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WSTĘP  
 
Pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19 odnotowano w Polsce na początku marca, 
a kilka dni później Światowa Organizacja Zdrowia rozwój choroby nazwała „pandemią”. 
Bieg wydarzeń, zarówno tych dotyczących bezpośrednio naszego kraju, jak i tych 
o charakterze globalnym, część z nas śledziła już znacznie wcześniej, a towarzyszący nam 
niepokój i stres stopniowo narastał. Podjęte przez rząd decyzje oraz surowe obostrzenia, 
w tym m.in. zamknięcie szkół, granic czy zakaz zgromadzeń, dotknęły bez wyjątku 
każdego z nas. Budowana latami bezpieczna rutyna dnia codziennego poddana została 
diametralnej transformacji niemal z dnia na dzień.  

Epidemia koronawirusa bez wątpienia istotnie wpłynęła na nasze życie. Materializują się 
zapowiadane przez ekspertów zagrożenia, mające znamiona ekonomiczne, społeczne 
oraz psychologiczne. Zagrożenie dla zdrowia, zwolnienie gospodarcze, restrykcje i nowe 
rygory, na poziomie nie tylko powszechnych przepisów, ale także funkcjonujących umów 
i przyzwoleń społecznych, to nasza nowa codzienność. 

Miliony osób codziennie walczy z izolacją oraz lękiem, a negatywne objawy wywołane 
epidemią prawdopodobnie utrzymają się również w przyszłości, nawet po powrocie do 
„normalności”. Symptomy, które obecnie dostrzegamy na poziomie emocjonalnym 
i poznawczym, mogą przerodzić się również w symptomy fizyczne, powodując ujawnienie 
się kolejnych odczuwalnych dolegliwości. Eksperci ostrzegają, że pandemia koronawirusa 
może mieć „głęboki i wszechobecny wpływ” na globalne zdrowie psychiczne. 

Na łamach Lancet Psychiatry dwudziestu czterech specjalistów wezwało do zwiększenia 
funduszy na badania nad wpływem COVID-19 na dobrostan psychiczny społeczeństw. 
Autorzy wezwali do monitorowania lęku, depresji, samookaleczeń i samobójstw na całym 
świecie, a także do stworzenia programów leczenia, z których można korzystać zdalnie. 
Równolegle rozpoczęła się także dyskusja na temat skuteczności różnych strategii 
przeciwdziałania i walki z koronawirusem.  

Interesującym zjawiskiem, również ze względu na pojawiające wokół niego skrajne 
emocje, są przyjmowane przez przedsiębiorstwa strategie wobec swoich pracowników.  

Obserwacja podejmowanych przez organizacje działań pozwala wyróżnić kilka najczęściej 
spotykanych postaw. Cześć organizacji pod naciskiem bieżącej sytuacji wypracowała 
modele postępowania kryzysowego. Inne uruchomiły odpowiednie działania 
w odpowiedzi na zmaterializowanie się ryzyk i siłę ich wpływu na biznes. Zdarzyły się 
również takie, które nie wykazały się dodatkowymi działaniami w odpowiedzi na zaistniałą 
sytuację (przynajmniej na wczesnym etapie). I takie, które nie podjęły żadnych 
dodatkowych działań z powodu COVID-19, między innymi dlatego, że nie zidentyfikowały 
sytuacji pandemii jako kryzysowej i jednocześnie negatywnie wpływającej na rodzaj 
prowadzonego biznesu.  

https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-kami%C5%84ski-7907a2b5/
https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-kami%C5%84ski-7907a2b5/
https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-kami%C5%84ski-7907a2b5/
https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-kami%C5%84ski-7907a2b5/
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Tymczasem jednym z częściej spotykanych elementów strategii organizacji lub HR (często 
są tożsame) jest employer branding oraz działania skoncentrowane na budowaniu 
pozytywnego doświadczenia pracowników i kandydatów do pracodawcy, ale również do 
samej pracy oraz budowania poczucia jej sensu. 

