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“Badania Future Business Institute ukazują bardzo cenne informacje  
na temat zmiany, jaką w trybie kryzysowym musiały wprowadzić  
polskie firmy. ”

dr hab. Tomasz Rostkowski, profesor SGH
Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
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“Problematyka objęta badaniami prowadzonymi przez Future Business 
Institute (FBI) należy obecnie do fundamentalnych, nie tylko w skali  
krajowej, lecz także globalnej. (...) To obowiązkowa lektura  
dla wszystkich, którzy chcą sprostać wyzwaniom cyfrowego świata.”

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH
WIĘCEJ NA STRONIE 18

“Wiele firm technologicznych, które niechętnie podchodziły do pracy 
zdalnej, teraz zmuszone sytuacją, biorą ją pod uwagę. Analogicznie, 
dla części firm, które traktowały ją jako opcję, stanie się powszechna.”

Piotr Nowosielski
Co-Founder & CEO Just Join It 

“Bez wątpienia ta wymuszona (epidemią) sytuacja, która zmieniła 
sceptyczne nastawienie wielu pracodawców, będzie wymagała teraz 
głębszej analizy. Rola raportów, jak ten, przygotowany przez Future 
Business Institute, jest więc niezwykle istotna.”

Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan
WIĘCEJ NA STRONIE 20

“To bardzo ciekawe badanie, pozwalające uchwycić procesy przemian 
paradygmatów organizacji i relacji w firmach, generować hipotezy 
dotyczące nowych trendów.”

Jacek Santorski
Dyrektor Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu PW
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Marzec 2020. Pamiętam jak wielkim dla mnie zaskoczeniem były 
słowa kilku prezesów nie takich wcale małych firm, działających  
na pograniczu nowych technologii. To był początek pandemii w Polsce,  
a rząd dopiero co zamknął praktycznie wszystko, co było do zamknię-
cia. Dla tychże wspomnianych prezesów zbliżające się dni miały 
okazać się prawdziwym sprawdzianem ich umiejętności organiza- 
cyjnych. Większość z prowadzonych przez nich firm nie była bowiem  
ani trochę przygotowana na to, co zgotował im wirus. Nie byli gotowi 
na zamknięcie ich biur i przeniesienie działalności operacyjnej do sieci. 
Do tej pory sądziłem, że dla przedsiębiorstw, których siłą napędową 
są ludzie, określani przez Petera Druckera mianem pracowników 
wiedzy, praca zdalna jest czymś naturalnym. Albo inaczej. Może nie 
jest czymś naturalnym, codziennym, ale przynajmniej ich infrastruk-
tura i systemy są tak zbudowane, by przestawienie się na działalność  
na odległość nie stanowiła większego wyzwania. Jakże się myliłem! 
Nagle rozmawiałem z ludźmi, dla których wdrożenie systemu 
wideokonferencyjnego w firmie stanowiło projekt na kilka miesięcy,  
a wdrożenie wewnętrznego komunikatora było niemożliwe do re- 
alizacji. Zdałem sobie sprawę, w jak wielkiej bańce żyłem i jak niszowe 
były wartości, którymi sam się kierowałem budując własne biznesy. 
Nie mogliśmy więc wybrać innego tematu na pierwsze badanie  
w ramach Future Business Institute. Nasza rzeczywistość jest dziś inna 
niż była jeszcze kilka miesięcy temu. I wszystkie znaki na niebie i ziemi  
wskazują, że nie ulegnie ona zmianie w najbliższym czasie. W przyszło- 
ści, po ustaniu epidemii, nasza zawodowa rzeczywistość będzie inna.  
Już na stałe. Jaka dokładnie? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć  
w naszym badaniu. 

Serdecznie zapraszamy.

WSTĘP DO RAPORTU

Karol Zielinski
Prezes Future Business Institute
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Z obserwacji naszych komentatorów wyłania się 
obraz zupełnie nowej rzeczywistości, która w zde-  
cydowanej większości obszarów wymaga 
wypracowania od zera nowych regulacji  
i mechanizmów. Jak liczyć czas pracy? Jak ją 
nadzorować? Jak zwiększać wydajność?

