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Obserwujemy wzrost
oczekiwań w zakresie wymiaru
pracy zdalnej i elastyczności
czasu pracy. Pandemia Covid-19
znacząco przyspieszyła proces
otwartości organizacji na takie
rozwiązania.
Jednocześnie możemy
zauważyć rosnącą niepewność
na rynku pracy.

O sukcesie zarówno pracowników, jak
i całych organizacji decyduje coraz częściej
ich elastyczność w kontekście dostosowania
do zmian, jakie niesie gospodarka. Od lat
odchodzimy od modelu, w którym liczy się
czas pracy, przyjmując model, w którym
ważna jest realizacja konkretnych zadań.

Niniejszy raport ma na celu określenie
elastyczności w czterech różnych wymiarach – tych najbardziej oczywistych tj. czasu
i miejsca, ale też tych trudniejszych do zdefiniowania – elastyczności w dostosowaniu się
do nowych ról oraz elastyczności organizacji
w kontekście zmian rynkowych.

Specjaliści i menedżerowie chcą pracę wykonywać z różnych miejsc i w różnym czasie.
W Antal obserwujemy wzrost oczekiwań
pracowników w zakresie wymiaru pracy
zdalnej i elastyczności czasu pracy. Pandemia
Covid-19 znacząco przyspieszyła proces
otwartości organizacji na takie rozwiązania.

Mam nadzieję, że obserwacja trendów
pozwoli zaczerpnąć inspiracje i wdrożyć
nowe rozwiązania zarówno w zakresie
własnej indywidualnej pracy, jak i szerszych, instytucjonalnych rozwiązań w firmie.
A w efekcie - pozwoli zdobyć większą wiedzę
i z sukcesem przejść konieczne zmiany.
Wierzę, że wykorzystanie w pełni dostępnych nowych technologii i uważne słuchanie
głosu specjalistów i menedżerów zaowocuje
wypracowaniem nowego stylu pracy, który
będzie wyznacznikiem dla ery cyfrowej.

Jednocześnie możemy zauważyć rosnącą
niepewność na rynku pracy. Przedsiębiorcy
i pracownicy zastanawiają się, czy mają do
czynienia z zapowiadanym kryzysem gospodarczym na niespotykaną skalę, czy jedynie
przejściowymi trudnościami związanymi
z koniecznością przestawienia biznesu na inny
model pracy? Czy zmiany oczekiwań klientów
są chwilowe, czy może pokazują kierunki
na przyszłość? Jakie zmiany należy wdrożyć
w organizacji, a jakie w naszej codziennej
pracy?
Na te pytania poszukujemy odpowiedzi
obserwując reakcje firm i zatrudnionych
w nich osób na obecną sytuację.

ARTU R SK IBA
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Dynamiczna sytuacja na rynku pokazuje, że środowisko pracy może być
istotnym narzędziem pracodawcy, a status quo jest i będzie poddawane
ciągłej weryfikacji. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do szybkiej reakcji
oraz otwarcia się na większą elastyczność w podejściu do stylu życia, pracy
zdalnej, czy sposobów zarządzania zespołami.
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Biorąc pod uwagę złożoność
i wielowymiarowość obecnej
sytuacji, liczymy się z tym,
że na dogłębne przeanalizwanie
nowych zjawisk potrzeba
znacznie więcej czasu.
Jeszcze nigdy w czasach
wolnego rynku w Polsce
nie mieliśmy do czynienia
z tak dużym dystansowaniem
społecznym.

Nie pozostanie to bez wpływu na sposób aranżacji i podejścia do powierzchni biurowych.
Zakładamy, że firmy otworzą się bardziej na
pracę zdalną, szczególnie te organizacje, które
tego wcześniej nie stosowały. Jednak na odpowiedź, jak bardzo wpłynie to na zajmowane
powierzchnie, czy sposób pracy, przyjdzie
nam jeszcze poczekać.
Menedżerowie firm stoją przed dużym
wyzwaniem, ponieważ mają sporo nowej
wiedzy do przyswojenia. Jeszcze nigdy
w czasach wolnego rynku w Polsce nie
mieliśmy do czynienia z tak dużym dystansowaniem społecznym. Jest to nowe doświadczenie, które staramy się analizować zachowując świeże spojrzenie i unikać wyciągania
pochopnych wniosków.
Warto podkreślić, że po stronie pracowników
też mamy do czynienia ze zróżnicowanymi
doświadczeniami i wieloma nowymi wyzwaniami. Jak samodzielnie się motywować,
utrzymać kontakt z zespołem i klientami, jak
oddzielić czas na pracę oraz życie rodzinne?
Jak pozytywnie wpływać na zmiany w firmie
na odległość, jak czerpać wiedzę od bardziej
doświadczonych współpracowników? Jednym
z większych wyzwań jest kwestia wygody
pracy czy też okresu wprowadzania nowych
pracowników do organizacji, co w warunkach
domowych jest obarczone dużymi ograniczeniami.

Ze względu na wyżej wymienione ograniczenia, spodziewamy się, że wiele firm zdecyduje się na coraz częstsze powroty do biura
i powoli zagęszczenie w nich będzie rosło.
Biorąc pod uwagę, że pandemia w Polsce
trwa ok. 3 miesiące, zalecamy daleko idącą
ostrożność w wyciąganiu długofalowych
wniosków dotyczących trwałych przemian
w funkcjonowaniu firm. Biorąc pod uwagę
złożoność i wielowymiarowość obecnej
sytuacji, liczymy się z tym, że na dogłębne
przeanalizowanie nowych zjawisk potrzeba
znacznie więcej czasu.
Warto też do każdej firmy podchodzić indywidualnie w zależności od specyfiki realizowanych zadań, kultury organizacji, skali biznesu
czy też wcześniejszych doświadczeń.

K R ZYSZTOF MISI AK
I N T E R N AT I O N A L PA R T N E R , H E A D O F P O L A N D
CUSHM AN & WAK EFIELD
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Kluczowe wnioski z raportu
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Pandemia wpływa na
upowszechnienie się pracy
zdalnej
Podczas pandemii pracę zdalnie wykonywało 79%
specjalistów i menedżerów. O ile przed okresem
epidemii 47% badanych wykorzystywało 3 lub
więcej dni w miesiącu pracując zdalnie, to obecnie
oczekiwania w zakresie przynajmniej takiego
wymiaru ma już 78% osób. 46% badanych sądzi, że
wymiar pracy zdalnej w ich organizacjach zwiększy
się w przyszłości, a jedynie 14% zdecydowanie
wyklucza taką możliwość.

02

8

Relacje społeczne to powód,
dla którego pracownicy chcą
wracać do biur
Przed pandemią specjaliści i menedżerowie mieli
możliwość wykorzystania średnio 5 dni pracy
zdalnej w miesiącu. Wciąż jest to przeciętna
wartość oczekiwana w przyszłości, choć aż 1/5
badanych oczekuje takiej możliwości w wymiarze
większym niż 15 dni w miesiącu. Średniej i wyższej
kadrze podczas nieobecności w biurze najczęściej
brakuje relacji społecznych (74% wskazań). Cenią
zaś głównie oszczędność czasu na dojazdach
(90% wskazań).
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Elastyczny grafik dostosowany
do preferencji pracowników
staje się standardem
Ankietowani wskazali, że dysponują elastycznością
dotyczącą czasu pracy w swoich miejscach
zatrudnienia. Tylko co dziesiąty badany ma sztywne
godziny pracy bez wyjątków, co piąty natomiast ma
możliwość zmiany godzin pracy w wyjątkowych
sytuacjach.

Jednak, aż 35% specjalistów i menedżerów może
rozpoczynać i kończyć pracę w określonym
przedziale godzin, a 20% respondentów jest
rozliczanych wyłącznie zadaniowo.

