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Obecna sytuacja jest po ludzku trudna oraz zaskakująca. 
Jest też szansą na refleksję nad kulturą naszych organizacji. 

Praca zdalna poza technologią wymaga zaufania, jasności celów, 
wzajemnego i szczerego wsparcia. Praca zdalna w warunkach 
ogólnoświatowego kryzysu to już wielowymiarowa umiejętność, 
domagająca się reorganizacji wielu aspektów życia i zadbania 
o nasze zdrowie psychiczne. Aby pomóc wam jak najlepiej 
przejść ten okres stworzyliśmy cykl edukacyjno-szkoleniowy 
#możesznanasliczyć. W ramach niego dzielimy się wiedzą, 
doświadczeniem i narzędziami, które my i zaproszeni goście 
sprawdziliśmy w swoim życiu. Program stworzyliśmy na bazie 
niemal 10 tysięcy odpowiedzi na pytania o obawy związane 
z życiem zawodowym oraz organizacją pracy w dobie kryzysu.

Znaleźliśmy się w sytuacji nowej dla nas wszystkich. Również 
dla pracowników i pracodawców. W tym dziwnym czasie 

praca pozostaje istotnym i wartościowym elementem utrzymania 
codzienności. Nie tylko ze względu na zabezpieczenie bytu, 
ale też szansę na kontynuowanie dotychczasowego życia, 
podniesienie kondycji psychicznej, jak również podtrzymanie 
relacji z współpracownikami. Chcieliśmy przyjrzeć się bliżej tak 
istotnej części naszego życia, jaką jest praca. Pracy w obecnym 
okresie rozpoczynającej dynamiczną, choć chaotyczną drogę, 
do stania się pracą zdalną.

Obecna sytuacja stanowi wyzwanie dla wielu firm 
zmuszając je do zmiany sposobu pracy praktycznie z dnia 

na dzień bez uprzedniego przygotowania infrastruktury, 
procesów czy pracowników. Bierzemy udział w globalnym 
eksperymencie, w którym miliony pracowników zostało 
wysłanych na przymusową pracę z domu. To ogromny test 
nie tylko dla aspektów technicznych takich jak stabilność VPN 
czy dostępność do narzędzi współpracy online, ale przede 
wszystkim dla kultury pracy w wielu organizacjach. Kiedy 
przyjdzie okres powrotu do normalności, z pewnością wielu 
pracowników zmieni swoje podejście do tego, co jest dla nich 
najważniejsze w pracy i będzie pod tym kątem testować 
swoich pracodawców.

W tym niecodziennym momencie... 
na nowo uczymy się pracować

Tadeusz Kuropatwiński
CEO
Goldenline

Anna Siwińska
Kantar Polska

Magda Sowierszenko
Remote-how
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Koronawirus wywrócił nasze dotychczasowe myślenie o świecie 
do góry nogami. Tkwimy w sytuacji niepewności i strachu o zdrowie 

i dalsze funkcjonowanie. Wg Monitoringu Nastrojów* 43% Polaków uważa, 
że sytuacja materialna ich gospodarstwa domowego pogorszy się w ciągu 
najbliższego miesiąca.

Polacy są też jednym z najmocniej zmartwionych sytuacją narodów Europy. 
Obecna sytuacja zdecydowanie martwi ponad połowę z nas. Bardziej przejęci są 
jedynie Hiszpanie i Irlandczycy. Jednocześnie Polacy są największymi sceptykami 
odnośnie szans na uniknięcie zarażenia koronawirusem.**

* Dzienny pomiar nastrojów ekonomicznych. Kantar Polska, na dzień 1.04.2020. Badanie realizowane metodą 
CATI na dziennej grupie N=100.
** COVID-19 Monitor 1 Wave Kantar Global. Badanie realizowane metodą CAWI na grupie dla Polski N=500 per fala; 
wielkości grup badawczych dla poszczególnych krajów różnią się, ale są mnie mniejsze niż N=500 per fala.
*** Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu 
Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.