Praca zdalna to termin, który od połowy marca pracodawcy i pracownicy odmieniają przez wszystkie możliwe 
przypadki i na wszystkie możliwe sposoby. Czym jest? Najprościej byłoby odpowiedzieć, że tym, co w tej chwili 
robią pracownicy osiemdziesięciu ośmiu procent firm, bo tyle wg. ankiety Konfederacji Pracodawców Lewiatan 
deklaruje, że wdrożyło taki system wykonywania obowiązków. Ale dziś definicja ta mocno ewoluuje.  
Niemal codziennie poddawana jest modyfikacji i można ją opisywać z co najmniej czterech perspektyw:  
pracownika, pracodawcy, prawnej i biznesowej.

Dziś wiemy już na pewno, że praca zdalna  
na masową skalę nie skończy się wraz z wy-
gaszeniem epidemii. Firmy, które będą 
chciały nadal konkurować na rynku, (szcze-
gólnie w trudnej, kryzysowej rzeczywistości), 
będą musiały ją wdrożyć.
Oznacza to, że czeka nas prawdziwa rewolucja  
w regulacjach, kodeksie, zasadach funkcjono- 
wania i komunikacji w firmach.

PRACA ZDALNA, CZYLI CO?
Z perspektywy obowiązującego prawa została  
zdefiniowana w tzw. Ustawie Covidowej 
(Ustawa z 2 marca 2020 r., O szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. 2020.374). 
Artykuł 3 ustęp 1 stanowi, że w celu przeciw- 
działania COVID-19 pracodawca może polecić  
pracownikowi wykonywanie, przez czas ozna- 
czony, pracy określonej w umowie o pracę, poza 
miejscem jej stałego wykonywania (praca 
zdalna). Aby zatem uznać pracę za pracę zdalną 
niezbędne jest polecenie pracownikowi przez 
pracodawcę wykonywania pracy poza miej- 
scem jej stałego wykonywania. 
Pracodawca musi też określić czas, przez 
który pracownik ma wykonywać pracę zdalną.  
W takim rozumienia praca zdalna to nie to 
samo, co telepraca zdefiniowana z kolei w Ko-  
deksie Pracy. Telepraca, zgodnie z definicją  
z art. 67 5 § 1 to praca regularnie wykonywana  
poza zakładem pracy z wykorzystaniem  
środków komunikacji elektronicznej w rozu- 
mieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Tyle prawo.

My w Future Business Institute postanowi- 
liśmy sprawdzić, w jaki sposób praca zdalna 
pomoże złagodzić skutki kryzysu firmom  
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

PRACA ZDALNA,  
– REWOLUCJA, KTÓRA SIĘ PRZYJĘŁA

W tym sensie, w naszym raporcie pisząc  
o pracy zdalnej, mamy na myśli jej potoczne 
rozumienie, bliższe definicji z Kodeksu Pracy 
(poza stanem epidemii). Interesowało nas na ile 
sposób działania firm w sytuacji nadzwyczajnej 
(epidemia) zmieni model ich funkcjonowania 
w “normalnej”, choć kryzysowej rzeczywistości. 
Zmniejszenie fizycznej powierzchni biurowej, 
obniżenie kosztów związanych z obsługą biura 
(czynsze, rachunki za media, zaplecze so-
cjalne, sprzęt, meble etc.), może w znaczący 
sposób wpłynąć na koszty firm. Właściwie  
dobrane narzędzia do pracy on-line mogą 
przyśpieszyć niektóre procesy, a inne zau-
tomatyzować, a co za tym idzie, zwiększyć 
wydajność. 
Pracownik zyska dodatkowe środki, które 
do tej pory pochłaniały dojazdy do pracy,  
czy choćby jedzenie „na mieście”. Zyska też 
czas, którego wartość trudno oszacować.  
Jak zresztą wynika z tego raportu, organizacja  
czasu pracy to jedno z najważniejszych wy-
zwań, z którymi będą musieli zmierzyć się  
pracodawcy w porozumieniu z pracownikami.