Wyróżnione powyżej zagadnienia zainspirowały nas do podjęcia głębszej refleksji nad 
zjawiskiem pandemii, w której się znaleźliśmy. W badaniu skoncentrowaliśmy się na 
dwóch głównych składowych wpływających na środowisko pracy: na organizacji i jej 
atrybutach oraz człowieku i jego profilu.  

Głównym celem badawczym była identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy 
pracownikiem, a organizacją pod wpływem kryzysowego oddziaływania COVID-19, 
a także siły tych związków. Czy w obecnej sytuacji istnieją okoliczności lub pewne 
powtarzalne wzorce, które w konsekwencji budują relacje win-win pomiędzy pracodawcą, 
a pracownikiem? Jeśli tak, to co ma na to wpływ? Jakie warunki muszą zostać spełnione 
ze strony organizacji względem pracownika, aby występujące relacje można sklasyfikować 
jako pozytywne? I jakie znaczenie odgrywa profil społeczno-psychologiczny danej osoby? 

Na te i wiele innych ciekawych oraz ważnych pytań znajdą Państwo odpowiedź 
w kolejnych częściach naszego raportu. Zapraszamy do lektury! 
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METODA I CEL BADANIA 
 

 

Badanie przeprowadzone zostało między 21 kwietnia, a 10 maja 2020 r. 

 

 

Uczestniczyło w nim 146 osób. 

 

 

Ankiety przeprowadzone zostały metodą CAWI (Computer-Assisted Web 
Interview). Każdy z respondentów udzielał odpowiedzi na własnym 
urządzeniu. Respondenci realizowali badania poprzez wypełnienie 
kwestionariusza badawczego udostępnionego m.in. na stronie MC2 
Innovations i Carrotspot 

 

Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie konsekwencji 
epidemii COVID-19, w tym jej związków z wybranymi aspektami 
zawodowego funkcjonowania respondentów. 

 

UCZESTNICY BADANIA 
 
Przedstawiając charakterystykę uczestników badania wyodrębniono grupę pracowników 
sektora IT oraz branży telekomunikacyjnej. Reprezentanci obu tych sektorów stanowili 
prawie jedną trzecią wszystkich respondentów (32%). Większość badanych stanowili 
mężczyźni, zarówno w grupie ogólnej, jak również w grupie pracowników branży 
IT/Telekomunikacja. Co trzeci respondent znajduje się w przedziale wiekowym 30-39 lat, 
a w grupie IT/Telekomunikacja 36% respondentów znajduje się w grupie wiekowej 40-49 
lat. Połowa badanych w obu grupach to osoby w związku małżeńskim. Zdecydowana 
większość uczestników badania to osoby z wykształceniem wyższym, obecnie pracujące 
(w obu grupach). Zapytaliśmy również o to, ile osób podczas pandemii wspólnie przebywa 
w gospodarstwie domowym. Okazuje się, że 47% osób badanych dzieli swoje miejsce 
zamieszkania z 3 lub 4 osobami. 11% respondentów mieszka samodzielnie, a 13% dzieli 
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swoje mieszkanie z 5 lub 6 domownikami. 62% badanych respondentów mieszka 
z dziećmi i tylko 11% opiekuje się osobami powyżej 70 roku życia
 
 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy badania:   Pracownicy branży IT oraz Tel.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Podstawowe:   Średnie:   Wyższe:  

 

 

 

11%

33% 29% 23%

5%

25% 28%
36%

11%
0%

18 - 29 lat 30 - 39 lat 40 - 49 lat 50 - 64 lat pow. 65 r.ż.

14%

55%

25%

1% 5%
17%

53%

25%

3% 3%

Kawaler/Panna W związku
małżeńskim

W związku
nieformalnym

W separacji Rozwiedziona/y

82%

5% 6% 7%

94%

6% 0% 0%

Pracuję Pracuję, ale jestem na
okresie wypowiedzenia

Nie pracuję Nie pracuję i poszukuję
pracy

Ogółem IT/Telekomunikacja 

PŁEĆ 

61% 

39% 

81% 
19% 

WIEK 

STATUS ZWIĄZKU 

1%  15%  84%  

WYKSZTAŁCENIE 

3%  17%  81%  
STATUS NA RYNKU PRACY 
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Ile osób (włączając Panią/Pana) obecnie znajduje się z Pani/Pana gospodarstwie 
domowym? 