Oswoić świat na nowo

Rzeczywistość, w której się znajdujemy, mimo 
że chwilowa, jest dla Polaków poważnym powodem 
do zmartwień. Jesteśmy jednymi z największych 
sceptyków w Europie.

Postrzeganie ryzyka zachorowania na COVID-19**

Obawy związane z pandemią COVID-19**

Polska Irlandia Hiszpania Niemcy Wielka Brytania

Polska Irlandia Hiszpania Niemcy Wielka Brytania

11%

82%

9%

87%

8%

85%

21%

66%

23%

59%

22%

65%

28%

59%

27%

59%

31%

41%

39%

39%

małe obawy

duże obawy

Nic już nie będzie takie samo, jest to dla wszystkich poligon 
doświadczalny, nowa historia Ziemi pisze się na naszych 
oczach. Nowej Ziemi...

(mężczyzna, 36-50 lat, kierownik, firma 100+ pracowników)*** małe ryzyko

duże ryzyko
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Niepokój na rynku pracy 
– szansą praca zdalna

36% pracujących Polaków z dnia na dzień musiało 
zamienić swoje domy w biura ze względu 

na epidemię. Przymusowe przejście na zdalny tryb pracy 
w jeszcze większym stopniu dotyczy lepiej zarabiających – 
wśród pracowników z dochodami miesięcznymi min. 4 tys. zł 
netto, ponad połowa znalazła się w takiej sytuacji.*

Ani pracodawcy, ani pracownicy w zdecydowanej większości 
przypadków nie byli gotowi na taki scenariusz rozwoju 
przyszłości, w którym to nie pojedyncze osoby, raz na jakiś 
czas pracują z domu, lecz całe rzesze pracowników przechodzą 
na tryb pracy zdalnej, w zasadzie nie wiadomo na jak długo. 
Dla większości firm obecny czas jest testem przetrwania.
* Jak efektywnie wspierać zdalną pracę? Dobre i złe praktyki. Badanie Kantar Polska na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków, zrealizowane metodą CATI dn. 26.03.2020, N=660.

Kluczowe jest utrzymanie biznesu, a do tego niezbędne jest 
zapewnienie ciągłości projektów i zespołów. Zapewnienie 
efektywnej pracy zdalnej, odpowiedniego wsparcia i narzędzi 
zarówno zarządzającym, jak i pracownikom, a także samym 
klientom, jest istotnym wyzwaniem dla wielu.

Dlatego w Kantarze przeprowadziliśmy badanie 
na reprezentatywnej grupie pracowników, którzy w efekcie 
epidemii przenieśli biura do domów. W naszym badaniu 
przyglądamy się szczegółowo praktykom i rozwiązaniom 
stosowanym przez firmy w celu zapewnienia ciągłości pracy 
w warunkach domowych. Bierzemy pod lupę zarówno obszar 
kontroli i zarządzania, wykonywania codziennych obowiązków 
przez pracownika, jak również rozwiązań i systemów 
technologicznych, które zdają lub nie zdają testów. Patrząc 
na najlepiej i najgorzej sprawdzające się rozwiązania, widzimy jak 
efektywnie utrzymać ciągłość pracy w czasie epidemii.

W tym trudnym czasie głowy pracodawców zaprzątają szczególnie myśli o sposobach 
na przetrwanie kryzysu i zniwelowaniu potencjalnych strat. Zarówno finansowych, jak 
i w postaci uszczuplenia załogi.

Obawy pracodawców podczas pandemii COVID-19

Straty finansowe w firmie

Konieczność zwolnień

Wstrzymanie produkcji/usług

Niewypłacalność

Spowolnienie pracy

67%

55%

53%

51%

39%

Badanie tematyki treści szkoleń online dla rekruterów i managerów przeprowadzone 
wśród Użytkowników Goldenline metodą CAWI, marzec 2020, N=138.

Agnieszka Sowa
Kantar Polska
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Pracowników głównie niepokoi stabilność miejsca pracy, a w konsekwencji pogorszenie 
ich sytuacji finansowej. Problemem potęguje spodziewany zastój na rynku pracy.

Od obaw do konstruktywnego działania

Zaakceptuj, sprawdź, gdzie jesteś, działaj.