PRACA ZDALNA TO RÓWNIEŻ ZAGROŻENIA
Jako, że zdecydowana większość firm, 
których działalność nie została zawieszona, 
pracuje właśnie w takim trybie, uznaliśmy, 
że warto skupić się na analizie tego jak funk-
cjonuje praca zdalna, co działa dobrze, a co 
wymaga poprawy i dlaczego. Czy ten tryb pracy  
jest atrakcyjny? Jak wpływa na wydajność?  
Czy po ustaniu epidemii pracownicy i pra-
codawcy będą chcieli wrócić do biur, czy też 
będą zabiegać o możliwość pracy w zdalnym 
trybie? Czego potrzebują, by w dłuższej pers-
pektywie pracować efektywnie? Co musi się 
zmienić w regulacjach?
O opinię o wynikach naszej ankiety poprosi- 
liśmy niezależnych ekspertów, ludzi biznesu 
oraz naukowców Szkoły Głównej Handlowej, 
która jest partnerem naszego raportu.

“Obecny Kodeks Pracy, 
który już przed epidemią 
uchodził za mocno  
archaiczny, trzeba 
wyrzucić do kosza.”
dr hab. Tomasz Rostkowski,  
prof. SGH, Kierownik Zakładu  
Zarządzania Kapitałem Ludzkim
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KTO UCZESTNICZYŁ W ANKIECIE? 
51% respondentów, to pracownicy i współ- 
pracownicy firm zatrudniających ponad 50 
osób. Kolejne 27% to pracownicy firm średniej  
wielkości (od 10 do 50 pracowników),  
zaś reprezentanci firm mikro i małych stanowią 
pozostałe 22%.
Zdecydowana większość respondentów (68%) 
mieszka w dużych miastach (ponad 500 
tys. mieszkańców). Jedna piąta w śred-
nich (od 100 do 500 tys. mieszkańców).  
W większości zajmują stanowiska specjali- 
styczne (49%), menedżerskie (27%) lub są 
właścicielami przedsiębiorstw (20%). Naj-
liczniej w całej grupie reprezentowane były 
branże usługowe, w tym w szczególności te 
związane z IT , Internetem i nowoczesnymi 
technologiami (27%), finansami (20%), media 
(17%) oraz edukacja (12%).
Prawie wszystkie badane przez nas osoby 

(83%) zadeklarowały, że w ich firmie istnieje  
możliwość pracy zdalnej na wszystkich 
stanowiskach. 9% respondentów zaznaczyło, 
że zdalnie można pracować tylko na wy-
branych stanowiskach. 8% zadeklarowało 
natomiast, że w ich firmach w ogóle nie ma 
możliwości pracy zdalnej. 
30% ankietowanych przed wybuchem epi-
demii w ogóle nie pracowało zdalnie. 46% 
pracowało sporadycznie i przypadkowo,  
17% pracowało tak powyżej dwóch lat, 3% od 
dwóch lat, 4% od roku.
Dzisiaj proporcje te wyglądają zupełnie inaczej. 
73% respondentów zadeklarowało, że dziś 
pracuje zdalnie w sposób ciągły, kolejne 9% 
połowę czasu pracy realizuje zdalnie. Tylko 
7% w ogóle nie pracuje zdalnie, a 5% robi to 
1-2 dni w tygodniu. Jeszcze mniej osób (4%) 
robi to rzadziej. Tydzień w miesiącu pracuje 
zdalnie 2% ankietowanych.
Najwięcej respondentów (49%) pracuje  
w firmach, w których możliwość pracy zdalnej 
istnieje od ponad roku. 40% zadeklarowało, 
że taki tryb pracy jest w ich firmie nowością.  
I ponownie, 6% zadeklarowało, że w ogóle 
nie pracuje zdalnie, a 5%, że w ten sposób  
realizuje swoje obowiązki krócej, niż rok.
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Na początku naszego raportu pisaliśmy o tym,  
że dziś definicja pracy zdalnej zmienia się 
i powinna obejmować różne perspektywy. 
Bardzo ciekawe wnioski można wysnuć  
z odpowiedzi naszych respondentów dotyczą-
cych tego, czym dla nich jest praca zdalna.
W pytaniu o jej ważność zastosowaliśmy 
skalę 6-cio stopniową, gdzie zero oznaczało: 
nie jest ważna, a pięć, że praca zdalna jest 
bardzo ważna. Zdecydowana większość 
(54%) zaznaczyła wybór: bardzo ważna. 
Praca zdalna jest ważna na cztery dla 17% 
ankietowanych.  Oznacza to, że 71% pytanych 
docenia tę formę wykonywania swoich zadań. 
Za w ogóle nieważną lub mało ważną uznało 

