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 Szanowni Państwo!

Zachęcam do lektury podręcznika dla pracodawców 
i osób przebywających na urlopach wychowawczych, 
który powstał w ramach projektu „Rodzic-Pracownik 
– rozwój zawodowy osób przebywających na urlopach 
wychowawczych”. 

Ten nietypowy podręcznik, na przykładzie głównej 
bohaterki, Pani Katarzyny, prezentuje wady i zalety zwią-
zane z Elastycznymi Formami Zatrudnienia oraz umoż-
liwia zapoznanie się z rozwiązaniami pozwalającymi na 
godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych. 

Nasz rynek pracy jest bardzo dynamiczny, wymusza to również zmiany w spo-
sobach zatrudniania pracowników, dlatego warto znać swoje prawa w tym zakresie. 
Mam nadzieję, że stosowanie Elastycznych Form Zatrudnienia pomoże wszystkim 
zainteresowanym pogodzić obowiązki pracownicze i zawodowe.

 Piotr Borys 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 



 Szanowni Państwo!

Z dużą radością przekazujemy do rąk czytelników 
niestandardowy podręcznik dotyczący sytuacji osób, 
które opiekują się innymi ludźmi. Na konkretnym przy-
kładzie pokazujemy sytuacje codzienne, w jakich młode 
matki muszą radzić sobie dokonując wyborów: dziecko 
lub praca. Chcemy wyraźnie pokazać, że ich świat nie 
musi być ograniczony ponieważ istnieje szereg ułatwień, 
które mogą złagodzić wspomniane dylematy. Współczes-
ne rozwiązania technologiczne i prawne pozwalają na 
godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych.

W książce znajdziecie Państwo historię sympatycznej Katarzyny, dalej słownik 
pojęć, wzory umów o pracę. Wszystkie zawarte informacje pozwolą spojrzeć na pra-
ce osób, które opiekują się innymi w sposób bardziej przyjazny. Elastyczne Formy 
Zatrudnienia rozwijają się dynamicznie, z dużą korzyścią dla pracodawców i pra-
cowników, w tej sprawie nie ma przegranych, każdy może wygrać. 

Wszyscy pracodawcy znają zasady konieczności nastawienia na klienta i zwią-
zanej z tym elastyczności zwanej elastycznością zewnętrzną.

Zachęcamy pracodawców do zwracania uwagi na elastyczność wewnętrzną, czy-
li sposoby traktowania i zatrudniania pracowników. 

Pracownikom pokazujemy, jakie korzyści i zagrożenia niosą Elastyczne Formy 
Zatrudnienia. Wszyscy, aby móc je stosować, muszą je najpierw poznać. Serdecznie 
zachęcam do lektury przygód Katarzyny Fiołek.

      dr Robert Kropiwnicki
 Prezes Zarządu

 Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 
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I

Mój dom i rodzina 
są najważniejsze

Podeszłam na palcach do wieszaka, wyjęłam z torebki kartkę i wsunęłam do 
kieszeni pidżamy. Stałam jeszcze chwilę w przedpokoju i nasłuchiwałam odde-
chów, jak pielęgniarka na dyżurze, która sprawdza, czy wszyscy pacjenci jeszcze 
żyją. Najgorsze jest to, że to nie on chrapie najgłośniej, ale cioteczka. Niestety, on 
nawet chrapać porządnie nie umie tak, jak chrapią prawdziwi faceci. No cóż, są 
ludzie, którym nic nie pomoże, nawet święcona woda, jak mawia cioteczka. 

Kiedy upewniłam się, że śpią, włożyłam na stopy kapcie i podreptałam ci-
chutko do przedpokoju. Uklękłam na kolana i zza brązowych segmentów na wy-
soki połysk – zakupionych przez świętej pamięci wuja – a ściany, z trudem wy-
jęłam mały zgnieciony pakuneczek. Rozejrzałam się nerwowo dookoła, chociaż 
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wiedziałam, że wszyscy śpią i wsunęłam go szybciutko do kieszeni pidżamy, po 
czym zajęłam się wyłuskiwaniem drugiego, mniejszego, tkwił on niestety dalej, 
machałam palcami i kiedy już byłam blisko uchwycenia, nieopatrznie popchnę-
łam je do przodu. Cholera jasna, dłonie mi przytyły, czy co? Spojrzałam na swoje 
dłonie z niedowierzaniem, po czym wsunęłam ponownie rękę za szafę, z naiwną 
nadzieją, że tym razem się uda, ale, niestety, ledwie koniuszkami palców poła-
skotałam moje cudowne pudełeczko. 

– To nie tragedia – pomyślałam – przecież w kuchni na pewno coś znajdę.
Weszłam do kuchni, zapaliłam maleńkie światełko przy wywietrzniku i za-

częłam przeszukiwać szafki. Kasza..., kasza..., kaszka.., mąka, cukier, proszek 
do pieczenia, cukier waniliowy, pieprz ziołowy, pieprz czarny mielony, pieprz 
czarny ziarnisty, pieprz – trzy rodzaje, mieszanka pieprzy, pieprz czerwony, sól, 
curry, kurkuma, kakao, herbata czarna, herbata zielona, herbata Tetley, kawa 
sypana, kawa rozpuszczalna, maggi, i dalej, dalej garnki, patelnie teflonowe, 
patelnia na jajka, patelnia płaska do naleśników, kubek z misiem, wek, kubek z 
imieniem, kubek z Tshibo, kubek Nesca, kubek Tetley. Usiadłam na taborecie i 
patrzyłam we wnętrza pootwieranych szafek, jak w brzuch wieloryba, a z każdej 
półki patrzyła na mnie jakaś rzecz i tylko kilka z nich było mi jakoś dziwnie 
znajomych, a reszta obca i zimna.

– Cholera jasna, czy mnie to wszystko jest naprawdę potrzebne – dreszcz 
przebiegł mi po ciele. 

Sięgnęłam do kieszeni pidżamy i wyjęłam wełniane skarpety poprzecierane 
na piętach, ale jeszcze bez dziur. Zawsze mam je przy sobie, czasem nawet w nich 
śpię. No i co z tego, śpię, bo jest mi zimno, kiedyś nie marzłam, kiedyś spałam 
w koronkowej, enerdowskiej haleczce z dederonu ze sztuczną wyblakłą różową 
koronką przy dekolcie i na dole. Koronka była z jakiegoś sztywnego materiału 
i potem piekły mnie uda i piersi, ale nie miało to wtedy znaczenia – i zimy były 
jakieś cieplejsze, nie to co teraz. Teraz śpię we flanelowej enerdowskiej pidżamie 
po wuju, którą dała mi cioteczka Pola, i nie dlatego, że mnie nie stać na inną, ale 
że trudno teraz kupić porządną flanelę. Kiedyś kupiłam dlatego kilka chińskich 
piżamek tanio, niestety tanio, sobie i dzieciom. Dzieci zdążyły trochę w nich 
pospać i szybko wyrosły, więc nie było żal, a moją zostawiłam, może się przyda 
do szpitala – jak mawia ciocia Pola. Zawsze trzeba mieć na podorędziu ładny 
szlafrok, kapcie i nowe majtki – mówi ciocia Pola i ma to wszystko spakowane 
w reklamówce z Lidla, w szafie obok sukienki. A sukienka nie jest do szpitala. 
Sukienka jest na pogrzeb. Czasem ciocia Pola bierze mnie za rękę, prowadzi do 
swojego pokoju i powtarza, że w tej sukience mam ją pochować. Robi to, niestety, 
coraz częściej i z coraz większym namaszczeniem. A ja mówię tylko „Dobrze cio-
ciu”, choć wiem, że ta sukienka już dawno jest na nią za ciasna. Uszyła ją przecież 
na pogrzeb wujka i to na długo przed jego śmiercią, ale skąd miała wiedzieć, że 
wujek umrze sześć lat po uszyciu tej sukienki. Kiedy wujek sprzedał swoje dwie 
działki warzywne, które miał jeszcze ze starych dobrych peerelowskich czasów, 
to cioteczka Pola stwierdziła, że ten gest świadczy o zbliżającej się śmierci. Bo 
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wszyscy tak robią, z dziada pradziada oddają ziemię, kiedy ma nadejść śmierć. 
Ale wujek sprzedał działki, zabrał ciotkę i pojechali do Wadowic, a potem do Za-
kopanego, a potem wrócili i wujek był bardzo zadowolony, tak bardzo, że śmierć 
nawet nie myślała, żeby przyjść po niego.

– A ty co robisz o tej porze – jego głos wmurował mnie w taboret na którym 
siedziałam. Rozczochrany, jak zwykle bez pidżamy, porusza się bezszelestnie, 
jak duch – mój prześladowca. Oniemiałam. Spojrzał na pootwierane szafki i na 
mnie. Znów na szafki i znów na mnie – Kasieńko, porządki o tej porze – patrzył 
na mnie z politowaniem. 

„Uff”-  odetchnęłam, 
– Choć już spać, już druga, przecież to może poczekać – przytulił moją twarz 

do swojego gołego brzucha.
Nawet włosów na klacie nie ma porządnych, co za facet.
– Idź, ja już idę – wybełkotałam.
– Nie pójdę bez Ciebie – podsunął taboret i usiadł obok. Jaki milutki. A kiedy 

spał wieczorem, a ja bawiłam małego, prałam, zmywałam gary i piekłam tę cho-
lerną karpatkę, to chrapał w najlepsze, no to teraz może siedzieć. 

– Chodź! Pozamykaj te szafki i chodź, porządki zrobisz jutro – wstał i trzymał 
mnie za rękę. 

Ale się nasiedział, twardziel, ale nie uda mi się go spławić, to pewne. Wsta-
łam, pozamykałam szafki, kiedy on stał oparty o futrynę i cały czas myślałam 
o tym, gdzie schować to, co mam w kieszeni. Jak mnie teraz obejmie, to wszyst-
ko się wyda. 

– Idź kochanie do łóżka, ja też już idę.
Ale on stał oparty i nawet już nic nie mówił, tylko z zamkniętymi oczami 

kiwał głową, podobnie jak wtedy, kiedy jest pijany. Minęłam go bezszelestnie 
i weszłam do łazienki. Wyjęłam zawiniątko z kieszeni i kiedy już miałam je 
włożyć pomiędzy brudne ubrania dzieci, wtedy otworzyły się za mną drzwi. Na 
szczęście stałam bokiem i wsunęłam je z powrotem.

– Pranie o tej porze. Kochanie prałaś już dzisiaj – podszedł bliżej. – Chodź, 
bez ciebie nie pójdę, przemęczasz się – objął mnie i doszliśmy do sypialni. Runął 
na łóżko, jak zwykle z lewej strony, a w mojej lewej kieszeni jest mój sekret. No 
cóż, nie pozostaje mi nic innego. Zaczęłam powoli rozpinać guziki pidżamy, je-
den po drugim, choć zimno mi było, jak cholera.

– OOOOO, hmmmmm, uuuuuuhhhh – wydobył z siebie. 
Teatralnym gestem, jak z filmów o rasowych prostytutkach z najlepszych lo-

kali Las Vegas, rzuciłam pidżamę bezpiecznie na podłogę. Ale nie skarpetki, 
o nie, skarpetki zostały, po czym wsunęłam się do łóżka i wyszeptałam:

– Kochanie, dzisiaj nie można... A poza tym, tak mnie boli głowa.
– Ale mnie twoja głowa nie jest do niczego potrzebna – odpowiedział z uśmie-

chem.
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II

Portret rodzinny… 
i do pracy

Pola siedziała przy stole. Jej kościste krzywe palce trzymały mocno nóż, 
a druga dłoń oblepiona tłuszczem spoczywała na kawałku wędzonego boczku. 
Pola już prawie wcale nie prostuje palców tej dłoni, a jest tak już od zeszłej wios-
ny. Choć znam ten widok, to jednak patrzyłam na nią w zakłopotaniu.

– Ja nie chcę boczku, to tłuste, bleeeeeeee – Sandra ze zdegustowaną miną, 
jakby zobaczyła ślimaka bez muszli, krzywiła się w stronę Poli, i to tak, jakby 
naprawdę chciała się zrzygać na ten boczek. 

– Zaraz jej strzelę w dupę – przeszło mi przez myśl, ale nie mogłam, bo na 
jednej ręce trzymałam Adasia, a drugą mieszałam kaszę.
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– Sangriuniu – tak niestety cioteczka zmiękczała jej imię od zawsze, co mnie 
nawet nie przeszkadzało. Pierwsze wino, jakie piłam na imprezie z Adamem, 
moim Adamem, to była „Sangria”. Uśmiechnęłam się sama do tych myśli. 

– Kiedyś boczek był wielkim rarytasem. W wojnę – ciągnęła cioteczka – jak 
przyszli Niemcy.

– Ciotka, daj spokój, jacy Niemcy? 
Polcia spojrzała na mnie pytająco, głodny Adaś rwał się do gorącej kaszy. 

Dlaczego pierwszy września wypadł w sobotę, dużo bym dała, żeby Sandra po-
szła już do szkoły. Za moich czasów, w każdą sobotę chodziło się do szkoły. 

– Jak to jacy Niemcy? Hitlerowcy – cioteczka otarła pot z czoła.
– No to mów ciotka, że naziści, a nie Niemcy. Niemcy, Niemcy – Sandra na-

dymała usta i prychała jogurtem, jagodowym. – Ciotka to nie te czasy, w jakiej 
ty epoce żyjesz? Bleeeee, niedobry, ffujjjjjjj z cukrem – wypluła resztę do zlewu 
i poszła. 

– Ciociu, ona nic nie je, schudła jak patyk – usiadłam obok cioteczki, położy-
łam Adasia na ręce i podałam mu ciepłą butelkę. 

– Jacy naziści? – ciotka wpatrzyła we mnie swoje, niegdyś brązowe, dziś wy-
blakłe oczy. – Przecież to Niemcy wywołali wojnę. No Kasiu, powiedz sama, jak 
was w szkole uczyli.

– No ciociu, Niemcy, prawda, że Niemcy – odpowiedziałam i patrzyłam, jak 
Adaś powoli zasypia, otwiera jeszcze powoli, sennie swoje śliczne oczka, ale pa-
trzy gdzieś w dal, coś sobie myśli w swojej małej główce i zasypia.

– Kasiu, a kto to naziści? 
– Niemcy.
– No toż mówię, że Niemcy, to dlaczego Sangriunia się złości. 
– Ciociu, ona nic nie je. Co ja mam zrobić?
Polcia zamyśliła się na chwilę, ale bardziej na temat Niemców niż szukając 

odpowiedzi na moje pytanie, po czym spojrzała na mnie, nieobecnie. – Adasia 
powinnaś jeszcze karmić piersią. Kiedyś, w czasie wojny i przed, długo karmiło 
się dzieci piersią, do kilku lat – i znów zabrała się do krojenia boczku.

Położyłam Adasia do łóżeczka i poszłam do pokoju Sandry. 
Sandra przywitała mnie już w progu.
– Nie jestem małą dziewczynką, nie będę jadła świństw, jakimi karmiliście 

mnie od dzieciństwa. Kaszka z cukrem, pierogi, jaja i kiełbacha, bleeeeeeee, 
niedobrze mi się robi.

Nie chciało mi się walczyć i tłumaczyć tego, czego ona i tak nie chce zrozu-
mieć. Przeszłam więc do konkretów:

– No dobrze, no to co chcesz jeść?
Spojrzała na mnie nonszalancko, tak, jakby miała mnie w swojej największej 

pogardzie. Przechyliła głowę i patrzyła w okno.
– Jogurt zero procent tłuszczu, odtłuszczony ser – wzdymała usta. – Warzy-

wa, ale w niewielkich ilościach, soję.
– Dobrze, więc zejdź na dół do sklepu i weź sobie, co chcesz.
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– Niestety – spojrzała mi teraz prosto w twarz. – W sklepie nie ma takich 
rzeczy. Takie rzeczy można kupić tylko w dobrych hipermarketach, w dużych 
miastach.

– Porozmawiaj z tatą, kiedy będzie jechał do Makro to ci kupi, a teraz musisz 
coś zjeść, bo dostaniesz anoreksji. 

– A co mam jeść, jak nic normalnego do jedzenia w tym domu nie ma.
– Mój Boże, gdzie ta moja mała Sandrunia – pomyślałam z politowaniem. – 

Nic normalnego w tym domu nie ma. Przecież ona umrze, jak nie będzie jadła. 
Włożyłam dres na pidżamę, bo tak szybciej, a poza tym dziś sobota, a w 

sobotę wiadomo, wolno więcej i zeszłam do ogródka z tyłu domu. Pomidory do-
stały zarazy i wisiały zgniłe na suchych krzakach. Ogórki nie podbierane przez 
ostatnie tygodnie, porosły wielkie jak dynie, marchewka w tym roku robaczy-
wa. Pociągnęłam za natkę, ale siedzi twardo w ziemi. Pociągnęłam następną, 
urwała się w pół, w dodatku spojrzał z niej na mnie biały robaczek. Zaczęłam 
palcami grzebać w ziemi, bo nie chciało mi się iść po szpadel. Na nic, nie da 
rady. Zaczęłam przeszukiwać kieszenie z nadzieją, że znajdę coś ostrego i właś-
nie w kieszeni pidżamy natknęłam się na kartkę, którą włożyłam tam wczoraj 
w nocy. Kucnęłam w grządce pomiędzy marchewką a pomidorami, i brudnymi 
rękami zaczęłam ją powoli rozkładać, zdając sobie sprawę, że się jej boję. Boję się 
zwykłej kartki papieru, tak, jak małe dziecko boi się wilkołaków, czarowników, 
węży i Bóg wie, czego jeszcze, tak samo ja od wczoraj boję się kartki papieru, 
a pamiętam z niej tylko jedno zdanie, które chodzi za mną jak refren piosenki 
i prześladuje mnie bardziej niż mój mąż lunatyk. – „Z dniem pierwszego wrześ-
nia przenoszę Panią Katarzynę Fiołek ze stanowiska..., na stanowisko...”

– Kasiu, Kasiu, mały płacze – głos cioteczki dolatywał z kuchennego okna.
– Już ciociu, już idę – odkąd cioteczce pokręciło stawy, nie bierze dzieci na 

ręce, a przecież, gdy była młodsza, to prawie wychowała mi Sandrę, mogłam 
wtedy spokojnie pracować i wszystko było inaczej. 



III

Trudne początki 
na nowym miejscu pracy

Moje nowe biurko było stare, jak cała ta instytucja. Kto w ogóle wymyślił 
urzędników, chyba już Rzymianie, może Grecy albo Egipcjanie. Nieważne. Waż-
ne, że przez wieki świadomość konieczności urzędników została przez nas tak 
wypolerowana, że nie wyobrażamy sobie życia bez urzędnika. Urzędnika, który 
jest stworzony do tego, żeby układać świat, który został zabałaganiony, a i tak 
bałaganimy go codziennie i my sami; w koło bałaganimy, układamy w stosy, 
stosiki, segregatory, teczki, pliki i czort wie, co jeszcze. 

Pilśniowa płyta stanowiąca blat mojego biurka, oklejona jasną drewnopo-
dobną sklejką patrzyła na mnie dziurami wyrytymi cyrklami przez poprzednie 
kobiety urzędniczki, zdradzane przez mężów. Po przeciwległej stronie, pod ok-
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nem, stało drugie biurko, ale chyba bez właściciela, bo nic na nim nie leżało, stał 
tylko sam smutny komputer.

Pukanie do drzwi wyrwało mnie z zadumy. Spojrzałam na zegarek, za pięć 
ósma. Trudno.

– Proszę.
– Pani już w pracy. To dobrze? Czy byłaby pani łaskawa podać mi moje ob-

ciążenia? – Wysoka, smukła, siwa pani, w okularach w drucianych oprawkach, 
usiadła przy stoliku w rogu pokoju.

Struchlałam, jak ja mam to zrobić, jak ja nie wiem, jak ona się nazywa, wi-
dywałam ją czasem, kiedy pracowałam w kwesturze, ale nazwiska nie pamię-
tam, przecież pracuje tutaj około trzystu osób. Włączyłam komputer i zaczęłam 
nerwowo przeglądać pliki z nadzieją, że samo mi to jakoś wyjdzie. Starsza pani 
zaczęła powoli zdradzać zdenerwowanie, ale milczała, jeszcze milczała. Serce 
biło mi coraz mocniej. Pot ciekł mi po plecach już całymi strużkami. Starsza 
pani wstała i podeszła do biurka. Czułam, jak się kurczę.

– Pani chyba jest nowa na tym stanowisku. Może ja pani pomogę. 
– Bardzo proszę, bo jak na razie nie umiem sobie z tym poradzić.
Uśmiechnęła się przeszła za biurko i poprosiła, żebym udostępniła jej kom-

puter, to sama to znajdzie. 
– Nie mogę tego zrobić, bo jak się kanclerz dowie, to urwie mi głowę. Ale nie 

miałam odwagi odmówić. Może nikt nie zauważy – pomyślałam. 
– Wie Pani – zwróciła się do mnie, kiedy już siedziała na moim miejscu 

i nadzwyczajnie dystyngowanymi, choć starymi dłońmi wciskała guziki klawia-
tury. – Ludziom się wydaje, że jak człowiek jest stary, to już się do niczego nie 
nadaje – zaśmiała się. – Mam siedemdziesiąt trzy lata i jeszcze pracuję, bo lubię 
swoją pracę. 

To prawie tyle, ile cioteczka Pola, porównałam szybko kondycję obu pań, 
zdecydowanie na korzyść mojej rozmówczyni. 

– O tutaj są – najechała kursorem na plik, który błyskawicznie się ot-
worzył i zaznaczyła w drobnych linijkach swoje nazwisko. – Pani jest taka 
młodziutka. 

Boże, co ona mówi. Ja młodziutka, mam już trzydzieści pięć lat. Ale w niej 
jest tyle pogody ducha, że aż mnie to zniewala. 

– A ja jestem stara. Nigdy w życiu nie powiedziałabym, że ja będę stara. 
Wszyscy wokoło byli starzy, ale nie ja. Jakby powiedział mój uczony wnuczek: 
moje autokształty okazały się niezależne ode mnie – uśmiechnęła się i dodała 
– zdziwi się, kiedy się zorientuje, że jego autokształty są niezależne od niego – 
wstała i zarzuciła na ramię czarną, skórzaną zniszczoną torebkę.

– Ale nie ma tego złego – westchnęła na odchodne. - Bo jak powiedziała Bri-
gitte Bardot:  smutno jest się starzeć, ale miło dojrzewać. Tego, co przeżyłam, nie 
oddałabym w zamian za dwadzieścia lat mniej. Chociaż, musi pani wiedzieć, że 
wiek nie zawsze idzie w parze z mądrością, czasami przychodzi w pojedynkę – 
podała mi dłoń na pożegnanie i wyszła.
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Nim zdążyła zamknąć za sobą drzwi, weszło trzech młodych chłopców. 
Początkowo nie mogłam zrozumieć, o co chodzi, patrzyłam na nich komplet-
nie zdezorientowana: oceny z drugiego terminu..., a jak dwóje, to czy będzie 
trzeci, a kiedy będzie, czy to już trzeba pisać podanie o warunek? A gdzie są 
te formularze o warunek, a kiedy będzie dziekan, a do kogo to podanie?

O czym oni mówią?  
– A skąd mam to wszystko wiedzieć, dajcie mi spokój. 
Miałam ochotę uciec. Uciszyłam ich i znowu otworzyłam komputer, ale gdzie 

ja mam tego szukać. Znów otworzyły się drzwi i wszedł wysoki mężczyzna o twa-
rzy dziwnej, zamkniętej i pustej, tak, jakby była maską w greckim teatrze.

– Panie dziekanie! Tutaj studenci do Pana – wybrnęłam z sytuacji. I znów 
zaczął się jazgot, tym razem skierowany do niego. Uff.

Patrzył na nich marszcząc brwi, po czym spojrzał na mnie.
– To do pani – i wszedł do swojego gabinetu. 
Znów zrobiło mi się gorąco. Podniosłam słuchawkę telefonu i wybrałam nu-

mer do Anki w kwesturze, bo to jedyne, co mi przyszło do głowy.
– Cześć! Mówi Kasia – zaczęłam niby to koleżeńsko, ale na tyle oficjalnie, 

żeby zrozumiała, że nie dzwonię na ploteczki. – Proszę, powiedz mi, do kiedy 
składa się podania o warunek.

Anka chyba nie zrozumiała. 
– O co? Jaki warunek, chodzi o twój kredyt?
– Nie, nie – powiedziałam jeszcze bardziej oficjalnie. – Wpis warunkowy do 

indeksu.
– A co, to teraz w kwesturze się załatwia? – zdziwiła się szczerze. 
Anka słabo jarzy, niestety, jak większość tutaj. Ale studiowała przecież na tej 

uczelni i jak ją skończyła, to powinna wiedzieć. Większość przecież pracowni-
ków administracji, sprzątaczek, ochroniarzy studiowała tutaj. 

– Wiesz Kaśka, już wiem, o co ci chodzi, ale ja się w tym nie orientuję. Wszyst-
kich tutaj znałam, to nigdy nie miałam warunku.

– Tak, tak rozumiem – odłożyłam słuchawkę. 
Chłopcy nadal stali, wpatrując się we mnie, jak pies w jeża. Tymczasem 

otworzyły się drzwi do gabinetu dziekana, struchlałam, ale maska, tylko się 
wychyliła.

– Proszę mnie umówić z rektorem.
W końcu jakieś normalne polecenie. Wybrałam numer do rektoratu, ale nikt 

nie odbierał. Spojrzałam na studentów.
– Przyjdźcie panowie za godzinę, to załatwimy wasze sprawy, bo teraz nie 

mogę.
– Ja za godzinę nie mogę – odezwał się ten z włosami zawiązanymi w koński ogon. 
– Dojeżdżam dwieście kilometrów i za godzinę mam pociąg.
Nim skończył, zadzwoniła komórka, numer męża, nie odbieram, teraz nie 

mogę, nie mogę i już, radź sobie jakoś sam. Znów otworzyły się drzwi i wychyliła 
się maska. 
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– Pana rektora 

nie ma –
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jestem, czego nie 

załatwisz ze mną, 

z nim też nie 

załatwisz.
18

– I co z tym rektorem? 
– Nikt nie odbiera.
Schował się znów za drzwiami, ale minę miał nietęgą. 
– A w dupie cię mam, nie chcesz, to się nie uśmiechaj, wcale mi na tym nie 

zależy – pomyślałam. 
Spojrzałam znów na studentów, którzy stali nade mną jak kat nad Ludwi-

kiem XVI, przez cały czas zastanawiając się, gdzie mogę znaleźć to, o co mnie 
pytają, i dlaczego dzwonił mąż, może Adaś jest chory albo Sandra, albo coś się 
stało z Polcią. Otworzyłam szufladę, pierwszą z góry i zaczęłam przeszukiwać 
dokumenty. Wśród różnych papierów natknęłam się na regulamin studiów. Za-
częłam go przeglądać i znów otworzyły się drzwi. 