Krok pierwszy: zaakceptuj swoje emocje
Pandemia zmieniła nasz świat. Nie wiemy, co będzie jutro. Ponad 
połowa Polaków obawia się tych zmian. W miejsce poczucia 
bezpieczeństwa pojawiły się utrata kontroli nad własnym losem, 
niepewność, lęk. Ale te emocje są potrzebne. Pierwszym krokiem 
na drodze do oswojenia zmiany jest zgoda na ich przeżywanie. 
Co robić? Rozmawiać z dobrymi znajomymi, ludźmi, którym 
ufasz i możesz opowiedzieć, co czujesz, przeżywasz, czego się 
obawiasz. Ty też ich wysłuchaj, daj im szansę podzielenia się 
ich emocjami.

Krok drugi: sprawdź, gdzie jesteś
Co dzieje się w twojej firmie? Co dzieje się w twojej branży 
i zawodzie? Jaka jest sytuacja na rynku pracy? Jakie 
tendencje? Zadaj sobie te pytania. Zastąp emocje faktami. 
Ustalaj je, korzystając z networkingu. Ale odróżnij je od 

osobistych opinii i przekonań twoich rozmówców. Rób reaserch. 
Sięgaj po fachowe, sprawdzone źródła i aktualizuj je, bo realia 
zmieniają się szybko. Określ życiowe priorytety. Odkryj swoje 
mocne strony. Zdiagnozuj talenty. Co robić? Sporządź listę 
swoich życiowych i zawodowych osiągnięć. Zaznacz, które 
z nich dostarczyły ci największej satysfakcji. Wykorzystaj 
profesjonalne testy, które ci w tym pomogą. Odpowiedz sobie 
na pytanie, za co jesteś ceniony w pracy.

Krok trzeci: działaj
To prawda, że kryzys to zagrożenie. Ale i szansa. Kiedy emocje 
zostaną uspokojone, otoczenie zbadane, umiejętności, talenty 
i cele nazwane, przychodzi czas na dostrzeżenie szansy. Czy 
możesz znaleźć ją w swojej firmie? Które branże zyskują? 
Jakie firmy potrzebują pracowników? Jakie kompetencje są 
w cenie na rynku? A które będą poszukiwane? Masz je? A może 
powinieneś je zdobyć? Co robić? Sprawdź, jakie branże rosną. 
Wyłoń te, którym możesz pomóc wyjść z kryzysu. Zweryfikuj 
ambicje i oczekiwania finansowe. Zainteresuj się szkoleniami, 
kursami, podnoszeniem i zdobywaniem nowych kwalifikacji. 
Bądź na bieżąco z rynkiem pracy. Bardzo możliwe, że ten kryzys 
przyprowadził pod twoje drzwi karierową szansę życia.

Krzysztof Mazur
Coach kariery

Obawy pracowników podczas pandemii COVID-19

Utrata pracy

Mniejsze zarobki/brak 
możliwości zdobycia premii

Brak możliwości zmiany 
pracy lub zdobycia nowej 

pracy w najbliższym czasie

Odpływ klientów

55%

55%

45%

30%

Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, 
na użytkownikach portalu Goldenline. Top 4 najpopularniejszych odpowiedzi. Badanie 
przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.
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Praca zdalna szansą na ciągłość biznesu 
i zmianę kulturową

Wszystkim zależy, by biznes się nie zatrzymał, a umożliwia to praca zdalna.
Wierząc, że sytuacja jest chwilowa, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy podejmują 
wysiłek przystosowania się do niej.

użytkowników Goldenline, którzy mają
taką możliwość, pracuje zdanie

...ale niemal co 6. z nich nie czuje się
do tego przygotowany

Zrobiliśmy pierwszy krok w stronę elastycznego trybu pracy. 
W 62% firm, w których pracują Użytkownicy Goldenline, 

poniesiono już koszty (finansowe, czy czasowe) wprowadzenia 
tymczasowego modelu pracy zdalnej.* Tej formy pracy próbuje 
grupa większa niż kiedykolwiek wcześniej.

* Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.