ją w sumie tylko 7% ankietowanych (4% wy-
boru oceny zero, 3% wyboru oceny jeden). 
Ważność pracy na dwa oceniło 8% ankie-
towanych, na trzy 14%.
Co dziesiąty uczestnik badania (10%) uważa, 
że nie jest przygotowany do pracy z domu. 
Prawie tyle samo osób (11%) odpowiedziało, 
że zespołowi brakuje do tego kompetencji.  
Nieco więcej (18%) stwierdziło, że zespół 
jest gotowy do pracy zdalnej, ale brakuje mu  
rozwiązań technologicznych.
Najwięcej, bo aż 61% ankietowanych uznało, 
że jest bardzo dobrze przygotowanych  
do pracy zdalnej. 

ZDANIEM FBI 
Z tych danych wynika, że pracodawcy będą 
musieli zainwestować w nowe kompetencje  
pracowników. Więcej, niż co piąty uczestnik 
badania nie ma kompetencji lub nie jest przy-
gotowany do pracy zdalnej. Prawie jednej 
piątej (18%) brakuje rozwiązań technicznych. 
To pracodawcy muszą zaspokoić ten deficyt.

CZY FIRMY I PRACOWNICY  
są gotowi na pracę zdalną?
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“Dla mnie najważniejsze 
we wdrażaniu pracy 
zdalnej, jest zabezpie- 
czenie kwestii procesów.
Kasia Tatomir-Rebeś,  
Monterail 
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Aż trzy czwarte (75%) zgodziło się  
ze stwierdzeniem, że po zakończeniu 
pandemii praca zdalna powinna być 
łączona z pracą biurową. 12% uznało,  
że mogłaby być główną formą świadczenia 
pracy. Tylko 6% uznało, że remote work  
powinien zastąpić pracę w trybie biurowym.  
7% nie ma zdania na ten temat. 

Ogromna dysproporcja między zwolennikami 
łączenia pracy zdalnej z biurową, a zwo-  
lennikami tylko pracy biurowej (6%) nie 
pozostawia wątpliwości interpretacyjnych. 
Po ustaniu pandemii firmy, które zdecydu-
ją się kontynuować pracę zdalną, powinny 
zapewnić możliwość pracy także z biura. 
Zdecydowana większość, bo aż 71% 
badanych twierdzi, że praca zdalna przynosi 
korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom. 
12% uznało, że przynosi korzyści (tylko) 
dla firmy, a 9%, że (tylko) dla pracowników. 
8% ankietowanych odpowiedziało, że nie 
przynosi żadnych korzyści. 
Ponownie zdecydowana większość (68%) 
uczestników badania zgodziła się ze stwier- 
dzeniem, że po zakończeniu pandemii wzro- 
śnie zainteresowanie pracą zdalną zarówno 
wśród pracowników jak i pracodawców. 15% 
uważa, że pracownicy będą chcieli wrócić 
do starych rozwiązań, a 13%, że zaintereso-
wanie pracą zdalną wzrośnie tylko wśród 
pracowników. Ciekawostką jest to, że tylko 
4% zgodziło się, że wzrośnie zainteresowanie 
pracą zdalną tylko wśród pracodawców.

