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Czas pracy oparty na zaufaniu i innowacje: wyniki badania przeprowadzonego z 

wykorzystaniem danych na poziomie przedsiębiorstwa. 

 

Organizacja pracy zmieniła się drastycznie w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. 

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach stało się bardziej zdecentralizowane i płaskie, 

pracownicy nie skupiają się już tylko na jednym zadaniu, ale są zazwyczaj zaangażowani w 

wiele różnych działań, a sztywna organizacja czasu pracy została w wielu firmach zniesiona. 

Niniejszy artykuł odnosi się właśnie do tej ostatniej kwestii. Faktycznie, w połowie lat 80. 

elastyczna organizacja czasu pracy stała się atrakcyjną możliwością zarządzania zasobami 

ludzkimi dla wielu firm na świecie. Autorzy badają, czy wprowadzenie czasu pracy opartego na 

zaufaniu jest związane z późniejszymi innowacyjnymi działaniami firmy. Cechą wyróżniającą 

ten rodzaj organizacji jest fakt, iż pracodawca nie kontroluje czasu pracy pracownika a 

ostateczny wynik jego działań. W badaniu wykorzystano zestaw danych panelowych 

pochodzących z niemieckich przedsiębiorstw i użyto techniki statystycznego wpływu netto 

zmiennej niezależnej na zmienną zależną (ang. propensity score matching – PSM), która wzięła 

pod uwagę tylko te firmy, które początkowo nie stosowały czasu pracy opartego na zaufaniu. 

Wyniki badania pokazują, że w organizacjach, które przyjęły oferowanie umów obejmujących 

ten rodzaj godzin pracy prawdopodobieństwo ulepszenia wytwarzanych przez nie produktów 

wzrasta od 12 do 15%, a prawdopodobieństwo rozpoczęcia procesu wprowadzania innowacji 

zwiększa się o 3 do 7%. Wyniki badania nie zmieniają się nawet jeśli weźmie się pod uwagę 

inny rodzaj elastycznej organizacji czasu pracy, a mianowicie konta czasu pracy. W ten sposób, 

pozytywny związek pomiędzy wprowadzeniem czasu pracy opartego na zaufaniu a 

innowacyjnością wydaje się być napędzany poprzez stopień kontroli i samozarządzanie, jakie 

posiadają pracownicy w stosunku do własnego czasu pracy nie zaś tylko poprzez przyzwolenie 

na elastyczne godziny pracy.  