Bardzo istotny jest też fakt, że aż 70% badanych
uważa, że powierzchnie biurowe powinny być
dostosowane do nowych standardów antyepidemicznych.
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Przyszłość to zróżnicowanie
powierzchni biurowej

Kultura monitoringu i ścisłej
kontroli przechodzi w kulturę
zaufania

Pandemia
udowodniła,
że
zdecydowana
większość specjalistów i menedżerów (93%), którzy
pracowali zdalnie podczas pandemii, jest w stanie
wykonywać obowiązki zawodowe w tej formie
bez przeszkód. Co więcej 78% respondentów
jest usatysfakcjonowanych z takiej formy pracy.
Praca zdalna prawdopodobnie pozostanie z nami
na dłużej, dzięki czemu powierzchnie biurowe
będą miały nową funkcję – będą inspirującym
miejscem, które będzie budować i wspierać
kulturę organizacji, ułatwiać proces uczenia
się, zachęcać do budowania więzi pomiędzy
współpracownikami i klientami oraz sprzyjać
kreatywności i innowacyjności. Przed pandemią
w biurach zdominowanych przez open space, ale
z dużą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń
wspierających, pracowało 23% badanych - teraz
81% respondentów uważa, że biura powinny być
bardziej elastyczne i zapewniać pracownikom
możliwość zmiany miejsca pracy w zależności
od wykonywanych zadań, a 61% – że biura powinny
w głównej mierze spełniać funkcje społeczne.
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Powierzchnie biurowe będą
dostosowane do zasad dystansu
społecznego
Wnioski specjalistów i menedżerów po pandemii
Covid-19 dotyczą przede wszystkim pracy zdalnej.
85% badanych uważa, że pracodawcy powinni
oferować większe możliwości pracy zdalnej,
a 82% respondentów – że biura powinny być
bardziej elastyczne i zapewniać pracownikom
możliwość zmiany miejsca pracy w zależności od
wykonywanych zadań.

Ocena zaufania ze strony pracodawcy przez
znaczącą większość respondentów jest pozytywna
– 43% ocenia poziom zaufania ze strony pracodawcy
bardzo dobrze, a 40% - dobrze. Styl monitorowania
pracy zarządzających odzwierciedla ten trend.
45% badanych wskazuje na wykorzystanie przez
przełożonych w celu monitoringu regularnych tele
i wideo konferencji, a 30% ankietowanych w ogóle
nie odczuwa kontroli ze strony przełożonych.

Specjaliści i menedżerowie w świetle spowolnienia
gospodarczego są gotowi do pewnych wyrzeczeń.
Wysoki odsetek badanych jest gotowy pracować
w większym wymiarze czasu (86% pozytywnych
wskazań). Nieznacznie mniej osób (85%) jest
w stanie zaakceptować czasowe ograniczenie
dostępu
do
świadczeń
pozapłacowych.
Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza 76%
respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu
pracy – 71%. Najrzadziej jest dopuszczane
zmniejszenie wynagrodzenia – 62% badanych
widzi taką możliwość. Średnio maksymalną granicą
dopuszczanego zmniejszenia wynagrodzenia jest
19%.
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Specjaliści i menedżerowie
są zadowoleni z pracy, ale jej
niepewni
9
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Specjaliści i menedżerowie
zbroją się przed kryzysem
Specjaliści i menedżerowie podejmują szereg
kroków w celu przygotowania się do spowolnienia
gospodarczego. Najwięcej osób (63%) gromadzi
oszczędności i rezygnuje z części wydatków.
38% poszukuje nowego zatrudnienia, a 22%
zwiększa swoje zaangażowanie w wykonywane
zadania. Co piąty badany składa również
propozycje nowych projektów w firmie.
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Gramy do jednej bramki - kadra
średniego i wyższego szczebla
jest gotowa na wyrzeczenia,
aby organizacja mogła wyjść
z kryzysu obronną ręką

Większość specjalistów i menedżerów (69%) jest
zadowolonych z obecnej pracy. 43% badanych
jednak obecnie nie czuje bezpieczeństwa
zatrudnienia. To sprawia, że wyjątkowo ważny
w obecnych czasach staje się monitoring satysfakcji, zaangażowania i motywacji pracowników.
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Firmy reagują elastycznie na
zmiany, ale nie zawsze pamiętają
o komunikacji nowej strategii
Według ponad połowy badanych (53% wskazań)
organizacje zmieniają swoje produkty i usługi, żeby
dostosować się do obecnych wymagań rynku.
Jednocześnie 73% specjalistów i menedżerów
deklaruje, że zna obecną strategię swoich
pracodawców. Niepokoi jednak, że co piąty
respondent nie ma o niej wiedzy. W czasach
zmiany wyjątkowo ważna staje się polityka
dotycząca komunikacji w zakresie wytyczania
celów i odpowiedzi organizacji na zmiany, jakie
niesie rynek.
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Elastyczność
miejsca i czasu
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Korzystanie z pracy zdalnej przed rozpoczęciem epidemii a pokolenie (I)*

Praca zdalna przed pandemią
Co trzeci badany w okresie przed pandemią COVID-19 nie miał możliwości pracy zdalnej
w swojej organizacji. Jednak 70% ankietowanych w mniejszym lub większym stopniu korzystało
z tego rozwiązania. Warto zwrócić uwagę, że niemal połowa respondentów (47%) miała możliwość wykorzystania minimum 3 dni w miesiącu na pracę poza siedzibą organizacji.
Badani mieli możliwość wykorzystania średnio 5 dni w miesiącu w ramach pracy zdalnej.
Największą swobodą w tym zakresie cieszą się pracownicy branży doradczej (średnio 8 dni
w miesiącu); e-commerce, internet, nowe media (średnio 7 dni w miesiącu) oraz IT i telekomunikacja (średnio 6 dni w miesiącu). Najrzadziej z pracy zdalnej mogą korzystać pracownicy branży
energetyka, paliwa i wydobycie (średnio 2 dni w miesiącu).
Warto zwrócić również uwagę, że większość pracowników nie wykorzystuje w pełni oferowanych
dni pracy zdalnej (średnio 4 dni wykorzystywane w miesiącu).
Czy Twoja firma oferowała możliwość pracy zdalnej przed rozpoczęciem epidemii?

Miniej niż 1 dzień
Nie korzystałem/am
w miesiącu –
z możliwości pracy
wyłącznie w wyjątkozdalnej
wych sytuacjach
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1 – 2 dni
w miesiącu

X

Firma nie oferowała / Miniej niż 1 dzień
w miesiącu –
nie korzystałem/am
wyłącznie w wyjątkoz pracy zdalnej
wych sytuacjach

1 – 2 dni
w miesiącu

3 – 5 dni
w miesiącu

6 – 10 dni
w miesiącu

11 – 15 dni
w miesiącu

3 – 5 dni
w miesiącu

Y

6 – 10 dni
w miesiącu

11 – 15 dni
w miesiącu

Więcej niż 15 dni
w miesiącu

Z

Pokolenie Z jako najmłodsze i dopiero uczące się, najbardziej korzysta z doświadczenia
starszych kolegów. Bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, najwięcej skorzystają
na pracy wśród innych, bardziej doświadczonych współpracowników.

Więcej niż 15 dni
w miesiącu

Jak często korzystałeś/aś z pracy zdalnej przed rozpoczęciem epidemii?

Pokolenie X

Pokolenie Y

Nie korzystałem z możliwości pracy zdalnej
3 – 5 dni w miesiącu

Miniej niż 1 dzień
Nie korzystałem/am
w miesiącu –
z możliwości pracy
wyłącznie w wyjątkozdalnej
wych sytuacjach

1 – 2 dni
w miesiącu

3 – 5 dni
w miesiącu

6 – 10 dni
w miesiącu

11 – 15 dni
w miesiącu

Więcej niż 15 dni
w miesiącu

*

Pokolenie Z

Mniej niż 1 dzień w miesiącu – wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach

6 – 10 dni w miesiącu

Podział pokoleń:
X: do 1983, Y: 1986 – 1994, Z: 1995 – i później

11 – 15 dni w miesiącu

1 – 2 dni w miesiącu
Więcej niż 15 dni w miesiącu
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KOMENTARZ
EKSPERTA

Elastyczność czasu
Ankietowani wskazali, że dysponują również elastycznością czasu pracy w swoich miejscach
zatrudnienia. Tylko co dziesiąty ankietowany ma sztywne godziny pracy bez wyjątku, co piąty
natomiast ma możliwość zmiany godzin pracy w wyjątkowych sytuacjach.
Jednak 35% specjalistów i menedżerów może rozpoczynać i kończyć pracę w określonym
przedziale godzin, a 20% jest rozliczanych wyłącznie zadaniowo.
Przedział godzin, w których specjaliści i menedżerowie mogą rozpoczynać pracę to średnio 7:00
– 10:00, ale w niektórych organizacjach czas rozpoczęcia pracy to nawet 6.00 rano do 12.00
w południe.
W jakim wymiarze miałeś/aś możliwość elastyczności czasu pracy
na przestrzeni ostatniego roku w Twojej organizacji?