– Nikt nie odbiera – odpowiedziałam bez pytania.
– To daleko pani zejść na dół jedno piętro?! – głos był donośny i bardzo pre-

tensjonalny.
– A ci panowie, co jeszcze tutaj robią? 
Nie czekał na odpowiedź, tylko zamknął drzwi. 
Wręczyłam panom regulamin studiów i poprosiłam, żeby sobie poszukali 

tego, co ich interesuje, bo ja muszę zejść na dół. Nim wyszłam znów zadzwo-
niła komórka. Znów mąż. Odebrałam i nie czekając na to, co powie, oznaj-
miłam, że nie mogę teraz rozmawiać, teraz nic nie mogę, do końca pracy, do 
15.30 nie mogę nic, o mało na niego nie krzyczałam. Wyłączyłam się szybko, 
żeby czasem nie usłyszeć czegoś złego, czegoś, co mnie jeszcze bardziej przy-
bije. Weszłam do rektoratu. Pani Jadwiga, którą znałam ze wspólnych wyjaz-
dów na różne integracyjne imprezy – pieczonego ziemniaka i takie tam inne – 
wyglądała jak sam rektor. Nie tam, żeby była jakaś męska, wręcz przeciwnie, 
choć co prawda mało zgrabna, to jednak ubierała się w najnowsze żakieciki, 
które można było kupić na pasażu w hipermarkecie, powtarzam na pasażu, 
tam, gdzie są sklepy z żakietami, w których ubiera się cała urzędnicza elita. 
I dzisiaj właśnie odziana była w taki żakiecik, widać, że nowy, bo niedopa-
sowany do pogody. Za oknem było chyba ze dwadzieścia stopni, a żakiet był 
z wełnopodobnej melanżowej tkaniny, a z jej twarzy biła poważna, niedopa-
sowana do stanowiska głupota. 

– Cześć, jest rektor? 
– Pana rektora nie ma – odpowiedziała patrząc mi prosto w twarz tak, jakby 

chciała dodać, ale ja jestem, czego nie załatwisz ze mną, z nim też nie załatwisz. 
Połapałam się w tym, więc zaczęłam grzecznie.

– Dziekan mojego wydziału chciałby z nim rozmawiać. Kiedy wobec tego 
będzie?

– Nie wiem, może jeszcze dzisiaj, a może nie? – położyła dłoń na dłoni i stu-
kała czerwonymi doklejanymi paznokciami w nowy zegarek, po czym dodała 
– teraz jest, jak chcesz to poczekaj, bo jest bardzo zajęty.

– A jest tam ktoś, to może ja wejdę?
– Nie możesz wejść. Możesz poczekać.
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Zgodnie 

z przepisami, 

po powrocie 

z urlopu wycho-

wawczego, 

pracodawca po-
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jakie miałam 
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albo 

równorzędne.

Sama nie wiedziałam, co robić. Zostawiłam swoje stanowisko pracy bez opie-
ki, jak wrócę bez informacji, to mnie dziekan znów opieprzy. 

– Wiesz co, to jak skończy, to ustal, proszę, wizytę mojego dziekana i za-
dzwoń do mnie, bardzo cię proszę.

W końcu przestała dudnić tymi swoimi paznokciami, wyjęła spod telefonu 
jakiś zeszyt, otworzyła i powiedziała:

– Pierwszy wolny termin jest 15 października, bo pan rektor wyjeżdża. 
– Coooooo? to prawie za trzy tygodnie. A gdzie wyjeżdża?
– W sprawach służbowych. 
– To jak skończy, to zadzwoń proszę.
– Zadzwonię, ale nie wiem, czy będzie miał czas.
– Dobrze, dobrze, zadzwoń, a potem zobaczymy – i wyszłam.
Wróciłam do sekretariatu i skierowałam się wprost do pokoju dziekana. Sie-

dział przy biurku i patrzył tępo w ekran komputera. 
– Pan rektor jest zajęty i dzisiaj nie może Pana przyjąć. Pierwszy wolny ter-

min – piętnastego października. 
– Cooo? – wiedziałam, że go to zezłości, ale to przecież nie moja wina.
– Ja muszę się zobaczyć z rektorem jeszcze dziś. I pani ma mi to załatwić, od 

czego pani jest?
Struchlałam, jak ja mam to niby załatwić. A jak on jest taki mądry, to dlacze-

go sam nie  pójdzie i nie wybłaga audiencji u najjaśniejszego, tylko mnie posyła, 
a ja co mogę, ja to w ogóle mogę najmniej. Wyszłam bez słowa. 

W sekretariacie studenci przeczytali regulamin i powiedzieli mi, że żad-
nej z informacji, której szukają, tutaj nie ma i skąd oni to mają wiedzieć. A 
ja to niby skąd mam wiedzieć, pracuję tutaj formalnie od soboty, a niefor-
malnie od dzisiaj, jestem pierwszy dzień na tym stanowisku, nikt mi nie 
powiedział, co mam robić. Zgodnie z przepisami, po powrocie z urlopu 
wychowawczego, pracodawca powinien dać mi takie samo stanowisko, 
jakie miałam przed urlopem albo równorzędne. No i dał mi ... równorzęd-
ne. Zgodziłam się, bo co mam robić? Umowę mam na czas określony i dwa 
kredyty do spłacenia, to co ja mam zrobić? Pogadałam sobie w myślach i mi 
ulżyło. 

– Proszę przyjść jutro – powiedziałam.
To wszystko, na co było mnie stać. Wyszli oczywiście niezadowoleni. 
– O cholera, a jak złożą skargę” – wybiegłam za nimi i zatrzymałam na scho-

dach dwóch, trzeciego już nie było.
– Panowie! Poczekajcie jeszcze chwilkę. 
Wrócili ze mną do sekretariatu, a ja poszłam do sekretariatu wydziału na-

przeciwko. Nie wiem, kto tam pracuje, ale może mi powiedzą. Sympatyczna, 
podstarzała blondynka powitała mnie z uśmiechem, jak dobrą starą znajomą. 
Właściwie też ją kojarzę, ale nazwiska ani imienia nie znam. 

– Mam mały problem – zaczęłam nieśmiało.
– W czym mogę pomóc? – wskazała dłonią na krzesło.
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– Dziękuję, nie będę siadać, bo studenci na mnie czekają. Chciałam tylko 
spytać, jaka jest procedura przy wpisach warunkowych. 

– Muszą napisać podanie o wpis warunkowy. Mają takie specjalne for-
mularze, powinna je pani mieć, a jeśli nie, to są w Internecie do wydruko-
wania. 

– A na jakiej stronie?
– Ma pani wewnętrzną stronę uczelni i tam powinny być.
– Dziękuję bardzo. Wie pani, jak to jest na nowym stanowisku – zaczęłam się 

niezgrabnie tłumaczyć.
– Wiem, wiem – uśmiechnęła się serdecznie. – A jak się Pani pracuje z no-

wym dziekanem?
– Sama nie wiem – nachyliłam się nad biurkiem. – Jest jakiś taki dziwny. 

Naburmuszony i krzykliwy.
– To prawda, jak przychodzi do naszego dziekana, bo to są, wie pani, koledzy 

ze szkoły jeszcze, to on często do nas tutaj przychodzi, to taki jest, jakby mu się 
wszystko należało. Magdzia z działu kadr mówi to samo, że on zawsze taki był, 
bo ona go zna jeszcze dłużej, są znajomymi z jednego podwórka. I wie pani – 
ściszyła głos – to chyba on jej tutaj pracę załatwił, tylko ona nic nie mówi, ale ja 
tak myślę.

Otworzyły się drzwi i pewnym krokiem wszedł tęgi szpakowaty mężczyzna 
w popielatym garniturze. 

– No to ja uciekam – wykorzystałam moment. 
Wydałam studentom formularze i poszli zadowoleni. Spojrzałam na zegarek, 

dochodziła pierwsza. Jeszcze trzy godziny, a ja już mam dosyć. Zaczęłam prze-
glądać dokumenty, które zgromadziły się na biurku podczas mojej nieobecności 
w sekretariacie i kompletnie nie rozumiałam, co mam z nimi zrobić. Najlepiej 
byłoby je schować do szuflady i już dzisiaj o nich nie myśleć, ale ciągle grzmiało 
mi w uszach to, co usłyszałam po powrocie z urlopu: Jak sobie pani nie radzi, 
to są inni na pani miejsce, przyjdą tutaj z pocałowaniem ręki, mamy stos podań 
o pracę”. Zaczęłam więc jeszcze raz skrupulatnie przeglądać papierek po papier-
ku i zastanawiać się, co z nimi zrobić, które, gdzie przesłać, które zostawić, na 
które muszę napisać odpowiedź. Nim zdążyłam zebrać myśli, znów otworzyły 
się drzwi.

– Dzień dobry, a gdzie jest nasza pani Wiesia – wesoły około czterdziestoletni 
mężczyzna wszedł pewnie do sekretariatu, trzymając w dłoni kartkę papieru. 

– Znów jakiś kwit dla mnie – pomyślałam ze złością. 
– Pani Wiesia pracuje już w innym sekretariacie, a właściwie nie sekretaria-

cie, tylko w innym dziale, w dziale kadr.
– Co też pani powie, przecież tyle lat pracowała na tym stanowisku, to dla-

czego ją przenieśli?
– Nie wiem, ja na przykład jestem z kwestury – powiedziałam to celowo, za-

nim się okaże, że znów czegoś nie wiem. 
Pokiwał głową z dziwnym uśmiechem.
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– A to ci dopiero porządki – po czym dodał, kładąc przede mną na biurku 
kartkę – proszę, tutaj jest podanie do dziekana. Proszę mi tutaj pokwitować zło-
żenie – i podsunął drugą – przybiłam pieczątkę i podpisałam. To akurat potrafię 
bez zbędnych ceregieli.

– Do widzenia pani – wyszedł cały czas kiwając głową. 
– Załatwię to od ręki – pomyślałam. 
Wzięłam kartkę, wstałam i już miałam wchodzić do dziekana, ale się cofnę-

łam... Traktowanie mnie w ten sposób jest mobbingiem i kwalifikuje się ... sądu.., 
Paweł Wilkowski.

– Panie dziekanie, podanie do pana – położyłam mu centralnie przed jego 
złowrogimi oczami. 

Wyszedł za mną, nim zdążyłam zamknąć drzwi. 
– Proszę mnie umówić z rektorem.
– Już próbowałam, dzisiaj to niemożliwe. 
– Mam się widzieć z rektorem, dzisiaj, zaraz. 
Wybrałam numer, bez odpowiedzi. Odczekałam chwilę i znów wybrałam nu-

mer, odebrała Jadwiga. 
– Nie, to niemożliwe. 
– To połącz z nim mojego dziekana.
– Spróbuję.
– Tak, słucham – tubalny głos odezwał się w słuchawce.
Udało się, a przecież było to niemożliwe.
– Dziekanat wydziału... – zaczęłam przepisowo. – Katarzyna Fiołek..., pan 

dziekan prosił o rozmowę..., przełączam. 
Nie minęło pięć minut, wszedł rektor, za nim czerwony jak indor kanclerz, za 

nimi jeszcze dwie babki, nie wiem z jakich działów. 
Zaczęłam żałować, że nie przeczytałam wszystkiego dokładnie, gdybym wie-

działa, że zrobi się z tego taka afera, to pewnie bym tak zrobiła. Rozmowa za-
częła się od wrzasków. Tylko nie wiem, kto na kogo wrzeszczał, bo nie mogłam 
rozróżnić głosów. Jeden zwrot słyszałam jednak wyraźnie: Należało do tego nie 
dopuścić. 

Sytuacja była najwyraźniej nieprzyjemna.
– No, ale cóż, jak się dopuszcza do mobbingu, to takie są konsekwencje” – 

pomyślałam i postanowiłam podejść bliżej drzwi, żeby usłyszeć więcej. 
Nim zdążyłam wstać, zadzwonił telefon.
– Cześć, Kasieńko! – a to ci dopiero, sekretarka rektora, która dzisiaj dwa 

razy mnie zignorowała, nagle jest moja koleżaneczką.
– Co tam się stało – ciągnęła swoim wścibskim głosikiem.
– A co niby miało się stać – odparłam chłodno i widocznie pojęła, o co chodzi.
– Co zrobiłaś panu rektorowi, że tak nagle wybiegł z gabinetu? – spy-

tała. Tym razem głosem suchym i stanowczym, ale i tak odkrywał on jej 
intencje.

– Ja rektorowi nic. 
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– No, ale coś się stać musiało, skoro od rana nie było go dla nikogo, a nagle po 
twoim telefonie wyszedł, ba wyszedł – poprawiła się i podniosła głos – wybiegł.

– Nie wiem, co się stało, przyszedł na rozmowę do dziekana. A poza tym jest 
już wpół do czwartej i wychodzę do domu. Cześć. 

Rzeczywiście wpół do czwartej, a przede mną stos papierów, z którymi nie 
wiem, co mam zrobić. Schowałam je więc do szuflady, bo tak bezpieczniej, 
uprzątnęłam biurko. Ale czy mogę wyjść, skoro dziekan jeszcze jest, może bę-
dzie czegoś potrzebował. Czułam się bezradna i siedziałam jeszcze pół godziny, 
a kiedy wszyscy wyszli drugimi drzwiami, zrozumiałam, że już dawno mogłam 
sobie pójść. 
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IV

Dom pełen życia

Bus był prawie pełny. Zajęłam miejsce przy oknie. Deszcz cienkimi struż-
kami płynął po szybie. Minęliśmy nowo wybudowane ostatnio domy i wyje-
chaliśmy za miasto. Jeszcze niedawno były tutaj pola, na których rosły kartofle, 
pszenica i buraki, a w zagrodach ostatnich domów, przed polami biegały rozgda-
kane kury i kaczki. Teraz nie ma już kaczek, nie ma kur i kartofli, a działki zostały 
sprzedane pod budowę nowych domów, ładnych nowych domków z ogródeczkami 
i różami. Niektóre jeszcze nie są dokończone, nie mają pięknych ogródeczków, 
ale będą miały i wszystko w tych domkach będzie ładne i nowe. Będą mieszkali 
szczęśliwi ludzie, którym los będzie sprzyjał. Chyba im zazdroszczę. Też marzy-
łam o domku. Pięknym domku z ogródkiem, może nawet skromniejszym, mniej-
szym, z zieloną trawą, z przebiśniegami i żonkilami, które kwitną na Wielkanoc, 
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z choinką przystrojoną w piękne kolorowe światełka na Boże Narodzenie i wyda-
wało mi się, że wszystko to będę miała. Boże, jaki człowiek jest naiwny. Jestem 
szesnaście lat po ślubie i nie kupiłam nawet działki i coraz bardziej wątpię, że 
kiedykolwiek kupię. Teraz, gdy kupię, to może dla Sandry. Bus jechał wyjątkowo 
powoli, mijaliśmy kolejne nowe i stare domy, całe zagrody i wsie. Zwykle wystar-
czało pół godziny, żeby dojechać do domu, ale dzisiaj ten czas zdecydowanie się 
wydłużał. Na pierwszym przystanku za miastem wsiadły dwie młode kobiety. 
Jedna z nich wydała mi się znajoma, ale nie mogłam sobie przypomnieć, 
skąd ją znam. Skinęła do mnie głową i skierowała się w moją stronę.

– Cześć. Wolne? – spytała wesoło, wyraźnie ucieszyła się, że mnie widzi, ale 
kto to jest, do cholery.

– Cześć. Tak, proszę.
– Dawno cię nie widziałam – zaczęła rozmowę nieznajoma-znajoma.
– Ja ciebie też – to było bezpieczne kłamstwo.
– Jak się miewasz? – spytała rozpinając ortalionową kurtkę.
– Dobrze, a u ciebie co słychać? – nadal szukałam w myślach punktu zacze-

pienia, klucza do szufladki pamięci, w której mogłabym ją odnaleźć. Nagle mnie 
olśniło, to przecież Magda Adamska, ale przytyła, a przecież tak niedawno ją 
widziałam i wyglądała jeszcze całkiem, całkiem. No tak niedawno, czyli prawie 
dwa lata temu, jeszcze przed porodem.

– Co tam u ciebie, wróciłaś do pracy? Skończył ci się macierzyński?
– Macierzyński już dawno. Teraz jest tak, że po urodzeniu pierwszego 

dziecka przysługuje tylko szesnaście tygodni urlopu macierzyńskiego, a po 
urodzeniu drugiego osiemnaście tygodni, a więcej, czyli dwadzieścia sześć 
tygodni, jak urodzi się więcej niż jedno dziecko podczas jednego porodu.

– Hm, to mało, kiedyś było więcej. Jak ja urodziłam Krzysia, to miałam chy-
ba dwadzieścia sześć tygodni macierzyńskiego, o ile dobrze pamiętam. A to było 
moje pierwsze i jedyne, bo wiesz, że mam tylko jedno dziecko. A ten mój Krzysiu 
to taki fajny, uczy się na samych szóstkach, mówię ci, wszyscy go chwalą, grzecz-
ny jest, a taki mądry, będzie chyba lekarzem.

Nic na to nie odpowiedziałam, bo przecież wiadomo, że to moje dzieci są naj-
piękniejsze i najmądrzejsze, a ten jej Krzysiu, to pewnie wcale przeciętny, a ona 
nadal trajkotała, chociaż mnie wcale nie chciało się gadać.

– Ale porobili, no to jak teraz można zostawić takie małe dziecko i iść do pra-
cy. Widać, że to prawo wymyślili faceci, którzy nie mają bladego pojęcia o dzie-
ciach. A wychowawczego, ile teraz dają?

– Trzy lata, ale nie dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko czwar-
tego roku życia. I ja tak trochę zakombinowałam, jak mi się skończył macierzyń-
ski, to wzięłam sobie z wychowawczego trzy miesiące, bo nie chciałam zostawiać 
takiego maleństwa. A potem wróciłam do pracy.

– A to tak można?
– Tak, możesz zrezygnować z urlopu wychowawczego, kiedy zechcesz, 

tylko musisz zawiadomić pracodawcę najpóźniej trzydzieści dni przed pla-
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nowanym podjęciem pracy. No i w ogóle cały wychowawczy możesz sobie 
podzielić na cztery części, ale nie więcej.

– Ale nie płacą za ten wychowawczy? – spytała Magda pewnie i niepewnie 
zarazem.

– Dobrze by było, gdyby płacili. 
Bus dojechał wreszcie do miasteczka, pożegnałam się z Magdą, która od po-

nad roku przytyła więcej niż ja po porodzie, bo przecież jakaś sprawiedliwość 
musi być, i wysiadłam. 

Doszłam do domu w strugach deszczu, ale byłam tak zmęczona, że wcale mi 
to nie przeszkadzało. Chciałam wejść przez sklep, ale był zamknięty, chociaż 
dopiero było wpół do szóstej. Kiedy weszłam do przedpokoju, usłyszałam głosy 
i śmiechy.

– Ciotka, teraz się ludzi kremuje – to Sandra rozmawiała z Polcią. Pewnie 
Polcia znów pokazywała swoją sukienkę, w której mamy ją pochować.

– Co ty mówisz Sangriuniu? – pytała cioteczka z niedowierzaniem. – Smaruje 
kremem? Jakim kremem – szeptała Polcia głosem szczerze zmartwionym. 

Sandra chichotała.
 – Przeciwzmarszczkowym cioteczka... Przeciwzmarszczkowym. 
Nie miałam siły strofować Sandry ani uspokajać Polci, niech sobie gadają, co 

chcą, nic mnie to nie obchodzi. Weszłam do pokoju Adasia, spał smacznie w łó-
żeczku, a Marek obok na fotelu. Chwyciłam go za rękaw. Otworzył oczy i uśmiech-
nął się trochę zawstydzony, jak mały chłopczyk złapany na gorącym uczynku.

– I co, jak się czuje? – spytałam szeptem. 
– Chyba dobrze, śpi, trochę zjadł.
– Co jadł?
– Kaszkę.
– Ugotowałeś świeżą?
– Nie, no tę, którą zostawiłaś rano.
– No to zjadł rano, a potem, co mu dałeś? 
– No kaszkę, no i tyle, potem już nie chciał.
– A jak mu podałeś lek, na pusty żołądek? – byłam coraz bardziej wściekła.
–No, dałem o 10.
– Ale miałeś o 16 podać kolejną dawkę.
– No tak, ale pomyślałem, że jak ty wrócisz, to podasz. No wiesz, kobieta to 

kobieta, zawsze to lepiej zrobi. 
– Przecież ja zawsze wracam po piątej. A teraz to jest wpół do szóstej. 
– Kochanie, nie złość się.
– Jak możesz być takim ignorantem – nie umiałam tego zrozumieć
– Nie histeryzuj, nic się przecież nie stało.
– Nic, nic, nic. Codziennie tak nic się nie dzieje. I codziennie jednak coś jest 

nie tak. Wczoraj leżał w mokrym pampersie, mało się nie odparzył. Dzisiaj śpi 
głodny i bez leków, chociaż jest przeziębiony, jutro może w ogóle zapomnisz, że 
masz dziecko. 
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– A wy czemu znowu wrzeszczycie, cała kamienica słyszy. Zwariować można 
w tym domu.

– Ażebyś wiedziała, że można, ale to z wami można zwariować.
– To przecież ty wrzeszczysz. Chętnie bym się od was wyprowadziła. Bo mam 

was dosyć. Wychodzę – i zaczęła wkładać buty.
Weszłam do kuchni, zlewozmywak jak zwykle pełen brudnych naczyń jesz-

cze ze śniadania. W jednym garnku resztki zupy sojowej, którą ugotowałam 
wczoraj wieczorem. Na stole okruszki chleba. Z masła, które stało tutaj od rana, 
zrobiła się breja. Wyszorowałam garnek i ugotowałam kaszę. Weszłam do poko-
ju Adasia, Marka już nie było, nawet nie wiem, kiedy się wymknął. Mały wypił 
kaszkę z takim apetytem, że zaczęłam wątpić, czy on w ogóle cokolwiek dzisiaj 
jadł. Chore dzieci w ogóle nie mają apetytu. Podałam mu lek, wzięłam na ręce 
i poszłam do pokoju Polci. Panował tam taki sam bałagan, jak w całym domu. 

– Dzień dobry ciociu. Jadła ciocia obiad – spytałam.
– Coś tam jadłam – odrzekła – ale była wyraźnie strapiona. – Mnie już dzie-

cko wiele nie potrzeba do życia. Kawałeczek chlebka, ziemniaczek, jakieś jajecz-
ko. Człowiek, jak jest stary, to już wiele nie potrzebuje, wy młodzi musicie jeść. 
Ja w waszym wieku ciężko pracowałam. Jak była wojna, to uciekaliśmy przed 
frontem, daleko, daleko. Chowaliśmy się po innych wsiach i gospodarzach, a cza-
sem to i w lesie spaliśmy. Potem, jak front przeszedł, to poszłam do pracy jako 
parobek. Wstawałam skoro świt. Bo zegarków kiedyś nie było. Tylko bogacze 
mieli zegarki... – ostatnimi czasy Polcia mogła tak opowiadać godzinami, coraz 
bardziej lubiła te wspomnienia, chociaż nie były wesołe. Natomiast zapominała 
o tym, co działo się przed chwilą, wstawiała wodę na herbatę i o niej zapomina-
ła, ubierała się niestosownie do pogody, nie zmieniała bielizny, przestała sprzą-
tać swój pokój.

– A twój dziadek, to był święty. Którejś niedzieli poszedł do kościoła, to już 
tutaj było, na Zachodzie, potem wrócił, ubrał się w garnitur i powiedział, że dzi-
siaj umrze. I tak położył się do łóżka w tym garniturze i umarł. Całe miasteczko 
mówiło potem, że jest święty. 

Polcia opowiadała, mały spał smacznie w moich ramionach, a mnie się nie 
chciało wstać, najchętniej zasnęłabym tak, jak on, jednak na samą myśl o bała-
ganie w domu, z niewiadomych dla mnie pokładów zaczerpnęłam siły. Położy-
łam śpiącego Adasia na łóżku i zaczęłam sprzątać w pokoju Polci. Polcia siedziała 
zatopiona w swoich wspomnieniach, opowiadając te same historie. Powynosiłam 
do kuchni nagromadzone przez Polcię szklanki. Polcia uważa, że zawsze na noc 
trzeba mieć coś do picia. Kiedyś stawiała sobie na noc przy łóżku jedną szklan-
kę, a teraz się zapomina i czasem cały wieczór znosi sobie do pokoju herbatki, 
których oczywiście potem nie wypija. A potem trzeba chodzić do Polci po kubki 
i szklanki, bo po dwóch dniach nie ma w kuchni ani jednej. Kiedy zamykałam 
szafę, stanęłam na coś miękkiego. Podniosłam zawiniątko i tak jak myślałam, 
ponieważ Polcia zawsze w ten sposób zabezpiecza oszczędności, były to pienią-
dze, kilka banknotów, zawiniętych w przybrudzoną atłasową chusteczkę. 
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– Ciociu, twoje pieniądze – podałam jej zawiniątko.
– O! skąd one tutaj, musiały mi wypaść jak dawałam Sangriuni – wzięła 

zawiniątko do ręki.
– Ciociu, a dlaczego dawałaś pieniądze Sandrze? – zaniepokoiłam się.
– Na krem Kasiu, bo teraz się ludzi kremuje. I dałam Sandrze, żeby mi kupiła 

taki krem. Bo wiesz, że masz mnie pochować w tej sukience. 
Niech no tylko wróci do domu, to ja jej dam krem. Poszłam do kuchni i za-

częłam zmywać naczynia, bo nie wiedziałam, co mogłabym Polci powiedzieć. 
Sandra wyrasta na arogancką, pyskatą, dziewczynę. A czy ona coś w ogóle dzi-
siaj jadła? Do kuchni wszedł Marek. Co robisz?, może kolację?

– Nie, nie robię kolacji, zmywam po śniadaniu i po waszym obiedzie. 
– Mały płacze. 
– To weź go na ręce.
– Cały dzień z nim byłem, teraz ty trochę z nim pobądź. Dziecko potrzebuje 

matki – oparł się o futrynę. 
Co za zwyczaj, od tego opierania już cała ściana w tym miejscu jest brudna.
– Tak samo matki, jak i ojca.
– Ja z nim byłem cały dzień.
– A ja byłam w pracy. A czy Sandra coś jadła? 
– Pewnie jadła. Jak była głodna, to jadła.
– Rzecz w tym, że ona ostatnio prawie wcale nie je. I może dostać anoreksji. 
– E, tam gadanie. Nic jej nie będzie. Jak zgłodnieje, to się naje.
– Właśnie się nie naje. Rozumiesz. Nie naje. Bo może już jest chora. Ludzie 

chorzy na anoreksję nie jedzą, nawet jeśli są głodni. Otworzyłam lodówkę i za-
częłam liczyć jogurty naturalne. Dwóch brakuje. Ulżyło mi.

– Co za wymysł. Naczytałaś się głupich babskich gazet i teraz powtarzasz. 
We wszystkich widzisz choroby.

– Myśl sobie co chcesz, ale z naszym dzieckiem dzieje się coś złego. 
– Przesadzasz jak zwykle – wyszedł obrażony, usiadł w fotelu i zaczął oglądać 

telewizję. 
Adam na pewno byłby inny, całkiem inny. Miałabym w nim oparcie. Gdzie ja 

oczy miałam, wychodząc za Marka. Jaki człowiek był głupi.
Polcia pochylona nad Adasiem stroiła miny, a on obserwował jej twarz z 

zainteresowaniem. Kiedy mnie zobaczył, już nie chciał oglądać Polci, tylko wy-
ciągnął do mnie ręce. Przytuliłam go do siebie, trochę się wiercił niespokojnie. 
Zmierzyłam temperaturę. W porządku. Weszłam do pokoju i podałam go Mar-
kowi. 

– Daj mi spokojnie obejrzeć wiadomości. Cały dzień się nim zajmowałem.
– Weź go, proszę, bo ja nic nie zrobię.
– A co masz robić?
– Pozmywać naczynia, posprzątać, odkurzyć, zrobić pranie i jeszcze zrobić 

kolację. 
– A po co? Przecież jest czysto, a naczynia już pomyłaś. 
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– Pomóż mi proszę, bo sobie nie poradzę – stałam nad nim, jak kat z wiercą-
cym się Adasiem. 