 

 

 

 

Ile z tych osób ma poniżej 18 lat? Ile z tych osób ma powyżej 70 r.ż?

  

2%
2%

3%
4%
4%
4%
4%

5%
8%
8%

9%
17%

32%

Logistyka i transport
Budownictwo

Opieka zdrowotna i opieka społeczna
Finanse i bankowość

Inżynieria i technologia
Edukacja

Badania i rozwój
Przemysł

Handel i sprzedaż
Media

Administracja publiczna
Inne

IT, Telekomunikacja

38%
26% 29%

6% 1%

0 1 2 3 4

89%

7% 2% 1%

0 1 2 3

13% 11% 30% 47% 

BRANŻA 

DOMOWNICY 
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PRACODAWCA W CZASIE EPIDEMII 
 
Wiosna 2020 r. przejdzie do historii biznesu jako symbol zarządzania zmianą w totalnej 
niepewności. Będziemy przywoływać sprawdzone przykłady firm i na podstawie 
najlepszych praktyk budować nowe fundamenty, które zapewnią polskim firmom ciągłość 
biznesową w nieprzewidywalnych warunkach. Trudno było nam odnaleźć wzorce 
postępowań w naszej przeszłości. Nowa sytuacja wymagała szybkich decyzji, 
niepopartych długoterminowym planowaniem.  

To jednak, co w tak ekstremalnych sytuacjach ratuje firmy i sprawia, że szybko potrafią się 
otrząsnąć i stanąć na nogi, to kompetencje menadżerskie. Podstawą są kompetencje 
komunikacyjne, zapewniające otwartą wymianę zdań na wszystkich szczeblach firmy. 
Dzięki temu osoby podejmujące decyzje w organizacji szybko otrzymują najważniejsze 
informacje, a pracownicy otrzymują jasno opisane zadania i procesy (o komunikacji więcej 
znaleźć można w dalszej części raportu). 

 

CZY PANI/PANA PRACODAWCA WPROWADZIŁ JAKIEŚ ZMIANY 
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19? 

 
Wprowadzenie pracy 
zdalnej 

Zalecenie spotkań służbowych 
w formie wideokonferencji 

Ograniczenie działania 
związanego z bezpośrednim 
kontaktem z klientem 

83% 
56% 115,

115, 64% 
43% 115,

115, 39% 
33% 115,

115,

Wyposażenie miejsca pracy 
w dodatkowe środki 
czystości i dezynfekcyjne 

Wyposażenie pracowników w 
indywidualne środki ochronne 

Skrócenie czasu pracy 

39% 
31% 115,

115, 22% 
20% 115,

115, 3% 
10% 115,

115,

Zmiana strategii 
długoterminowej firmy 

Nie podjęto żadnych 
dodatkowych działań 

Zawieszenie działalność 
firmy 

14% 
9% 115,

115, 8% 
3% 115,

115, 0% 
0% 115,

115,

Ogółem IT/Telekomunikacja 
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Decyzje, które podejmują menadżerowie, dają kluczowe poczucie celu i sensu, zmierzania 
w jasno określonym kierunku, co przekłada się na zaufanie. Bez wypracowanego dzięki 
jakościowym i otwartym relacjom zaufania niemożliwe jest z kolei tworzenie lojalnych 
i zaangażowanych zespołów. 

Zwinność menadżera to kompetencja, która - na podstawie hipotez i ich testowania - 
pozwala wybierać rozwiązania przynoszące zakładane rezultaty. W ostatnim czasie wielu 
przełożonych szukało narzędzi do komunikacji zdalnej czy prowadzenia konferencji online 
– to przykłady takich działań. W czasach, gdzie jesteśmy stale „połączeni”, możemy 
sprawniej wymieniać się wiedzą oraz skutecznie wdrażać nowe rozwiązania, niezależnie 
od tego, jakie zastaniemy okoliczności.   