14

Mam stałe godziny
pracy bez możliwości
zmian

Mogę dowolnie rozkładać
Mogę rozpoczyna
Mam stałe godziny pracy,
czas pracy w ciągu
i kończyć pracę
ale firma umożliwia mi
tygodnia (np. przez
w określonych ramach
ich zmianę w pojedynczasowych (np. między 4 dni pracować 9 godzin
czych, uzasadnionych
dziennie, a 5 dnia
7.00 a 19.00)
sytuacjach
5 godzin dziennie)
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Nie mam określonego
czasu pracy,
jestem rozliczany/a
wyłącznie zadaniowo

Inne

FABIAN PIETRAS
BUSINESS UNIT MANAGER | ANTAL IT SERVICES

Oferowanie możliwości pracy zdalnej
dla zdecydowanej większości przedsiębiorców było przed rozpoczęciem
pandemii niechcianym obowiązkiem.
Niechęć do tego typu rozwiązań
wywodziła się również z konieczności
dostosowania narzędzi i całej infrastruktury, a co za tym idzie – konieczności poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.
Najtrudniejsza jednak była bariera
psychologiczna kadry menedżerskiej
związana z poczuciem braku kontroli
wynikającej z codziennej współpracy
biurko w biurko.
Taką postawę można jednak z łatwością
zrozumieć. Należy pamiętać, że większości
menedżerów nikt nie szkolił z zakresu zarządzania
zespołem zdalnie, wyznaczania celów i co bardzo
ważne motywowania z dystansu. Te firmy, które już
przed pandemią pracowały w pełni lub częściowo
zdalnie posiadły solidne podstawy wiedzy nie tylko techniczne, ale też menedżerskie.
Wiedziały już, że przy doborze zespołu mającego
pracować poza biurem znacznie większego
znaczenia nabierają takie cechy jak: punktualność
i organizacja pracy rozumiana jako samodyscyplina. Musiały nauczyć się „ufać”, żeby stać się
elastycznymi, a teraz to wyzwanie stanęło przed
większością firm na rynku.

Praca w domu, zwłaszcza w obecności rodziny
charakteryzuje się własnym rytmem. Dlatego też
część pracowników zaczyna pracować o 6:00,
a inni kończą pracę w późnych godzinach
wieczornych. Na rynku istnieje wiele rozwiązań
do spotkań online, zarządzania projektami czy
też wymiany informacji wspólnej, które ułatwiają
zdalne zarządzanie i pełnienie obowiązków.
Jednak organizacje musiały nadrobić zaległości
technologiczne. Po wybuchu pandemii przedsiębiorcy już nie patrzyli na to, ile dane rozwiązanie kosztuje, tylko które z dostępnych narzędzi
będzie najbardziej kompleksowe, odpowiednie
czy najszybsze do wdrożenia. Brak działania groził
utratą kontraktów czy też zatrzymaniem toczących się projektów i prac. Zasady gry zostały
zmienione a przedsiębiorcy na nowo zmuszeni
byli i są do odnajdywania się w nowych warunkach biznesowych.
Dostosowanie okazało się możliwe i bez większych
zawirowań. Większości przedsiębiorstw udało się
wypracować odpowiednie rozwiązania pozwalające, aby praca odbywała się bez uszczerbku na
jakości. Część pracodawców wręcz notuje nawet
znaczny wzrost efektywności.
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Wpływ pandemii na pracę zdalną

Oczekiwania w zakresie pracy zdalnej
w przyszłości

Podczas trwania epidemii w Polsce 54% specjalistów i menedżerów pracowało w pełni
zdalnie, zaś 25% w przeważającej części zdalnie, jednak bywając od czasu do czasu w biurze.
21% wykonywało obowiązki z biur bądź zakładów produkcyjnych.
Upowszechnienie się pracy zdalnej podczas pandemii wpłynęło również na prognozowany
wzrost takich możliwości w przyszłości. 46% badanych sądzi, że wymiar pracy zdalnej w ich
organizacjach zwiększy się w przyszłości, a jedynie 14% zdecydowanie wyklucza taką możliwość.
Czy w obecnej sytuacji związanej z epidemią Covid-19 pracujesz zdalnie?

O ile przed okresem pandemii 47% badanych wykorzystywało 3 lub więcej dni w miesiącu
pracując zdalnie, to obecnie oczekiwania w zakresie przynajmniej takiego wymiaru ma już
78%.
Średnio specjaliści i menedżerowie oczekują 5 dni w miesiącu pracy zdalnej. Największe
potrzeby zwiększenia wymiaru pracy zdalnej mają pracownicy kancelarii prawnych, energetyki
oraz branży SSC/BPO (oczekują średnio 6 dni pracy zdalnej).
Ile dni w miesiącu chciałbyś/ałabyś korzystać z pracy zdalnej
po zakończeniu epidemii?

Nie

Tak, przez cały okres
trwania pandemii

16

17

Tak, ale czasami
bywam w miejscu pracy

Jak według Ciebie jest wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości
(po zakończeniu epidemii) możliwości pracy zdalnej się zwiększą w Twojej organizacji?

Nie mam
potrzeby pracy
zdalnej

Miniej niż 1 dzień
w miesiącu –
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach

1 – 2 dni
w miesiącu

3 – 5 dni
w miesiącu

6 – 10 dni
w miesiącu

11 – 15 dni
w miesiącu

Więcej niż 15 dni
w miesiącu

Obecnie już 78% badanych oczekuje, że przynajmniej 3 lub więcej dni w miesiącu
będzie pracowało zdalnie.
Bardzo wysokie

Raczej wysokie

Raczej niskie

Bardzo niskie

Trudno powiedzieć
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W dniu 11 marca 2020 r., kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła
ogólnoświatową pandemię Covid-19
nasza rzeczywistość drastycznie się
zmieniła. Większość firm pracujących
tradycyjnie, czyli z biura, ze względu
na obawę o zdrowie swoich pracowników, zdecydowała się na wprowadzenie pracy zdalnej na niespotykaną
dotąd skalę i nawet najbardziej
konserwatywne organizacje mogły
w praktyce sprawdzić założenia, które
do tej pory nie uzyskiwały wystarczającej aprobaty wśród pracowników
czy menedżerów.

Satysfakcja pracowników w związku z możliwością świadczenia pracy z domu jest wysoka,
o czym świadczy fakt, że większość badanych,
bo aż 78%, pozytywnie ocenia pracę zdalną.
W związku z tym, że pracownicy korzystnie oceniają możliwość pracy z domu, wyrażają także chęć
częstszego korzystania z modelu pracy zdalnej po
pandemii. Osoby, dla których taki rodzaj pracy nie
jest preferowany, stanowią mniejszość – to jedynie
15% badanych. Natomiast osoby, które chciałyby
zdalnie pracować dwa dni w tygodniu lub więcej,
stanowią ponad połowę populacji – 54%.

Z badanej przez Antal i Cushman & Wakefield
grupy aż 42% pracowników przed pandemią
w ogóle nie miało lub miało bardzo ograniczoną
możliwość korzystania z pracy zdalnej. Zdecydowaną mniejszość stanowiły osoby (24%), którym
firmy oferowały możliwość pracy z domu dwa
lub więcej dni w tygodniu. Na podstawie naszych
doświadczeń, zdobytych podczas współpracy
z wieloma najemcami na polskim rynku, możemy
powiedzieć, że głównymi czynnikami, które miały
wpływ na takie podejście do pracy, były przede
wszystkim: brak zaufania, potrzeba kontroli oraz
przyzwyczajenia menedżerów i pracowników.

Zmiany spodziewałbym się w funkcji biura
i większym nacisku na funkcję społeczną, roli
miejsca do wymiany wiedzy, większej otwartości
na pracę zdalną. Wpłynie to na elastyczność
powierzchni biurowej oraz wykształcenie nowego
pokolenia menedżerów zarządzających zespołem
równolegle - wirtualnie i w biurze.

