
3. Wymiary procesów profesjonalizacyjnych: kwalifikacje zawodowe, tożsamość zawodowa, 

konflikty międzygrupowe
4. Studia przypadków
5. Rozwój zawodowy coacha FBC
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