By z perspektywy pracowników spojrzeć na działania pracodawców zapytaliśmy naszych 
respondentów o zakres wprowadzonych w firmach zmian, a także ocenę postawy ich 
przełożonego. Najczęstsze zmiany, które w związku epidemią COVID-19 wprowadzili 
pracodawcy naszych respondentów, to: wprowadzenie pracy zdalnej, zlecenie spotkań 
służbowych w formie telekonferencji oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu 
z klientem. Zaledwie 10% organizacji (w tym jedynie 3% w branży IT/Telekomunikacja) 
skróciło czas pracy w zawiązku z pandemią. 14% osób zatrudnionych w branży 
IT/Telekomunikacja zadeklarowało, że ich firma zmieniła strategię długoterminową 
w związku z wybuchem pandemii. W 3% firm naszych respondentów (8% firm 
IT/Telekomunikacji) nie podjęto żadnych dodatkowych działań. Żaden z pracodawców 
naszych badanych nie zawiesił działalności firmy. 

Postawę oraz sposób radzenia sobie przełożonego w trakcie trwania epidemii nasi 
respondenci ocenili pozytywnie. W całej grupie dobrze i bardzo dobrze oceniło te 
działania 7% osób. Wśród pracowników branży IT oraz Telekomunikacyjnej ta ocena była 
nawet wyższa i wynosiła 86%.  

2% 5%

21%

36% 35%

3% 6% 6%

46%
40%

Bardzo źle Żle Umiarkowanie Dobrze Bardzo dobrze

JAK OCENIA PANI/PAN POSTAWĘ/SPOSÓB RADZENIA SOBIE 
PRZEŁOŻONEGO W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19? 

ŚREDNIA OGÓŁEM: 

3,98 
 

ŚREDNIA IT/TEL.: 

4,14 
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 DZIAŁANIA ORGANIZACJI I ICH OCENA 

 
Ocena organizacji w tak trudnym czasie to wymagający egzamin z rzetelnym certyfikatem 
wystawionym na lata. Ta ocena przełoży się na sukces rekrutacyjny i utrzymanie talentów 
w organizacji. Przecież każdy z nas chce pracować w firmie, która dba o swoich 
pracowników bez względu na okoliczności. Zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pracownikom w przypadku COVID-19 było kluczowe, a troska o nie przełoży się na 
zaufanie, które z czasem z pewnością zaprocentuje. 

Respondenci bardzo pozytywnie ocenili działania swoich organizacji w czasie trwania 
kryzysu związanego z epidemią. W całej grupie dobrze i bardzo dobrze oceniło swoją 
organizację 77% osób biorących udział w badaniu. Uważają oni, że firma szybko 
zareagowało na kryzys i zadbała o możliwość wykonywania pracy w nowych warunkach 
podczas kwarantanny (74%). W grupie IT/Telekomunikacja te oceny były jeszcze wyższe. 
Dobrze i bardzo dobrze ocenia sposób poradzenia firmy z sytuacją kryzysową 86% 
badanych.  

Inspirujące i ciekawe przykłady podejmowany przez organizacje działań wskazaliśmy 
w naszej poprzedniej publikacji, do której lektury również serdecznie zapraszamy na 
https://carrotspot.com/rewolucja-praca-i-motywacja-w-nowych-czasach  

 

  

1% 2%

21%

39% 38%

0% 3%
11%

39%
47%

Bardzo źle Żle Umiarkowanie Dobrze Bardzo dobrze

JAK PANI/PANA ZDANIEM ORGANIZACJA SZYBKO I EFEKTYWNIE 
PORADZIŁA SOBIE Z KRYZYSOWĄ SYTUACJĄ? 