Warto zauważyć, że ankietowani, którzy chcą
pracować mobilnie więcej niż 15 dni w miesiącu,
stanowią tylko 17% respondentów. Świadczy to
o tym, że biura nadal będą ważnym elementem
naszego środowiska pracy.
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Podczas wykonywania obowiązków zdalnie specjalistom i menedżerom brakuje najczęściej
relacji społecznych (74% wskazań), a także rozgraniczenia życia prywatnego od służbowego
(56% wskazań). Warto zwrócić uwagę, że 42% respondentów deklaruje, że pracuje podczas pracy
zdalnej więcej niż zwykle.

Satysfakcja z pracy zdalnej
Dla co trzeciego respondenta praca zdalna jest zdecydowanie satysfakcjonująca.
78% badanych ocenia pracę zdalną pozytywnie (jako zdecydowanie lub raczej satysfakcjonującą).

Czego Ci brakuje najbardziej podczas pracy zdalnej?
Relacji społecznych

W jakim stopniu praca zdalna satysfakcjonuje Cię?

Rozgraniczenia życia
prywatnego od służbowego
Narzędzi wspierających
(drukarki, skanery etc.)
Wyposażenia biurowego:
np. krzesło obrotowe, biurko
Przygotowanych profesjonalnie
pomieszczeń do wykonywania
określonych zadań
Dostępu do systemów
wewnętrznych lub płynności
ich działania
Szybkiego internetu
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Zdecydowanie
satysfakcjonuje

Raczej
satysfakcjonuje

Raczej
nie satysfakcjonuje

Zdecydowanie
nie satysfakcjonuje

Trudno
powiedzieć

21

Inne

Najwięcej badanych ceni sobie w pracy zdalnej oszczędność czasu na dojazdach (90%).
Kolejnym docenianym aspektem jest możliwość połączenia pracy z innymi obowiązkami domowymi (50% wskazań).

Jakie wg Ciebie są największe korzyści z pracy zdalnej?
Oszczędność czasu
na dojazdach

Narzędzi technologicznych
(aplikacji etc.)
Narzędzi podstawowych
(laptop, telefon służbowy)

Jak oceniasz poziom work-life balance podczas pracy zdalnej?
Pracuję mniej
niż zwykle
Pracuję więcej niż zwykle
– trudno mi rozgraniczyć
czas pracy

Możliwość połączenia pracy
z innymi obowiązkami domowymi
(np. zrobienie prania)
Możliwość nieformalnego
ubrania
Możliwość pracy w ciszy

Lepsza koncentracja

Więcej czasu dla rodziny

Inne, jakie?

Pracuję tyle samo
co zwykle i tyle samo
czasu przeznaczam
na rozwój prywatny
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Efektywność pracy zdalnej
w czasie pandemii utrzymuje
się na wysokim poziomie,
a najczęściej wskazywaną zaletą
pracy zdalnej jest oszczędność
czasu na dojazdach.

Dodatkowo, gdzie im starsi
badani, tym pojawia się
większa satysfakcja
z wykonywania obowiązków
w zdalnym trybie pracy.

Wyniki przeprowadzonego badania
pokazują jednoznacznie, że efektywność pracy zdalnej w czasie pandemii
utrzymuje się na wysokim poziomie,
a najczęściej wskazywaną zaletą
pracy zdalnej jest oszczędność czasu
na dojazdach, co doceniło dziewięciu
z dziesięciu ankietowanych.
Warto zaznaczyć, że kolejne korzyści zostały
wskazane przez mniej niż połowę ankietowanych.
Z drugiej strony, znacząca część badanych wskazała, że praca zdalna może negatywnie wpływać na relacje społeczne pracowników oraz na
rozgraniczenie życia prywatnego od służbowego.
Potwierdza to ponad 42% ankietowanych, którzy
wskazali, że w trakcie ostatnich trzech miesięcy
w trybie zdalnym pracowało więcej niż zwykle.
Czynniki te mogą mieć istotny wpływ na rozwój
organizacji w takich aspektach jak utożsamianie
z kulturą korporacyjną, zarządzanie zmianą,
zaangażowanie czy procesy uczenia się.
Dodatkowo, satysfakcja z pracy zdalnej zależy
również od sytuacji poszczególnych grup wiekowych, gdzie im starsi badani, tym pojawia się
większa satysfakcja z wykonywania obowiązków
w zdalnym trybie pracy. Wynika to między innymi
z tego, że starsze pokolenia mogą przeważnie
zorganizować swoją pracę w bardziej komfortowych warunkach, mają relatywnie mniej obowiązków związanych z opieką nad dziećmi oraz
posiadają bardziej stabilną sytuację zawodową.

Jednym z możliwych scenariuszy dalszego rozwoju obecnej sytuacji może być większe zainteresowanie organizacji rozwojem zdalnych form pracy.
Warto jednak zaznaczyć, że decyzje dotyczące
zwiększania liczby dni pracy zdalnej w dłuższej
perspektywie będą zależeć przede wszystkim od
wyników efektywności w poszczególnych organizacjach.
Niemniej jednak, obecna sytuacja daje firmom
ogromną szansę do wdrożenia innowacyjnych
strategii wykorzystania przestrzeni w modelu
hybrydowym łączącym pracę w tradycyjnym
biurze, biurze elastycznym oraz przy wykorzystaniu pracy zdalnej. Nowa rzeczywistość, w którą
wejdziemy wraz z zakończeniem pandemii, może
sprawić, że ulegnie zmianie główny cel wykorzystania przestrzeni biurowej, jakim jest fizyczne
miejsce pracy na rzecz miejsca, które dodatkowo
będzie inspirować, pobudzać kreatywność i innowacyjność oraz będzie zachęcać do budowania
mocniejszych więzi między współpracownikami
i klientami.
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Elastyczność
otoczenia
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Na efektywność pracy wpływają w znacznym stopniu wykorzystywane narzędzia. Wciąż
czołowe miejsca zajmują tradycyjne sposoby komunikacji jak e-mail i telefon (ponad 80%
wskazań), ale bardzo duży odsetek badanych korzysta z narzędzi do wideo konferencji (Skype
– 59%, Microsoft Teams – 49%) oraz popularnych komunikatorów jak WhatsApp czy Messenger.

Uwarunkowania pracy zdalnej
Specjaliści i menedżerowie deklarują, że w większości są w stanie bez przeszkód pracować
zdalnie (93%). Jednie niespełna kilka procent ocenia możliwości pracy zdalnej bez przeszkód
negatywnie.

Z jakich narzędzi ułatwiających komunikację najczęściej korzystasz
pracując zdalnie?

Respondenci również oceniają wysoko efektywność wykonywania zadań w ramach pracy
zdalnej – bardzo dobrze lub raczej dobrze ocenia ją 89% specjalistów i menedżerów.

E-mail

Czy obecnie jesteś w stanie bez przeszkód pracować zdalnie?

Telefon

Skype

Microsoft Teams

WhatsApp
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Zoom

Messenger
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Jak oceniasz efektywność wykonywania zadań w ramach pracy zdalnej?

Google Meets
/ Hangouts

Inne

Slack

Narzędzia ułatwiające komunikację to wciąż najczęściej tradycyjne sposoby,
jak e-mail i telefon, ale rośnie popularność narzędzi do wideo konferencji.

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Bardzo źle

Trudno powiedzieć
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Zaufanie w środowisku pracy
Pracy zdalnej sprzyja z pewnością zaufanie pracodawcy do pracowników w zakresie zaangażowania w wykonywane obowiązki. A ocena zaufania przez znaczącą większość respondentów
jest pozytywna – 43% ocenia poziom zaufania ze strony pracodawcy bardzo dobrze, a 40% dobrze.
Styl monitorowania pracy zarządzających odzwierciedla ten trend. 45% badanych wskazuje na
wykorzystanie przez przełożonych w celu monitoringu regularnych tele i wideo konferencji, a 30%
ankietowanych w ogóle nie odczuwa kontroli ze strony przełożonych.
Jak oceniasz poziom zaufania do Ciebie w zakresie zaangażowania
w wykonywane obowiązki ze strony pracodawcy?
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Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle
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Bardzo źle

Trudno powiedzieć

W jaki sposób Twój przełożony monitoruje Twoją pracę podczas
zdalnego wykonywania obowiązków?

