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Zarząd Krajowy na podstawie art.4, art.6, art.7.1 oraz art.8 w związku z art. 28 ustawy 

z dnia 29 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1881), zgłasza do 

Kierownictwa KAS wniosek o wprowadzenie na stale do Naszej kultury organizacyjnej akcji 

„Dwie godziny dla rodziny”. W związku z tym, że „Dzień Rodziny” przypada w niedzielę 15 

maja, proponujemy by pracownikom i funkcjonariuszom KAS umożliwić skrócenie 

czasu/służby w dniu 13 lub 16 maja 2022 r. 

Na wstępie należy zauważyć, że obecnie polityka Naszego rządu bardzo mocno stawia 

na wszelkiego rodzaju inicjatywy prorodzinne. Świadczy o tym fakt, że akcja przebiega pod 

patronatem Pierwszej Damy, Pani Agata Kornhauser-Duda. Akcja uzyskała również poparcie 

ONZ. Tak więc danie możliwości pracownikom i funkcjonariuszom KAS-u możliwości bycia 

dłużej ze swoimi bliskimi idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy zarządzania ludźmi. 

Jednym słowem Rodzina to podstawa. 

Świadczą o tym także badania, według których w Polsce ponad 50% osób pracujących 

uważa, że ich środowisko pracy nie sprzyja integracji życia zawodowego i prywatnego 

(Badanie IESE, Fundacji Liderek Biznesu i Fundacji Humanites, 2015). Z kolei badania 

Instytutu Gallupa pokazują, że efektywność osób zadowolonych z życia rodzinnego jest 

wyższa o przynajmniej 20%, a absencja w pracy niższa o blisko 40%. Według sondażu CBOS, 

Polacy pod koniec 2015 roku deklarowali, że źródłem największej satysfakcji są dla nich 

dzieci (92%), związki (89%) oraz relacje z ludźmi (82%). 

Te dwie godziny to symboliczny gest, którego pracodawca nie odczuje, ponieważ i tak 

osoby zatrudnione w KAS „oddadzą je” w ciągu roku. Według badań Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) statystyczny Polak pracuje aż 1929 godzin rocznie, zajmując 

trzecie miejsce wśród przebadanych narodów. Pandemia i praca zdalna spowodowała, że 

jesteśmy przemęczeni, co wpływa na nasz stan psychiczny, fizyczny i motywację do pracy i 

życia. Obecnie w Polsce pracuje się dziennie średnio 3 godziny więcej niż wczesniej. Brakuje 

higieny pracy. Według najnowszego raportu Instytutu Humanites, aż 79 proc. pracowników 

ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych. 
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Reasumując, projekt Dwie Godziny dla Rodziny", ma na celu zwrócenie uwagi 

pracodawców na korzyści z tworzenia kultury pracy wspierającej pracowników i ich rodziny 

w budowaniu dobrych i trwałych więzi oraz w łączeniu ich ról zawodowych i prywatnych. 

Celem jest również przywracanie radości z dobrej rozmowy i pokazywanie związku pomiędzy 

dobrą kultury zatrudnienia, a motywacją i zaangażowaniem ludzi do życia i do pracy. Firma 

nie może rozliczać pracowników tylko z efektywności, bo tak mierzy się działanie maszyn. 

Mimo zbyt dużej ilości czasu poświęcanego pracy w Polsce rodzina cały czas jest 

wielką wartością, uważamy, że nowocześni pracodawcy, do których aspiruje KAS powinny 

takie wartości wspierać.  

Wierzymy, że Kierownictwo KAS-u doskonale zdaje sobie z tego sprawę, iż dbanie o 

dobrostan swoich ludzi nie jest czymś dodatkowym, lecz stało się koniecznością. W zeszłym 

roku w akcji wzięło udział ponad 500 firm.  Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze specyfiki 

Naszej pracy i służby. Niemniej przy dobrej woli można zapewniając ciągłość działania 

jednostek KAS, a jednocześnie wspierać swoich pracowników i funkcjonariuszy w pogłębianiu 

relacji rodzinnych. 

 

O podjętych decyzjach w przytoczonych obszarach proszę o informację na adres 

robert.sadowski@mf.gov.pl 
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