– Za chwilę... daj mi obejrzeć wiadomości.
Wróciłam do kuchni z małym na ręku. Trudno, co da się zrobić jedną ręką, 

zrobię jedną. Naczyń nie da się umyć jedną, ale usmażyć jajecznicę, zetrzeć stół 
i szafki. Włożyć pranie do pralki, powkładać naczynia z suszarki do szafek, 
poustawiać na miejsce przyprawy. Zajmuje to dwa razy więcej czasu, ale można 
dać radę. Można też przewinąć małego, wtedy ma się dwie ręce. Spojrzałam na 
zegarek, dochodziła dziewiąta. Sandra jeszcze nie wróciła. Polcia zasnęła w fote-
lu obok Marka, który też uciął sobie drzemkę, a ja mam jeszcze powiesić pranie, 
wykąpać małego, zrobić coś do jedzenia na jutro na obiad, najlepiej byłoby zrobić 
ruskie. Sandra, która bardzo je lubi, właśnie weszła. 

– Co będziesz jadła?
– Nic.
– Jak to nic.
– Nic. Jadłam u Marty.
– To ty nie masz domu, żeby jeść po ludziach?
– Wygląda na to, że nie mam – odparła pretensjonalnie i skierowała się do 

swojego pokoju.
– Chodź do mnie. Pomóż mi obierać ziemniaki na jutro, na ruskie.
– Nie mam czasu, muszę odrabiać lekcje.
– Gdzie byłaś do tej pory?
– Jak to gdzie? U Marty – przecież ci mówiłam.
– Zamiast odrabiać lekcje, poszłaś sobie do koleżanki. Tak! Zostawiłaś 

wszystko, twoje lekcje, mnie z tym całym bałaganem, brata, którym mogłaś się 
zaopiekować i poszłaś do Marty. 

– Tak, bo już nie mogę was znieść, cały czas wrzeszczycie i nic się dla was 
nie liczy, poza tym małym, nadętym bachorem – tym razem ona krzyczała już 
w przedpokoju. 

– Wracaj i to natychmiast!
Zawróciła i stanęła nadąsana w drzwiach kuchni.
– No, co jeszcze?
– Wejdź i zamknij drzwi! – powiedziałam stanowczo. 
Sandra zrobiła dziwną minę. Te drzwi są zawsze otwarte, zamyka się je tylko 

w nadzwyczajnych sytuacjach. Stare sklejkowe, wypaczone przez lata, nie chcia-
ły się domknąć. Trzaskanie obudziło Polcię i Marka. 

– Co się stało? – mój ślubny nieobecny, nagle zainteresował się, co się dzieje. 
– Muszę porozmawiać z Sandrą – odpowiedziałam spokojnie. 
Sandra robiła się coraz bardziej niespokojna. Za Markiem wtoczyła się Polcia.
– Co się stało? Która jest godzina? – pytała zdezorientowana. 
– Wpół do dziesiątej, ciotka. Idź już spać, w twoim wieku trzeba dużo spać. 
– Przestań się tak arogancko wyrażać. Cioci należy się szacunek, wychowała 

cię przecież – zwróciłam Sandrze uwagę. 
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Natomiast Polcia uśmiechała się do niej serdecznie, co Sandra skrzętnie wy-
korzystała, spojrzała na mnie pewnie, bo wiedziała, że z rozmowy, przynajmniej 
w tej chwili, nic nie będzie.

– No, to idziemy ciociu spać.
Chwyciła Polcię pod rękę i wyprowadziła z kuchni.
Marek patrzył na mnie zdezorientowanym wzrokiem. 
– Zamknij proszę drzwi i weź na ręce Adasia, bo mnie już boli kręgosłup.
Przymknął drzwi i spojrzał na mnie, celowo zmieniając temat. 
– Trzeba nowe drzwi, bo te się już wypaczyły.
– Dobra, dobra, wypaczyły, nie wypaczyły, usiądź! – a zabrzmiało to jak rozkaz.
Marek nie usiadł, podszedł do lodówki, wyjął piwo i patrzył na mnie mało 

zadowolony. 
– No, słucham.
W tej chwili weszła Sandra.
– Telefon do ciebie.
– Do mnie? O tej porze? – zdziwiłam się.
– Słucham? – powiedziałam bardziej pytaniem niż stwierdzeniem.
– Dlaczego pani nie odbiera komórki? – był to głos jakiś znajomy, ale nie mo-

głam skojarzyć, do kogo należy.
– Jakiej komórki?
– Jak to jakiej? Pani komórki! – teraz poznałam. 
To dziekan. Serce mi zadrżało. Ale on nie czekał na moje wytłumaczenia.
– Następnym razem, jak pani odbierze takie pismo, to proszę się ze mną 

przedtem skonsultować. Nie wolno pani przyjmować żadnych skarg na szkołę 
bez mojej wiedzy. Rozumie pani?

– Rozumiem – wybełkotałam, ale myśli mi się całkiem rozsypały. 
Nim je zdążyłam pozbierać, już odłożył słuchawkę. Siedziałam jak zaczaro-

wana i nie mogłam zrozumieć, o jakie pismo mogło mu chodzić. Przecież niczego 
złego na szkołę nie odbierałam. Z zamyślenia znów wyrwał mnie telefon. Ale 
nie podniosłam słuchawki. Bo co ja mam powiedzieć, potrzebuję jeszcze chwilę, 
jeszcze małą chwilę na zastanowienie.

– A ty czemu nie odbierasz telefonów? – Sandra wsadziła mi Adasia na ręce 
i podniosła słuchawkę. 

– Tak, jest – podała mi słuchawkę. 
Serce biło mi mocno, ale nie mogłam pokazać, że się czegoś boję, szczególnie 

Sandrze. W słuchawce odezwał się ciepły, dobry głos mamy.
– Kasiu, dlaczego nie dzwonisz, nie przyjeżdżasz, nie masz już dla nas cza-

su? Jabłek tyle się urodziło w tym roku. Leżą pod drzewem. Tata trochę pozbie-
rał, ale nikt teraz nie chce jabłek, bo tanie. Kiedyś sprzedawaliśmy, pamiętasz? 
Przyjedź, weź sobie. Dżemy zrobisz i dzieci zjedzą. Tatę nogi bolą i serce, wiesz? 
Był u tego naszego doktora, ale on mu nic nie poradził, tylko leki zmienił. 

– Mamuś, poczekaj chwilkę – Marku, weź Adasia, wykąp go, bo zaraz zaśnie 
niekąpany.
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Dom pełen 

życia

U nas wszystko 

w porządku, 

ja pracuję, 

Marek pracuje, 

Polcia drepcze 

po domu, Sandra 

chodzi do szkoły, 

a Adaś rośnie, 

jak na drożdżach.
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– Chorego mam kąpać? 
– No to nie kąp, nakarm, daj lek przebierz i połóż. 
– ... A człowiek już stary, schorowany, wiesz, jak to jest. Moje oczy też już 

niedobre. Coraz słabiej widzę. Kiedy przyjedziesz? Może w niedzielę? Tak dawno 
was nie widzieliśmy. Sandrunia pewnie urosła, a jak tam Adaś? 

Kochana mama, chciałaby w pięć minut opowiedzieć wszystkie swoje troski 
i jeszcze dowiedzieć się, co u nas.

– Mamuś! U nas wszystko w porządku, ja pracuję, Marek pracuje, Polcia 
drepcze po domu, Sandra chodzi do szkoły, a Adaś rośnie, jak na drożdżach. Do 
zobaczenia Mamuś, pa, pa, wszystko w porządku.
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Chcemy dobrze pracować

Winda zatrzymała się na drugim piętrze i złowrogo zgrzytnęła. 
– Oby się tylko nie zacięła – pomyślałam. 
Już widziałam, jak jestem w niej uwięziona, jak brakuje mi powietrza, jak 

urywają się liny i spadam z hukiem na dół. A potem wszyscy stoją i oglądają 
moje wnętrzności, bo choć widok to niemiły, to jednak lud jest zawsze ciekawy 
cudzego nieszczęścia. Podejść, zobaczyć po to, żeby zaraz z odrazą odwrócić gło-
wę. To ci dopiero frajda. 

Drzwi się jednak otworzyły. Widowiska nie będzie. 
W sekretariacie przywitała mnie moja nowa koleżanka. Pracuje tutaj od kil-

ku dni, została przydzielona do spraw studenckich. Nie ma ich na razie wiele, 
bo rok akademicki dopiero się zaczął, dlatego nie bardzo mogę zrozumieć, jak 
ona się tutaj znalazła. Z jakiego klucza. Nikt tutaj nie został od trzech lat, co 
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Jestem 

niewyspana, 

bo mały w nocy 

płakał. 

Mam problemy

z tym, żeby 

wszystko 

pogodzić.
32

najmniej, przyjęty od tak z ulicy, więc w przypadek trudno mi uwierzyć. Lepiej 
na nią uważać. 

– O! Hej, kochana! 
Asia podeszła i ucałowała mnie w policzek tak, jakby znała mnie od lat. Robi 

to zresztą regularnie, odkąd tutaj jest.
– Jak się spało?
– Dziękuję. Jestem niewyspana, bo mały w nocy płakał. Mam problemy 

z tym, żeby wszystko pogodzić. Małe dziecko, duże dziecko, zniedołężniała cio-
teczka, mąż, który nie bardzo umie albo nie chce mi pomóc i jeszcze praca. Nie 
wiem, jak ja to wszystko pociągnę. Słyszałam, że jest teraz coś takiego, że można 
pracować trochę w pracy, a trochę w domu. Muszę to przemyśleć i poszukać ta-
kiego rozwiązania – ale Asia wcale mnie nie słuchała.

– Oj! Biedne maleństwo. Wam to się chyba trafiło tak znienacka – powie-
działa to całkiem szczerze, ale czy była szczera? To jeszcze trudno mi odkryć. Na 
pewno dużo mówiła i to najchętniej o sobie. Opowiedziała mi przez ten niespeł-
na tydzień wszystkie przygody z mężczyznami, jakie w życiu przeżyła, a byłoby 
ich na całkiem pokaźny romans, ba, nawet kilka romansów.

– Zrobię ci kawę – zaproponowała – bo marnie wyglądasz. – A tak w ogóle, to 
ile masz lat? – spojrzała na mnie badawczo. – Bo wyglądasz tak na przed czter-
dziestką. 

– No tak, przed czterdziestką – odpowiedziałam.
Tym mnie zezłościła. Wolałabym usłyszeć, że jestem przed trzydziestką.
– Wiesz, najbardziej u kobiet wkurzają mnie ich siwe włosy. Takie pojedyncze 

siwe. Niektóre kobiety w ogóle o siebie nie dbają – nasypała kawy do filiżanek. – 
Spytam dziekana, czy chce kawy.

– Już jest? – zdziwiłam się i odruchowo spojrzałam na zegarek. 
Siódma trzydzieści pięć. Byłam na czas. Ulżyło mi.
– Jeśli chce kawy, to sam mówi, ale – Asia już znikła za drzwiami gabinetu 

dziekana. 
Wyszła po chwili z zaczerwienionymi policzkami.
– Wiesz, ja chodzę do „Gabriela”. Stara, nie ma jak „Gabriel”, tam najlepiej 

robią pasemka. Kiedyś chodziłam do „L’oreala”, ale „Gabriel” jest lepszy, no ale 
coś za coś, tam trzeba się zapisywać w kolejkach.

Rzeczywiście fryzurę zawsze miała elegancką, ale i włosy miała ładne, gęste, 
kasztanowe. Rysy twarzy regularne, usta pełne, i piękne oczy z lekko opada-
jącymi w kącikach górnych powiekami, co dodawało jej urody. Jest piękna, to 
musiałam jej przyznać. Całkiem jak Cindy Crawford albo nie, lepiej, Sophi Mar-
so, Chociaż no, wiadomo, nie ma piękna idealnego. Była, jak na swoją budowę, 
trochę za niska. Miała piękny duży biust, ale przy jej niskim wzroście i krótkich, 
dość grubych łydkach tworzył jej postać trochę karykaturalną. 

– Wiesz, ja też – podała mi kawę – kiedyś o mało nie wpadłam. Teraz biorę 
tabletki. Zresztą już dziesięć lat biorę tabletki, ale wtedy musiałam zrobić przerwę, 
bo byłam w Hiszpanii i nie mogłam załatwić recepty.
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że sobie poszła. 
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mówki skoroszyt 

z dokumentami, 

których 

nie zdążyłam zro-

bić wczoraj 

w pracy, 

wzięłam do domu 
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– A ty bierzesz tabletki?
– Nie. Źle się po nich czuję.
– To jak wy współżyjecie? – spytała bardzo zdziwiona. 
Po pierwsze, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz współżyłam, a po wtóre, 

co ją to obchodzi.
– Watykańska ruletka – zaśmiała się. 
Nic na to nie odpowiedziałam, bo to moja sprawa, ale jej to wcale nie zraziło. 

Spojrzała na mnie bardzo zatroskana.
– Stara, musimy coś z tym zrobić, przecież przed czterdziestką też ci się coś 

od życia należy. Ty pewnie nie współżyjesz ze strachu. Ba, teraz, jak ci się tak 
przytrafiło, to ty będziesz miała permanentnego stresa – objęła mnie zatroskana, 
czy szczerze, nadal nie wiem. 

Dziekan wychylił się z bezpiecznej pozycji swojego pokoju.
– Proszę mi przynieść akta osobowe wszystkich pracowników naszego wy-

działu.
Asia wstała i uśmiechnęła się zalotnie.
– Wszystkich, dokładnie?
– Tak, wszystkich.
Po raz pierwszy zobaczyłam uśmiech na tej masce z greckiego teatru. Nieco 

przykurzonej. I nie wiem dlaczego, zaczęłam go sobie wyobrażać w łóżku. Od-
rażający. 

Dobrze, że sobie poszła. Mogłam spokojnie wyjąć z reklamówki skoroszyt 
z dokumentami, których nie zdążyłam zrobić wczoraj w pracy, wzięłam do domu 
i wypełniałam w nocy. Udało mi się je bezpiecznie schować do szafki. Zadzwonił 
telefon, kanclerz prosił dziekana na spotkanie głosem władczym i stanowczym. 
Dziekan wyszedł z gabinetu czerwony jak moje nie wykopane na zimę buracz-
ki, które chyba zostaną na działce do wiosny. Wychodząc, mijał się w drzwiach 
z profesorem Langiewiczem, któremu burknął coś pod nosem. 

– Kwitnąco pani dziś wygląda – zawsze tak mówi.
– Dziękuję.
– Proszę – położył przede mną kartkę. 
Rzuciłam okiem: „W związku z praktykami stosowanymi wobec pracowni-

ków”. Zrobiło mi się gorąco. Co się tutaj dzieje? Przybiłam pieczątkę.
Weszła Asia.
– My się chyba jeszcze nie znamy? – podała swoją wypacykowaną dłoń Lan-

giewiczowi, a na jej twarzy pojawił się filmowy uśmiech. 
– Miło mi niezmiernie – Langiewicz całując ją czule, patrzył jej prosto w oczy. 
Że też ja tak nie potrafię. 
– Pani u nas pracuje od niedawna rozumiem, bo nie miałem przyjemności 

pani spotkać wcześniej w naszej szkole. 
– Tak, od kilku dni – odpowiedziała Asieńka. 
– No to życzę miłej pracy – i wyszedł.
– A gdzie są te akta, po które poszłaś – zdziwiłam się, gdy wróciła bez nich.
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– Już je zabrali wcześniej, okazało się, że kanclerz wziął je przede mną. Ale 
jest jakaś zadyma. Dziewczyny w kadrach siedzą wystraszone, jedna chyba pła-
kała, bo miała czerwone oczy, kiedy weszłam.

– Może jest przeziębiona? – niby to spytałam, niby stwierdziłam.
– Szykuje się niezła afera, zabierają dodatki wszystkim niepokornym.
– A ty skąd to wiesz?
– Rozmawiałam na korytarzu z babką z dziekanatu, Anną Pająk, i mi to 

powiedziała. Ale nic więcej nie zdążyła, bo szła jej szefowa i musiała iść. Im nie 
wolno wychodzić z pokoju, kiedy są godziny przyjęć dla studentów.

– No co ty? A jak wyjdą, to co?
– No to po premii albo je zwolnią.
– No co ty, nie tak łatwo zwolnić teraz pracownika.
– W tej szkole, dla nich wszystko jest łatwe. Wiesz o tym, że sprawdzali na 

kamerach, kto się spóźnia do pracy i tym, którzy przychodzili po czasie, zabrali 
premię. 

– To nieprawda. Moja koleżanka, która pracuje w dziale nauczania, ciągle się 
spóźnia i nic jej nie robią.

– Ależ ty jesteś naiwna. Wiadomo, że swoim nic nie zrobią. 
– Jak to swoim? To mogą tak?
– Oczywiście, że mogą, a gdzie jest napisane, że nie mogą, 
– Przecież jest prawo, jakieś zasady.
– Tutaj? Nie żartuj sobie – Asia o mało nie oblała się kawą.
– A ty skąd to wszystko wiesz. Ja tutaj pracuję dłużej i różne rzeczy się działy, 

słyszałam nawet, że fałszowali dokumenty, ale, żeby tak traktować ludzi. To kto 
tutaj tak naprawdę rządzi?

– Nie żartuj, nie wiesz, kto tu rządzi?
Wszedł dziekan, rozdygotany jak judaszowa osika. 
– Proszę o dokumenty, o które prosiłem panią wczoraj. 
Już nawet do Asi się nie uśmiechał. 
Wyjęłam z szafki dokumenty, które rano schowałam, i które udało mi się 

przygotować dzisiaj w nocy, a nie wczoraj, ale to już moja tajemnica.
– A jak pani będzie następnym razem stać na korytarzu i plotkować, zamiast 

wykonywać moje polecenia, to zabiorę pani premię – zwrócił się do Asi.
– A skąd pan dziekan wie, że stałam na korytarzu, przecież mnie pan tam nie 

widział, a przynajmniej ja pana nie widziałam – Asia się nie poddawała. 
– A to trzeba mieć tupet – pomyślałam, żeby sobie tak pogadywać z szefem, 

ale dobrze, bardzo dobrze, bo on nie umiał jej odpowiedzieć, wzruszył ramiona-
mi i wszedł do gabinetu.

– Ty, skąd on to wie – wyszeptałam.
Asia zrobiła kwaśną minę. 
– Nie wiem, ale zaraz się dowiem – wyszła. 
Zabrałam się do pracy. Dzisiaj piątek, więc studentów dziennych jak na le-

karstwo, ale przed piętnastą zaczną pojawiać się zaoczni, muszę wobec tego teraz 
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zrobić jak najwięcej. Dochodziła jedenasta, wróciła Asia, po bez mała godzinie, 
więc mogłam być pewna, że ona też jest tutaj z jakiegoś poręczenia. Usiadła za 
biurkiem i wyjęła „Glamour”. 

– Zobacz – podsunęła mi pod nos zdjęcie Scarlett Johansson. – Powinnaś 
sobie zrobić taką fryzurę.

Spojrzałam na zdjęcie Johannson, w pięknej pomarańczowej sukni do samej 
ziemi, z kolią z brylantów albo rubinów, nie wiem, bo nigdy tych kamieni nie 
widziałam, szła pewnym krokiem po bordowym dywanie. Nim zdążyłam sko-
mentować, Asia już odwróciła kolejną stronę. 

– O! Patrz, tutaj. Top 10 orgazmicznych pozycji według kobiet. Lubisz sex? – 
spytała tak, jakby mnie pytała o to, co jadłam na śniadanie. 

Nie czekała na odpowiedź, bo już odwracała kolejną stronę. 
– Zobacz tutaj, najlepsze pozycje, największe odjazdy, najgorętsze fantazje, 

najseksowniejsze gwiazdy, najbardziej pożądane części ciała – nadawała podeks-
cytowana. Spojrzałam na artykuł, wielkie czarno-czerwone litery krzyczały „miłość 
i seks”, a poniżej dwoje nagich ciał wiło się w gorącym, pozowanym uścisku.

– Nie wiem, czy można coś jeszcze wymyślić na temat seksu.
– Oj! Stara można, można. Dla mnie nie ma żadnych zahamowań. Mój Kamil 

jest w siódmym, jak mu funduję niezłą jazdę – zniżyła głos. – Żaden się nie oprze, 
stara, żaden, już to przetestowałam – wyszeptała z tryumfalną miną. – Kiedyś, 
jak jeździłam do babci, spotykałam się z Heńkiem. No wiesz, nic między nami 
nie było, bo on miał żonę – zamyśliła się. – Zresztą to było dawno.

– To po co się z nim spotykałaś? – nie bardzo rozumiałam, co chciała mi 
powiedzieć.

– Heniek mieszkał w Bieniowe. Tam, gdzie moja babcia, jak już ci powie-
działam. Jeździłam do babci z moją siostrą. Matka nigdy z nami nie jeździła. 
Czasem jeździł nasz brat, ale rzadko. W ogóle nie mogłam się z nią dogadać, aż 
wyniosłam się z domu i zamieszkałam, już w ogólniaku, na stancji.

– Na stancji we własnym mieście?
– No tak. Głupie? Co?
– A kto cię utrzymywał, tata?
– Trochę tata, trochę taki jeden mój znajomy fotograf. Był po rozwodzie, ale 

jeszcze nie całkiem. Mieszkał kilka lat w Stanach, poznałam go przypadkiem. To 
on mi właściwie pokazał, jak powinien wyglądać sex. Stara, ten to dopiero miał 
fantazję. Kiedyś ci opowiem, ale nie tutaj – wyszeptała tę ostatnią informację jak 
największą tajemnicę i dodała z przekąsem – amerykańską fantazję. W ogóle nie 
miał zahamowań – przymrużyła powieki tak, jakby przywoływała w pamięci 
tamte chwile. – Był starszy ode mnie o trzynaście lat, ale ciało miał tak zadbane 
jak dwudziestolatek. Co rano hantle, pompki i rower.

– Mieszkaliście razem? 
– No tak jakby. On trochę mieszkał w domu, trochę z żoną jeszcze. 
– A wiesz, co go najbardziej podniecało? – i nie czekając na odpowiedź, wsta-

ła z krzesła.
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– Co to znaczy 

„musi pani”. 
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wszystkim 

w godzinach 

pracy musi być 

w pracy, 

a nie w domu.
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W tej chwili zadzwonił telefon. Mój ślubny.
– Czy mogłabyś wrócić wcześniej, bo umówiłem się z jednym facetem w jed-

nej sprawie.
– Z jakim facetem, w jakiej sprawie?
– Z jednym w jednej, co ci będę mówił. Wróć wcześniej.
– Nie wrócę, bo nie mogę. Sandra będzie w domu, to zostaw na chwilę Adasia 

z Sandrą. 
– Właśnie Sandra wróciła wcześniej ze szkoły, bo pani jej kazała iść do 

domu.
– A dlaczego to kazała jej iść do domu?
– No bo coś tam jej się stało.
– Ale co się stało? – zaczynałam się denerwować.
– Nie wiem, coś tam słabo czy coś, jakieś tam babskie sprawy – wyraźnie 

chciał skończyć temat. 
– Jak to, dziecko przychodzi ze szkoły, a ty nie pytasz, co jej jest?
– Oj dobra, jak wrócisz, to pogadamy, ale wróć wcześniej, bo Adaś też jest 

jakiś dziwny. 
– Ciekawe jak – rzuciłam na koniec, ale nie wiem, czy słyszał. 
Jednak nie dawało mi to spokoju, Sandra nigdy nie zwalniała się do domu 

z powodu miesiączki, zresztą ona chyba w ogóle przestała ostatnio miesiączko-
wać. No właśnie, kiedy ona miała ostatnio miesiączkę. A Adaś jaki dziwny? Co 
to ma znaczyć?

Asia pochylona, tym razem już nie nad gazetą, ale dokumentami, patrzyła na 
mnie pytająco.

– Co tam? Coś się stało?
– Nie wiem sama. Chyba muszę natychmiast jechać do domu. Wstałam i za-

pukałam do dziekana, działałam właściwie bez chwili zastanowienia.
– Panie dziekanie, muszę natychmiast jechać do domu.
– Co to znaczy „musi pani”. Pani przede wszystkim w godzinach pracy musi 

być w pracy, a nie w domu – po czym dodał równie oschle – czy to jakaś nagła 
sytuacja?

– Tak – odpowiedziałam bez wahania. 
– A cóż to za nagła sytuacja? – spytał
– Córka źle się poczuła.
– No to niech dzwoni na pogotowie. Jest sama w domu?
– Nie. Z mężem.
– No to niech pani nie żartuje, ma się kto nią zająć, zresztą w wieku pani cór-

ki się nie umiera. A po drugie już raz się pani zwalniała w nagłych sytuacjach. 
– powiedział twardo, ale nie patrzył mi w oczy.

Nie miałam argumentów, wyszłam bez słowa. W sekretariacie akurat stu-
dentka chciała złożyć podanie o warunkowy wpis. Przyjęłam podanie, ale byłam 
tak rozbita, że nie mogłam dalej pracować. Co się tam mogło stać? Wykręciłam 
numer do Sandry po raz drugi, ale nie odbierała. Marek nie odbierze, tego mogę 
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być pewna, przecież się obraził. Jak zadzwonię na domowy, to ciotka nie usłyszy. 
Boże, co robić?

– Co się stało? – Asia nie dawała za wygraną.
– Sama nie wiem, córka źle się poczuła w szkole i wysłali ją do domu, a Adaś 

jest chyba chory bo, jak stwierdził mój mąż „jest jakiś dziwny”.
– Niech jedzie z nimi do lekarza.
– Normalny facet może by w takiej sytuacji pojechał, ale nie mój mąż. Będzie 

siedział i czekał aż wrócę, albo i nie będzie czekał, tylko zostawi „dziwnego 
Adasia” z Sandrą, której nie wiadomo, co jest. Albo lepiej, oboje z ciotką, która 
ostatnio całkowicie traci orientację i potrafi wyjść w środę w październiku na 
mszę wielkanocną, bo tak jej się akurat wydaje, kiedy widzi, że gotuję jajka. 
Boże, co robić?

– Jak to co robić, pogadaj z dziekanem, powiedz mu to wszystko.
– Próbowałam, ale on nie chce słuchać.
– Hm, no to wiesz co, tak około drugiej weź rzeczy i jedź do domu. A ja będę 

mówiła, że poszłaś do innego budynku zanieść dokumenty. A jak przyjdą stu-
denci, to odbiorę od nich podania, co to za problem. 

– Pomysł niezły, ale ja nie mam czym się dostać do domu. Mam busa o 13:20 
a potem o 16:45. 

– No to idź na 13:20. 
– Wtedy muszę wyjść o 13. Do 15:30 na pewno zorientują się, że mnie nie ma. 
– Nie zorientują. Nakręcę dziekana, zrobię mu kawę, zagadam – uśmiechnęła 

się. – Potrafię to, stara, nie takie rzeczy się robiło – znów się uśmiechnęła tym 
razem do własnych myśli. – I słuchaj, na środę umawiam nas do „Gabriela”, ja 
muszę zmienić kolor, a ty strzyżenie i farbowanie – przymrużyła oczy – wiem już 
nawet jaki będzie ci najlepiej pasował.