ŚREDNIA OGÓŁEM: 

4,10 
 

ŚREDNIA IT/TEL.: 

4,31 
 

https://carrotspot.com/rewolucja-praca-i-motywacja-w-nowych-czasach
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NOWE WARUNKI PRACY 

 
Zdecydowana większość naszych respondentów w czasie epidemii kontynuowała 
wykonywanie swoich zawodowych obowiązków w trybie pracy zdalnej. Wprowadzenie 
nowych warunków pracy stało się koniecznością, która w mniejszym lub większym stopniu 
dotknęła wszystkie branże biznesu. Zachowanie granic życia zawodowego i prywatnego 
to wyzwanie, które znaliśmy już wcześniej. W „nowej rzeczywistości”, dotkniętej 
koronawirusem, te zmagania przeniosły się jednak na zupełnie nowy poziom. Z dnia na 
dzień w naszych domach powstały biura – biura na kuchennym stole, w sypialni, salonie. 
Nasze życie zawodowe i życie prywatne nieustannie się przeplatało.  

Stawialiśmy sobie pytanie: „Co jest naprawdę konieczne, by efektownie kontynuować 
swoją pracę w tych nowych warunkach?” i dobrze, że podjęliśmy takie refleksje. Wnioski, 
które z nich wyciągnęliśmy, z pewnością zaskoczyły wielu z nas.  

Nowe warunki pracy, to nie tylko odpowiedni sprzęt, narzędzia umożliwiające 
komunikację czy szybkie łącze internetowe. By efektywnie kontynuować pracę w trakcie 
pandemii potrzebne są nowe procesy, nowy sposób komunikacji, nowe metody realizacji 
działań i ich raportowania, całkowicie nowe podejście. O ogół tych działań zapytaliśmy 
uczestników naszego badania.  

Zdecydowana większość badanych dobrze, a nawet bardzo dobrze oceniła działania firm, 
mające na celu usprawnienie wykonywania pracy w nowych warunkach. Prawie połowa 
respondentów z branży IT oraz Telekomunikacyjnej (44%) oceniła te działania bardzo 
dobrze. Jedynie niespełna 10% naszych badanych źle lub bardzo źle oceniła działania 
swojej firmy. Wysokie są również średnie odpowiedzi badanych respondentów. 

  

1%
9%

16%

38% 36%

0%
6%

17%

33%

44%

Bardzo źle Żle Umiarkowanie Dobrze Bardzo dobrze

JAK PANI/PANA FIRMA ZADBAŁĄ O TO, BY MOGŁA PANI/PAN 
WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 

(np. zadbała o komunikację, zapewniła nowe narzędzia technologiczne)? 

ŚREDNIA OGÓŁEM: 

4,00 
 

ŚREDNIA IT/TEL.: 

4,17 
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KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE 
ZMIANĄ W CZASIE KRYZYSU 

 
System komunikacji wewnętrznej w organizacji odgrywa kluczową rolę w procesie 
zarządzania, a szczególnie w procesie zmian takich, jakie wymusiła na nas epidemia 
COVID-19. Właściwa komunikacja wewnętrzna zapewnia wzrost motywacji i efektywności 
działań, a uczestnictwo menedżerów w zarządzaniu zmianą (ZZ) i wdrażaniu jej 
w zespołach pracowniczych to podstawa. Kompetencje komunikacyjne przełożonych 
w okresie zmian są ważną determinantą skuteczności podejmowanych działań. 

Kurt Lewin, twórca teorii zmiany organizacyjnej, opisał trzystopniowy model przebiegu 
zmian w organizacjach, który uwzględnia sposób funkcjonowania pracowników w tym 
procesie. Oczywiście jest to model teoretyczny, ale można dostrzec jego uniwersalność 
w odniesieniu również do obecnej sytuacji. 

Zdaniem Lewina, każdy pracownik przechodzi w procesie ZZ trzy zasadnicze etapy. 
Pierwszy z nich to „rozmrażanie". Etap ten polega na burzeniu dotychczasowego 
nastawienia, schematów myślenia i działania. Jest fazą długotrwałą i skomplikowaną, 
w czasie której może dojść do utraty poczucia stabilizacji, odczuwania niepokoju, ale 
jednocześnie w myśleniu pracowników może pojawić się przekonanie, że zmiana niesie ze 
sobą korzyści i jest niezbędna do dalszego rozwoju firmy. 