Warto iść za ciosem i w pełni przygotować organizację 
na możliwość pracy zdalnej - efektywnej zarówno kosztowo, jak 
i pod kątem doboru pracowników na rynku pracy.

82%
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Wyzwania pracy zdalnej

To teraz jest moment na to, by zidentyfikować wyzwania związane z wprowadzeniem 
pracy zdalnej. Warto stawiać im czoła, by nie zniechęcić pracowników do tej formy 
współpracy. By po powrocie do normalności, praca zdalna mogła stać się normą lepszej 
jakości pracy, w sprawniej zarządzanej organizacji.

Infrastruktura w domu Organizacja pracyInfrastruktura firmowa

Procedury Współpraca z klientamiWymiana wiedzy 
i doświadczenia

1

4

2

5

3

6
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problem widzi w braku 
dostosowania infrastruktury firmy 
do pracy z domu

wskazuje brak odpowiedniego 
wyposażenia do pracy w ich 
własnym domu

21 Infrastruktura w domu Infrastruktura firmowa

Pracownicy, którzy nagle zaczęli pracować 
w domach, nie byli na to przygotowani. 
Dla części pracujących zdalnie wyzwaniem jest 
szybkość łącza internetowego (szczególnie 
podczas rozmów wideo). Część pracowników 
nie ma w domu biurek, krzeseł, na których 
mogliby przesiedzieć cały dzień pracy. 
Informatykom i analitykom w domach brakuje 
dużych monitorów, a osobom pracującym 
na dokumentach papierowych – drukarek 
i skanerów. Pojawiają się też wątpliwości, kto 
miałby ponieść koszty dostosowania domu 
do pracy w nim.

Dla pracowników uciążliwością są zrywane 
połączenia VPN. Serwery firm również są 
przeładowane, co powoduje spowolnienie pracy.

W kadrach ważne są dokumenty, pracuję w wielooddziałowej firmie, obawiam 
się o przepływ i kompletność dokumentów. Obawiam się skompletowania 
odpowiedniej dokumentacji płacowej, a w dobie szybkich zmian czy nasz dział 
nadąży ze zmianami. Zdobycie rzetelnych informacji także stanowi nie lada 

wyzwanie. Brakuje mi także solidnego sprzętu, m.in. drukarki. W prywatnej nie mam toneru, 
a obawiam się, że firmy nie stać aktualnie na refinansowanie toneru do mojej.

(kobieta, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Mam za słaby komputer, w domu nie mam biurka, trzeba improwizować.
(mężczyzna, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Trudności w dostępie do wspólnych platform, różne rozwiązania wprowadzane 
przez różne działy.

(kobieta, 50+ lat, specjalista, firma 50-100 pracowników)

Brak dostępów do sieci klienta. Dostarczono mi laptop firmowy bez zasilacza oraz BitLocker 
PIN którego nie da się zresetować. Bałagan.

(mężczyzna, 36-50 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Wydaje mi się, że firma jest nie do końca przygotowana, jeżeli chodzi o kwestie IT. Sieć jest 
bardzo obciążona, a praca utrudniona.

(kobieta, 18-26 lat, asystent, firma 100+ pracowników)

Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.
Na pytanie o obawy związane z wdrożeniem pracy zdalnej odpowiedziało 955 osób. Podstawą procentowania jest suma odpowiedzi dotyczących sześciu kategorii wyzwań pracy zdalnej, opisanych w tej części raportu.

24% 10%
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nie potrafi sobie poradzić 
z efektywnym wypełnianiem 
obowiązków, jak również 
boryka się z emocjonalnymi 
skutkami tego trybu pracy

obawia się, że ich zdalne 
działanie nie będzie zgodne 
z prawem

43 Organizacja pracy Procedury

24/7: brak wypracowanych procedur powoduje, że część pracowników 
ma poczucie, że oczekuje się od nich pracy non stop. Jednocześnie 
praca współpracowników w różnych godzinach (np. osoby mające 
dzieci intensyfikują pracę wieczorem) zaburza podział dnia.