ROMAN ZABŁOCKI
BUSINESS UNIT MANAGER | ANTAL ENGINEERING & OPERATIONS, ANTAL SALES & MARKETING

Dominująca rola pracy zdalnej
zarówno zwiększa poziom monitorowania działań i aktywności całych
zespołów, jak również pomaga
zwiększać zaufanie. W większości
przypadków organizacje wybrały
model zarządzania poprzez cele.
Stawiane cele powinny być mierzalne, możliwe
do osiągniecia i realne, a także dopasowane do
możliwości ich wykonania. W większości przypadków taki model zarządzania w ramach pracy
zdalnej bardzo się sprawdza. Elastyczne podejście
do czasu wykonywania obowiązków w systemie
oceny wyników wręcz podnosi efektywność
działań. Mniejsza kontrola i większa swoboda
działań sprzyja zaangażowaniu. Takie rozwiązanie
z pewnością jednak jest łatwiejsze do wdrożenia
krótkoterminowo i wśród pracowników z większym
stażem.
Nie można jednak zapominać o indywidualnym
podejściu do podwładnych. Część specjalistów
posiada mniejszą wewnętrzną motywację,
a co za tym idzie dla zapewnienia efektywności
pracy potrzebna jest większa atencja na proces
wykonywania zadań. Konieczny jest częstszy
kontakt i wykorzystanie metody małych kroków.
Regularne rozmowy telefoniczne, spotkania podczas wideokonferencji to czas nie tylko na kwestie
zawodowe, lecz także na sprawy „ludzkie”.

Regularne
tele- i wideokonferencje

Brak monitoringu
ze strony
przełożonego

Realizacja
KPI

Regularne
podsumowania
mailowe

Monitoring
elektroniczny
np. czas zalogowania
do systemu

Niezapowiedziane
telefony z prośbą
o update

Inne

Brak możliwości wychwycenia, jakie daje komunikaty „mowa ciała” naszych współpracowników
może z opóźnieniem znaleźć swoje ujście zarówno
w komunikacji mailowej, jak i w nadinterpretacji
komunikatów płynących do pracownika. Raporty
dzienne, tygodniowe, miesięczne jak również
podsumowania grup projektowych to dzisiaj
codzienność. Wielu menedżerów przestaje monitorować swoich pracowników, jeżeli ich praca
na celach jest satysfakcjonująca. Wciąż pozostaje jednak wtedy bycie uważnym na potrzeby
i kondycje psychofizyczną podwładnego.
W procesach rekrutacyjnych coraz większego
znaczenia nabiera kompetencja „ownershipu”
rozumiana jako dążenie do wykonania absolutnie
każdego zadania tak, jakby by było one zadaniem,
za które jesteśmy w 100% odpowiedzialni.
Poszukiwana jest również umiejętność przekazania swoi współpracownikom takiego podejścia do obowiązków. Budowanie zaangażowania,
delegowanie i egzekwowania zadań są istotnymi
narzędziami w codziennej pracy. Firmy sprawdzają także podejście danego menedżera do
odnoszenia sukcesów i odbierania porażek.
Praca zdalna jako osamotnienie pracy w domu
może nie sprzyjać kondycji psychicznej nawet
najlepszego szefa.
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Wnioski specjalistów i menedżerów po pandemii Covid-19 dotyczą przede wszystkim
pracy zdalnej. 85% badanych uważa, że pracodawcy powinni oferować większe możliwości
pracy zdalnej, a 82% respondentów, że menedżerowie powinni mieć regularne szkolenia
z zakresu zarządzania pracownikami wykonującymi obowiązki zdalnie.

Przyszłość przestrzeni biurowej
Obecnie specjaliści i menedżerowie najczęściej pracują w biurach zdominowanych przez
pokoje wieloosobowe i gabinety (29% wskazań).
Niewiele mniej respondentów (27%) pracuje w biurach zdominowanych przez open space
z jednak małą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających. 23% badanych wykonuje
swoje obowiązki w nowoczesnych biurach zdominowanych przez open space z dużą liczbą
miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających.

Jednocześnie firmy powinny inwestować w nowe technologie i systemy online (82% wskazań),
a biura powinny być bardziej elastyczne i zapewnić pracownikom możliwość szybkiej zmiany
miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań.

Bardzo istotny jest fakt, że aż 70% badanych uważa, że powierzchnie biurowe
powinny być dostosowane do nowych standardów anty-epidemicznych.

Jak scharakteryzowałbyś/ałabyś Twoje miejsce pracy?
Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenia w ramach działań organizacyjnych
spowodowanych epidemią Covid-19 na ile zgadzasz się z następującymi twierdzeniami?
Powinny być większe możliwości
pracy zdalnej zapewnione
w organizacji
Menedżerowie powinni mieć
regularne szkolenia z zakresu
zarządzania pracownikami
wykonującymi obowiązki zdalnie
Pracodawcy powinni w głównej
mierze inwestować w nowe
technologie i systemy online

30

Biuro zdominowane
przez pokoje wieloosobowe
i gabinety

Biuro zdominowane
przez open space
z małą liczbą miejsc
do spotkań i pomieszczeń
wspierających

Biuro zdominowane
przez open space
z dużą liczbą miejsc
do spotkań i pomieszczeń
wspierających

Inne

Zakład produkcyjny
/magazyn
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Biura powinny być bardziej
elastyczne i zapewniać szybką
zmianę miejsc dla pracowników
w zależności od wykonywanych
zadań
Znam efektywne sposoby
na radzenie sobie z izolają

Co ciekawe, firmy zdominowane przez open space z dużą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających średnio oferują największą liczbę dni pracy zdalnej. Z jednej strony może
to pokazywać tendencję do podążania za trendami i oczekiwaniami pracowników (bardziej
atrakcyjne biura, większa elastyczność pracy), z drugiej zaś strony zrozumienie organizacji
w kontekście doboru odpowiedniego miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań
i przełożenie tych czynników na efektywność pracy.
ŚREDNIA LICZBA DNI ZDALNYCH OFEROWANYCH
PRZEZ ORGANIZACJĘ

Biuro zdominowane przez open space z dużą liczbą miejsc
do spotkań i pomieszczeń wspierających

6

Biuro zdominowane przez open space z małą liczbą miejsc
do spotkań i pomieszczeń wspierających

5

Biuro zdominowane przez pokoje wieloosobowe i gabinety

4

Zakład produkcyjny/magazyn

4

Projekty biur powinny być
dostosowane do nowych
standardów anty-epidemiologicznych, np. większy odstęp
pomiędzy pracownikami
Znam efektywne sposoby
na radzenie sobie ze stresem
Biura powinny w głównej mierze
spełniać funkcje społeczne –
wymiany poglądów, organizacji
spotkań
Jestem usatysfakcjonowany
z obecnej przestrzeni biurowej
Moja aktywność fizyczna
pozostaje na podobnym poziomie
niezależnie czy pracuje zdalnie
czy z biura
Biuro jest niezbędne
do wykonywania efektywnie
mojej pracy

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

EVIPER

EVIPER

Profesjonalny audyt
sanitarny EVIPER
pozwalający na przygotowanie organizacji do bezpiecznego
powrotu pracowników do siedziby firmy.

S A N I T A R N Y

Audyt sanitarny i ocena
ryzyka biologicznego
części bądź całości
organizacji.

Kontrola i nadzorowanie
stanu bezpieczeństwa
biologicznego organizacji.

Przygotowanie lub
wsparcie w przygotowaniu
procedur oraz instrukcji
bezpieczeństwa
biologicznego.

Doradztwo techniczne
w zakresie doboru, właściwego
rozmieszczenia i wdrażania
środków technicznych
i organizacyjnych.

Przygotowanie procedur
w razie wystąpienia
wirusa w organizacji.

Monitorowanie
i informowanie organizacji
o wszelkich zmianach prawnych
i normatywnych mogących mieć
wpływ na stan jej bezpieczeństwa
biologicznego.

Audyt zaprojektowany i przeprowadzany przez WIELOLETNICH PRAKTYKÓW
z zakresu medycyny i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i higieny
oraz strategii i rynku pracy, posiadających doświadczenie w walce z wirusem
SARS-CoV-2 zdobyte podczas misji w Polsce, Włoszech i USA.