Obecna sytuacja względem tego etapu jest wyjątkowa, ponieważ lęk, niepokój oraz 
poczucie utraty stabilizacji pojawiło się nagle. Również w odniesieniu do zrozumienia 
tego, czym obecnie są korzyści dla firm przechodzących zmiany, ponieważ dla wielu 
przedsiębiorstw podejmowane działania miały wręcz charakter walki o przetrwanie.  

Kolejnym etapem jest sama „zmiana". Najczęściej jest to okres dezorientacji 
pracowników, którzy mają świadomość, że stare procedury i sposoby działania 
„odchodzą", nie mają zaś jeszcze jasności co do tego, czym zostaną one zastąpione. Na 
tym etapie bardzo istotne jest nie tylko uwzględnianie specyfiki firmy i jej kultury 
organizacyjnej, ale również aktywne włączanie pracowników w proces wdrażania zmian. 
Wykorzystanie potencjału pracowników może być kluczowe dla prawidłowego procesu 
wdrażania zmian w organizacji. 

Trzecim i ostatnim etapem jest „zamrażanie". Jest to faza, w której zmiana zaczyna 
funkcjonować w świadomości pracowników jako naturalny stan rzeczy, a poziom poczucia 
bezpieczeństwa jednostek wraca do poprzedniego, normalnego stanu. Większość 
organizacji, które uruchomiły nowe procedury lub przeformułowały swoje strategie, 
znajduje się obecnie właśnie na tym etapie. Stworzono nowe, odpowiednie ramy i je 
wdrożono, a pracownicy przestawiają się na nowy tryb funkcjonowania, powoli 
przyzwyczajając się do obecnych realiów i wymagań. 
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Czy organizacje zdały egzamin ze wspierania swoich pracowników w trakcie tych 
dynamicznych zmian? Biorąc pod uwagę, że to właśnie odpowiednia komunikacja stanowi 
podstawę dającą poczucie bezpieczeństwa i będącą najlepszym wsparciem w takich 
momentach, wydaje się, że tak.  

Około 70% naszych respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło sposób komunikacji 
w swojej firmie. 43% osób zatrudnionych w branży IT lub branży Telekomunikacyjnej 
wybrała najwyższą wartość skali. Ze sposobu komunikacji w organizacji w trakcie trwania 
epidemii COVID-19 niezadowolonych jest jedynie niespełna 10%. Co piąty badany przyjął 
umiarkowane stanowisko.  
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0%
6%

20%

31%
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Bardzo źle Żle Umiarkowanie Dobrze Bardzo dobrze

JAK OCENIA PANI/PAN SPOSÓB KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI 
W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19? 
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UTRATA PRACY – REALNA OBAWA? 

 
Jeszcze rok temu temat outplacementu był niszowy, dziś z każdej strony docierają do nas 
reklamy webinarów i artykułów, mających na celu wsparcie Pracodawcy w zakresie 
pożegnań z pracownikami, które dla wielu firm wydawały się nieuniknione. Branża 
gastronomiczna czy eventowa z pewnością dotkliwie odczuła wprowadzone ograniczenia, 
a podnoszenie się ze strat wymagać będzie czasu. Wydaje się jednak, że bolesne rozstania 
z pracownikami, powiązane bezpośrednio z epidemią COVID-19, nie są doświadczeniem 
powszechnym.  

Choć od ponad dwóch miesięcy jesteśmy odbiorcami informacji typu „obniżka 
wynagrodzeń i redukcja etatów strategią połowy firm na pandemię koronawirusa”, nasi 
respondenci inaczej oceniali prawdopodobieństwo utraty pracy.  

Może to być spójne z tezą, że w czasie pandemii komunikacja wewnętrzna w firmie jest 
postrzegana jako dużo bardziej wiarygodna, niż wiadomości, które czytamy w nagłówkach 
gazet. Sukcesem każdej organizacji jest zawsze spójna i transparentna komunikacja. Jest 
ona źródłem zaufania i daje poczucie bezpieczeństwa. 