Work-life balance: brak wypracowanych rytuałów, efektywnych 
rozwiązań zarządzania czasem powoduje, że praca i życie przeplatają 
się i nie ma kiedy odpocząć od pracy.

Rozpraszanie: wcześniejszym dwóm kwestiom nie pomaga 
rozpraszanie się, trudności w skupieniu na pracy, których efektem jest 
zwiększenie czasu pracy przeznaczanego na wykonanie obowiązków 
służbowych

Samotność i izolacja: szybkie znalezienie się w nowej i granicznej 
sytuacji nie pozwoliło na wypracowanie w sobie mechanizmów 
radzenia sobie z byciem przez cały czas bez współpracowników – 
osób, z którymi spędzaliśmy 40 godzin tygodniowo.

Pracownicy wskazują na brak 
określonych procedur obiegu 
dokumentów (szczególnie 
dokumentów papierowych oraz 
procedur zbierania podpisów). 
Problemem pozostają również 
brak braku dostępu do fizycznych 
archiwów dokumentów.

Osobnym aspektem jest kwestia 
sprawdzenia wymogów prawnych 
i technicznych (dostawcy software, 
archiwizacji rozmów, zapisów 
świadczenia usług) pod kątem 
zachowania poufności.

Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.
Na pytanie o obawy związane z wdrożeniem pracy zdalnej odpowiedziało 955 osób. Podstawą procentowania jest suma odpowiedzi dotyczących sześciu kategorii wyzwań pracy zdalnej, opisanych w tej części raportu.

Managerowie nie wiedzą jak naprawdę 
wygląda nasza praca, bo sami nigdy 
takiej nie wykonywali. Mamy dużo 
nowych zadań, pracujemy znacznie 

dłużej niż wcześniej żeby wykonać wszystkie zadania 
(i w trudniejszej sytuacji rynkowej), a szefowie są 
przekonani, że robimy zdecydowanie za mało.

(kobieta, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Co 30 min. muszę zdawać raport z tego, co robię.
(kobieta, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Jestem pod telefonem cały tydzień. Mimo 
że pracuję w równoważnym systemie pracy, nie jest 
to respektowane. W sumie nie mam wolnych dni 
i oczekuje się ode mnie większej dyspozycyjności.

(kobieta, 36-50 lat, kierownik, firma 100+ pracowników)

Nie wszystko jest możliwe do wykonania w domu. Wszystkie 
dokumenty zawierają dane wrażliwe, których nie można 
wynosić z miejsca pracy.

(kobieta, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Zachowanie dyskrecji - jestem psychologiem - z czego mam korzystać 
by nie było możliwe nagrywanie konsultacji, z czego mam korzystać by 
uszanować RODO?

(kobieta, 50+ lat, specjalista, firma do 10 pracowników)

29% 15%
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mówi, że nie tylko w ich organizacji 
potrzebna jest zmiana – na nowo muszą 
nauczyć się też pracować ich klienci

wskazuje na utrudniony przepływ 
informacji i poszerzania swojej wiedzy

65 Wymiana wiedzy i doświadczenia Współpraca z klientami

Jest to szczególna troska 
o nowoprzyjętych pracowników, którzy 
mają obawy co do wdrożenia w pracę 
organizacji. Dodatkowo na ten problem 
wskazują osoby zarządzające zespołami. 
Tematem, który interesował pracowników 
było efektywne prowadzenie spotkań 
on-line.

Klienci przyzwyczajeni do kontaktu 
osobistego nie tylko nie potrafią się 
odnaleźć w relacji on-line, ale też często 
nie mają przystosowanych narzędzi, 
pozwalających na efektywną współpracę. 
Dlatego wprowadzenie pracy zdalnej 
jest kwestią zmian nie tylko wśród 
pracowników, ale też w relacjach z innymi 
interesariuszami organizacji.

Brak informacji z firmy o decyzjach i podejmowanych działaniach. O wielu 
sprawach dowiaduję się na przykład od moich klientów lub przez „przypadek”. 
To wprawia mnie w poczucie odizolowania i wielkiej niepewności.