Więcej informacji: www.eviper.pl

1
2
3
4

Jak wdrożyć zalecenia WHO/GIS na terenie zakładu
pracy w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia
zakażenia?
Co zrobić w przypadku wystąpienia podejrzenia
kontaktu z wirusem COVID-19 i jakie są zalecenia
Sanepidu w tym zakresie?
Jak przeprowadzić dezynfekcję i zorganizować
w zakładzie pracy miejsca przechowywania materiałów
niebezpiecznych powstałych w kontakcie z pacjentem?
Jak udzielić pierwszej pomocy BLS-AED w dobie
koronawirusa przy zachowaniu wyjątkowych
środków ostrożności?

Szkolenie przeprowadzane przez WIELOLETNICH PRAKTYKÓW z zakresu
medycyny i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i higieny oraz strategii
i rynku pracy, posiadających doświadczenie w walce z wirusem SARS-CoV-2
zdobyte podczas misji w Polsce, Włoszech i USA.

Więcej informacji: www.eviper.pl

O N L I N E

A U D Y T

jest kompleksową usługą konsultingową zaprojektowaną na potrzeby wszelkich
rodzajów działalności gospodarczej począwszy od środowiska biurowego, poprzez
handel i usługi, a skończywszy na produkcji i wytwarzaniu.

w zakresie PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA
w okresie występowania pandemii
wirusa SARS-COV-2

S Z K O L E N I E

E V I P E R

EVIPER

SZKOLENIE ONLINE

E L A S T YC Z N O Ś Ć O T O C Z E N I A

KOMENTARZ
EKSPERTA

AT THE
CENTER OF

WHAT’S
NEXT
Fueled by ideas, expertise and passion across borders
and beyond service lines, Cushman & Wakefield
professionals create real estate solutions to prepare
companies and real estate occupiers for what’s next.
By leveraging our broad occupier services platform,
our clients benefit from the best insight and execution
in the industry. Find out how the power of real estate
is unleashed on your behalf at cushmanwakefield.com.

KATARZYNA LIPKA
ASSOCIATE DIRECTOR, CONSULTING & RESEARCH MANAGER

Z przeprowadzonego badania wynika
jednoznacznie, że model pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa
sprawdził się. Z tego względu organizacje, biorąc pod uwagę preferencje
i oczekiwania pracowników, bez wątpienia rozwijać będą tę formę wykonywania obowiązków zawodowych.
Wszyscy zadają sobie pytanie, w jaki sposób
wpłynie to na przyszłe zapotrzebowanie firm na
powierzchnię biurową. Wydawałoby się oczywiste, że zastosowanie modelu pracy zdalnej na
większą skalę spowoduje zmniejszenie wielkości
potrzebnej przestrzeni biurowej. Niemniej
jednak trzeba wziąć pod uwagę również kilka
innych czynników, które są bardzo istotne
i w dużym stopniu wpłyną na kształtowanie się
przyszłości biur.
Po pierwsze, ze względu na aspekty bezpieczeństwa, takie jak konieczność zachowania
dystansu społecznego, nawet mniejsza liczba
pracowników w biurze, znacznie utrudni redukcję
jego powierzchni. Można przypuszczać, że jest
to sytuacja przejściowa, niemniej jednak nikt nie
wie, jak długo będzie ona trwać i czy zwiększone
wskaźniki wielkości powierzchni na pracownika nie
zostaną z nami na dłużej.
Po drugie, należy zastanowić się, czy zadowolenie
z pracy zdalnej i wysoka efektywność deklarowana przez pracowników w okresie pandemii, nie
były związane z nadzwyczajną sytuacją, w której
się znaleźliśmy.

| CUSHMAN & WAKEFIELD

Jest prawdopodobne, że był to tzw. „efekt nowości”
oraz zwiększonej mobilizacji wynikającej z lęku
przed utratą pracy w obliczu przewidywanego
kryzysu gospodarczego.
Z tego względu wyciąganie długofalowych wniosków na podstawie dwumiesięcznego doświadczenia, może być obarczone sporym błędem,
a wprowadzane na tej podstawie radykalne
zmiany w sposobie wykonywania pracy mogą
wywrzeć w długim okresie negatywny wpływ
na poziom zadowolenia i efektywności pracowników.
Trzeba pamiętać, że relacje społeczne są
niezwykle istotnym elementem, a ich brak został
wskazany przez ¾ ankietowanych jako największa
niedogodność wynikająca z wykonywania obowiązków zdalnie.
Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane
wyżej aspekty, należy spodziewać się, że mimo
zwiększenia udziału pracy zdalnej, biura pozostaną niezwykle ważnym elementem dla każdej
firmy. Zgodnie z przewidywaniami, przestrzeń
biurowa będzie ewoluować od tradycyjnego
biura w jednej lokalizacji do modelu hybrydowego, łączącego w różnym stopniu pracę w standardowej przestrzeni z biurem elastycznym oraz
przy wykorzystaniu pracy zdalnej. Wszelkie formy
modeli hybrydowych powinny być dostosowane
do specyfiki i strategii danej organizacji, tak żeby
wspierać efektywność i dobre samopoczucie
pracowników.
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Elastyczność
roli
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Jakie jest Twoje obecne nastawienie do zmiany pracy?

Działania podejmowane przez specjalistów
i menedżerów w świetle spowolnienia
gospodarczego

Nie szukam pracy aktywnie,
ignoruję wszelkie zaproszenia
do udziału w rekrutacji
Aktywnie dążę
do zmiany pracy
(np. przeglądam
i odpowiadam
na ogłoszenia
rekrutacyjne)

Specjaliści i menedżerowie podejmują szereg kroków w celu przygotowania się do
spowolnienia gospodarczego. Najwięcej osób (63%) gromadzi oszczędności – rezygnuje
z części wydatków. 38% poszukuje nowego zatrudnienia, a 22% zwiększa swoje zaangażowanie
w wykonywane zadania. Co piąty badany składa również propozycje nowych projektów
w firmie. Rezygnacja z poszukiwania nowej pracy odzwierciedla się też we wzroście odsetka
osób w populacji niebiorących pod uwagę zmiany w ogóle (w stosunku do badania Antal
„Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” z zeszłego roku).
Nie szukam pracy
aktywnie, ale nie ignoruję
propozycji zawodowych, które trafiają
do mnie np. przez headhunterów,
znajomych lub portale networkingowe
(np. Goldenline, LinkedIn)

Czy i jeśli tak to jakie kroki podjąłeś/aś w związku z zapowiadanym
spowolnieniem gospodarczym?

38

Specjaliści i menedżerowie w związku ze zmianami gospodarczymi wprowadzają też zmiany
w swój plan działania. Taką postawę deklaruje w sumie 68% respondentów.
Czy w Twojej bieżącej pracy wprowadzasz zmiany w zakresie planu Twojego działania
w związku ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną?

Gromadzenie
oszczędności –
rezygnacja z części
wydatków

Poszukiwanie
nowego
zatrudnienia

Zwiększenie
zaangażowania
w dotychczas
wykonywane
zadania

Składanie
propozycji nowych
projektów w firmie

Nie podjąłem
żadnych kroków
w związku
z zapowiadanym
spowolnieniem
gospodarczym

Inne

Rezygnacja
z poszukiwania
nowej pracy

W związku z zapowiadanym spowolnieniem gospodarczym najwięcej osób (63%)
rezygnuje z wydatków i gromadzi oszczędności.
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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E L A S T YC Z N O Ś Ć R O L I

Znajdź optymalną
strefę wynagrodzeń
I POWIEDZ STOP PRESJI PŁ ACOWEJ

KOMENTARZ
EKSPERTA
SEBASTIAN SALA
BUSINESS UNIT MANAGER

| ANTAL SSC/BPO, BANKING & INSURANCE

P Ł A C O W Y

Większość firm oraz specjalistów czy
menedżerów w nich pracujących
jest obecnie w tzw. fazie “stand by”.
Aktywnie pracujemy nad stworzeniem
nowych planów działania w obliczu
zbliżającego się spowolnienia gospodarczego mając świadomość, że
świat biznesowy sprzed koronawirusa
przestał istnieć.