Zarówno w całej grupie naszych respondentów, jak również w grupie IT/telekomunikacja, 
prawdopodobieństwo utraty pracy ocenione zostało jako małe lub bardzo małe. 
Pracownicy IT/Telekomunikacji jeszcze mniej czują się zagrożeni ryzykiem utraty pracy – 
67% zidentyfikowało to ryzyko jako niskie.  
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PRACA ZDALNA 

 
Okazuje się, że dla większości firm przejście w tryb pracy zdalnej nie było wyzwaniem, 
a pracownicy pozytywnie oceniają taką formę pracy. Zdaniem respondentów jednak tryb 
zdalny powoduje, że więcej czasu poświęcają na wykonywanie zawodowych obowiązków. 
Pracownicy deklarują chęć powrotu do biura, natomiast chcieliby, aby część pracy była 
realizowana właśnie w trybie zdalnym. Potrzebują też, aby firma zapewniła im do tego 
narzędzia. Zdalny tryb pracy to natomiast codzienność dla IT. 

Narzędzia umożliwiające pracę zdalną, z których korzystali nasi respondenci (np. 
komunikatory, aplikacje do wideokonferencji itd.) również zostały pozytywnie ocenione 
(76% w całej próbie). W grupie IT/Telekomunikacja, aż 91% badanych oceniło je 
pozytywnie, co oznacza, że dla tej grupy praca z wykorzystaniem narzędzi online 
przebiegała bez większych zakłóceń. 
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Bardzo źle Źle Umiarkowanie Dobrze Bardzo dobrze
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JAK OCENIA PANI/PAN ZDOLNOŚĆ ORGANIZACJI DO 
FUNKCJONOWANIA I REALIZACJI DOTYCHCZASOWYCH ZADAŃ 

W TRYBIE PRACY ZDALNEJ PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII? 
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Zapytaliśmy też badanych, jak oceniają zdolność organizacji do funkcjonowania i realizacji 
dotychczasowych zadań w trybie pracy zdalnej po zakończeniu epidemii. Tutaj oceny nie 
były tak entuzjastyczne, ale w całej grupie 55% osób oceniło tę zdolność organizacji 
dobrze lub bardzo dobrze, w grupie IT/Telekomunikacja procent ten był nawet wyższy 
i wynosił 71%. 

Przeszkody/bariery do wprowadzenie pracy zdalnej, które najczęściej wymieniali badani 
w grupie ogólnej to: bariery osobowościowe i organizacyjne. W grupie 
IT/Telekomunikacja 45% badanych wskazało bariery osobowościowe, 17% - 
organizacyjne. 

W grupie ogólnej 22%, w grupie IT/Telekomunikacja – 29% osób stwierdziło, że nie widzi 
żadnych przeszkód we wprowadzeniu trybu pracy zdalnej po zakończeniu epidemii.  

Dla efektywnej pracy zdalnej po zakończeniu epidemii, zdaniem wszystkich badanych 
pracowników, należałoby wprowadzić elastyczny czas pracy (24%) oraz nowe rozwiązania 
technologiczne wewnątrz firmy (27%). Badani z branży IT/Telekomunikacja najczęściej 
wskazywali elastyczny czas pracy (39%) jako konieczne rozwiązanie do skutecznej pracy 
zdalnej.  

Jeżeli chodzi o czas poświęcany na pracę zdalną, to jedynie 5 % badanych w całej grupie 
odpowiedziało, że poświęcają obecnie mniej czasu, niż wcześniej. Jedna trzecia badanych 
(36%) uważa, że praca zajmuje im tyle samo czasu co wcześniej, pozostali mają poczucie, 
że pracują dużo więcej niż wcześniej (35%), a nawet mają wrażenie, że ciągle są w pracy 
(24%). 

W grupie IT/Telekomunikacja odpowiedzi były podobne, z tą małą różnicą, że pracownicy 
tej branży uważają, że pracują więcej niż pracownicy wszystkich branż razem.  