– Asiu, daj spokój, jaki fryzjer! Nie będę miała czasu. 
– Stara, jak sama nie zadbasz o to, żeby ci w życiu było dobrze, to nikt o to 

nie zadba – uśmiechnęła się tryumfująco – wiem, co mówię. 
Dochodziła pierwsza, biłam się z myślami jak przedszkolak, który zastana-

wia się nad tym, co mu zrobią, jak wyliże masę z urodzinowego tortu, zanim go-
ście przyjdą. Trudno, ryzykuję, wstałam po cichu z zapartym tchem, patrząc na 
drzwi dziekana, ubrałam kurtkę, włożyłam dokumenty do reklamówki i kiwając 
do Asi porozumiewawczo, wymknęłam się z sekretariatu. Akurat była przerwa, 
więc mogłam się wmieszać w tłum rozwrzeszczanych studentów. 
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Zimne kafle szpitalnego korytarza nie dodawały otuchy. Sandra blada i obo-
jętna położyła mi głowę na kolanach. Marek stał na podjeździe dla karetek 
i przychodził mniej więcej co piętnaście minut, żeby spytać, czy już coś wia-
domo. Kiwałam głową, bo nawet nie chciało mi się z nim rozmawiać. W domu 
został Adaś z Polcią, co mnie dodatkowo niepokoiło. Cioteczka nie da rady nawet 
go przewinąć. Kiedy Sandra po raz chyba piętnasty pytała mnie, czy umrze, wy-
szedł lekarz, ale nie ten barczysty, wielki jak szafa, który przyjmował nas dwie 
godziny temu, ale niski, szczupły i delikatny, jak kobieta.

– Pani... Sandra Fiołek? – przeczytał z kartek, które trzymał w ręce, głosem 
niskim i tubalnym, zupełnie nie pasującym do swojej postury. 

Sandra patrzyła na niego przestraszona. Ale nie weszliśmy do gabinetu, 
z którego wyszedł. 
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– Proszę za mną – skinął na nas i poszedł prosto korytarzem. Trzymałam 
Sandrę za rękę, żeby dodać jej otuchy, ale jak się okazało, moja dłoń była bar-
dziej spocona niż dłoń Sandry. Weszłyśmy do gabinetu. Lekarz skinął, wskazu-
jąc nam krzesła, a sam oparł się o róg stolika. Spojrzał na Sandrę.

– Proszę się rozebrać – powiedział stanowczo, ale obojętnie. 
Nawet na chwilę się nie uśmiechnął. Wiedziałam, że to zła wróżba i czułam, 

że robi mi się coraz bardziej gorąco. Sandra weszła za kotarę z wykrochmalonego 
białego prześcieradła. 

– Pani córka jest wycieńczona, ma złe wyniki badań – odwrócił głowę, kiedy 
mył ręce. – Musimy ją zostawić w szpitalu na dalsze badania. 

– Mamo – Sandra, która całe popołudnie trzymała się nieźle, rozpłakała się 
na dobre. – Ja nie chcę. 

– Panie doktorze, czy to konieczne? – spytałam zdenerwowana.
– Tak będzie najlepiej.
– Ale czy już dzisiaj, teraz? – dopytywałam.
– Tak będzie najlepiej.
Domyślałam się, że przy Sandrze nie chce wiele mówić.
– Dobrze, tylko powiem mężowi. 
Marek stał na podjeździe i rozmawiał przez telefon.
– Sandra musi zostać w szpitalu – powiedziałam, ale zabrzmiało to bardziej 

jak pytanie.
Marek milczał przez chwilę, jakby nie rozumiał, co do niego mówię. 
– Dlaczego? – wybełkotał w końcu.
– Bo jest wycieńczona. Pewnie to nic poważnego. Dadzą jej kroplówkę i jutro 

wyjdzie – chciałam uspokoić Sandrę, a ona patrzyła na Marka tak, jakby chciała 
usłyszeć, że on nie pozwala, że on się na to nie zgadza, i że nie zostawi swojej 
ukochanej córeczki w obcym miejscu pod opieką obcych ludzi. 

– Tatusiu – przytuliła się do niego, a mnie się zachciało płakać. 
– Sandruniu, kochanie, nie denerwuj się, zostaniesz tylko dzisiaj, a jutro już 

cię stąd zabierzemy, zobaczysz. Dostaniesz tylko kroplówkę.
– Tatusiu, to jutro tutaj przyjedziemy, ale dzisiaj nie, proszę cię bardzo – pa-

trzyła mu prosto w oczy. Są tak bardzo do siebie podobni. 
– Dzisiaj córeczko, dzisiaj, a jutro już cię stąd zabierzemy, obiecuję, a wiesz, 

że jak ja obiecam, to tak będzie.
– Ale obiecujesz?
– Obiecuję.
Lekarz nie powiedział wiele więcej, a jego tajemniczość nie nastrajała mnie 

najlepiej. Marek przez całą drogę do domu nie odzywał się ani słowem. W ra-
diu właśnie nadawali audycję o żłobkach na Zachodzie. Głos redaktora mówił 
o problemach kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich. Mó-
wił o wszystkim, przez co przechodzą matki z małymi dziećmi, ale czy 
on naprawdę je rozumie. W żłobkach w Warszawie, bo oczywiście zawsze 
najważniejsza jest Warszawa, brakuje miejsc. Propozycją rozwiązania sy-
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tuacji jest stworzenie, tak jak na Zachodzie, żłobków przyzakładowych. 
Zakłady pracy tworząc takie miejsca miałyby, jak wyliczał, wiele korzy-
ści. Zatrzymałyby pracownice, na których by mu zależało, matki karmiące 
miałyby blisko do dzieci. Potrzebowałyby mniej czasu, żeby je nakarmić. 
Panowałaby tam miła rodzinna atmosfera. „Już widzę, pomyślałam, jak kan-
clerz daje kasę na żłobek. Nowy budynek dla jakiejś nowej komórki, ale nie 
na żłobek”. Placówki byłyby dofinansowywane przez samorządy, a koszt 
utrzymania całości nie byłby wysoki, ponieważ zakład pracy przekazałby 
swoje pomieszczenia i pozostałaby tylko kwestia zatrudnienia odpowied-
niego personelu. Finansowanie takich placówek, kontynuował redaktor, 
odbywałoby się przy wsparciu samorządów. „No tak, na Zachodzie może za-
leży innym na pracownikach, a ja słyszę tylko, że jak się pani nie podoba, to 
mamy tutaj setki podań na pani miejsce”. 

Kiedy dojechaliśmy do naszego miasteczka, Marek poszedł prosto do sklepu, 
a ja do domu, każde prosto swoją drogą, do swojego świata. Nie raz mu mówiłam, 
żeby zamknął ten sklep i poszedł do normalnej pracy, jak normalni mężczyźni. 
Dzisiaj na budowie można zarobić o wiele więcej niż w sklepie, od którego dwie-
ście metrów dalej wybudowali „Lidl”, a pięćset w drugą stronę „Biedronkę”. 

Wieczorem zadzwoniłam do Asi, żeby się upewnić, że moje wczorajsze wyj-
ście z pracy zostało niezauważone, bo na dzisiaj zaniosłam zwolnienie, ale Asi 
akurat nie było w pokoju.

– O! Cześć kochana, mogę tylko chwileczkę, bo właśnie idę na spotkanie. 
Wczoraj spoko, nikt cię nie widział. Odebrałam jakieś dokumenty.

– Jakie, dużo?
– Nie, niedużo, kilka. Ale rozmawiałam z koleżanką z działu kadr. Ale się 

porobiło, zwalniają ludzi z byle powodu. Zwolnili dwóch profesorów, bo ponoć 
nie chcieli czegoś tam zrobić, czy coś tam powiedzieli źle o szkole.

– Co? – nie bardzo mogłam zrozumieć.
– Zwalniają, ale teraz nie mogę mówić, bo uciekam. Chcę wyjść, zanim wróci 

Kamil. Będziesz w poniedziałek? A właśnie, co z Sandrą?
– To z kim ty wychodzisz?
– Co z Sandrą? – nie słyszała mojego pytania albo udawała, że nie słyszy.
– Nie wiem jeszcze. Została w szpitalu, jest wycieńczona. 
– Pa, spadam. Do poniedziałku.
– Asiu, Asiu poczekaj chwileczkę – zatrzymywałam jej niknący głos. 
– Stara, szybciutko, bo się spieszę – prosiła tak, jakby siedziała na rozżarzo-

nych węglach.
– Nie skończyłaś mi pewnej historii. Co go podniecało najbardziej?
– Kogo?
– No tego Heńka!
– Heńka? – zdziwiła się 
– Mówiłaś, że było coś, co go podniecało najbardziej, ale zadzwonił telefon 

i mi nie powiedziałaś.



VI 

Ważny jest 

dom i praca

Placówki 

byłyby dofinan-

sowywane przez 

samorządy, a 

koszt utrzymania 

nie byłby wysoki, 

ponieważ zakład 

pracy przeka-

załby swoje po-

mieszczenia 

i pozostałaby 

tylko kwestia 

zatrudnienia od-

powiedniego per-

sonelu. 

Finansowanie 

takich placówek, 

odbywałoby się 

przy wsparciu 

samorządów.

– Aaaaaaaa, to nie Heńka, tylko Grześka, Grześka fotografa. Stara, Heniek 
był fajny, ale nie miał fantazji. W poniedziałek ci powiem, bo to trzeba pokazać, 
przez telefon się nie da, pa, pa.

– Baw się dobrze, pa.
Marek nie odzywał się oczywiście przez cały wieczór, popijał piwo i gapił się 

w telewizor. Polcia zadawała milion niepotrzebnych pytań, nie rozumiejąc, co 
się dzieje. Jedynie Adaś mnie rozumiał, najedzony i wykąpany zasnął spokoj-
nie. Siedziałam w kuchni i wypełniałam dokumenty, modląc się w duchu, żeby 
poszli sobie w końcu spać. Nie mogłam się skupić, myślałam o Sandrze. Moja 
nadzieja, że to tylko chwilowa niedyspozycja spowodowana odchudzaniem, mie-
szała się ze strachem o jej życie. Myśli kłębiły się okrutnie i nie dawały spokoju. 
Czy wszystko wróci do normy, czy ona w końcu zacznie jeść, czy może jest chora 
na jakąś groźną chorobę. Przecież nie umrze. W tym wieku się nie umiera, jak 
powiedział dziekan. Wypełniałam rubryki zupełnie bezwiednie, bez głębszego 
zastanowienia. Nawet jak popełnię błąd to przecież mogę poprawić, ale oddać je 
muszę najpóźniej w poniedziałek. Marek wszedł do kuchni po kolejne piwo. 

– Wiesz – usiadł naprzeciwko wlewając piwo do szklanki. Biała piana spły-
wała po ściankach szklanki, na stół.

– Uważaj, pobrudzisz mi dokumenty – co za sierota! 
– Nie pobrudzę, nie pobrudzę, przecież to spływa tutaj – wlepił wzrok w pły-

nącą ciecz. 
– Jak nie pobrudzisz, jak pobrudzisz. 
– Nie kłóć się ze mną, chciałem porozmawiać – podniósł szklankę do ust. 
– Mam dużo pracy. Muszę to skończyć, a potem pozmywać, nastawić pranie 

i może zrobić porządki u Polci, bo jutro pojedziemy do szpitala, to nie będzie 
czasu. 

– Jak chcesz – wyszedł już nieco chwiejnym krokiem. 
Chciałam być sama, ale nie umiałam mu tego powiedzieć. Wiele rzeczy nie 

umiem mu powiedzieć, bo go to wcale nie interesuje. Ma swój świat, a w nim 
swoje zabawki, jak dziecko. A ja czuję się tak, jakbym miała w domu czworo, 
a nie dwoje dzieci. I wcale nie jest mi w życiu jakoś lepiej, tylko gorzej, trudniej 
i smutniej. Adam był inny, zupełnie inny. I tak to wszystko jakoś się poplątało. 
A pamiętam go jak dziś, chociaż nie widziałam go już prawie dwadzieścia lat, 
ciekawe, czy bym go poznała. Kiedy widziałam go po raz ostatni, nie wiedzia-
łam, że to raz ostatni, ale czy gdybym wiedziała, to coś mogłabym zrobić.

Kiedy byłam w pierwszej klasie technikum, on był w czwartej. Podobał się 
wszystkim dziewczętom. Zauważyłam go od razu, na pierwszym apelu. Pamię-
tam doskonale, jak był ubrany. Miał białą koszulę, żółtą kamizelkę i czarne 
sztruksowe spodnie. Nie wyróżniał się wzrostem, był nieco wyższy ode mnie. 
Spotkaliśmy się tylko kilka razy, a po raz ostatni w wielką sobotę w parku. Pa-
miętam ten piękny wiosenny dzień. Świeciło jasno słońce, chociaż było dość 
chłodno. To była późna Wielkanoc, jakoś końcem kwietnia. Drzewa zaczynały 
się zielenić, ale ziemia była mokra. Szłam na spotkanie prosto z kościoła. 
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Pamiętam, że ksiądz się spóźnił i nie zdążyłam wrócić do domu, żeby od-
nieść koszyczek i musiałam z tym koszyczkiem iść na randkę. Gdy tylko doszłam 
do parku, to ukryłam go pod krzakiem i poszłam w umówione miejsce. Ludzi 
w parku nie było w ogóle, wszyscy zajmowali się przygotowaniami do świąt, 
a my spacerowaliśmy i spacerowaliśmy... To był najdłuższy i najpiękniejszy spa-
cer mojego życia. Adam chciał mnie odprowadzić do domu, ale ja się upierałam, 
że pójdę sama, a on na pewno myślał, że się wstydzę, że ktoś mnie z nim zobaczy, 
a to małe miasteczko, gdzie wszyscy wszystko wiedzą. Widziałam, że jest mu 
przykro, ale przecież w krzakach była moja święconka, a jak ja wrócę do domu 
bez koszyczka. No i chyba się na mnie obraził, a ja skrywam swoją największą 
tajemnicę do dziś. 

Koszyczek czekał na mnie w krzakach, ale nie było już w nim kiełbasy ani 
jajek. Wśród rozgrzebanych mokrych liści leżały sól, chrzan i cukrowy baranek 
w celofanie. 

Adaś zdał maturę i wyjechał.
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VII

Praca w nowym stylu

Stałam w bramie, bo na zewnątrz padał deszcz ze śniegiem. Nie opodal dwóch 
wyrostków, równie jak ja zmarzniętych dopalało papierosy. Starsza pani z zapa-
sionym kundlem, który ledwie stał na nogach, bo było widać, że waży o wiele 
więcej niż jego nogi mogą utrzymać, spacerowała po trawniku, a ja zaczynałam 
się coraz bardziej niepokoić. Czas dłużył mi się w nieskończoność. Wychylałam 
się co chwilę na ulicę, żeby zobaczyć, czy nie idzie, ale nic nie mogłam dojrzeć, 
bo śnieg padał coraz mocniej, coraz bardziej gęsty i lepki. W dłoni ściskałam ko-
mórkę, jak najdroższy amulet z czasów, kiedy bawiłam się w Indian. Zbliżała się 
siódma dwadzieścia, czasu coraz mniej, a ja nic nie mogę zrobić. Mam nie dzwo-
nić, bo jak powiedziała: Jeszcze tylko coś załatwię i lecę, czekaj. No to czekam. 
Odkąd zaczęłam się ostatnio wymykać częściej z pracy, kiedy Sandra była w 
szpitalu, Asia brała moją kartę i kiedy wychodziła, wkładała ją w czytnik razem 
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ze swoją, a następnego dnia rano czekałam na nią w tej bramie niedaleko szkoły, 
dawała mi kartę i spokojnie szłyśmy razem, jak gdyby nigdy nic. Tyle że zawsze 
o tej porze już była, a dzisiaj się spóźnia i nie odbiera komórki, a ja nie wiem, co 
w tej sytuacji zrobić, prosiłam ją, żeby była wcześniej, bo miałam jeszcze napisać 
dwa pisma, zanim przyjdzie dziekan. 

Jasna cholera. Nadal nie odbiera, siódma dwadzieścia siedem, trudno, idę, 
najwyżej powiem, że zapomniałam karty, a jak przyjdzie, to wtedy włożę ją 
w czytnik. Szłam ulicą, rozglądając się na prawo i lewo, ale Aśki ani śladu. Mija-
łam różne kobiety mniej lub bardziej do niej podobne i we wszystkich chciałam 
ją zobaczyć, ale w żadnej jej nie dostrzegłam.

Na dziedzińcu pojawili się pierwsi studenci, z pewnością ci, którzy dojeżdża-
ją. Obejrzałam się jeszcze w stronę ulicy, ale Aśki nie było. Weszłam do szkoły 
i szybko dotarłam do sekretariatu. Nie wiedziałam, czy dziekan już jest, czy 
jeszcze nie, bo drzwi do sekretariatu były zamknięte, ale on ma drugie wejście, 
od strony korytarza, którym czasem wchodzi. Zdjęłam kurtkę i szybko usiadłam 
do komputera, żeby napisać pisma, które miałam przygotować na wczoraj. Wyję-
łam odręcznie zapisane kartki, które zostawił mi wczoraj dziekan, ale charakter 
pisma nie był dziekana, może kanclerza albo rektora, może Aśka by wiedziała, 
ale jej nie ma i gdzie do cholery może być. 

Nie wiem dlaczego, ale przez tych kilka tygodni przywiązałam się do jej 
szczebiotania i teraz brakuje mi jej. Przyglądałam się jeszcze przez chwilę cha-
rakterowi pisma i zaczęłam je przepisywać. Oczywiście pismo było w imieniu 
dziekana, chociaż pisane przez kogoś innego, a dotyczyło upomnienia doktora 
Falkowskiego za to, że nie uprzedził dziekana o przeniesieniu zajęć ze środy 
28.11, na piątek 30.11. Nie mogłam uwierzyć, że za takie coś można kogoś upo-
minać, przecież nikomu to nie przeszkodziło, a zajęcia odbyły się normalnie, tyl-
ko w innym dniu i studenci byli poinformowani o zmianie, bo przecież sama ich 
o tym informowałam na prośbę właśnie Falkowskiego. Drugie pismo natomiast 
dotyczyło upomnienia pani Basi z dziekanatu za to, że nie przygotowała na czas 
protokołów. Dochodziła ósma trzydzieści, kiedy pojawiła się Aśka zmoknięta, 
zziajana, i co najdziwniejsze, bez makijażu.

– Ale masz szczęście, dziekana chyba jeszcze nie ma, ale nie wiem na pewno, 
bo nie zaglądałam. 

– Jest. Przyszedł właśnie i poszedł do kanclerza – powiedziała zdejmując 
kurtkę.

– Co się stało?
– Stara, ale jazda. Byłam wczoraj na spotkaniu i trochę mi się przedłużyło 

i nie wzięłam tabletek. Musiałam dzisiaj rano biec do domu po tabletki, wiesz – 
zawahała się – i jak na złość zastałam jeszcze Kamila. 

Poprawiła włosy, wyjęła z torebki maskarę marki Lancome i ten kolorowy 
tusz w odcieniach śliwki i fioletu, w którym jest jej do twarzy i pochylona nad 
małym lustereczkiem, które ustawiła na klawiaturze komputera, zaczęła się ma-
lować. 
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– Wiesz, ostatnio z Kamilem nie układa mi się najlepiej. Ja już chyba nie 
mam woli, żeby mi się układało. 

– Długo byliście razem? – spytałam, bo wiedziałam wiele o różnych Asi by-
łych facetach, ale o Kamilu najmniej, poza tym, oczywiście, że „jest w siódmym, 
jak mu robi niezłą jazdę”. 

Wstydziłam się zapytać, ale okropnie mnie to ciekawiło, co można takiego 
zrobić facetowi, żeby był w siódmym...

– Rok – odpowiedziała, chowając lusterko do torebki. 
W tym momencie wszedł dziekan z kurtką przewieszoną przez ramię, z torbą 

i plikiem dokumentów w ręce, czerwony jak piwonia w majowe popołudnie. Nie 
powiedział nawet „dzień dobry”. Nim zdążyłam z Aśką skomentować jego stan 
ducha, zadzwonił telefon, a w słuchawce głos właśnie dziekana.

– Proszę do mnie przyjść, natychmiast – a był to głos, któremu nie można się 
sprzeciwić.

Weszłam do gabinetu zdenerwowana. Dziekan siedział z nosem zatopionym 
wśród dokumentów i sprawiał wrażenie bardzo poruszonego. Nie prosząc nawet, 
żebym usiadła, wyciągnął dwa dokumenty i położył przede mną.

– Co to jest?
Spojrzałam na kartkę, skarga napisana przez pracownika naszego wydziału 

na działania szkoły podjęte niezgodnie z obowiązującymi przepisami, skiero-
wana do rektora, a złożona przez nasz dziekanat i druga napisana przez tego 
samego pracownika skarżąca brak odpowiedzi na jakieś inne pismo. Patrzyłam 
na te dokumenty i nie wiedziałam, co powiedzieć.

– Mówiłem pani wyraźnie. O wszelkiego rodzaju skargach ma pani mnie in-
formować natychmiast. Dlaczego pani tego nie zrobiła, czy pani nie rozumie, co 
się do pani mówi? – unosił się coraz bardziej.

– Rozumiem, ale naprawdę nie wiem, jak to się stało.
– Jak to się stało, jak to się stało. Właśnie, jak to się stało, że poszły one 

wprost do rektora, bez mojej wiedzy. 
– Nie wiem.
– Jak to pani nie wie? A co pani wie? To może mi pani powie. 
Miałam już tego dosyć. I jego samego, i jego traktowania. A co ja mam mu 

powiedzieć. Przecież, że wiem, jak to się stało. Na pewno te skargi wpłynęły 
w momencie, kiedy wyszłam wcześniej z pracy i przyjmowała je Aśka, a ja zapo-
mniałam ją uprzedzić, że dziekan życzy sobie, żeby o wszelkich skargach infor-
mować go natychmiast. Stałam więc jak słup soli i milczałam.

– Ja czekam, żądam wyjaśnień.
– Panie dziekanie, może stało się tak, że kiedy wyszłam do innego działu, 

przyjęła je koleżanka, a ja nie zauważyłam i poszło dalej drogą urzędową.
– Drogą urzędową to powinno trafić do mnie, a ja powinienem być poinfor-

mowany o tym natychmiast – dziekan robił się coraz bardziej czerwony.
– Żeby tylko nie dostał wylewu – pomyślałam – ale z drugiej strony, przecież 

w tak młodym wieku się nie umiera. Uśmiechnęłam się do własnych myśli. Za-
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uważył to i wściekł się jeszcze bardziej, ale w tym momencie zadzwonił telefon. 
No i dobrze, chętnie bym stąd poszła, bo już mnie nogi zaczynają boleć. 

– Tak, tak oczywiście – jego głos zmienił się w głos potulnego baranka. 
Ma chyba jeszcze w sobie jakieś ludzkie cechy. 
– Tak, już idę.
– Muszę wyjść – zwrócił się do mnie. – Dokończymy, jak wrócę.
W sekretariacie siedziało dwóch studentów, Aśka parzyła kawę.
– Panowie do ciebie – zwróciła się do mnie, kiedy weszłam. 
Studenci przyszli, jak na złość, w sprawie dokumentów, które złożyli, a które 

nie trafiły do dziekanatów chociaż powinny, i teraz nie mogą zaliczyć semestru. 
To były, jak twierdzili, prośby o przedłużenie semestru. Znów pewnie Aśka coś 
zawaliła. Najgrzeczniej, jak potrafiłam, poprosiłam panów, żeby przyszli za go-
dzinę, a ja w tym czasie wyjaśnię sytuację. Zaczęłam poszukiwania, w doku-
mentach, które były na biurku, potem w szafkach, ale podań ani śladu. Przy 
okazji natknęłam się na inne podania, które powinny już dawno być rozpatrzone 
przez dziekana. Zadzwoniłam do dziekanatu, tam też nie było poszukiwanych 
przeze mnie dokumentów. 

– Asiu, wiesz może gdzie są podania tych studentów, którzy byli? Jeden z nich 
to Kartkowski, drugi Kowalczyk – spytałam grzecznie.

Nie będę opierniczać koleżanki za bałagan w moich dokumentach, podczas 
gdy wtedy mi pomagała, może trochę nieudolnie, ale to był początek jej pracy 
i nie mogła wiedzieć wszystkiego od razu. 

– Nie mam pojęcia, wszystko kładłam ci na biurku albo od razu puszczałam 
dalej. 

Asia była dzisiaj jakaś markotna i rozbita.
Wszedł dziekan znów czerwony, on ma chyba nadciśnienie, ba, chyba grozi 

mu ten wylew. Może mu to powiedzieć?
Nie zdążyłam, oparł ręce o moje biurko i spojrzał na mnie z odległości dwu-

dziestu centymetrów, kropelki potu wystąpiły mu na czoło.
– Czy pani jest dzisiaj w pracy? – spytał z przekąsem. 
– Nie rozumiem – odpowiedziałam, żeby coś powiedzieć, ale zrozumiałam 

w mig. 
Moja karta, jest u Aśki w torebce i zapewne Aśka jak przyszła, nie włożyła jej 

w czytnik. Cholera, co za dzień, wszystko się wali, wszystko na raz.
– Oficjalnie pani nie ma. Nieoficjalnie wychodziła pani z pracy kilka razy 

przed czasem, a kartę zostawiała pani koleżance – patrzył na mnie dumny, jak 
Sherlock Holmes. – Proszę to przepisać – i położył przede mną kartkę, którą 
trzymał w ręce.

A na niej tym samym charakterem pisma, które było chyba kanclerza, ale nie 
jego: Udzielam upomnienia pani Katarzynie Fiołek za niedopełnienie obowiąz-
ków pracowniczych”. Co za ironia losu, patrzyłam w tę kartkę i nawet płakać mi 
się nie chciało. Aśka gapiła się w komputer, pewnie jak zwykle oglądała nowe 
szmatki na allegro albo gadała z kimś przez gg.



VII

Praca 

w nowym 

stylu 

Jest taki przepis, 

wychowawczy 

w zamian za 

część etatu, 

ale to zawsze 

mniej forsy. 

Muszę mieć cały 

etat, ale część 

pracy wykonywać 

w domu. 

Znalazłam 

stronę 

internetową 

www.rodzic-

pracownik.pl, 

tam piszą, jak 

to zrobić. 

– Asiu, zobacz – położyłam przed nią kartkę. 
Aśka przeczytała i spojrzała na mnie przestraszona.
– Ale numer, oni wszystko wiedzą!
– No właśnie, musimy się zastanowić tylko nad tym, czy wszystko i skąd?
– Skąd, to wiadomo. Sprawdzili kamery, ale jak długo przechowują filmy 

z kamer? – Aśka zmarszczyła brwi i szukała w myślach odpowiedzi, a raczej 
kogoś, kto mógłby jej tej odpowiedzi udzielić. Podniosła słuchawkę i zadzwoniła 
na portiernię.

– Proszę pana, ja mam takie oto pytanie, jak długo przechowujecie filmy 
z kamer? – spytała wprost. – No wie pan, no to dziękuję.

Odłożyła słuchawkę i spojrzała na mnie.
– Nie mogą mi udzielić takiej informacji, bo to tajemnica służbowa – była 

najwyraźniej zdegustowana. 
-– Hm, z drugiej strony, gdybyśmy to wiedzieli, to moglibyśmy kombinować, 

a tak jesteśmy obserwowani i nawet nie wiemy, co i kiedy sprawdzają, i trudno 
im się dziwić, bo jak zapanować nad taką ilością pracowników.

Weszli studenci, którym miałam odnaleźć podania i chyba już wiedziałam, 
gdzie one są. W domu zostawiłam kilka dni temu dokumenty z programami 
studiów, które miałam wypełnić, a zabierałam je z pracy w pośpiechu i może 
tam się gdzieś zaplątały. Poprosiłam grzecznie panów, żeby przyszli jutro. Tylko 
co będzie, kiedy dziekan spyta o te programy, no nie, to za dużo wrażeń, jak na 
jeden dzień. A właściwie niech spyta, już mi jest wszystko jedno, niech się to 
wszystko wyjaśni dzisiaj i niech się ten dzień skończy jak najszybciej. Otworzy-
łam w komputerze nowy dokument i zaczęłam przepisywać moje upomnienie. 
Dziwne to uczucie.