R A P O R T

Jednocześnie nie do końca wiemy, co przyniesie
kolejny tydzień czy miesiąc w kraju i na świecie.
Niepewność w wielu przypadkach oznacza
wstrzymanie się z podejmowaniem ryzyka
oraz generowanie oszczędności. Działania te
z kolei mogą mieć wpływ na rozwój karier,
funkcjonowanie całych firm oraz gospodarek.
Istnieje ryzyko ekonomiczne nazywane samospełniającą się prognozą – mówimy o kryzysie
i w pewnym sensie sami możemy pomóc kryzys
napędzić.
Sytuacja ta ma oczywiście wpływ na ludzi –
ostatnie miesiące to stres i utrata wielu możliwości
biznesowych. Nie pozostaje to bez wpływu na
nasze postawy, które ulegają zmianie.
Budujące jest to, że aż 67% ankietowanych deklaruje wprowadzanie zmian w swojej pracy.

Według badań, pracownik zmieniający pracę oczekuje średnio 22% podwyżki.
Sprawdź, jak kształtują się wynagrodzenia oferowane w Twojej firmie na tle konkurencji
oraz znajdź bezpieczną strefę, która zapobiegnie rotacji pracowników.
Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę naszych usług Market Research.

Aktywnie reagujemy na zmiany rynkowe, ograniczenia, ale i szanse, które generuje każdy kryzys.
40% ankietowanych deklaruje zwiększenie zaangażowania oraz propozycje wdrożeń nowych
projektów, które mają przełożyć się na adaptację
do nowej sytuacji.
Restrukturyzacje, wdrażanie nowych strategii,
polityka „covid’owa” pracodawców czy też po
prostu redukcje powodują, że 38% spośród ankietowanych specjalistów i menedżerów deklaruje
aktywne poszukiwanie pracy. Z jednej strony pracodawcy muszą działać zdecydowanie, by firmy
nie zaliczały „spadków”, z drugiej jednak nie
mogą zapominać, że podejmowane działania
oraz odpowiednia komunikacja wewnętrzna
będzie miała wpływ na zaangażowanie, lojalność
oraz to, czy nawet nasi najlepsi ludzie pozostaną
z nami po kryzysie.
Kapitał ludzki niezmiennie jest najbardziej istotnym
zasobem organizacji. Mimo tego, że dziś nowych
stanowisk pracy nie przybywa tak dużo jak jeszcze
w pierwszym kwartale 2020, pracodawcy powinni
dbać o swoich ludzi, ponieważ to oni będą mieli
zdecydowany wpływ na to czy przedsiębiorstwo
wyjdzie z kryzysu z powiększonym portfelem
klientów, czy też znacznie zmniejszonym.
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Gotowość do wyrzeczeń

Satysfakcja z pracy

Specjaliści i menedżerowie w świetle spowolnienia gospodarczego są gotowi do pewnych
wyrzeczeń. Wysoki odsetek badanych jest gotowych pracować w większym wymiarze zdalnie
(86% pozytywnych wskazań). Nieznacznie mniej osób (85%) jest w stanie zaakceptować czasowe
ograniczenie dostępu do świadczeń pozapłacowych. Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza
76% respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu pracy – 71%.

Większość specjalistów i menedżerów (69%) jest zadowolonych z obecnej pracy (suma
odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Jedynie co dziesiąty badany deklaruje zdecydowany
brak satysfakcji. W ujęciu branżowym najczęściej zadowolenie deklarują przedstawicie branży
e-commerce, internet, nowe media (87% pozytywnych wskazań), nieruchomości i branży
budowlanej (82% pozytywnych wskazań) oraz na równi SSC/BPO oraz farmacja i sprzęt
medyczny (77% pozytywnych wskazań). Najrzadziej zadowolenie deklarują pracownicy agencji
reklamowych (50% pozytywnych wskazań) oraz handlu detalicznego (54% pozytywnych
wskazań).

Najrzadziej jest dopuszczane zmniejszenie wynagrodzenia – 62% badanych widzi taką możliwość.
Średnio maksymalną dopuszczalną granicą zmniejszenia wynagrodzenia jest 19%.
Gotowość do wyrzeczeń

Czy jesteś zadowolony z obecnej pracy?
SUM A OD P OWIEDZI ZDECYDOWANIE TAK I R AC ZEJ TAK

E-commerce, internet,
nowe media

Czy w sytuacji trudności
ekonomicznych firmy, byłbyś/
abyś gotowy/a pracować
w większym wymiarze zdalnie?
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Nieruchomości i branża
budowlana
Centra usług wspólnych
i outsourcingu (SSC/BPO)

Czy w sytuacji trudności
ekonomicznych firmy, byłbyś/
abyś gotowy/a zaakceptować
czasowe ograniczenie dostępu
do świadczeń pozapłacowych?

Farmacja,
sprzęt medyczny
Bankowość,
ubezpieczenia,
instytucje finansowe

Czy w sytuacji trudności
ekonomicznych firmy, byłbyś/
abyś gotowy/a zaakceptować
zmianę zakresu obowiązków?

FMCG
IT i telekomunikacja
Ogółem

Czy w sytuacji trudności
ekonomicznych firmy, byłbyś/
abyś gotowy/a zaakceptować
czasowe zmniejszenie wymiaru
czasu pracy?

Energetyka,
paliwa, wydobycie
Produkcja przemysłowa
Doradztwo

Czy w sytuacji trudności
ekonomicznych firmy,
aby zachować większą liczbę
miejsc pracy w organizacji,
byłbyś/abyś gotowy/a
zaakceptować czasowe
zmniejszenie pensji?

Kancelarie prawne
Transport, spedycja
i logistyka
Handel detaliczny,
retail

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Agencje reklamowe,
PR
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Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia
Większość specjalistów i menedżerów (67%) odczuwa bezpieczeństwo zatrudnienia (suma
odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak).
W ujęciu branżowym najpewniej w obecnej firmie czują się przedstawicie branży e-commerce,
internet, nowe media (87% pozytywnych wskazań), SSC/BPO (83% wskazań) oraz bankowość
i ubezpieczenia (70% pozytywnych wskazań). Najrzadziej poczucie bezpieczeństwa deklarują
pracownicy agencji reklamowych (25% pozytywnych wskazań).

Pracownik przychodzi
do firmy, a odchodzi
od szefa
JAK JEST W TWOJEJ FIRMIE?

A S S E S S M E N T

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia
SUM A OD P OWIEDZI ZDECYDOWANIE TAK I R AC ZEJ TAK

E-commerce, internet,
nowe media

C E N T E R / D E V E L O P M E N T

Nieruchomości i branża
budowlana
Centra usług wspólnych
i outsourcingu (SSC/BPO)
44

Farmacja,
sprzęt medyczny
Bankowość,
ubezpieczenia,
instytucje finansowe
FMCG

C E N T E R

IT i telekomunikacja
Ogółem
Energetyka,
paliwa, wydobycie
Produkcja przemysłowa
Doradztwo
Kancelarie prawne
Transport, spedycja
i logistyka
Handel detaliczny,
retail
Agencje reklamowe,
PR

Przywództwo to wyzwanie numer 1 działów HR, w Polsce i na świecie.
Zbadaj i rozwiń kompetencje menedżerów w Twojej organizacji, zbuduj efektywny zespół, który wspólnie
osiąga zamierzone cele. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę usług Antal HR Consulting.
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Elastyczność
organizacji
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Działania strategiczne firm
Według ponad połowy badanych (53% wskazań pozytywnych) organizacje zmieniają swoje
produkty i usługi, żeby dostosować się do obecnych wymagań rynku. Jednocześnie 73% specjalistów i menedżerów deklaruje, że zna obecną strategię swoich pracodawców. Niepokoi jednak,
że niemal co trzeci respondent nie ma o niej wiedzy.

AGNIESZKA WÓJCIK
MARKET RESEARCH MANAGER

| ANTAL

Czy Twoja organizacja zmienia swoje produkty i usługi,
aby dostosować się do wymagań obecnych rynku?