(kobieta, 36-50 lat, kierownik, firma 50-100 pracowników)

Jestem na okresie próbnym i jeszcze dużo muszę się nauczyć pod opieką koordynatora, 
który teraz nie jest blisko mnie.

(kobieta, 36-50 lat, asystent, firma 100+ pracowników)

Brak realnego wpływu na wynik zespołu, za który jestem odpowiedzialna.
(kobieta, 36-50 lat, kierownik, firma 100+ pracowników)

Spotkania z klientami za pośrednictwem Internetu, specjalnej platformy. 
Klienci, szczególnie starsze osoby będą miały trudności z obsługą 
odpowiedniego programu. Co za tym idzie mniejszą ilość spotkań.

(kobieta, 27-35 lat, właściciel, firma do 10 pracowników)

Brak kontaktu z klientem, umiejętności posługiwania się sprzętem do prezentacji on-line, 
wygląd i otoczenie wizualnie w kamerze.

(mężczyzna, 27-35 lat, specjalista, firma 100+ pracowników)

Po raz pierwszy na taką skalę prowadzę sesję psychoterapii online, obawiam się utraty 
wartości mojej usługi ze względu na przeniesienie jej do sieci.

(mężczyzna, 27-35 lat, właściciel, firma do 10 pracowników)

Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.
Na pytanie o obawy związane z wdrożeniem pracy zdalnej odpowiedziało 955 osób. Podstawą procentowania jest suma odpowiedzi dotyczących sześciu kategorii wyzwań pracy zdalnej, opisanych w tej części raportu.

9% 12%
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Użytkownicy portalu Goldenline wskazali, że potrzebują 
poszerzenia wiedzy zarówno w obszarach wiedzy 

„miękkiej”, jak organizacja życia z pracą w domu, jak 
i „twardych” – nauki narzędzi do pracy zdalnej czy umiejętności 
prowadzenia spotkań.*

Forma przekazania wiedzy może być zarówno interaktywna 
(webinar), jak i nieinteraktywna (artykuł, ebook). Społeczność 
Goldenline była też otwarta na cykliczną formę poszerzenia 
wiedzy, jaką może być newsletter.

Praca zdalna pożądana przez pracowników

Pracownicy nie w pełni czują się przygotowani do pracy zdalnej, ale wykazują chęć 
rozwoju swoich kompetencji w tym obszarze. Chcą poszerzać swoje umiejętności 
w różnorodnych aspektach tej formy pracy.

Zagadnienia dotyczące pracy zdalnej, które interesują pracowników Preferowane przez pracowników formy 
przekazania wiedzy o pracy zdalnej

Zdrowie
ciała, ducha
i umysłu przy 
pracy zdalnej

Narzędzia 
przydatne
w pracy 
zdalnej

Efektywne 
spotkania 

online

Kultura pracy 
zdalnej

Zdalne
treningi

Rekrutacja 
online

Zdalne 
wprowadzenie 
na stanowisko 

pracy

Pierwsze 
kroki w pracy 

zdalnej

Inne Artykuł Webinar Ebook Newsletter Inne

51% 52%

36%

48%

35%
39%

27%
20%

25%

2%

20% 18%

8%
5%

* Wsparcie we wdrażaniu modelu pracy własnej w obliczu kryzysu. Goldenline 2020, na użytkownikach portalu Goldenline. Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=9826.
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Pierwszy krok już za nami, 
wykorzystajmy to

W ciągu ostatniego miesiąca część Polaków 
nagle zaczęła pracować w trybie zdalnym, 

a „awaryjne” wdrożenie tego rozwiązania stało 
się palącą kwestią wielu firm. Znaleźliśmy 
się w sytuacji, gdzie na niespotykaną dotąd 
skalę pracownicy próbują różnych metod 
pracy zdalnej.

Jednak zainteresowanie pracą zdalną wśród 
pracowników było widoczne dużo wcześniej.