– Co ty teraz zrobisz? – Asia była najwyraźniej przejęta moją sytuacją.
– Sama nie wiem, ale myślę, że pójdę do niego i wszystko mu powiem, nie 

dam rady tak pracować. Wiesz jaką mam sytuację, właściwie codziennie po-
winnam być wcześniej w domu. Myślałam o tym, żeby przejść na pół etatu, ale 
to zawsze mniej forsy, a ja mam dwa kredyty do spłacenia. Marek inwestuje 
ciągle w ten sklep, a niewiele mamy z niego zysku, bo ludzie chodzą do „Lidla” 
i „Biedronki”. To jest małe miasteczko, kilka tysięcy mieszkańców, a sklep jest 
na końcu ulicy i mało ludzi chodzi tamtędy.

– To jest jakieś rozwiązanie, spróbuj – Asia się ożywiła.
– Tylko, że pół etatu to połowa pieniędzy mniej, a jak doliczę koszty dojaz-

dów, to niewiele mi wtedy zostaje. A mamy na utrzymaniu dwoje dzieci. 
– No to niech Marek zamknie ten sklep i weźmie urlop wychowawczy.
– Asiu, co ty mówisz. On się kompletnie do tego nie nadaje. Facet urlop wy-

chowawczy, Nawet nie wiem, czy mu przysługuje, jeśli sam prowadzi działalność. 
Sama wcześniej myślałam o tym, żeby wrócić na pół etatu, bo jest taki przepis, 
wychowawczy w zamian za część etatu, ale to zawsze mniej forsy. Muszę coś wy-
myślić, żeby mieć cały etat, ale część pracy wykonywać w domu. Znalazłam taką 
stronę internetową www.rodzic-pracownik.pl, tam piszą, jak to zrobić.
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– Ale Marek przecież jakoś opiekuje się Adasiem, jak ty jesteś w pracy.
– Dobrze to nazwałaś. Jakoś się opiekuje, jakoś. Jakoś potrafi go zostawić 

z Polcią, która kompletnie już nie nadaje się do opieki nad dzieckiem i zejść niby 
na chwilę do sklepu, a wrócić za godzinę – złościłam się na samą myśl, że jest 
taki bezduszny.

– Widocznie nie może inaczej. Przecież chyba nie ma nikogo, kto pomagałby 
mu w tym sklepie.

– Ma jedną stałą pracownicę i kilka razy w tygodniu uczennicę.
– Ale po towar przecież musi jeździć sam.
– Część przywożą sami dostawcy. Wiesz, jak to teraz jest. Każdy walczy 

o klienta. On się kompletnie do niczego nie nadaje – dodałam w myślach i znów 
pochyliłam się nad przepisywaniem upomnienia, ale jakoś mi nie szło. Tymcza-
sem dziekan oznajmił, że wychodzi i będzie jutro, i że jutro porozmawiamy. 

Takiemu to dobrze, wychodzi i już. Wychodzi i będzie jutro.



49

VIII

Niech wszyscy idą spać!

– W Dehli, kochana Polu, to jest taki porządek, że jak idzie Indus i rzuci 
papierek, to zaraz idzie inny i podnosi. Albo nie, w ogóle w Dehli to nie rzucają 
papierków – Wrońska, wdowa po kierowniku GS-u, krzyczała swoim starym, 
zachrypłym głosem, bo głucha jak pień Helenka Warzechowa, wdowa po dyrek-
torze browaru, nic już prawie nie słyszała.

– A gdzie to jest to Dehli – pytała Polcia.
– Pod Pułtuskiem – chichotała Sandra, która od lat każdego piątku grała 

z cioteczką i jej koleżankami w brydża. Brydżowe piątki, odkąd pamiętam, były 
rytuałem. Trzy koleżanki z sąsiedztwa z mężami przychodziły do Polci i wuja na 
karty i wódeczkę. Teraz zostały one i karty, z których coraz mniej rozumieją, bo 
ledwie je widzą i prawie się nie słyszą, ale przychodzą w każdy piątek. Dzisiaj 
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później, bo pierwszy piątek miesiąca, to były w kościele się wyspowiadać, ale na 
karty przyszły i będą pewnie długo siedziały, bo to, co kiedyś mogły sobie po-
opowiadać w ciągu godziny teraz zajmuje im trzy, a czynią przy tym taki hałas, 
że słyszę je, siedząc w pokoju, w drugim końcu mieszkania.

– A skąd ty to wiesz, w telewizji było może? – dopytywała Warzechowa.
– Nie było, tylko moja wnuczka pracuje u jednego Indusa, to mi mówiła. To 

są bardzo czyści ludzie – odpowiadała zadowolona Wrońska, krzycząc do ucha 
Warzechowej.

– To gdzie ona w Indii mieszka – dociekliwa Warzechowa nie dawała za wy-
graną – bo mnie się wydaje, że w Indii to krowy na ulicach srają, to jak tam może 
być czysto.

– Aj, srają, srają, bo krowa to święte zwierzę, może srać, gdzie chce – odpaliła 
Wrońska – a ty Pola, co tutaj kładziesz, taka karta nie może być.

– Krowa święte zwierzę – dobiegał mnie w pokoju głos zdziwionej Polci. – Od 
kiedy to, w kościele dzisiaj może mówili?

– Nie w kościele, nie w kościele. Pola patrz na karty, bo mylisz kolory. Koń-
czymy i idziemy, bo już późno – zaordynowała Wrońska, która była, jak mi się 
wydaje starsza o dwa lata od Polci i Helenki, ale starość jeszcze nie naznaczy-
ła jej zbyt mocno. Chociaż, hm, kiedy Wrońska powiedziała „idziemy”, to była 
dziesiąta, a nim wyszły, była jedenasta. 

Zdążyły jeszcze pokłócić się o to, czy jeśli daruje się pierwszopiątkowe spo-
wiedzi za kogoś, to można zliczyć od dwóch osób razem tak, żeby szybciej było 
dziewięć, czy każda osoba musi sama darować je za jedną osobę, a „zliczać do 
kupy nie wolno, bo to będzie nieważne”. 

Do domu nie miały daleko, Wrońska mieszkała piętro wyżej, a Helenka do-
kładnie naprzeciwko niej, nad nami, dlatego siedziały czasem bez pamięci, do-
słownie i w przenośni. Poszły, kiedy Marek z Adasiem i Sandrą, która nie wy-
trzymała z „dziewczynami” do końca, już spali. 

Noc ma swój czas, swój inny, spokojny. Kiedyś potrafiłam się nim cie-
szyć, ale teraz jestem tak zmęczona, że chociaż czekam z utęsknieniem, 
żeby wszyscy poszli spać, to jednak, nie mam siły na to, żeby pobyć sama z 
sobą. Kiedy upewniłam się, że wszyscy śpią, wyłuskałam swoje dwa małe 
pudełeczka zza segmentów na wysoki połysk, poszłam do pokoiku, uchyli-
łam okno i zaciągnęłam się dymem. Traktuję to wręcz jak rytuał, jak czas 
dla siebie, jak coś, co mi się od życia należy, jak najsłodszą tajemnicę, która 
jest tylko moja. Popalałam trochę jeszcze w szkole z koleżankami, potem, 
jak byłam w ciąży, to przestałam i właściwie znowu zaczęłam, jak wróciłam 
do pracy. Nie wiem, dlaczego, ale jestem przekonana, że to mi pomaga albo 
wręcz, że po całym dniu spotka mnie nagroda. Oczywiście wiem, że racjo-
nalnie rzecz ujmując, jest to wątpliwa nagroda. Ale czy wszystko w życiu 
musi być racjonalne. Dopaliłam papierosa i wyrzuciłam przez okno niedo-
pałek. Po drodze do kuchni, gdzie rozrobiłam właśnie ciasto na naleśniki, 
weszłam do pokoju, żeby zobaczyć, czy Adaś śpi. Przymknęłam w kuchni 
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drzwi, które oczywiście nadal się nie domykają, wlałam na patelnię olej i w 
tym momencie zadzwoniła Aśka.

– Sorry stara, ale muszę z kimś pogadać.
– Nie ma sprawy – nawet ucieszył mnie jej telefon. – Możemy gadać, właśnie 

smażę naleśniki. A co się stało, o czym chcesz pogadać, mam nadzieję, że nie 
o pracy, bo pracy mam dosyć. 

– Nie, nie o pracy. Boję się, że jestem w ciąży.
– No co ty – zaczęłam ją uspokajać – przecież jak raz się spóźniłaś kilka go-

dzin z zażyciem tabletki, to jest nikłe prawdopodobieństwo, że zaszłaś w ciążę.
– Właśnie chodzi o to, że to już nie pierwszy raz – zawahała się. – Już kilka 

razy w tym miesiącu zdarzyło mi się spóźnić. No tak jakoś wyszło – dodała. 
Nie pytałam o szczegóły, bo mi nie wypadało, ale czy ona chociaż wie, kto jest 

w takim razie ojcem. Mieszka z Kamilem, z kimś się spotyka i nie wiem, czy nie 
z naszym dziekanem, który jest żonaty. A to się dziewczyna wpakowała.

– Na pewno nie jesteś w ciąży, to tylko strach, a poza tym, gdybyś była, to 
przecież nie tragedia. Dziecko to naprawdę duża radość, chociaż też niemały 
kłopot. Dasz radę, na pewno – tak mówiłam, ale szczerze jej współczułam.

– Nie wiem, jak na razie jestem w szoku i w ogóle tego nie widzę.
– A ojciec? – odważyłam się spytać. – Przecież dziecko jest nie tylko twoje, 

ale także ojca, niech on też się pomartwi. Jeśli nie będziesz chciała pracować, to 
Kamil może iść na urlop wychowawczy, robi projekty, więc może być na wycho-
wawczym i dorabiać w domu. 

– Tak, masz rację – mówiła, ale jakoś bez przekonania – powiem mu dopiero, 
jak się upewnię, że jestem. Mam ochotę zapaść się pod ziemię, bo kompletnie 
nie mam perspektywy, kompletnie – po czym dodała zdenerwowana – muszę 
kończyć, bo Kamil idzie, pa, pa.

– Pa – odpowiedziałam i wlewałam na patelnię kolejną miarkę naleśnikowe-
go ciasta, zimne ciasto w połączeniu z gorącym olejem skwierczało przyjaźnie, 
a po kuchni roznosił się przyjemny słodki zapach mleka, jajek i cukru. Niestety 
razem z dymem, bo wcześniej gadając z Asią, spaliłam dwa naleśniki. Szkoda 
mi jej było, bo naprawdę ją polubiłam. Ja byłam w tej lepszej sytuacji, że cho-
ciaż wiedziałam, kto jest ojcem, a ona musi chyba jeszcze uporać się z tym do-
datkowym problemem. Wyjęłam z lodówki czystą, nalałam sobie do szklanki, 
dolałam soku i wypiłam z błogim namaszczeniem. Wyciągnęłam z kieszeni pa-
pierosy, których jeszcze nie odłożyłam do mojej tajemnej skrytki i zaciągnęłam 
się głęboko, w kuchni było tyle dymu, że nawet, gdyby ktoś wszedł, to i tak nie 
poczuje. 

Kiedy smażyłam ostatniego naleśnika, dochodziło wpół do pierwszej, czu-
łam zmęczenie, ale nie chciało mi się spać, byłam zdenerwowana, ale nie tylko 
Asią. Dziekan jutro miał wrócić po zwolnieniu lekarskim i miałam mu dać do 
podpisu moje upomnienie. 

Moje rozmyślania przerwał dźwięk otwieranych drzwi pokoju Polci. Wychy-
liłam się do przedpokoju. Polcia w szlafroczku dreptała do łazienki. Najwyraź-

51



VIII

Niech wszyscy 

idą spać!

52

niej mnie nie widziała, stałam więc przy drzwiach i nasłuchiwałam, czy wróci 
do pokoju. Ostatnio Polcia, niestety, potrafi wyjść w środku nocy, bo jej się 
wydaje, że jest wojna i trzeba uciekać, i za każdym razem ucieka przed kimś in-
nym, raz przed Niemcami, raz przed Upowcami, raz przed złodziejami. Czasem 
też mówi na Adasia, że to jej synek Henio, który umarł na szkarlatynę. A kiedy 
jej wyjaśniam, że to nie Henio, to patrzy na mnie zdziwiona, a potem zaczyna 
płakać i nie wiem, co wtedy myśli. Polcia ze swoim coraz większym zniedołęż-
nieniem stawała się na powrót dzieckiem. Życie Polci zatoczyło krąg i wracało 
do punktu wyjścia. Ale cóż, przecież nie oddam starej cioteczki, zresztą siostry 
mamy, która przyjęła mnie pod swój dach, w zamian za opiekę do śmierci, do 
domu starców. Rodzina by mnie zlinczowała, a ja czułabym się podle. Kiedy 
decydowałam się zamieszkać z cioteczką i wujem, to nie zastanawiałam się 
nad tym, że oni będą kiedyś starzy i będę musiała się nimi zaopiekować. Może 
wierzyłam, że nie będą wymagali opieki. Liczyło się to, że będziemy mieli duże 
piękne mieszkanie, Marek sklep, dzieci kawałek ogródka. Czas zleciał szybko, 
szybciej niż mogłam się tego spodziewać, kiedy więc będzie tak, jak miało być? 
Mój świat ogranicza się do biurka w pracy i kuchni w domu, nawet nie mam 
czasu pójść na zakupy, połazić po sklepach tak pół dnia, spacerkiem, powolut-
ku, pooglądać, napatrzyć się na te szmatki, ciuszki, fatałaszki, aż do zmęcze-
nia. Kiedy dzieci potrzebują ubrań, jedziemy do hipermarketu i tam kupujemy 
wszystko niemalże hurtem: skarpetki, bieliznę, swetry, kurtki, a nawet buty. 
Nie pamiętam, kiedy byłam u krawcowej. Czy w ogóle jeszcze są zakłady kra-
wieckie? Chyba są.



IX 

Pracować można w domu

Sytuacja była patowa, zarówno ja, jak i Aśka musiałyśmy dzisiaj wyjść 
wcześniej z pracy, ja musiałam jechać z Sandrą do psychologa na kolejną wizytę, 
a Aśka zarejestrowała się do ginekologa, żeby potwierdzić, że jest w ciąży, bo 
test wyszedł pozytywnie. Bałyśmy się wejść do dziekana, aby mu to powiedzieć, 
chociaż chciałyśmy uniknąć wymykania się z pracy, bo, na stówę, i tak nas na-
kryją. Każda z nas zajęła się więc swoimi sprawami, ale atmosfera była ciężka 
i to milczenie zaczynało mnie już irytować. Postanowiłam je przerwać.

– Asiu, miałaś mi kiedyś powiedzieć, co najbardziej podnieca facetów – za-
częłam wesoło i szczerze mówiąc, interesowało mnie to naprawdę.

Asia się rozchmurzyła.
– Miałam ci pokazać, co najbardziej podniecało mojego fotografa – poprawiła 

moje pytanie. 
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Wstała, podniosła bluzkę, zsunęła nieco spódnicę, co mnie wprawiło w lek-
kie zakłopotanie i na opalonym brzuchu pokazała bliznę po operacji wyrostka.

– To – powiedziała tryumfalnie, stukając palcem w brzuch. – Bo wiesz, czyta-
łam trochę o tym – poprawiła ubranie i usiadła. – A właściwie oglądałam kiedyś 
taki program. Mianowicie są faceci, których podniecają blizny, albo na przykład 
to, że ktoś kuleje.

– No co ty, są faceci, których podniecają inwalidki? – nie mogłam uwierzyć 
w to, co usłyszałam,

– Jasne, stara. Żona mojego fotografa miała krótszą nogę, tak od urodzenia. 
Są też tacy, którzy nakłaniają partnerki, żeby obcięły sobie palec.

– Naprawdę? – nie mieściło mi się to w głowie, różne rzeczy słyszałam, ale 
żeby mieć aż takiego świra.

– Naprawdę, kiedyś oglądałam taki program, w którym wypowiadał się fa-
cet, który tak długo nakłaniał partnerkę do tego, żeby obcięła sobie palec, aż 
w końcu obcięła – zamyśliła się. – Ten najmniejszy u stopy – dodała tak, jakby 
to, że był to najmniejszy, i u stopy, usprawiedliwiało go. Dziwne, ale od razu 
spojrzałam na Asi dłonie, palce miała wszystkie, ale na nogach ma kozaki, to nic 
nie zobaczę, muszę się jej przyjrzeć latem. Bo jakoś dziwnie mi te wszystkie jej 
opowieści do niej pasowały. 

– Dobrze, że jestem z Markiem” – przeszło mi przez myśl.
To już chyba po raz drugi, odkąd poznałam Asię i trochę jej tego wolnego 

życia zazdrościłam, ale też zaczęłam doceniać swój związek. 
– A to jest dziedziczne? – spytałam moją specjalistkę od sexu.
– Co? – nie zrozumiała.
– No takie skłonności do obcinania innym części ciała.
– Nie wiem, chyba nie. Ale niektórych podnieca, na przykład obcięty albo 

taki niewykształcony płatek ucha.
– I co, też namawiają partnerki, żeby sobie obcinały ucho? – przypomniał mi 

się sienkiewiczowski Longin Podbipięta, który zerwikapturem kaleczył i ścinał, 
co popadło, ten to miałby wzięcie. Zaczęło mnie to bawić.

– Tego nie wiem, ale są tacy.
– Wiesz co, a ciekawe, co by powiedzieli na to, gdyby ktoś im kazał obciąć 

sobie fiuta?
Asia zachichotała.
– Tego to w życiu nie dadzą sobie obciąć.
– Ale właściwie po co obcinać, skrócić tak o parę centymetrów. Ciekawe, co 

dla faceta jest większym złem? – zaczęłam się poważnie zastanawiać. 
– Nie gadaj. Sama bym na to nie pozwoliła.
– Ja chyba też nie.
– Wyprowadzam się od Kamila, muszę wynająć mieszkanie – zmieniła te-

mat. – A co potem, sama nie wiem. Jedno co wiem na pewno, to tyle, że jak 
urodzę, to muszę wrócić do pracy, bo nie będę miała za co się utrzymać, a ojciec 
dziecka, jak na razie, jest bez pracy.
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„W takim razie nie dziekan jest ojcem dziecka” – przeszło mi wrednie przez 
myśl. Albo po prostu go kryje.

– To może on się zaopiekuje, skoro nie pracuje.
– Ale czy wtedy będzie miał jakieś świadczenia – zastanawiała się. – A jeśli 

on już ma rodzinę, formalnie, czyli jest żonaty i jest ojcem mojego dziecka i je 
uzna, to czy wtedy mu coś takiego przysługuje. I tak będę musiała wrócić do 
pracy, może na pół etatu – dodała po chwili.

– Nie wiem, jak to jest dokładnie, ale dwa tygodnie macierzyńskiego przysłu-
gują biologicznemu ojcu dziecka, więc jeśli uzna dziecko, to powinien dostać te 
dwa tygodnie.

Przypomniało mi się, że właśnie sama muszę iść porozmawiać z dziekanem 
i poprosić o wcześniejsze wyjście z pracy. Nie tylko ja, Asia też. Spojrzałam na 
zegarek, dochodziła dziesiąta. Zabrałam się za dokumenty, które były potrzeb-
ne dziekanowi na dzisiaj i postanowiłam, że jak je przygotuję, to wtedy wejdę 
przedstawić mu naszą sytuację, bo Asia jakoś wyraźnie nie miała nastroju na 
rozmowę z nim. 

Nabrałam głęboko powietrza i weszłam. Stał tyłem do mnie i rysował coś na 
kartkach zawieszonych na białej małej tablicy.

– Panie dziekanie, to są dokumenty, o które pan prosił, i... – zawahałam się. 
Wzięłam znów głęboki wdech. – Muszę z panem porozmawiać.

– Słucham panią – jak zwykle nawet nie poprosił, żebym usiadła, gbur jeden. 
– Muszę dzisiaj wcześniej wyjść z pracy.

– Nie ma mowy, już jedno upomnienie pani dostała – powiedział sucho i sta-
nowczo.

– Muszę jechać z córką do lekarza, naprawdę mam ciężką sytuację – stara-
łam się wytłumaczyć.

– Proszę Panią, albo pani pracuje, albo nie – sam się zawahał. – Jak pani 
sobie to wyobraża, że będzie pani wychodzić z pracy, kiedy się pani podoba?

– Nie kiedy mi się podoba, ale kiedy będę musiała.
– Nie może pani tak robić. Przecież ma pani umowę, w której jest napisane, 

w jakich godzinach pani pracuje. A poza tym, jeśli pani wychodzi godzinę albo 
dwie wcześniej, to oznacza, że na pani stanowisku pracy trzeba skrócić wymiar 
na pół albo trzy czwarte etatu, bo pani nie ma co robić. 

– To nieprawda!
– Co, nieprawda?!
– Pracy jest dużo, ale kiedy zdarzyło mi się wyjść wcześniej, to zabierałam 

dokumenty i pracowałam w domu, w nocy.
– Coooo? Wynosi pani dokumenty z pracy? – tym razem nie poczerwieniał, 

ale posiniał jak śliwka węgierka w sierpniowy poranek.
– Tak, te mniej ważne – już mi przestało zależeć na czymkolwiek. 
– A jakie to są, pani zdaniem, mniej ważne? Bez zgody i wiedzy. Czy pani 

sobie zdaje sprawę, co pani robi? A gdyby pani je zgubiła, zostawiła w busie, 
w sklepie, i co wtedy? Przecież ja te dokumenty podpisuję i za nie odpowiadam.
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Zabrakło mi argumentów, trudno nie przyznać mu racji. 
– Myśli pani, że gdyby tak się zdarzyło, że pani by je zgubiła, to kto byłby 

pociągnięty do odpowiedzialności? – unosił się coraz bardziej.
– Panie dziekanie – to dziwne, ale jego furia wywołała u mnie spokój. – Prze-

cież nie wszystkie dokumenty pan podpisuje, niektóre to są tylko tabelki albo 
jakieś zestawienia, albo np. formularze, które muszę przygotować.

– Ale tam też są informacje, których nie można ujawniać.
– Ale nie są ściśle tajne.
– Ale z tej szkoły nie wolno nic wynieść.
– Ale ja nie wynoszę. Jak wynoszę, to przynoszę z powrotem, po co komu 

formularze zajęć, tabele kwestionariuszy, plany zajęć. 
– Może pani ma i rację, ale nie wolno.
– Przecież wiele ludzi tak robi, jak się nie wyrabiają w pracy, to i tak muszą 

brać pracę do domu i nikt im za to nic nie robi. To praktyka stara, jak instytucja 
urzędu i urzędnika. A ja mogłabym to robić legalnie, na przykład w umowie za-
warlibyśmy, że ja pracuję przez kilka dni, powiedzmy cztery godziny albo sześć 
tutaj, potem dwie w domu.

– Pani sobie ze mnie żartuje, a skąd ja mam wiedzieć, że pani w tym domu 
pracuje. Pani musi być na stanowisku.

– Panie dziekanie, nie muszę. Jesteśmy we dwie, jak ja pójdę wcześniej, to 
jest Asia, która też zresztą chciała dzisiaj wyjść wcześniej... – nie zdążyłam skoń-
czyć.

– Co? Tego już za wiele. Chcecie tutaj wprowadzać nowe porządki, dyktować 
warunki? Absolutnie nieeeeeeeee!!!

Wyszłam, bo po co ma dostać wylewu, w tym wieku się, co prawda, nie umie-
ra, ale cholera go tam wie, co mu przyjdzie do głowy. Trochę mi go było szkoda, 
bo przecież on sam bez kanclerza i rektora żadnej decyzji nie podejmie, nawet 
pewnie nie spróbuje, bo po co, lepiej jak wszyscy są na miejscu, wygodniej. Ale 
przecież nie jesteśmy robotami, na Zachodzie już tylu ludzi pracuje na przykład 
przez telepracę. 

Usiadłam i spojrzałam na Asię zrezygnowana.
– Nie da rady. I co zrobimy? 
– Nie mam pojęcia.
– Ty masz wyjście. Jak już potwierdzisz ciążę i będziesz miała zaświad-

czenie od lekarza, to możesz wychodzić w trakcie pracy na badania.
– Naprawdę? Ale to chyba od któregoś miesiąca ciąży.
– Nie - uspokajałam ją- nie ma takiego ograniczenia, musisz tylko mieć 

zaświadczenie. 
– Mam test przy sobie – zażartowała.
– To idź, pokaż mu test i powiedz, że teraz dają takie zaświadczenia..., elek-

troniczne. Ciekawe, czy by uwierzył?
– Wolę mu nie pokazywać – i znów posmutniała, wpatrując się w padające za 

oknem płatki śniegu. Szkoda mi było i siebie, i jej. Sandra miała dzisiaj przyjść 
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wcześniej ze szkoły. Od ostatniego pobytu w szpitalu zaczęła jeść, ale to jeszcze 
nie jest pełen sukces, musi regularnie jeździć do psychologa, a o wizytę nie jest 
łatwo. Pani psycholog przyjmuje tylko do piętnastej i nie ma sensu przekłada-
nie tej wizyty na inny dzień, bo i tak przecież nie będę mogła wyjść wcześniej, 
a przecież to jest moje dziecko, nie mogę jej zostawić bez pomocy, cóż byłaby ze 
mnie za matka. Czułam się rozdarta i nic mi się nie chciało. Aśka nadal patrzyła 
w okno, zależało jej na dzisiejszej wizycie u lekarza, bo chciała tę ciążę prowa-
dzić u lekarza w przychodni, żeby nie płacić za wizyty prywatne. A wiadomo, 
jak to jest w przychodni, lekarze przyjmują z reguły do południa. Aśka nadal 
siedziała bez ruchu, jakby była nieobecna. Dla każdej kobiety najważniejsze 
zawsze będzie dziecko, bez względu na wszystko.

– Asiu, jeśli chcesz, to idź i jeszcze z nim porozmawiaj. Wiem, co czujesz.
– Nie – spojrzała na mnie – chyba nie ma sensu. Ale teraz już wiem, że jak 

urodzę, to nie dam sobie rady. 
– Dasz. Jeśli wszystko sobie dobrze ułożysz, to dasz. Możesz, na przykład, 

oddawać dziecko do żłobka, w moim miasteczku, niestety, nie ma żłobka.
– Na wychowawczym chyba żłobek nie przysługuje, muszę to jeszcze spraw-

dzić – spojrzała na zegarek. – Idę, nie mogę inaczej, nie mam pieniędzy na pry-
watne wizyty i badania, tym bardziej teraz, kiedy muszę lada dzień wynająć 
mieszkanie.

– Rozumiem i koniecznie weź zaświadczenie. Pokażesz, nie pokażesz, bez-
pieczniej mieć – to wszystko, na co było mnie stać. 

– A ty co zrobisz? – spytała zbierając dokumenty
– Jeszcze nie wiem, na pewno zostanę do końca pracy, nie możemy obie 

wyjść. Jak będą dla ciebie jakieś kwity, to odbiorę, a jak będzie pytał dziekan, to 
co mam powiedzieć?