Historia niejednokrotnie pokazała,
że o długoterminowym sukcesie firm
decyduje ich zwinność i umiejętność
elastycznego dostosowania się do
zmian zachodzących na świecie.
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Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Czy znasz obecną strategię działania Twojej firmy?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Przykłady Nokii czy Kodaka w wyraźny sposób
pokazały, że nawet firmy o znakomitej pozycji
rynkowej mogą szybko przegrać rywalizację.
Z pewnością pandemia Covid-19 wskazała
nowe zagrożenia, ale i nowe szanse dla rozwoju
biznesu. Zwiększenie wykorzystania nowych
kanałów komunikacji online to najczęściej wymieniane działanie, ale na rynku jest szereg obszarów
wymagających zagospodarowania.
Badanie Antal oraz Cushman & Wakefield
pokazało, że większość firm gotowych jest
odpowiedzieć na te wyzwania. W szczególności
szybkie działania podejmują organizacje z branż:
e-commerce, internet, nowe media; kancelarie
prawne, w których ponad 70% specjalistów
i menedżerów widzi zmianę produktów i usług
mającą na celu dostosowanie się do zmian na
rynku. Intensywnie działają również przedsiębiorstwa z sektorów: nieruchomości i branża
budowlana, doradztwo, bankowość, ubezpieczenia i inne instytucje finansowe, agencje reklamowe
i PR, IT i telekomunikacja. To dobre wiadomości,
ale za tymi wskaźnikami idzie pytanie – czy ta
dynamika nie pozostawia w tyle pracowników?
Nie wprowadza chaosu i braku jasności w zakresie
stawianych celów i wymagań?

Niemal co trzeci respondent nie zna w wystarczającym stopniu obecnej strategii firmy. Większość
osób pracuje w mniejszym lub większym stopniu
zdalnie nie mając dostępu do informacji dzięki
np. nieformalnym spotkaniom w organizacji.
Dodatkowo 43% badanych nie czuje bezpieczeństwa zatrudnienia. Te elementy mogą
w dłuższej perspektywie mieć znaczący wpływ
na satysfakcję z pracy, a co za tym idzie zaangaowanie w wykonywaną pracę i efektywność
realizacji zadań.
O ile niniejsze badanie udowodniło, że specjaliści
i menedżerowie są gotowi do wyrzeczeń - to
potrzebują oni jasnych powodów i informacji
o sytuacji firmy. Warto więc regularnie rozmawiać
z pracownikami, zintensyfikować politykę komunikacyjną i prowadzić badania zaangażowania
i satysfakcji mając w pamięci, że czasami bezkosztowe działania mogą w wyraźny sposób
zmienić postrzeganie organizacji i samopoczucie
pracowników.
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Poznaj raporty ANTAL

Business Environment Assessment Study
O C E N A P OT E N C J A ŁU I N W E S T YC Y J N E G O P O L S K I C H M I A S T

Metodologia

Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma
na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał
pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne
trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Raport płacowy ANTAL
W Y N A G R O DZ E N I A O F E R O WA N E S P E C J A L I S TO M I M E N E DŻ E R O M

Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu
wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku.
52

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI
na próbie 1069 specjalistów i menedżerów
w dniach 16 kwietnia – 16 maja 2020 roku.
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Raport „Aktywność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy”
Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”
ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki
do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji
badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się
podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.

Procesy HR w firmach w Polsce
Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjonowania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji,
wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych
i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji.
Raport opisuje praktyki w tym zakresie.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE RAPORTY ANTAL

Antal to więcej
niż rekrutacja

Wspieramy firmy
na każdym etapie

N A R ZĘDZIA , D O R A DZ T WO, BA DA NIA RY NKU PR AC Y

01

PRZYCIĄGANIE I PLANOWANIE K ANDYDATÓW
•
•
•
•
•

Raporty płacowe
Raporty potencjału zatrudnienia
Raporty wizerunku pracodawcy
Employer Branding
Marketing rekrutacyjny

05

ROZWÓJ KOMPETENCJI
I SUKCESJA
• Development Center

ZAKOŃCZENIE
WSPÓŁPRACY

O

SELEKCJA
K ANDYDATÓW

• Outplacement

• Assessment Center
• Core Skills Review
• Testy kompetencji

03

ADAPTACJA
• Wnioski Assessment Center

Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane dywizje
rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding.
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań,
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji.
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.

04

UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW
W ORGANIZACJI
• Raport płacowy
• Badanie satysfakcji
i zaangażowania

Każdy etap współpracy stawia nowe wyzwania, zarówno przed pracownikiem, jak i pracodawcą.
Bieżące monitowanie sytuacji w organizacji pozwala na kompleksowe zarządzanie zmianą, dogłębnie
zweryfikowane decyzje personalne oraz stworzenie dopasowanego do potrzeb planu działania.

P R A C O W N I K A

02

Ż Y C I A

A N T A L

C Y K L

06

CYKL ŻYCIA
PRACOWNIKA

R A P O R T A N TA L
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O ANTAL

ANTAL Market Research

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów
oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach,
w Polsce działa od 1996 roku.

Antal Market Research to wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za przygotowanie raportów
analizujących rynek pracy. W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące
trendy na rynku pracy, jak i materiały przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby
klientów. Antal Market Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty wizerunku
pracodawcy czy potencjału inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych branżach lub regionach.

Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą
projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych
przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.
Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy
macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się
zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska.
Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom
w ramach oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych.

NASZE USŁUGI
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Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców.
Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, ale również w doradztwie HR.
Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process
Outsourcing), a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje
czy wzmacniające wizerunek pracodawcy oraz narzędzia służące rozwojowi
pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane
do potrzeb naszych klientów.

Rekrutacja

Market Research

Contracting

Recruitment Process
Outsourcing

Interim Management

HR Consulting

Employer Branding

BADANIA WYNAGRODZEŃ
Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki
specjalizacjom zespołów w Antal jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przypadku wąskich i niszowych grup stanowisk. Każde badanie projektujemy i przygotowujemy
według indywidualnego zapotrzebowania klienta.

BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY
W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar
przekładający się bezpośrednio na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej
w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie badania wizerunku pracodawcy wśród precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów
IT). Raport przedstawi silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne
kanały komunikacji informacji o firmie czy nowych wakatach.

BADANIA DOSTĘPNOŚCI KANDYDATÓW I POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO
W OBSZARZE KAPITAŁU LUDZKIEGO
W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki
może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowadzenie kompleksowych badań określających: potencjał edukacyjny w konkretnych obszarach
specjalizacji, dostępność kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania pracowników, przybliżony czas rekrutacji, wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specyficzne danego regionu wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny oraz
analizę konkurencji.
Klientom oferujemy również usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce,
jak i za granicą.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH RYNKU PRACY PROWADZONYCH PRZEZ ANTAL?
Skontaktuj się z nami
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Cushman
& Wakefield

Cushman & Wakefield
oferuje najwyższej jakości zintegrowane usługi, dostosowane
do potrzeb różnego rodzaju klientów: począwszy od usług
doradczych i reprezentacji najemcy, przez wsparcie techniczne,
usługi project management, wparcie prawne, workplace strategy
i zarzadzanie zmianą, a skończywszy na aranżacji wnętrz.

(NYSE: CWK)
ZARZĄDZANIE
TRANSAKCYJNE

jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi
na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych.
Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm

WSPARCIE
PRAWNE

ONE-STOP

doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące
pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie.
W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD.

WSPARCIE
TECHNICZNE

ZARZĄDZANIE
ZMIANĄ

SHOP

PROJECT
MANAGEMENT

Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą
zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami,

USŁUGI
ARCHITEKTONICZNE

pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji
na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.

BADANIA I STRATEGIA
ŚRODOWISKA PRACY

Specjaliści firmy Cushman & Wakefield pomagają najemcom
określać strategiczne cele biznesowe, finansowe i operacyjne,
z uwzględnieniem potrzeb związanych z nieruchomościami.
Usługi w zakresie pozyskiwania powierzchni, relokacji, konsolidacji
i przedłużania umów najmu świadczymy w oparciu o dogłębną
znajomość rynków światowych oraz wieloletnie doświadczenie
zdobyte na rynku lokalnym.

Więcej informacji na temat usług firmy można uzyskać na stronie:
www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE.

N OTAT K I

KONTAKT
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

AGNIESZKA WÓJCIK
MARKET RESEARCH MANAGER
A N TA L

agnieszka.wojcik@antal.pl

KATARZYNA LIPKA
A S S O C I AT E D I R E C TO R , C O N S U LT I N G & R E S E A R C H M A N A G E R
CUSHM AN & WAKEFIELD

katarzyna.lipka@cushwake.com

www.antal.pl