W 2018 r. Kantar Polska we współpracy 
ze start-upem Remote-how przeprowadziło 
badanie, pokazujące, że pracownicy chcą 
pracować w elastycznych godzinach 
i pracować zdalnie, a wśród osób, które to robią 
wzrasta zadowolenie z pracy i lojalność wobec 
pracodawcy.*

* Rynek pracy zdalnej w Polsce, a oczekiwania pracowników. Kantar Polska 2018, Badanie przeprowadzone metodą CAWI na grupie N=600.

Teraz wielu z nas musi pracować zdalnie, ale już przed pandemią, pracownicy 
widzieli korzyści płynące z pracy poza biurem. Jednocześnie, według badań, praca 
zdalna zwyczajnie opłaca się firmie. Wykorzystajmy obecne rozpowszechnienie się 
pracy zdalnej i zróbmy kolejny krok by w pełni wdrożyć tę formę współpracy.

Wdrożenie pracy zdalnej jest dużą szansą bycia 
konkurencyjnym pracodawcą

52%

76%

95%

pracowników chciałaby pracować elastycznie

Jednocześnie 3 na 10 chciało mieć możliwość pracy w pełni 
elastycznej, uzależnionej od obecnie wykonywanych zadań.

z tych, którzy mają taką opcję, pracuje zdalnie

Pracować zdalnie w 2018 mogło jedynie 32% pracowników, 
ale znakomita większość z nich chętnie korzystała 
z tej możliwości.

ocenia pozytywnie doświadczenie pracy zdalnej

Wbrew podejrzeniom, ocena ta jest wysoka i stabilna wśród 
większości grup demograficznych i społecznych.

Obietnica możliwości pracy zdalnej to pożądana 
forma współpracy z pracodawcą (elastyczne 
godziny pracy to, tuż za pakietem zdrowotnym, 
najbardziej ceniony benefit pracowniczy)

Dzięki opcji pracy zdalnej mamy dostęp 
do szerszego wyboru pracowników

Praca zdalna daje szanse na obniżenie kosztów 
prowadzenia biura

1

3
2
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Elastyczny tryb pracy będzie stałym trendem na rynku pracy

Praca zdalna to z pewnością jeden z trendów, który będzie 
kształtował miejsca pracy na całym świecie i to wcale nie 

za sprawą COVID-19. Już od wielu lat obserwujemy przyrost 
liczby pracowników zdalnych.

Analiza FelxJobs i Global Workplace Analytics (link), pokazuje 
że w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła ona o 91%, w sumie 
zdalnie pracuje obecnie 3,4% populacji Stanów Zjednoczonych. 
Według Eurostatu (link) w Unii Europejskiej, obecnie 5,2% 
zatrudnionych w wieku od 15 do 64 „zazwyczaj” pracuje 
z domu. Systematycznie rośnie również liczba pracowników 
deklarujących, że praca zdalna jest dla nich elementem 
decydującym o wyborze pracodawcy.

Przez wiele lat, organizacje broniły się przed 
wprowadzeniem pracy zdalnej, ponieważ obawiały się 
obnażenia swoich najsłabszych punktów zarządzania. Brak 
procesów i odpowiedniego oprogramowania, staroświecka 
kadra menadżerska, czy fundamentalny braku zaufania 
do pracowników - to tylko kilka z nich.

Inwestycja w pracę zdalną, to dla mnie tak naprawdę 
inwestycja w świadome i mądre zarządzanie firmą, gdzie 
wszyscy rozumieją swoje obowiązki, znają swoją decyzyjność 
i ufają sobie na tyle, że nie muszą zerkać przez ramię swoim 

kolegom, żeby upewnić się, że coś na pewno się dzieje. 
Firmy, które tego nie dostrzegają, przegrają walkę o nowych 
pracowników i mogę też się założyć, że będą miały problem 
z utrzymaniem obecnych.

Kończą się bowiem powoli argumenty, że „u nas się nie da 
pracować zdalnie”.

W 2020 praca zdalna masowo zagościła w naszym 
życiu. Ta zmiana, choć wymuszona i zintensyfikowana 

przez pandemię COVID-19, to już nienowy, a kilkuletni trend. 
Międzynarodowy rynek pracy, szczególnie wśród wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, przesuwa się w kierunku 
pracy zdalnej i trend ten będzie nadal postępował, i to 
w szybkim tempie.