Asia spojrzała na mnie i złożyła usta w trąbkę.
 – Sama nie wiem. Powiedz, że jestem w kadrach, albo że nie wiesz, gdzie 

jestem, najwyżej da mi naganę.
Kiedy wyszła, wybrałam numer do Marka. Gdy usłyszałam jego głos, oznaj-

miłam niemalże na wdechu, że dzisiaj będę w domu po szesnastej, bo nie uda mi 
się wyjść wcześniej. I to wszystko, nic więcej. Bo co ja mogłam więcej powiedzieć? 
No co? Że praca jest dla mnie ważniejsza niż własne dziecko? Trudno, pomyślę 
potem, jak to rozwiązać, ale dzisiaj już nie chcę o tym myśleć. Czułam się podle, 
bardzo podle, za co się nie wzięłam, to i tak mi nie szło. Oczami wyobraźni wi-
działam, jak Sandra znów przestaje jeść, jak chudnie, jak płacze w szpitalu, a ja 
nic nie robię. Moje rozmyślania wśród rozłożonych dla niepoznaki dokumentów 
przerwał telefon. Jeśli to Marek, przeszło mi przez myśl, to nie będę w ogóle teraz 
rozmawiała, powiem, że porozmawiamy w domu. Podniosłam słuchawkę.

– Proszę panią Joannę, żeby do mnie przyszła – oznajmił dziekan głosem 
dziwnie spokojnym.

– Asia wyszła do kadr – powiedziałam równie spokojnie, chociaż spociłam 
się przy tym jak mysz. Jeśli w ogóle myszy się pocą. 
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– To proszę mnie połączyć z kadrami.
Nim zdążyłam się pozbierać, już nade mną stał, jak wielki kocur nad małą 

biedną myszką.
– Gdzie jest Joanna? Czy wam się poprzewracało w głowach? Co wy wy-

prawiacie? – furczał, sapał, parskał i nadymał swoje oczywiście coraz bardziej 
pomidorowe policzki, a ja tym razem patrząc na niego, nie pomyślałam, że może 
dostać wylewu, bo dlaczego niby za każdym razem mam się o niego martwić, 
a niech go wezmą wszyscy diabli.

– Nie wiem, gdzie jest, wyszła gdzieś na chwilę. 
– Na jaką chwilę, skoro nie ma jej rzeczy.
A to spryciarz, wie, że nie ma jej rzeczy, a skąd wie, jak one wyglądają?
– Proszę mi natychmiast powiedzieć, gdzie jest.
– Panie dziekanie, ma pan dzieci ?
– Co za pytanie? Ja panią nie pytam o dzieci, tylko o to, gdzie jest mój pra-

cownik w godzinach pracy? – usiadł.
No i dobrze, niech siedzi, bo chcę mu coś powiedzieć. 
– Jeśli nie ma pan dzieci, to nie zrozumie pan kobiety, która martwi się o swo-

je dziecko. Gdyby pan chciał nas wysłuchać, może nie byłoby tej całej sytuacji.
– Ja nie chciałem wysłuchać? – zdziwił się chyba szczerze. – Pani mówi, że 

nie zgadzając się na to, żeby pracownicy w godzinach pracy szli do domu, nie 
chciałem wysłuchać? A kto mnie wysłucha? Jesteście pracownikami na takich 
samych prawach, jak inni pracownicy. Na jakiej podstawie mam was traktować 
inaczej. Bo macie dzieci? Miliony kobiet mają dzieci i jeśli pracują, muszą wy-
pełniać swoje obowiązki, nikt nie stosuje wobec nich taryfy ulgowej, bo niby 
dlaczego? – podszedł do szafki i nalał sobie pepsi do filiżanki, bo akurat nie 
było czystej szklanki – a pani propozycja pracy w domu jest niedorzeczna. Bo 
po pierwsze – jak ja mogę panią skontrolować, po drugie – kto będzie przyj-
mował studentów, no bo chyba pani nie myśli, że będą przychodzić do pani do 
domu, a po trzecie – jak zapewnię pani w domu warunki bezpieczeństwa i higie-
ny pracy? Jak pani złamie w domu nogę w czasie pracy, to gdzie pani ją złamała 
w domu czy w pracy? – patrzył na mnie tryumfalnie.

Hm, o tym nie pomyślałam.
– A pan to od razu myśli o najgorszym.
– Nie o najgorszym, tylko staram się przewidzieć sytuację i staram się pani 

tę sytuację wyjaśnić. I to pani mnie nie rozumie, a nie ja panią - znów podszedł 
do szafki i znów sobie nalał. Zaraz wypije mi całą pepsi.

– Ja myślę, panie dziekanie, że mogłabym część dokumentów naprawdę brać 
do domu... 

Spojrzał na mnie złowrogo.
– No tych, na których nie ma pieczątek i pana podpisu – dodałam szybko. – 

Dla mnie dwie godziny dłużej z dziećmi w domu i to w porze obiadu, to napraw-
dę duża ulga. Mogę przygotować obiad, dopilnować je, żeby zjadły, tym bardziej 
że moja córka miała problemy z jedzeniem.
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– Bo się odchudzała – wtrącił.
– No tak, ale jaki ja mam na to wpływ, kiedy mnie trzy czwarte dnia nie ma 

w domu. To taki zaklęty krąg. Jedna sytuacja rodzi kolejną.
– I myśli pani, że dwie godziny w domu uzdrowią pani sytuację?. Czy pani, 

aby nie przesadza?
– Dla pana to są tylko dwie godziny, a dla mnie to bardzo dużo.
– A kto miałby przyjmować studentów pod pani nieobecność? – spytał chłod-

no, ale już bez ironii.
– Myślę, że Asia.
– To Joanna miałaby pracować na półtora etatu. Za siebie cały i pół etatu za 

panią.
– Hm, no nie – nie wiedziałam, co powiedzieć.
– Jak nie, to co? - pytał stanowczo.
– Ona by tylko przyjmowała dokumenty.
– I jak by je pani przekazywała, gdyby to było coś pilnego? 
– No e-mailem albo przez telefon.
– Dokumenty?
– Nie dokumenty, tylko informacje. Przecież ja codziennie i tak byłabym 

w pracy. Jak kobieta ma kłopoty z dziećmi, to jej wydajność pracy maleje i nic 
pan na to nie poradzi, to po prostu instynkt, na który nie mamy wpływu, więc 
lepiej kiedy wyjdzie wcześniej do dziecka, a potem popracuje, kiedy ono śpi przy 
niej niż ma siedzieć w pracy po to, żeby siedzieć i udawać, że pracuje. Kobieta, 
kiedy ma przy sobie dziecko, potrafi zrobić więcej niż kiedy go nie ma przy sobie, 
bo tylko się o nie martwi.

– Z tym się akurat zgodzę, żaden z kobiet pożytek w pracy, kiedy myślą o dzie-
ciach.

– Wobec tego niech pan spróbuje nam pomóc, ja na przykład będę pracowała 
dwa dni w tygodniu krócej w pracy... tylko o te dwie godzinki, a resztę w domu 
– prosiłam głosem najgrzeczniejszym, na jaki było mnie stać.

– Czyli co, cztery godziny w tygodniu w domu – w jego głosie wyczułam chy-
ba zgodę, chociaż nie byłam pewna, bo przecież pierwszy raz się na coś zgadzał, 
zawsze wygodniej było mu się nie zgodzić. – Nie wiem. Nie wiem, co na to pani 
koleżanka i co na to kanclerz, i rektor. I jak można to prawnie rozwiązać, nie ma 
żadnych odrębnych uregulowań do takiej formy pracy, jaką pani proponuje. 

– Odrębnych nie ma, ale takie formy są u nas stosowane i wynikają z kodek-
su pracy.

– A pani skąd o tym wie? 
– Z telewizji i z Internetu.
– I co? Ja mam na podstawie telewizora wymyślić pani umowę i znaleźć roz-

wiązania prawne?
– Ja znajdę.
– Dobrze, daję pani na to godzinę.
– Dwie.
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– Co dwie?
– Godziny.
– Nie, nie dwie. Godzinęęęęęę. 
– Dobrze. Godzinę. Ale idź już sobie, bo nie mam czasu – pomyślałam.
Wpisałam szybko w wyszukiwarkę. Czas pracy. Macierzyństwo. Różne formy 

czasu pracy. Znalazłam mnóstwo stron, ale wszystko zdawkowe, chociaż intere-
sujące. Po piętnastu minutach znalazłam to, czego szukałam. Zadaniowy czas 
pracy polega na określeniu pracownikowi wymiaru zadań, które ma on 
wykonać w ramach określonego czasu, np. dnia, tygodnia czy miesiąca. 
Czas pracy pracownika w praktyce jest regulowany poprzez wyznaczone 
mu zadania. Pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy może 
więc pracować na część etatu lub na cały etat, w zależności od tego, jaki 
będzie miał określony wymiar zadań do wykonania. 

– Fajne, ale to nie dla mnie, ja muszę być tutaj codziennie, chociaż przez parę 
godzin. 

Szukam dalej. Jest też równoważny czas pracy i polega na tym, iż pra-
codawca, w przyjętym w firmie okresie rozliczeniowym (nie dłuższym 
niż miesiąc), może wydłużyć pracownikowi czas pracy do 12 godzin. 
Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym 
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach bądź dniami wol-
nymi.

– No to właściwie mogłoby być, ale może znajdę coś odpowiedniejszego.
Przerywany czas pracy polega na ustaleniu rozkładu czasu pracy w ten 

sposób, iż praca w danym dniu podzielona jest na dwa okresy, pomiędzy 
którymi występuje przerwa niewliczana do czasu pracy. 

– No nie. To w moim przypadku odpada. Gdybym mieszkała bliżej, to mogło-
by być nawet fajne. 

Najechałam kursorem niżej. Jest. Indywidualny rozkład czasu pracy jest 
możliwy do zastosowania od 1 stycznia 2004 r. i polega na tym, iż na pi-
semny wniosek pracownika pracodawca może ustalić dla niego indywidu-
alny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, w którym pracuje 
ten pracownik. 

– Mammmmmm. Kopiuj, wklej, drukuj. 
Zacięła się, jak zwykle w taki sytuacjach, bo jak mówi prawo Murphyego, 

zasadniczym błędem jest uświadomienie obiektowi mechanicznemu, że ci się 
spieszy. No, dawaj maleńka, dawaj. Sprawdziłam wszystko, no tak, nie ma pa-
pieru. Spojrzałam na zegarek: za piętnaście trzecia, dziekan zaraz wyjdzie i nie 
zdążę. No szybciutko drukuj, drukuj. Kiedy kończyłam drukować, w drzwiach 
stanął dziekan, w kurtce i z torbą, gotowy do wyjścia.

– A pan dokąd?
– Słucham?
– Nie to chciałam powiedzieć. Mieliśmy porozmawiać o moim zatrudnieniu. 
– A no słucham.
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– No to proszę słuchać – stałam przed nim jak pierwszoklasista, który recytu-
je swój pierwszy wierszyk w Dniu Matki. – Indywidualny rozkład czasu pracy 
ma na celu dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracow-
nika, np. z uwagi na obowiązki rodzinne pracownika – to zdanie przeczy-
tałam głośniej i wolniej, specjalnie oczywiście. – Rozkład czasu pracy jest 
ustalonym przez danego pracodawcę sposobem zagospodarowania wymia-
ru czasu pracy pracownika. Rozkład określa więc terminy dni pracy i dni 
wolnych od pracy, a także godziny rozpoczynania i kończenia pracy.

– No i co?
– Jak to co? Mamy podstawy prawne do tego, aby zastosować taką formę 

zatrudnienia.
– I pani uważa, że to wystarczy?
Teraz to mnie zezłościł. 
– A dlaczego ma nie wystarczyć? 
Skrzywił się, a jak się tak krzywi to się robi brzydszy niż jest w rzeczywisto-

ści. Bo w rzeczywistości może nie jest taki brzydki, tylko jakiś taki mało sym-
patyczny.

Wstał, wypił moją pepsi do końca i poszedł, zostawiając mnie z dwuznacz-
nym „zobaczymy”. Chyba nie był przygotowany na to, że uda mi się znaleźć roz-
wiązanie. Zapewne lepiej byłoby dla niego, gdybym go nie znalazła. 

Wracałam d o domu z mieszanymi uczuciami, chciałam, żeby się zgodzi-
li, ale jednocześnie nie wiedziałam, co powiem Sandrze, czułam, że te wizyty 
u psychologa są jej bardzo potrzebne i wiedziałam, że nie wolno pod żadnym 
pozorem ich przerywać. Kiedy weszłam do domu, Sandra z Markiem oglądali 
telewizor i żywo o czymś rozmawiali, a Adaś leżał w kołysce obok nich.

– Przepraszam – przytuliłam Sandrę do siebie, nie zdejmując kurtki.
– Ale za co mamuś, my byliśmy u psycholożki – powiedziała wesoło.
– Jak to byliście, z kim?
– No ja i tata, i Adaś, pojechaliśmy sami.
Spojrzałam na Marka pytająco, bo nie mogłam wyjść z podziwu.
– Naprawdę?
– Oczywiście, nie było z tym żadnego problemu – odpowiedział chłodno i tro-

chę pretensjonalnie.
– No to fajnie. Okazuje się, że jednak można coś zrobić beze mnie. Dlaczego 

więc dopiero teraz. Wcześniej też mogliście jeździć sami – spojrzałam na Mar-
ka.

Chyba ta sytuacja trochę mnie rozzłościła, poczułam się jakaś taka nieważ-
na.

– Bo przecież to ty uważasz, że zawsze wszystko zrobisz najlepiej i zawsze 
wszędzie musisz być, właśnie ty, a szczególnie, kiedy chodzi o dzieci – odpowie-
dział bez wahania.

– No bo ty nigdy nie miałeś czasu – odparłam przyznając mu rację.
– Ale też ty nigdy nie dałaś mi szansy – podnosił głos.
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Tego już za wiele, ja nie dawałam mu szansy! Ja! Szansy jemu! To on wiecz-
nie tylko czekał aż wrócę, zrobię obiad, posprzątam, wyprasuję koszulę! Ja nie 
dałam mu szansy! Bo mnie zaraz szlag trafi! 

– A ty zmywałeś kiedyś naczynia, ugotowałeś obiad, zrobiłeś pranie?
– A po co mam to robić, skoro ty to robisz.
– Nooooooo właśnie! Jak ja bym tego nie zrobiła, to byśmy umarli z głodu, 

a po brudnych garach w zlewie chodziłyby glonojady.
– Przestańcie, bo się porzygam – Sandra stanowczo interweniowała. 
Rzeczywiście zrobiła się blada, moje biedne kochane dziecko. Marek już się 

nadąsał i poszedł po piwo. Zdjęłam kurtkę, wzięłam Adasia, żeby go przewi-
nąć i w tym momencie zadzwoniła komórka, spojrzałam na wyświetlony numer 
dziekana i zadrżałam.

– Tak, słucham – starałam się mówić głosem spokojnym.
– Mam dla pani dobrą wiadomość. Postanowiliśmy spróbować zatrudnić pa-

nią w takiej elastycznej formie, ale na próbę, a potem zobaczymy, czy to zda 
egzamin.

– Dziękuję. 
Chyba mu rzeczywiście na mnie zależy.
– Proszę zaproponować umowę.
– Ja?
– Tak, pani.
– To musi zrobić prawnik.
– To pani chce tak pracować. Proszę wobec tego zaproponować formę 

umowy, a nasz radca ją przejrzy i przygotuje rozwiązania, które trzeba 
umieścić w regulaminie pracy. 

Ale mądry, a ten prawnik to tam w ogóle nic nie robi, ale nie zniechęci 
mnie w ten sposób, wiem, gdzie są takie gotowe formularze umów. Dzisiaj, 
jak szukałam informacji dotyczących elastycznych form zatrudnienia, to 
tam była na stronie www.rodzic-pracownik, gotowa, gotowiutka. Tylko wy-
drukować i wpisać dane.

– Dobrze.
Nic nie odpowiedział, nie był na to przygotowany. Znów go złapałam. Za 

wszelką cenę chce mi pokazać, że się nie da, i że sobie nie poradzę. 
– I chciałem jeszcze spytać, nie wie pani, gdzie jest pani Joanna.
Nie wiem, stary, gdzie jest Joanna, martw się sam.
– Nie, nie wiem. Dobranoc.
Ucieszyłam się tak, jakbym co najmniej usłyszała, że w ogóle nie muszę 

chodzić do pracy. A wy, skoro jesteście tacy mądrzy i tak sobie świetnie ra-
dzicie, to póki co, nic wam o tym nie powiem. Radźcie sobie sami, gotujcie, 
pierzcie i sprzątajcie, a ja dzwonię do Aśki i idę do „Gabriela”. Czy ja wiem? 
Pasemka może..., może... zmienię kolor, a może tylko strzyżenie, a może to 
i to... poproszę?



X 

Wybierzmy formę pracy

– Trochę ci tutaj będzie ciasno, ale łóżeczko się zmieści. No i wysoko, z wóz-
kiem będzie ci ciężko. 

Asia stała na środku kuchni i patrzyła na mnie w zakłopotaniu, po czym 
przesunęła dłonią po zakurzonej kuchence.

– Ciekawe, czy działa, masz zapałki?
– Niestety, nie mam przy sobie. 
To było drugie mieszkanie, które oglądałyśmy i oba generalnie do dupy, ale 

coś trzeba było wybrać. Pierwsze miało ten feler, że było w willi i to praktycznie 
w piwnicy, było tam chłodno i ciemno. A to wysoko, bez windy, w starej kamieni-
cy. Było wysokie, ale co z tego, skoro małe. Pokoik, kuchnia i maleńka łazienka. 

– Nie wiem, co ci poradzić, może coś jeszcze znajdziesz. Nie spiesz się tak. 
Chociaż to byłoby dla ciebie dobre, z tego względu, że jest blisko pracy. 
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Jak urodzisz i wrócisz po macierzyńskim do pracy, to masz czas na 
karmienie. 

– Ile ?
– Co ile? – nie zrozumiałam pytania.
– No ile tego czasu?
– To różnie, jak będziesz pracowała dłużej niż cztery godziny dziennie, 

to masz chyba pół godziny. A jeżeli dłużej niż sześć godzin, to masz wte-
dy dwie przerwy po pół godziny, ale możesz je łączyć i mieć na przykład 
godzinę, ale to raczej można wykorzystać wtedy, kiedy maluch ci trochę 
podrośnie i nie będzie tak często jadł, albo będziesz go dokarmiała. 

– A jak się nie zgodzą. – Asia starała się rozpatrzeć wszystkie za i przeciw.
– Nie ma, nie zgodzą. Muszą się zgodzić, bo nie mają takiego prawa, 

żeby się nie zgodzili. Muszą ci udzielać płatnych przerw dopóty, dopóki 
karmisz piersią. 

– To mi trochę ulżyło, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie – ro-
zejrzała się raz jeszcze po mieszkaniu. – Może wezmę to, tak jak radzisz. Lepsze 
w tej okolicy będą droższe, a ja muszę mieć coś taniego, a poza tym muszę sobie 
to wszystko jak najszybciej poukładać, wyprowadzić się od Kamila i być może, 
będę musiała pójść do szpitala, bo są jakieś problemy.

– Hm, no to już chyba lepiej weź to. Pomożemy ci z Markiem je pomalować.
– Dziękuję, chętnie przyjmę pomoc.
– Nie wiem tylko, czy mnie nie zwolnią z pracy, kiedy pójdę na chorobo-

we i czy będę mogła pracować w domu, no wiesz, tak jak ty brać prace do 
domu?

– Nie mogą zwolnić kobiety w ciąży, to na pewno, nie mają takiego pra-
wa, ale czy na chorobowym możesz pracować w domu, tego nie wiem. Na 
wychowawczym możesz u swojego pracodawcy albo u innego. Tylko, że jest 
taki wymóg, że musisz się sama w tym czasie opiekować dzieckiem.

– A mogę z wychowawczego wrócić do pracy?
– Możesz w każdej chwili, tylko musisz odpowiednio wcześnie poinfor-

mować o tym pracodawcę.
– A z macierzyńskiego?
– Aśka! Nie przesadzaj. Jak ty chcesz takie maleństwo zostawić? Ja nie sły-

szałam, żeby ktoś w ogóle chciał tak zrobić. Macierzyńskiego masz szesnaście 
tygodni, bo to jest twoje pierwsze dziecko. No i z tego możesz wykorzystać 
dwa tygodnie przed porodem, ale tylko dwa. Możesz też, jak wykorzystasz 
czternaście tygodni, oddać dwa tygodnie macierzyńskiego ojcu dziecka, 
ale tylko wtedy, kiedy wykorzystasz czternaście tygodni.

– Ale jak wezmę dwa przed porodem, to mi już nic nie zostanie.
– Ale skąd wiesz, że weźmiesz te dwa przed porodem, może będziesz się do-

brze czuła i nie będziesz musiała brać wolnego. Chyba że urodzisz bliźniaki, to 
wtedy wszystko ci się wydłuża, i macierzyński, i przerwa na karmienie.

– Przestań – Aśka spojrzała na mnie, ale nie była to odraza, tylko strach.
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- Wiesz co, Aśka, ja myślałam, że ty masz jaja. A ty tak się załamujesz, jakby 
nagle oznajmili, że zamykają allegro. To przecież ty mi mówiłaś, że jak sama 
o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Ty? Czy nie ty? – spojrzałam jej 
w oczy.

– Ja – odpowiedziała i zamilkła.
– Nasze babki rodziły dzieci w czasie wojny, wychowywały ich po kilkoro, 

pracowały na roli i dawały radę.
– Stara, ale taka praca na roli to jest właśnie elastyczny czas pracy.
Usiadłyśmy na zakurzonej wersalce obszytej brązową dermą. 
– Chciałabym po tym macierzyńskim wrócić koniecznie do pracy, ale na 

cały etat nie dam rady.
– Aśka, nie musisz na cały. Masz sto innych możliwości. Przywykliśmy 

do tego, że możemy pracować na cały etat albo jakiś kawałek etatu i koniec. 
Tymczasem można już wybrać taką formę, która dopasuje się do twoich po-
trzeb i będzie zgodna z rodzajem pracy, jaką wykonujesz. Oczywiście, że 
pracodawcy nie są chętni, ale często nie są chętni, bo nie mają większego 
pojęcia, że tak można. Trzeba im to tylko pokazać. Przecież nie przyjdzie 
dziekan i nie powie „Pani Asiu, może jakaś elastyczna forma zatrudnienia 
dla pani” – zaczęłam przedrzeźniać dziekana, nadymając policzki, ale nie 
rozweseliło jej to nawet na chwilę. A mnie zastanowiło, hm...

– Mnie to by się najlepiej pracowało tak, żeby być z dzieckiem i tylko wyko-
nywać jakieś prace, nie wychodząc z domu – zamyśliła się. – Przynajmniej przez 
te pierwsze miesiące – dodała. 

– Asiu, jest na to rada i wcale nie wymaga wielkich zabiegów. Możesz, 
na przykład, pracować w systemie telepracy albo w skróconym wymiarze 
czasu pracy, albo w ogóle w domu, albo w systemie weekendowym, czyli 
w piątki, soboty i niedziele, wtedy są zaoczni, miałabyś co robić, a z małym 
zostawałby ojciec, bo przecież to są dni wolne od pracy, dla normalnych 
ludzi – dodałam. - A jak maleństwo podrośnie, to też jest dużo możliwości, 
tylko my o nich nie wiemy. Jest, na przykład coś takiego, jak zmienne go-
dziny rozpoczynania pracy. Możesz przychodzić do pracy później i później 
z niej wychodzić albo przychodzić później i jednego dnia wychodzić wcześ-
niej, a innego zostawać dłużej, tak, żeby w sumie wyszło ci w tygodniu tyle 
godzin, ile masz w umowie. 

– Tak, jak ty masz teraz?
– Nie, ja teraz tylko wychodzę wcześniej i pracuję w domu, ale nie zostaję 

za to dłużej w żaden dzień. Tylko to, co mam zrobić w pracy, robię po prostu 
w domu. Ale myślę o tym, żeby jeszcze poprosić o taką dodatkową zmianę. Rano 
i tak nie ma studentów. Mogłabym przychodzić o dziesiątej, przez dwa dni, a w 
piątki zostawać dłużej, bo są zaoczni. Byliby zadowoleni. A piątek to piątek. San-
dra wraca wcześniej, nie musi odrabiać lekcji, w sobotę nie idzie do szkoły, to 
może zająć się małym. Tylko wiesz, póki co, jeszcze nie chcę się wychylać, niech 
się przekonają, że nie jestem gorszym pracownikiem od innych przez to, że pra-
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cuję w domu, bo mam wrażenie, że trochę myślą stereotypami, że jak się pracuje 
w domu, to się nie pracuje wcale. 

– A właśnie. Jak ci się pracuje w domu? Bo dziekan jest z ciebie zadowolony. 
Jak wychodzisz, to nie mam z kim gadać i więcej zrobię, i chyba to zauważył.

– A to nowość. Nic mi nie mówił – ucieszyłam się. – Co ci jeszcze powiedział 
– spytałam zaciekawiona. 

Asia jednak nie odpowiedziała, tylko pokiwała głową i zamilkła, więc gada-
łam dalej, byle się tylko nie rozkleiła.

– A propos pracy w domu, to nie tak super, jak mogłoby się wydawać. Naj-
ważniejsze jest to, że jestem w domu w porze obiadu, a reszta...? Wiesz jak to 
jest. W domu jest zawsze coś do zrobienia i zawsze mało czasu. Ciężko się zmo-
bilizować, bo rozmowa z dzieckiem, gotowanie i pranie zawsze wydają ci się 
ważniejsze niż to, co masz robić do pracy. A jak masz chwilkę, to jeszcze umyjesz 
okno albo posprzątasz w szafkach w kuchni, albo może doszorujesz brodzik. Na 
początku było mi ciężko, bo po powrocie do domu wpadałam w wir obowiązków 
i na pracę nie było czasu. Ale się pozbierałam i teraz wzięłam się na sposób.  
Punktualnie o siódmej wieczorem, bez względu na wszystko, siadam i pracuję, 
do około dziewiątej. To trudne, ale bez żelaznej dyscypliny nic bym nie zrobiła. 
I nic mnie wtedy nie interesuje. Wszyscy wiedzą, że nie mogą mi wtedy przeszka-
dzać. Marek z Sandrą zajmują się Adasiem i robią kolację, mają przy tym niezłą 
frajdę. Czasem to, co zrobią, nie nadaje się do zjedzenia, ale jestem cierpliwa i się 
nie złoszczę. A ty, myślę, już teraz powinnaś porozmawiać z dziekanem i przed-
stawić mu swoje wątpliwości. Lepiej teraz rozważyć wszystkie możliwości, żebyś 
wiedziała, jak sobie to wszystko poukładać po porodzie. Gdybyś chciała wrócić 
do pracy, na cały etat, to możemy się umówić, że mogłabyś pracować tak, jak ja. 
Kilka dni, na przykład dwa, przez cztery godziny w pracy i cztery w domu, wtedy 
ja musiałabym być te dwa dni przez osiem godzin w pracy. Potem zmiana, ty dwa 
dni całe w pracy i wtedy ja mogłabym wyjść wcześniej i dopracować te cztery 
godziny w domu, a w piątek, kiedy są zaoczni, jedna z nas mogłaby zostawać na 
przykład do 20, tak, jak mają zajęcia. Można mieć za to jakiś dzień wolny albo 
przyjść do pracy później. 

– Pomysł dobry, ale wątpię, czy się zgodzą – w końcu się uśmiechnęła.
– Od razu na pewno nie, bo ważne, żeby im było wygodnie, a pracownikowi 

niekoniecznie. Lepiej powiedzieć im to teraz, żeby zdążyli to przemyśleć, oswoić 
się z tą sytuacją, rozważyć za i przeciw. Jak im powiesz w ostatniej chwili, to nie 
ma co liczyć na cud.