JAKIE PANI/PANA ZDANIEM ISTNIEJĄ W FIRMIE PRZESZKODY DO 
WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII? 
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Większość osób badanych zadeklarowała chęć pracy zdalnej po zakończeniu epidemii (w 
grupie ogólnej 47%, w grupie IT/Telekomunikacji 50%). 37 % osób w grupie ogólnej 
chciałaby kontynuować swoją pracę zdalnie w wymiarze 40-50% czasu pracy. 

 

CZEGO PAN/I POTRZEBOWAŁBY/ŁABY OD PRACODAWCY, 
ABY PRACOWAĆ SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE W TRYBIE PRACY 

ZDALNEJ PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII? 
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JAK PANI/PAN OCENIA, ILE CZASU ZAJMUJE OBECNIE PANI/PANU 
PRACA ZDALNA? 
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Nasze badanie prowadzone było w samym środku epidemii, gdzie obowiązywało wiele 
restrykcji dotyczących pracy i poruszania się. Dlatego pewnie nasi badani, na pytanie 
o gotowość powrotu do trybu pracy sprzed epidemii odpowiedzieli w większości „raczej 
tak” (31%) lub „zdecydowanie tak” (38%). 
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PODSUMOWANIE  
 
Dziękujemy za zapoznanie się z pierwszą częścią raportu. Mamy nadzieję, że nasze 
badanie i analizy zainspirowały Państwa do przyjrzenia się obecnej sytuacji pracowników 
oraz wyzwaniom, jakie stawia przed pracodawcami COVID-19. 

Raport składa się z trzech części. Kolejne dwie opublikowanego zostaną w kolejnych 
tygodniach. 

W pierwszej części raportu skoncentrowaliśmy się na środowisku pracy, analizując to, 
w jaki sposób organizacje odpowiedziały na pojawienie się COVID–19 i jak ich pracownicy 
ocenili te działania. 

Zdecydowana większość badanych pracowników oceniła pozytywnie działania organizacji. 
Uważają oni, że firmy zareagowały szybko i efektywnie. Wyniki uzyskane w tej części 
pokazują, że firmy w obliczu kryzysu potrafiły podjąć odpowiednie działania, które zostały 
docenione. 

Zmiany wprowadzone przez organizację są długoterminowe i wiele z tych rozwiązań 
zostanie w firmach prawdopodobnie na stałe. Świadczą o tym odpowiedzi w sekcji na 
temat pracy zdalnej. Zmiany w charakterze pracy na początku epidemii były odpowiedzią 
na sytuację nagłą i niespodziewaną, odbierane niekiedy, jako rewolucyjne. Jednak wraz 
z upływem czasu widać, że zmiany te mają charakter ewolucyjny i, jeśli pracodawcy to 
zaakceptują, z dużym prawdopodobieństwem na stałe przekształcą tryb pracy wielu osób. 

W kolejnej części raportu opowiemy Państwu o tym, jak epidemia wpłynęła na nasz 
dobrostan psychiczny. Będą mieli Państwo okazję poznać wyniki standardowych 
kwestionariuszy używanych do opisu symptomów depresji (PHQ-9), lęku uogólnionego 
(GAD-7), stresu pourazowego (ITQ), a także dobrostanu badanych w czasie epidemii 
(WHO-5). Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć sposób, w jaki sytuacja, z którą 
musieliśmy się zmierzyć na zewnątrz, wpłynęła na nasz stan wewnętrzny. 

W części trzeciej przedstawimy wszystkie istotne związki między badanymi czynnikami, 
które udało się zaobserwować dzięki przeprowadzonym badaniom. Odpowiemy na 
pytanie czy oraz jaki związek ma ocena działań firmy w sytuacji kryzysowej z naszym 
zdrowiem psychicznym, a także czy nasza płeć oraz branża, w której pracujemy, wpływa 
na te zależności. Pokażemy również, jak działania podejmowane przez Pracodawcę 
w trakcie kryzysu wpływają na dobrostan pracowników.  

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do lektury kolejnej części raportu już w przyszłym 
tygodniu! 

 

Zespół Carrotspot 
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