Badania pokazują, że ludzie są do pracy zdalnej przychylnie 
nastawieni - ponad 90% lubi tę formę pracy i poleciłaby ją 
swojemu przyjacielowi (State of Remote Work, 2019, link). 
Dodatkowo możliwość „elastycznego czasu pracy" stanowi 
bardzo ważną zaletę przy wyborze pracodawcy. Przewiduję, 
że obecna sytuacja przyczyni się do większej popularności 
pracy zdalnej, gdyż wiele osób ma obecnie dopiero pierwszą 

okazję, aby takiej formy spróbować, a praktyka pokazuje, 
że znakomita większość z nich dobrze się w niej odnajdzie 
i będzie chciała, w mniejszym lub większym zakresie, 
kontynuować.

Organizacje, do tej pory w dużej części sceptyczne, 
powinny „przygotować grunt" pod pracę zdalną, gdyż 
umożliwienie jej przynosi znakomite efekty biznesowe. 
Skutkuje większym zaangażowaniem pracowników (Gallup, 
2017, link), oszczędnościami czasu na transport oraz pieniędzy 
na powierzchnie biurowe, a także umożliwia zatrudnianie 
lepszych talentów (ze względu na brak ograniczenia 
geograficznego). Badania pokazują, że najbardziej zaangażowani 
pracownicy pracują zdalnie 3-4 dni w tygodniu. Wyzwaniem jest 
przystosowanie istniejących w firmach systemów i procesów, 
a także zmiana filozofii zarządzania zespołami - od „rozkaż 
i kontroluj" w kierunku wspólnego ustalania celów, motywowania 
i coachingu. Jak pokazują badania, ta zmiana również się opłaca 
i prowadzi do lepszej zyskowności.

Podsumowując, liderzy powinni wykorzystać obecny 
kryzys do przygotowania swojej organizacji do pracy zdalnej 
- wypracowania / rozwinięcia niezbędnych procesów, 
przetestowania potrzebnych technologii oraz, co niezwykle 
ważne i często zapomniane, wypracowania kultury pracy 
zespołu. Inwestując teraz, wyjdziemy z kryzysu wzmocnieni, 
z lepiej funkcjonującym i zmotywowanym zespołem, z większą 
przewagą konkurencyjną.

Powodzenia!

Adam Ambroży
MakeTeamWork

Magda Sowierszenko
Remote-how

https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1
https://buffer.com/state-of-remote-work-2019
https://www.gallup.com/workplace/236375/engaged-remote-workforce.aspx
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Twórcy raportu

Goldenline to platforma rozwoju zawodowego, która 
daje ludziom możliwość stworzenia profilu zawodowego, 
otrzymania referencji od współpracowników, zapoznania się 
z rzetelnymi opiniami o pracodawcach, a także skorzystania 
z wartościowych treści i kursów edukacyjnych. Organizacjom 
umożliwia rekrutację najlepszych kandydatów za pośrednictwem 
wyszukiwarki kandydatów.

Kantar Polska doradza w obszarach innowacji, wizerunku marki, 
komunikacji i relacji z klientami, w oparciu o bogatą wiedzę 
ekspercką oraz wiodące na rynku rozwiązania.

W odpowiedzi na obecną sytuację przeprowadził badanie 
„Jak efektywnie wspierać zdalną pracę? Dobre i złe praktyki” 
pogłębiające na reprezentatywnej grupie Polaków zagadnienie 
pracy zdalnej, oceny technicznych rozwiązań wspierających tę 
formę współpracy oraz jej przyszłość. Kantar Polska oferuje też 
dedykowane badania pracownicze.

Remote-how to platforma edukacyjna stworzona dla globalnej 
społeczności managerów zespołów zdalnych. To miejsce, 
w którym możesz spotkać, inspirować i uczyć się razem 
z najlepszymi managerami z całego świata. Wszystkie programy 
edukacyjne oferowane przez Remote-how w ramach ich 
platformy edukacyjnej, przygotowane i dostarczone są przez 
najlepszych ekspertów pracy zdalnej.