– Wiesz co – w Asię w końcu wstąpił ten dobry rubaszny i bezpruderyjny hu-
mor, za jaki ją lubiłam najbardziej – kocham tego małego bachorka, dzidziusia, 
zasmarkańca, małego obsrańca – i zaczęła skakać po wersalce, z której kurzyło 
się, jak na budowie w upalne lipcowe południe.

– Asiu, przestań skakać, bo poronisz – starałam się ją uspokoić.
– Coś ty, od skakania można poronić? – zdziwiła się i dla odmiany zaczęła 

śpiewać.
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– No niby można, tak mówią. Ale od śpiewania nie można – dodałam, żeby 
jej nie gasić, bo była taka szczęśliwa.

– Dobra, to nie skaczę, chodź już idziemy. Biorę tę chałupę, biorę i już... za 
jeden uśmiech twój..., mmm, stubarwny lata strój...

Kiedy wyszłyśmy na ulicę, śnieg przestał padać, miałam jeszcze godzinę do 
busa i wałęsałam się po sklepach, bo Aśka spieszyła się na spotkanie i już sobie 
poszła. Ciekawe tylko, z kim ona znowu się spotyka, a może to jest cały czas ta 
sama osoba. Ciekawe. Poszłam do kiosku, kupiłam zapałki i papierosy, i kiedy 
już dopalałam sobie spokojnie oglądając witryny sklepowe ozdobione świątecz-
nymi lampionami, wyrosła przede mną Sandra. Z Markiem i Adasiem. A to ci 
dopiero. Nie wiedziałam, co mam zrobić, mój niedopałek tlił się w mojej prawej 
dłoni jak pochodnia.

– Mamusiu, byliśmy na zakupach – wyszczebiotała, taszcząc w ręce jakąś 
wielką reklamówkę.

Marek z Adasiem na ręku patrzył na mnie uradowany, a ja nie wiedziałam, 
co mam powiedzieć, więc też udawałam, że nic się nie stało. 

– Tak sobie czasem palę – wyrzuciłam niedopałek w hałdę śniegu. Marek 
objął mnie za szyję.

– Przecież wiem.
Spojrzałam na niego pytająco.
– A ty kochanie myślisz, że jak przychodzisz do łóżka po papierosku, to ja nie 

czuję?
– I co – zdziwiłam się – i nic nie mówisz?
– A co mam ci powiedzieć? I tak cię kocham.
– Ja ciebie też. Naprawdę.
I to naprawdę jest prawdziwie najprawdziwsza prawda. 
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Można pracować
i żyć szczęśliwie

Kilka miesięcy później

Piękny sierpniowy dzień. Siedzimy z Aśką i jej małym Alanem (też mi się 
nie podoba to imię, no ale cóż), w ogrodzie. Pachną kwiaty i krzewy, Pewnie 
myślicie, że jest pięknie przycięta trawa, a my popijamy herbatkę z filiżanek Ło-
monosowa. No, tak prawie. Trawa jest piękna, zielona, tylko dawno niekoszona. 
Marek nie ma czasu, a mnie ona nie przeszkadza. Wiele jest rzeczy, które prze-
stały mi przeszkadzać, bo najgorsze w sprzątaniu, praniu i gotowaniu jest to, że 
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następnego dnia znów trzeba zrobić to samo, więc lepiej odpuścić od razu cały 
tydzień. No może nie cały, aż tak dobrze to nie jest, ale wszystkiego naraz zrobić 
się nie da i czasem nie ma sensu, i to moje największe odkrycie ubiegłego roku. 
Grządki z warzywami mam, oczywiście, tylko trochę teraz zarosły. Świat się 
z tego powodu nie zawali. 

Zapewne jesteście ciekawi, jak Aśka sobie poradziła. Muszę przyznać, że cał-
kiem nieźle, chociaż miałyśmy spore problemy. Pod koniec stycznia zaczęły 
się w naszej szkole redukcje etatów, zostałyśmy postawione przed wybo-
rem: albo ja zostaję w pracy, albo ona, albo przechodzimy obie na pół eta-
tu. To drugie rozwiązanie było dla nas uczciwsze, ale było trzecie, jeszcze 
lepsze, o którym nie wiedziałyśmy wcześniej. Pozostałyśmy obie na jed-
nym stanowisku pracy. Zabrzmi to dziwnie, ale jest możliwe. Można też, na 
przykład połączyć dwa stanowiska pracy i podzielić pomiędzy trzy osoby 
albo zastosować inne kombinacje. W naszym przypadku podzieliłyśmy się 
jednym stanowiskiem pracy. Ale nie radzę wprowadzać tej formy w przy-
padku ludzi, którzy się nie znają albo nie lubią. Wtedy gwarantowana poraż-
ka, będą się kłócić i zwalać nawzajem na siebie winę za niewykonane zadania. 
Tak było w rektoracie. Jadwiga, sekretarka rektora, znacie ją dobrze – podzieliła 
etat z Anką, drugą sekretarką rektora. Oczywiście, że nie wiem, po co rektorowi 
dwie sekretarki, wystarczyłaby z pewnością jedna, ale skoro już zatrudnili dwie, 
to potem mieli podwójny kłopot, bo Jadwiga twierdziła, że Anka nic nie robi, 
a Anka opowiadała, że Jadwiga podkochuje się w rektorze i nie chce mieć kon-
kurencji. Spytacie, czy przystojny ten rektor? Trudno mi ocenić, ale Aśka mówi, 
że to pampersiak, który pewnie wzwód ma raz w tygodniu i to nad ranem. Nie, 
nie, na pewno nie miała z nim nic wspólnego, po prostu tak sobie gada, ta nasza 
Asia kochana. 

Plusy takiego rozwiązania to wzajemna mobilizacja, ale też wzajemna 
pomoc, bo miałyśmy podzielony czas pracy, Aśka przychodziła w ponie-
działek na cały dzień, ja we wtorek i w środę, w czwartek Aśka, a piątek 
dzieliłyśmy na połowę, po cztery godziny ja i cztery Aśka. Jeśli któraś miała 
chorobowe albo potrzebowała wolny dzień, to druga ją od razu zastępowała. 
Zawsze któraś z nas była w pracy i dzięki temu nigdy na naszym stanowisku nie 
było zaległości. Tak sobie zresztą zawarłyśmy w umowie, gdzie jeszcze dodat-
kowo określiłyśmy, czy za wykonywane zadania ponosimy odpowiedzial-
ność indywidualną czy odpowiadamy razem, czy propozycja dla jednej z 
nas jest uzależniona od zgody drugiej i tym podobne. Podpisując tę umowę, 
czułam się tak, jakbym wychodziła za mąż za Aśkę. Nic bez jej zgody i 
wiedzy, i bez mojej. Oczywiście mogłyśmy zawrzeć ją w luźniejszej formie, 
na przykład wyraźnie podzielić się zadaniami, ale w naszym przypadku, 
w którym ilość pracy jest zmienna i uzależniona od roku akademickiego, 
nie miało to sensu.  

Lepiej taki podział zadań zastosować w sytuacji, kiedy na jednym sta-
nowisku pracują dwie osoby o różnych kwalifikacjach, albo umiejętnoś-
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ciach, które się nawzajem uzupełniają. I wtedy nie musi być tak, że obie 
pracują pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, tylko, na przykład ta osoba, która ma 
więcej pracy siedemdziesiąt procent albo osiemdziesiąt, a osoba, której 
kwalifikacje są potrzebne w mniejszym wymiarze odpowiednio trzydzieści 
albo dwadzieścia. Ujemne strony takich rozwiązań to konflikty w sytuacji 
niejasno podzielonych obowiązków. 

Wracając jednak do rzeczy, muszę dodać, żeby było sprawiedliwie. Dziekan 
nam bardzo pomógł, przejrzał literaturę, kodeksy i znalazł podstawę prawną do 
zastosowania takiej formy, bo jak wiecie, ten nasz radca prawny nic nie robi albo 
mu się nie chce, albo się po prostu niewiele na tym zna. Propozycją dziekana 
było zastosowanie jako podstawy w regulaminie pracy art. 128 Kodeksu pracy, 
który mówi o pracy zmianowej i potem okazało się, że inne instytucje i zakłady, 
które wprowadziły ten system, też oparły się na tym artykule.

Jednak niedługo tak popracowałyśmy, pod koniec czerwca Aśka poszła do 
szpitala i ja musiałam przychodzić codziennie, na całe osiem godzin, dodatko-
wo zaczęła się praca związana z podsumowaniem roku akademickiego i wtedy 
dziekan zdecydował, że muszę wracać na cały etat, bo Aśka przeszła na ma-
cierzyński. Nie było łatwo, ale cieszę się, bo znów mam cały etat, pracuję teraz 
tak, jak przed tym, zanim podzieliłyśmy się z Aśką, czyli mam zadaniowy czas 
pracy. Przez dwa dni w tygodniu przychodzę nie na 7:30, tylko na 10:00, wtedy, 
jak się zapewne słusznie domyślacie, gotuję rano obiad i pilnuję, żeby Sandra, 
Marek, Adaś i Polcia zjedli śniadanie. Właściwie to muszę wam powiedzieć, 
że ten powrót do elastycznego czasu pracy był podyktowany nie tylko chęcią 
bycia z Adasiem, ale też z Polcią, bo taką formę można zastosować nie tylko 
w przypadku opieki nad dzieckiem, ale także w przypadku opieki nad in-
nym bliskim członkiem rodziny wymagającym opieki. 

We wtorek i w czwartek przychodzę na siódmą trzydzieści i wychodzę 
o 14:30. Potem każdego dnia w domu wieczorem, padając ze zmęczenia, skrobię 
tabelki, słupki, zestawienia, przygotowuję pisma, i naprawdę bardzo się staram, 
bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. 

Jesteście ciekawi, co u Aśki? Skończył się jej macierzyński i teraz będzie 
pracowała w formie telepracy, w sumie to tak, jak chciała, pracować, nie wy-
chodząc z domu. Znając Aśkę, nie wytrzyma długo zamknięta w czterech ścia-
nach, ale na obecną chwilę, kiedy nie może sobie pozwolić na wychowawczy, to 
najlepsze rozwiązanie. Będzie pracowała, póki co, na połowę etatu, ponieważ 
nie da rady z takim maleństwem sama ciągnąć całego etatu nawet w domu. Jak 
się pracuje w domu to pracy wcale nie jest mniej. Asia będzie przychodziła na 
sobotę i niedzielę, kiedy nie ma mnie, a są zaoczni. Wtedy z dzieckiem zostanie 
ojciec, dziecka oczywiście, tylko nie pytajcie, kto nim jest, bo sama póki co, nie 
wiem. 

Ta telepraca nawet mi się podoba. Nie trzeba wychodzić z domu, tra-
cić czasu na ubieranie, malowanie, dojeżdżanie. Można pracować w łóżku 
w pidżamie, w kuchni, w ogrodzie, wszędzie tam, gdzie można postawić kom-
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puter. Sprawdzić takiego pracownika też jest łatwo, bo nie sprawdza się go 
na podstawie godzin przesiedzianych w pracy, ale na podstawie konkret-
nych efektów. Pracodawca też ma pożytek, pracownik nie zajmuje biurka, 
nie plotkuje, nie obgaduje go i mu nie złorzeczy. I tym samym wszyscy mają 
z tego jakieś korzyści. A przecież o to właśnie chodzi.
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Definicja: 

Job-sharing (ang.), czyli praca dzielona – to pracowanie na zasadzie dzielenia stanowiska. 
Dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wy-
konuje jednakowe obowiązki w ramach jednego pełnoetatowego stanowiska pracy. Płaca 
oraz inne świadczenia są rozdzielane pomiędzy pracownikami odpowiednio do czasu 
wykonywanej pracy. Inaczej jest też często określana terminami: job-pairing, job-splitting.

Cechy charakterystyczne:
forma ta może być stosowana na stanowiskach, które umożliwiają wykonywanie - 
tych samych czynności przez różne osoby w innym czasie;
pracownicy dzielą się stanowiskiem pracy i płacą;- 
podział czasu wykonywania pracy jest dość zróżnicowany – np. może występować - 
w postaci podziału godzin w ciągu dnia, poszczególnych dni w tygodniu lub w for-
mie pracy co drugi tydzień;
ta forma pracy wymaga ustalenia grafiku dla pracowników i dostosowania czasu - 
pracy do ich dyspozycyjności;
pracownicy są odpowiedzialni za rezultat pracy;- 
stwarza możliwość kontynuacji stałego zatrudnienia w okresie mniejszej dyspozycyj-- 
ności pracownika;
miejsce wykonywania pracy zależy od specyfiki stanowiska – najczęściej jest to sie-- 
dziba firmy.

Dla kogo odpowiednia jest ta forma zatrudnienia?
jest to propozycja dla wszystkich osób chcących podjąć pracę w niepełnym wymiarze - 
godzin lub które z różnych przyczyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin 
– czyli dobre rozwiązanie dla osób wychowujących małe dzieci czy też odchodzących 
na emeryturę i studentów; 
dla osób, które są gotowe dzielić pracę – zarówno obowiązki, jak i narzędzia oraz - 
miejsce jej wykonywania z innymi pracownikami.

Zalety:
 z punktu widzenia pracownika

pracownicy mogą pracować w czasie w przez siebie uzgodnionym – ustalają mię-- 
dzy sobą godziny pracy i podział obowiązków, co stwarza ogromną szansę dla wielu 
osób, które nie są w pełni dyspozycyjne;
daje możliwość utrzymania kontaktu z zawodem oraz zachowania ciągłości pracy;- 

 z punktu widzenia pracodawcy:
pozwala zmaksymalizować efektywność sprzętu i daje większe możliwości w orien-- 
tacji na klienta;
zredukowanie płynności zatrudnienia;- 
mniejsza absencja i zachowanie ciągłości wykonywania pracy (jeżeli część zespołu - 
dzielącego między siebie pracę choruje lub odchodzi, pozostałe osoby kontynuują 
pracę – przynajmniej w połowie całkowitego wymiaru czasu na danym stanowisku);
niższe koszty zatrudnienia większej ilości pracowników – pracodawca ponosi kosz-- 
ty utrzymania jednego etatu, otrzymując pracę, wiedzę i doświadczenie dwóch lub 
większej liczby osób, co zwiększa również wydajność pracy;

Słownik:Job-sharing



Job-sharingpracodawcy mają zapewnioną obsługę stanowiska również w godzinach ponadnor-- 
matywnych;
korzystanie z większej liczby pracowników - również tych, którzy nie mogą pracować - 
w pełnym wymiarze godzin, a chcą być zatrudnieni na stałe.

Wady:
wyższe koszty administracyjne;- 
konieczność podziału zadań pomiędzy osoby pracujące na jednym stanowisku - 
– zatem mogą wystąpić problemy z przydzielaniem obowiązków i odpowiedzialnoś-
cią za realizację danego zadania oraz konflikt interesów, utrudniający znalezienie 
konsensusu;
problemem może być także odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy - 
– dlatego zazwyczaj na tych stanowiskach zawierana jest umowa o współodpowie-
dzialności za powierzone mienie. 

W jakich miejscach pracy najlepiej wykorzystywać tę formę zatrudnienia?
Jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie:

trudno zaplanować optymalną obsadę kadrową;- 
problematyczne jest szybkie zwiększenie lub zmniejszenie poziomu zatrudnienia - 
w danym miejscu pracy;
zapotrzebowanie na pracowników zmienia się sezonowo;- 
specyfika pracy wymagałaby dublowania stanowisk pracy; - 
istnieje potrzeba ponadnormatywnej ilości godzin pracy dziennie lub gdy osoby na - 
tych samych stanowiskach jednocześnie wnoszą o skrócenie tygodnia pracy;
obowiązki i czas ich wykonywania można podzielić w sposób zadowalający pracow-- 
ników i pracodawcę.

Ważne: 
osoba pracująca w tej formie powinna być zorientowana na osiągnięcie celu i potrafić - 
blisko współpracować ze swoim partnerem na stanowisku – w sytuacji optymalnej 
para osób dzielących stanowisko powinna się lubić oraz mieć do siebie zaufanie;
warto zatrudniać osoby o różnym doświadczeniu i umiejętnościach, by mogły się od - 
siebie uczyć – z drugiej strony to podobieństwa zbliżają ludzi – a w przypadku job-
sharingu to istotna kwestia;
podział obowiązków między parą pracowników powinien być jasny (np. grafik powi-- 
nien być sporządzany sprawiedliwie, razem z pracownikami);
powinien być ustalony plan awaryjny i sposób przejmowania obowiązków przez dru-- 
gą osobę w parze lub inne osoby w sytuacjach trudnych (choroby obu osób itp.).
z każdym z pracowników należy zawrzeć umowę o pracę w niepełnym wymiarze - 
czasu pracy; 
należy dokładnie określić wymiar etatu-  danego pracownika – pracownik dzielący 
stanowisko może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, 
czas określony, czas wykonania danej pracy lub też na czas nieokreślony;
zgodnie z Kodeksem Pracy nie można ustanowić wspólnej odpowiedzialności za pra-- 
cę na jednym stanowisku pracy. Również z jego zapisów wynika indywidualna odpo-
wiedzialność materialna i porządkowa pracownika;
wspólną odpowiedzialność majątkową można ustanowić:- 

	 •	za	łącznie	powierzone	mienie	z	obowiązkiem	wyliczenia	się;
	 •	jeśli	została	zawarta	na	piśmie	umowa	o	współodpowiedzialności	materialnej;

Należy pamiętać jednak, że w razie ustalenia sprawcy szkody, odpowiada za nią 
tylko on, nie zaś wszyscy pracownicy, którzy przyjęli na siebie wspólną odpowie-
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dzialność majątkową w umowie. Odpowiedzialność ustaje wraz z rozwiązaniem 
umowy o pracę. Dlatego też w przypadku odejścia danego pracownika bądź za-
trudnienia nowego, należy ponownie sporządzić umowę. Podobnie w przypadku, 
kiedy nastąpi zmiana stanowiska pracy jednego z pracowników.

każdy z zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników ma wszel-- 
kie prawa i obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepi-
sów. 

Uwarunkowania formalno-prawne:
Zatrudnianie pracowników reguluje Kodeks Pracy. Ponieważ pojęcie pracy dzielonej 
nie występuje w nim, obowiązujące są wszystkie dotyczące tej formy pracy przepisy 
Kodeksu. Możliwość dzielenia pracy stwarzają między innymi zapisy:

„Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład - 
jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty” 
(art.142);
oraz dotyczący zasad ustalania systemu i rozkładu pracy przez pracodawcę „Syste-- 
my i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się 
w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4” (art. 150 
§ 1).

 Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę w niepełnym wymia-
rze czasu pracy (np. na pół etatu) oraz umowa zlecenia.

Ciekawostki:
idea pracy dzielonej narodziła się w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje z powo-- 
dzeniem w Holandii i wielu innych krajach Unii Europejskiej;
w praktyce popularne zastosowanie tej formy pracy to ochrona obiektów, praca przy - 
taśmie montażowej, obsługa sekretariatów, obsługa punktów kontaktu z klientami;
w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem przedemerytalnym kom-- 
binowanym, gdzie osoba w wieku przedemerytalnym dzieli stanowisko pracy z oso-
bą bezrobotną, zatrudnioną w niepełnym wymiarze czasu pracy – możemy mówić 
o mentoringu. Osoba niewykwalifikowana korzysta z wiedzy i doświadczenia zawo-
dowego mentora, wykonując jednak samodzielnie swoje pracownicze obowiązki. Dla 
mentora jest to z kolei okres przygotowujący go do odejścia z pracy;
Unia Europejska nie ma własnego Kodeksu Pracy. Prawo wspólnotowe reguluje je-- 
dynie wybrane aspekty prawa pracy. Jego cechą szczególną jest pierwszeństwo przed 
prawem krajowym państw członkowskich oraz możliwość powoływania się przed 
sądami krajowymi (dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych) na upraw-
nienia przyznane w przepisach unijnych. Oznacza to, że pracownicy mogą dochodzić 
swoich praw, powołując się na przepisy Unii. Jeśli zatem w Polsce nie ma odpowied-
nich uregulowań prawnych dotyczącej danej formy elastycznego zatrudnienia, moż-
na powoływać się na Dyrektywy UE dotyczące danego aspektu wykonywania pracy. 
Np. Dyrektywa 1997/81/WE z 15.12.1997 roku sankcjonuje porozumienie, na mocy 
którego wszyscy pracownicy powinni mieć zagwarantowane prawo podejmowania 
decyzji, czy chcą pracować na pełnym etacie czy na jego części. Porozumienie nakła-
da też na pracodawcę obowiązek uwzględniania wniosków pracowników o zmianę 
czasu pracy z pełnego na niepełny lub odwrotnie – zawsze, gdy jest to możliwe.



Zadaniowy 
czas pracy

Definicja:

Jest to system pracy, o którym mówimy wówczas, kiedy czas pracy pracownika określa-
ny jest wymiarem powierzonych mu zadań.

Cechy charakterystyczne:
- pracownikowi nie ustala się rozkładu czasu pracy, wskazuje się jedynie jakie zadania 

powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy – przez co pracownik może 
stosunkowo samodzielnie decydować o tym, kiedy wykona powierzone zadania;

- wymaga elementów planowania (np. ustalenia harmonogramu), ponieważ strony 
ustalają sposób raportowania o wykonywaniu zadań jak i o przeznaczonym czasie 
na ich wykonanie.;

- ten system czasu pracy najczęściej jest przydzielany pracownikom zajmującym sa-
modzielne lub kierownicze stanowiska pracy, dla podkreślenia ich samodzielności 
i szerokiej dyspozycyjności, ale może też się sprawdzić wśród pracowników, nad któ-
rymi pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli, np. inkasentów, przedstawi-
cieli handlowych, korespondentów czy kierowców;

- czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań pracodawca ustala w porozumie-
niu z pracownikiem, uwzględniając obowiązujący w zakładzie okres rozliczeniowy;

- tego rodzaju system pracy wymaga dość wysokiego poziomu zaangażowania pracow-
nika w osiąganie efektów;

- dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie prowadzi się ewi-
dencji czasu pracy jednak w przypadku przekroczenia ustalonych norm pracowni-
kowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

- zastosowanie zadaniowego czasu pracy jest możliwe w razie szczególnego rodzaju 
pracy pracownika, jej organizacji czy też miejsca wykonywania pracy.

Dla kogo odpowiednia jest ta forma zatrudnienia?
- dla osób zmotywowanych wewnętrznie, samodzielnie podejmujących decyzje, su-

miennych i systematycznych;
- preferowana wśród osób lubiących wyzwania, zorientowanych na zadania i realiza-

cję celu;
- dla osób zajmujących samodzielne stanowiska lub też nie wymagających stałej kon-

troli i wsparcia ze strony przełożonych;
- dla tych, którzy potrafią efektywnie organizować swój czas pracy.

Zalety:
 z punktu widzenia pracownika
- możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału w czasie, w jakim najefektyw-

niej dana osoba wykonuje pracę (nawet w nocy);
- uwzględnia indywidualne predyspozycje pracownika (przez elastyczność czasu pra-

cy oraz rodzaj wykonywanych zadań);
- pracownik sam określa, w jakim czasie będzie realizować powierzone mu zadania;
- zwiększa swobodę w sposobie realizacji powierzonych zadań;
 z punktu widzenia pracodawcy
- brak konieczności sprawowania przez pracodawcę bezpośredniej kontroli nad orga-

nizacją zajęć pracownika – pracodawca określa zadania i ogólny czas na ich wykona-
nie, a szczegóły organizacji pracy pozostawia już pracownikowi;
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Wady:
- nie można stosować w przypadkach, gdy: 
	 •	pracownik	znajduje	się	bezpośrednio	w	dyspozycji	pracodawcy,	
	 •	stale	świadczy	pracę	w	jednym	miejscu	i	określonym	czasie	pod	jego	nadzorem,
	 •	praca	musi	być	wykonywana	w	grupie	i	w	ścisłym	współdziałaniu	z	innymi	pra
    cownikami,
	 •	istnieje	dokładnie	ustalony	i	nadzorowany	godzinowy	czas	pracy;
- utrudniony jest nadzór nad pracownikiem;
- nieodpowiednio ułożony harmonogram może doprowadzić do nawarstwienia się 

pracy lub niewykonania powierzonego zadania w terminie;
- zadaniowy czas pracy może być wprowadzony jedynie w przypadku gdy jest to uza-

sadnione rodzajem pracy lub jej organizacją lub gdy uzasadnia to miejsce jej wyko-
nywania (w niektórych przypadkach jest wręcz wykluczony – np. na budowie).

W jakich miejscach pracy najlepiej wykorzystywać tę formę zatrudnienia?
Jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie:
- specyfika pracy pozwala, by ją wykonywać w podziale na poszczególne zadania;
- pracownik może pracować poza normalnym rytmem pracy firmy czy instytucji;
- zapotrzebowanie na pracę jest zmienne;
- utrudniona lub niemożliwa jest ewidencja czasu pracy oraz precyzyjne określenie 

momentu jej rozpoczynania i zakończenia;
- rodzaj pracy nie wymaga sztywnych godzin jej wykonywania;
- pracownik może wykonywać zadania samodzielnie, bez ścisłego nadzoru pracodaw-

cy i jest w stanie sam określać sobie rozkład pracy;
- nie jest konieczna kontrola czasu poświęconego wykonywaniu pracy; 
- wykonanie pracy zależy od trudnych do przewidzenia okoliczności i uwarunkowań;
- decydującym czynnikiem dla wykonywania pracy jest indywidualne zaangażowanie 

pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa w pracy zespołowej.

Ważne: 
- zakres przydzielonych pracownikowi zadań musi być tak ustalony, aby mógł być 

wykonany w ramach obowiązujących norm wymiaru czasu pracy; 
- podobnie jak w przypadku innych systemów i rozkładu czasu pracy, pracodawca 

może wprowadzić zadaniowy czas pracy układzie zbiorowym lub w regulaminie pra-
cy albo w obwieszczeniu o czasie pracy, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub 
nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (nie można takiego zapisu umieścić 
jedynie w umowie o pracę, lecz nie ma przeszkód by rozwiązania dotyczące zadanio-
wego czasu pracy wprowadzić do jej postanowień); 

- zakres obowiązków w zadaniowym systemie czasu pracy powinien być tak obiektyw-
nie ustalony, aby pracownik miał rzeczywistą możliwość wykonania pracy, staranie 
i rzetelnie, ale bez konieczności wykonywania jej w godzinach nadliczbowych – a za-
tem przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy pracodawca 
powinien porozumieć się z pracownikiem w kwestii dotyczącej ustalenia czasu pracy 
niezbędnego do wykonywania powierzonych mu zadań;

- zakres zadań można ustalić np. w umowie o pracę, regulaminie pracy, układzie zbio-
rowym pracy lub też w odrębnym dokumencie; 

- pracodawca musi pamiętać, że obowiązują go przepisy oraz zasady dotyczące w szcze-
gólności: 

	 •	 wyznaczania	dni	wolnych	od	pracy,	
	 •	 dopuszczalności	zlecania	pracy	w	niedziele	i	święta,	
	 •	 zlecania	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	(czas	pracy	pracownika	świadczą-
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  cego pracę w systemie zadaniowym nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
  oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy);
- dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie prowadzi się ewi-

dencji czasu pracy, jeśli więc pracownik wykonuje pracę codziennie, w siedzibie pra-
codawcy, w czasie ściśle określonym przez pracodawcę, pracując według bezpośred-
nich poleceń przełożonego, to bez względu na stosowaną nazwę nie można przyjąć, 
by jego czas pracy określały zadania;

- pracodawca musi pamiętać o udokumentowaniu wykonywania pracy przez pracow-
nika oraz wykorzystanego przez niego urlopu.

Uwarunkowania formalno-prawne:
Zatrudnianie pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy reguluje Kodeks Pra-

cy (rozdział IV). Zgodnie z nim: 
- „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem 

wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Praco-
dawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania po-
wierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określo-
nych w art. 129”, mówiącym o normach i ogólnym wymiarze czasu pracy (art. 140);

- w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy nie ma 
potrzeby ewidencjonowania godzin pracy (art. 149 § 2);

- „systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy usta-
la się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany 
do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4”;

- jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub nie 
wyraziła ona zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych, to pracodawca może stosować okresy rozliczeniowe czasu 
pracy określone w art. 129 § 2 i w art. 135 § 2 i 3, ale wcześniej musi zawiadomić 
o tym właściwego inspektora pracy (art. 150 § 1-2).

Ciekawostki:
- zasadą jest, iż pracownikowi objętemu zadaniowym czasem pracy nie przysługują 

nadgodziny, prócz sytuacji, w których są one wynikiem:
	 •	 konieczności	prowadzenia	akcji	ratowniczej	dla	ochrony	życia	lub	zdrowia
        ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 
	 •	 ustalenia	 ilości	 i	zakresu	zadań	w	taki	sposób,	że	nadmiernie	obciążają	pra-
  cownika i nie jest możliwe ich wykonanie w ramach obowiązujących norm cza-
  su pracy.
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Definicja: 

Jest to system pracy, o którym mówimy wówczas, kiedy czas pracy pracownika określa-
ny jest wymiarem powierzonych mu zadań.

Cechy charakterystyczne:
- pracownikowi nie ustala się rozkładu czasu pracy, wskazuje się jedynie jakie zadania 

powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy – przez co pracownik może 
stosunkowo samodzielnie decydować o tym, kiedy wykona powierzone zadania;

- wymaga elementów planowania (np. ustalenia harmonogramu), ponieważ strony 
ustalają sposób raportowania o wykonywaniu zadań jak i o przeznaczonym czasie 
na ich wykonanie.;

- ten system czasu pracy najczęściej jest przydzielany pracownikom zajmującym sa-
modzielne lub kierownicze stanowiska pracy, dla podkreślenia ich samodzielności 
i szerokiej dyspozycyjności, ale może też się sprawdzić wśród pracowników, nad któ-
rymi pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli, np. inkasentów, przedstawi-
cieli handlowych, korespondentów czy kierowców;

- czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań pracodawca ustala w porozumie-
niu z pracownikiem, uwzględniając obowiązujący w zakładzie okres rozliczeniowy;

- tego rodzaju system pracy wymaga dość wysokiego poziomu zaangażowania pracow-
nika w osiąganie efektów;

- dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie prowadzi się ewi-
dencji czasu pracy jednak w przypadku przekroczenia ustalonych norm pracowni-
kowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

- zastosowanie zadaniowego czasu pracy jest możliwe w razie szczególnego rodzaju 
pracy pracownika, jej organizacji czy też miejsca wykonywania pracy.

Dla kogo odpowiednia jest ta forma zatrudnienia?
- dla osób zmotywowanych wewnętrznie, samodzielnie podejmujących decyzje, su-

miennych i systematycznych;
- preferowana wśród osób lubiących wyzwania, zorientowanych na zadania i realiza-

cję celu;
- dla osób zajmujących samodzielne stanowiska lub też nie wymagających stałej kon-

troli i wsparcia ze strony przełożonych;
- dla tych, którzy potrafią efektywnie organizować swój czas pracy.

Zalety:
 z punktu widzenia pracownika
- możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału w czasie, w jakim najefektyw-

niej dana osoba wykonuje pracę (nawet w nocy);
- uwzględnia indywidualne predyspozycje pracownika (przez elastyczność czasu pra-

cy oraz rodzaj wykonywanych zadań);
- pracownik sam określa, w jakim czasie będzie realizować powierzone mu zadania;
- zwiększa swobodę w sposobie realizacji powierzonych zadań;
 z punktu widzenia pracodawcy
- brak konieczności sprawowania przez pracodawcę bezpośredniej kontroli nad orga-

nizacją zajęć pracownika – pracodawca określa zadania i ogólny czas na ich wykona-
nie, a szczegóły organizacji pracy pozostawia już pracownikowi;
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- nie można stosować w przypadkach, gdy: 
	 •	 pracownik	znajduje	się	bezpośrednio	w	dyspozycji	pracodawcy,	
	 •	 stale	świadczy	pracę	w	jednym	miejscu	i	określonym	czasie	pod	jego	nadzorem,
	 •	 praca	musi	być	wykonywana	w	grupie	i	w	ścisłym	współdziałaniu	z	innymi	pra-
  cownikami,
	 •	 istnieje	dokładnie	ustalony	i	nadzorowany	godzinowy	czas	pracy;
- utrudniony jest nadzór nad pracownikiem;
- nieodpowiednio ułożony harmonogram może doprowadzić do nawarstwienia się 

pracy lub niewykonania powierzonego zadania w terminie;
- zadaniowy czas pracy może być wprowadzony jedynie w przypadku gdy jest to uza-

sadnione rodzajem pracy lub jej organizacją lub gdy uzasadnia to miejsce jej wyko-
nywania (w niektórych przypadkach jest wręcz wykluczony – np. na budowie).

W jakich miejscach pracy najlepiej wykorzystywać tę formę zatrudnienia?
Jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie:
- specyfika pracy pozwala, by ją wykonywać w podziale na poszczególne zadania;
- pracownik może pracować poza normalnym rytmem pracy firmy czy instytucji;
- zapotrzebowanie na pracę jest zmienne;
- utrudniona lub niemożliwa jest ewidencja czasu pracy oraz precyzyjne określenie 

momentu jej rozpoczynania i zakończenia;
- rodzaj pracy nie wymaga sztywnych godzin jej wykonywania;
- pracownik może wykonywać zadania samodzielnie, bez ścisłego nadzoru pracodaw-

cy i jest w stanie sam określać sobie rozkład pracy;
- nie jest konieczna kontrola czasu poświęconego wykonywaniu pracy; 
- wykonanie pracy zależy od trudnych do przewidzenia okoliczności i uwarunkowań;
- decydującym czynnikiem dla wykonywania pracy jest indywidualne zaangażowanie 

pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa w pracy zespołowej.

Ważne: 
- zakres przydzielonych pracownikowi zadań musi być tak ustalony, aby mógł być 

wykonany w ramach obowiązujących norm wymiaru czasu pracy; 
- podobnie jak w przypadku innych systemów i rozkładu czasu pracy, pracodawca 

może wprowadzić zadaniowy czas pracy układzie zbiorowym lub w regulaminie pra-
cy albo w obwieszczeniu o czasie pracy, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub 
nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (nie można takiego zapisu umieścić 
jedynie w umowie o pracę, lecz nie ma przeszkód by rozwiązania dotyczące zadanio-
wego czasu pracy wprowadzić do jej postanowień); 

- zakres obowiązków w zadaniowym systemie czasu pracy powinien być tak obiektyw-
nie ustalony, aby pracownik miał rzeczywistą możliwość wykonania pracy, staranie 
i rzetelnie, ale bez konieczności wykonywania jej w godzinach nadliczbowych – a za-
tem przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy pracodawca 
powinien porozumieć się z pracownikiem w kwestii dotyczącej ustalenia czasu pracy 
niezbędnego do wykonywania powierzonych mu zadań;

- zakres zadań można ustalić np. w umowie o pracę, regulaminie pracy, układzie zbio-
rowym pracy lub też w odrębnym dokumencie; 

- pracodawca musi pamiętać, że obowiązują go przepisy oraz zasady dotyczące w szcze-
gólności: 

	 •	 wyznaczania	dni	wolnych	od	pracy,	
	 •	 dopuszczalności	zlecania	pracy	w	niedziele	i	święta,	
	 •	 zlecania	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	(czas	pracy	pracownika	świadczącego	
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pracę w systemie zadaniowym nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz prze-
ciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy);

- dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie prowadzi się ewi-
dencji czasu pracy, jeśli więc pracownik wykonuje pracę codziennie, w siedzibie pra-
codawcy, w czasie ściśle określonym przez pracodawcę, pracując według bezpośred-
nich poleceń przełożonego, to bez względu na stosowaną nazwę nie można przyjąć, 
by jego czas pracy określały zadania;

- pracodawca musi pamiętać o udokumentowaniu wykonywania pracy przez pracow-
nika oraz wykorzystanego przez niego urlopu.

Uwarunkowania formalno-prawne:
Zatrudnianie pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy reguluje Kodeks Pra-
cy (rozdział IV). Zgodnie z nim: 
- „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem 

wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Praco-
dawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania po-
wierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określo-
nych w art. 129”, mówiącym o normach i ogólnym wymiarze czasu pracy (art. 140);

- w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy nie ma 
potrzeby ewidencjonowania godzin pracy (art. 149 § 2);

- „systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy usta-
la się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany 
do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4”;

- jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub nie 
wyraziła ona zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych, to pracodawca może stosować okresy rozliczeniowe czasu 
pracy określone w art. 129 § 2 i w art. 135 § 2 i 3, ale wcześniej musi zawiadomić 
o tym właściwego inspektora pracy (art. 150 § 1-2).

Ciekawostki:
- zasadą jest, iż pracownikowi objętemu zadaniowym czasem pracy nie przysługują 

nadgodziny, prócz sytuacji, w których są one wynikiem:
	 •	 konieczności	prowadzenia	akcji	ratowniczej	dla	ochrony	życia	lub	zdrowia	ludz-
  kiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 
	 •	 ustalenia	ilości	i	zakresu	zadań	w	taki	sposób,	że	nadmiernie	obciążają	pracowni-
  ka i nie jest możliwe ich wykonanie w ramach obowiązujących norm czasu pracy.



UMOWA O PRACĘ
(w formie pracy dzielonej)

zawarta w ……………….................................... (miejscowość) w dniu …………...........…… r.
pomiędzy:
……………………….......................................................... (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) 
w ………………………..…………………………….... (adres), zwanym dalej Pracodawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………............… (imię i nazwisko oraz 
stanowisko osoby uprawnionej)
a 
…………………………………………………………………….………………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w  ……….…………………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: …………………………………………...
zwaną / zwanym dalej Pracownikiem.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umówienie warunków zatrudnienia.
2. Umowa zostaje zawarta na …………………………………………………...…....... (okres 

próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy).

§ 2 – Warunki zatrudnienia

1. Rodzaj pracy: …………………………........ (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność).
2. Miejsce wykonywania pracy: ……………………………………………………….…….......
3. Wymiar czasu pracy: ……………….………………………………….. (jaka część etatu).
4. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników 

wynagrodzenia wynosi miesięcznie: ……..…………….…………………………………… 
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia).

5. Pozostałe warunki zatrudnienia: ………………………………………………….………... 
6. Termin rozpoczęcia pracy: ………………………………………..………………………......
7. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy.
8. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania z innymi pracownikami Pracodaw-

cy i osobami trzecimi wskazanymi przez Pracodawcę oraz do udzielania pomocy 
innym pracownikom Pracodawcy w zakresie powierzonych mu zadań.

9. Pracownik powinien z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu mieniem 
oraz podejmować wszelkie zasadne kroki w celu zachowania jego bezpieczeństwa.
Pracownik w szczególności jest zobowiązany do informowania Pracodawcy o stanie 
technicznym dzielonego stanowiska pracy.
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10. Pracodawca zobowiązuje się umożliwić Pracownikowi sprawowanie osobistego 
nadzoru nad powierzonym mieniem w czasie wykonywania pracy.

11. Pracownik ma prawo, w razie stwierdzenia błędów w sprawowaniu osobistego nad-
zoru nad powierzonym mieniem przez innych pracowników, zgłosić Pracodawcy 
żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji.

12. Strony postanawiają, że za pracę powyżej 7 godziny na dobę Pracownikowi przysłu-
giwać będzie oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości równej do-
datkowi za pracę w godzinach nadliczbowych, określony w art. 151 5 §1 Kodeksu 
Pracy.

13. Pracownik zachowuje prawo do dodatku, którym mowa w pkt 1 również za pracę 
powyżej 39 godziny w ramach tygodniowego wymiaru czasu pracy (uwaga: posta-
nowienie to wynika z art. 151 5 Kodeksu Pracy. Może ono także odwoływać się do 
konkretnej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym).

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy oraz wszelkie jej zmiany wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

2. Za obustronną potwierdzoną aneksem pisemnym zgodą stron umowa może być 
rozwiązana w każdym czasie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji 
niniejszej umowy jest Sąd …………………………. w ..........................................................

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każ-
dej ze stron.

  Pracownik:      Pracodawca:

 ............................................................  .............................................................
  (imię i nazwisko)    (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

       upoważnionej do podpisania umowy)

...................................................................   .............................................................
  (podpis, data)     (podpis, data)



UMOWA O PRACĘ
(w systemie zadaniowego czasu pracy)

zawarta w ……………….................................... (miejscowość) w dniu …………...........…… r.
pomiędzy:
……………………….......................................................... (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) 
w ………………………..…………………………….... (adres), zwanym dalej Pracodawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………............… (imię i nazwisko oraz 
stanowisko osoby uprawnionej)
a 
…………………………………………………………………….………………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w  ……….…………………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: …………………………………………...
zwaną / zwanym dalej Pracownikiem.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umówienie warunków zatrudnienia.
2. Umowa zostaje zawarta na ………………………………………………… (okres próbny, 

czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy).

§ 2 – Warunki zatrudnienia

1. Rodzaj pracy: …………………………….... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność).
2. Miejsce wykonywania pracy: ……………………………………………………….…….......
3. Pracodawca zatrudnia Pracownika w pełnym wymiarze  godzin, w systemie zada-

niowego czasu pracy.
4. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników 

wynagrodzenia wynosi miesięcznie: ……..…………….…………………………………… 
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia, 
uwaga: wynagrodzenie może być określone w systemie czasowym, akordowym lub 
prowizyjnym; zastosowanie wynagrodzenia prowizyjnego nie wyłącza stosowania 
przepisów o wynagrodzeniu za prace w godzinach nadliczbowych). 

5. Pozostałe warunki zatrudnienia: …………..…………………………………….………......
6. Termin rozpoczęcia pracy: ……………………………………..……..…………………........
7. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy.
8. Czas pracy Pracownika wyznaczony jest wymiarem jego zadań i kształtowany sa-

modzielnie przez Pracownika w taki sposób, aby uwzględniał podstawowe normy 
czasu pracy, określone w Kodeksie Pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
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tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy).
9. Czas niezbędny do wykonania powierzonych Pracownikowi zadań określa z góry 

Pracodawca w porozumieniu z Pracownikiem. Przed określeniem czasu niezbędne-
go do wykonania powierzonych zadań Pracodawca zasięga opinii Pracownika.

10. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania Pracownik stwierdzi, że nie jest obiektyw-
nie możliwe wykonanie zadania w wyznaczonym przez Pracodawcę czasie przy 
uwzględnieniu podstawowych norm pracy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 
Pracodawcę.

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy oraz wszelkie jej zmiany wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

2. Za obustronną potwierdzoną aneksem pisemnym zgodą stron umowa może być 
rozwiązana w każdym czasie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji ni-
niejszej umowy jest Sąd …………………………. w ..............................................................

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każ-
dej ze stron.

  Pracownik:      Pracodawca:

 ............................................................  .............................................................
  (imię i nazwisko)    (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

       upoważnionej do podpisania umowy)

...................................................................   .............................................................
  (podpis, data)     (podpis, data)



UMOWA O PRACĘ
(w formie telepracy)

zawarta w ……………….................................... (miejscowość) w dniu …………...........…… r.
pomiędzy:
……………………….......................................................... (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) 
w ………………………..…………………………….... (adres), zwanym dalej Pracodawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………............… (imię i nazwisko oraz 
stanowisko osoby uprawnionej)
a 
…………………………………………………………………….………………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w  ……….…………………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: …………………………………………...
zwaną / zwanym dalej Telepracownikiem.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umówienie warunków zatrudnienia w formie 
telepracy.

2. Umowa zostaje zawarta na ……………………………………………… (okres próbny, 
czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy).

§ 2 – Warunki zatrudnienia 

1. Rodzaj pracy: ……………………………… (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność).
2. Miejsce wykonywania pracy: ……………………………………………………….…….......
3. Koszty organizacji stanowiska pracy pokrywa Pracodawca. Telepracownik ma pra-

wo wykazać szczegółowe koszty związane z organizacją stanowiska pracy i umożli-
wić Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności.

4. Wymiar czasu pracy: ……………….………………………..………… (jaka część etatu).
5. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników 

wynagrodzenia wynosi miesięcznie: ……..…………….…………………………………… 
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia). 

6. Pozostałe warunki zatrudnienia: …………………………………………….…...……........
7. Termin rozpoczęcia pracy: ………………………………………..………………….…….....
8. Telepracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy.
9. Czas pracy Pracownika wyznaczony jest wymiarem jego zadań i kształtowany sa-

modzielnie przez Pracownika w taki sposób, aby uwzględniał podstawowe normy 
czasu pracy, określone w Kodeksie Pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
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tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy).
10. Telepracownik ma obowiązek konsultować harmonogram pracy z Pracodawcą.
11. Przy realizacji swoich obowiązków Telepracownik podlega Pracodawcy bądź osobie 

odpowiedzialnej za współpracę z Telepracownikiem, wskazanej przez Pracodawcę, 
zwanej dalej Pełnomocnikiem.

§ 3 – Postanowienia dotyczące formy wykonywania pracy

1. Telepracownik ma obowiązek z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu 
mieniem oraz podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zachowania bez-
pieczeństwa powierzonego mu mienia. Telepracownik w szczególności zobowiązany 
jest do użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, instruk-
cjami technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami Pracodawcy.

2. Telepracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy bądź 
osobie przez niego wyznaczonej, jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z ob-
sługą powierzonego mu sprzętu.

3. Wszystkie dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach wykorzysty-
wanych przez Telepracownika nie mogą być bez wyraźnej zgody Pracodawcy gro-
madzone i rozpowszechniane przez Telepracownika. Telepracownik zobowiązuje się 
nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji pouf-
nych bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

4. Telepracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, 
wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy.

5. Telepracownik organizuje swoje stanowisko pracy, zapewniające bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy oraz zabezpieczenie i ochronę tajemnic Pracodawcy, według 
wskazówek Pracodawcy.

6. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wy-
konywania pracy spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 
przepisami Kodeksu Pracy i aktów szczególnych.

7. Pracodawca pokrywa koszty związane z instalacją, eksploatacją, serwisem, konser-
wacją i ubezpieczeniem sprzętu.

8. Pracodawca ponosi koszty przeszkolenia Telepracownikowi w zakresie obsługi 
sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy.

9. Przy wykonywaniu pracy Telepracownik może korzystać ze sprzętu stanowiącego 
jego własność, spełniającego wymogi bhp, na zasadach określonych w odrębnej 
umowie.

10. Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia sprzętu stanowiącego własność Telepra-
cownika, o którym mowa w pkt 9 oraz koszt eksploatacji sprzętu w formie ekwiwa-
lentu, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

11. Telepracownik zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia 
wykonywania pracy w miejscu zamieszkania, które zobowiązany jest przedstawić 
Pracodawcy na jego życzenie.

12. Pracodawca lub Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę
 a. wykonywania pracy przez Telepracownika, 



 b. sprzętu obsługiwanego przez Telepracownika,
 c. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  w miejscu zamieszkania Telepracownika po uprzednim uzgodnieniu jej terminu. 

Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie naruszało prywatności Telepra-
cownika i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało korzystania z pomieszczeń 
domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

13. Przed rozpoczęciem kontroli, Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Telepra-
cownika na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

14. Pierwsza kontrola zostanie dokonana przed rozpoczęciem pracy przez Telepracow-
nika.

15. Pracodawca ma prawo na bieżąco monitorować wykonywanie pracy przez Telepra-
cownika.

§ 4 – Postanowienia ogólne

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy oraz wszelkie jej zmiany wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

2. Za obustronną potwierdzoną aneksem pisemnym zgodą stron umowa może być 
rozwiązana w każdym czasie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji ni-
niejszej umowy jest Sąd …………………………. w ..............................................................

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każ-
dej ze stron.

  Telepracownik:      Pracodawca:

 ............................................................  .............................................................
  (imię i nazwisko)    (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

       upoważnionej do podpisania umowy)

...................................................................   .............................................................
  (podpis, data)     (podpis, data)
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UMOWA O PRACĘ
WYKORZYSTANIE PRZY WYKONYWANIU PRACY 

SPRZĘTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 
TELEPRACOWNIKA

zawarta w ……………….................................... (miejscowość) w dniu …………...........…… r.
pomiędzy:
……………………….......................................................... (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) 
w ………………………..…………………………….... (adres), zwanym dalej Pracodawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………............… (imię i nazwisko oraz 
stanowisko osoby uprawnionej)
a 
…………………………………………………………………….………………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w  ……….…………………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: …………………………………………...
zwaną / zwanym dalej Telepracownikiem.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykorzystywanie przy wykonywaniu pracy 
sprzętu stanowiącego własność Telepracownika.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ustania stosunku pracy. 

§ 2 – Warunki wykorzystywania sprzętu

1. Telepracownik oświadcza, że jest właścicielem komputera typu …………………………. 
nr seryjny ……………….. oraz telefonu komórkowego, model …………………………., 
nr seryjny ……………………….. .

2. Telepracownik zobowiązuje się używać przy wykonywaniu pracy sprzętu określone-
go w punkcie 1.

3. Pracodawca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny sprzętu określonego 
w punkcie 1.

4. Strony zgodnie oświadczają, że sprzęt określony w punkcie 1 spełnia wymagania 
określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu Pracy.

5. Z tytułu używania sprzętu określonego w punkcie 1, przy wykonywaniu pra-
cy, Telepracownikowi przysługuje miesięczny ekwiwalent pieniężny, w wysokości 
……………. zł, płatny do dnia …………. każdego miesiąca (wysokość ekwiwalentu 
zależeć powinna od norm zużycia sprzętu, jego ceny rynkowej, wysokości opłat 
związanych z używaniem sprzętu).



6. Telepracownik ma prawo żądać zmiany wysokości ekwiwalentu, o którym mowa 
w pkt. 5, w razie ………………………………………... . Zmiana wysokości ekwiwalen-
tu wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Pracodawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu, o którym mowa w punk-
cie 1. W ramach ubezpieczenia sprzęt zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową 
od zniszczenia lub uszkodzenia, wskutek zdarzeń losowych, o charakterze nagłym 
i niespodziewanym.

8. Telepracownik ma obowiązek uprzedzić Pracodawcę o planowanej zmianie lub zby-
ciu sprzętu, o którym mowa w punkcie 1.

9. Telepracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Pracodawcę o wszel-
kich awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu, o którym mowa 
w punkcie 1.

10. Pracodawca ma prawo żądać wglądu do bilingów i rachunków z tytułu opłat zwią-
zanych z używaniem sprzętu, o którym mowa w punkcie 1.

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem miesięcz-
nego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego 
po miesiącu, którym umowa została wypowiedziana.

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy oraz wszelkie jej zmiany wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

3. Za obustronną potwierdzoną aneksem pisemnym zgodą stron umowa może być 
rozwiązana w każdym czasie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji ni-
niejszej umowy jest Sąd …………………………. w ..............................................................

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każ-
dej ze stron.

  Telepracownik:      Pracodawca:

 ............................................................  .............................................................
  (imię i nazwisko)    (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

       upoważnionej do podpisania umowy)

...................................................................   .............................................................
  (podpis, data)     (podpis, data)
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UMOWA 
O ŁĄCZNE POWIERZENIE PRACOWNIKOM MIENIA

Z OBOWIĄZKIEM WYLICZENIA

zawarta w …………….........................….. (miejscowość) w dniu ……………....................… r.
pomiędzy:
………………………......................................................... (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) 
w ………………………..………………………….. (adres), zwanym dalej Pracodawcą,
reprezentowanym przez ………………………………… (imię i nazwisko oraz stanowisko 
osoby uprawnionej)

a 

1. ………………………………………………………………….……………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w …………….……………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: ………………………………………….

2. ………………………………………………………………….……………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w …………….……………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: ……………………………………….…

3 ………………………………………………………………….……………(imię i nazwisko), 
zamieszkałą / zamieszkałym w …………….……………………………..….……...... (adres), 
PESEL: ……………………………………………, NIP: ………………………………………..…

zwanymi dalej Pracownikami.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest łączne powierzenie wykorzystywanego przy 
wykonywaniu pracy mienia stanowiącego własność Pracodawcy.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ustania stosunku pracy. 

§ 2 – Warunki wykorzystywania sprzętu

1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie znajdujące się w ……………., 
stanowiące narzędzia pracy oraz środki ochrony indywidualnej, w rodzaju i liczbie 
określonej w spisie sporządzonym przy udziale Pracowników, stanowiącym załącz-
nik do niniejszej umowy.



2. Pracownicy podejmują się łącznie pieczy nad powierzonym im mieniem, określo-
nym w punkcie 1 i przyjmują za nie wspólną odpowiedzialność materialną.

3. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częś-
ciach równych za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im 
mieniu.

4. W razie stwierdzenia, że niedobór w całości lub w części został spowodowany przez 
niektórych Pracowników, za całość niedoboru lub określoną jego część odpowiadają 
tylko sprawcy szkody.

5. Każda zmiana w składzie Pracowników, będących stronami umowy, wymaga za-
warcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

6. Pracodawca zobowiązuje się umożliwić Pracownikom sprawowanie osobistego nad-
zoru nad powierzonym mieniem w czasie wykonywania pracy.

7. Pracownicy mają prawo osobiście uczestniczyć w inwentaryzacji mienia. W razie 
niemożności osobistego uczestnictwa w inwentaryzacji mienia, Pracownik ma pra-
wo wskazać na piśmie osobę upoważnioną do udziału w inwentaryzacji.

8. Pracownik ma prawo, w razie stwierdzenia błędów w sprawowaniu osobistego nad-
zoru nad powierzonym mieniem przez innych Pracowników, zgłosić Pracodawcy 
żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji.

9. Od odpowiedzialności Pracownicy mogą się uwolnić, jeżeli wykażą, że szkoda 
powstała z przyczyn od nich niezależnych, a w szczególności wskutek niezapew-
nienia przez Pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzo-
nego mienia.

10. Strony zgodnie ustalają, iż nieobecność Pracownika przez okres dłuższy niż 
7 (siedem) dni nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego Pra-
cownika, jak i pozostałych Pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność 
materialną.

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 
………………. terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy oraz wszelkie jej zmiany wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważności.

3. Za potwierdzoną aneksem pisemnym zgodą wszystkich stron umowa może być roz-
wiązana w każdym czasie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji ni-
niejszej umowy jest Sąd …………………………. w ..............................................................

6. Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 
każdej ze stron.
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 Pracownicy:  Pracodawca:

 1. ................................................................. .................................................................
                (imię i nazwisko) (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

  upoważnionej do podpisania umowy)

    ................................................................ ................................................................
                (podpis, data)                       (podpis, data)

 2. ................................................................. .................................................................
                (imię i nazwisko) (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

  upoważnionej do podpisania umowy)

    ................................................................ ................................................................
                (podpis, data)                       (podpis, data)

 3. ................................................................. .................................................................
                (imię i nazwisko) (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

  upoważnionej do podpisania umowy)

    ................................................................ ................................................................
                (podpis, data)                       (podpis, data)
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