ZDANIEM FBI 
Mimo nagłego i wymuszonego nadzwyczajnymi  
okolicznościami przejścia na pracę zdalną, pol- 
skie firmy i instytucje dobrze poradziły sobie z tym  
wyzwaniem, a Polacy doceniają taki sposób  
funkcjonowania. Jesteśmy do niej dobrze przygo- 
towani, przynosi korzyści zarówno pracownikom 
jaki i pracodawcom. Po wygaszeniu obostrzeń 
związanych z pandemią, u obu stron wzrośnie 
zainteresowanie pracą zdalną. Ale będzie łączo-
na z pracą w biurze. Warto jednak pamiętać,  
że w czasie epidemii firmy działają jak partyzant- 
ka, a satysfakcję sprawia sam fakt, że firma  
funkcjonuje. W przyszłości konieczne będzie jej 
uregulowanie i poprawa wydajności.

W kolejnym pytaniu sprawdzaliśmy jakie są 
największe wyzwania pracy zdalnej. Było to 
pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. 
Najwięcej osób (57%) wskazało, że jest nim 
podtrzymanie ducha zespołu, komunikac-
ja i relacje. Dla połowy (50%) wyzwaniem jest 
organizacja czasu pracy, dla 31% produkty-
wność, więcej, niż co czwarta osoba (27%) 
wskazywała motywowanie pracowników. 
Procedury firmowe okazały się poważnym wy-
zwaniem dla 21%, a dobór narzędzi do pracy 
zdalnej to wyzwanie dla co piątego uczestnika 
badania (20%).
Ciekawie wygląda zestawienie wyzwań, jakie  
wiążą się z pracą zdalną, z problemami z nią  
związanymi. Tu także istniała możliwość wie- 
lokrotnego wyboru. W tym punkcie żaden 
z możliwych wyborów nie zdobył wyraźnej 
większości odpowiedzi. 
36% ankietowanych uznało, że największym 
problemem w pracy zdalnej jest brak kon-
troli nad czasem pracy. Warto odnotować,  
że uznało tak 116 badanych, w tym gronie byli 
więc zarówno pracownicy jak i pracodawcy, 
podwładni i szefowie. Niemal tyle samo osób 
(35%) wskazało na jakość połączeń z inter-
netem (niski transfer, zrywane połączenia 
itd.). Dla niemal co czwartego (24%) pro- 
blemem była niemożność skonsultowania 
się ze współpracownikami. Dla 15% proble-
mem jest poczucie braku nadzoru nad pracą 
podległego zespołu. Niemal tyle samo uczes- 
tników badania wskazało dokładnie na ten 
sam problem ale z przeciwnej perspektywy. 
14% ankietowanych zaznaczyło pole wyboru: 
poczucie braku nadzoru nad wykonywanymi 
przeze mnie zadaniami.
Można założyć, że szefowie i podwładni 
zgadzają się w kwestii potrzeby nadzoru nad 
pracą.
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MYŚLĘ, ŻE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PANDEMII PRACA ZDALNA:

Dla 14% problemem pracy zdalnej jest 
brak narzędzi do pracy on-line. 10% ankie-
towanych wybrało pole: inna odpowiedź. 
Gdyby Twoja firma zdecydowała się na wpro- 
wadzenie możliwości pracy zdalnej na stałe, 
co Twoim zdaniem należałoby usprawnić? 
Przede wszystkim komunikację wewnętrzną, 
bo ta on-line generuje dużo nieporozumień. 
Takiego zdania jest ponad połowa (51%) 
pytanych. Ponad jedna trzecia (35%) wska-
zała jakość łączy internetowych, nieco mniej 
(26%) narzędzia software’owe, tyle samo 
(26%) nadzór nad wykonywanymi zadaniami. 
Inną odpowiedź zaznaczyło 6%. W tym punk-
cie także istniała możliwość wielokrotnego 
wyboru.

ZDANIEM FBI
Wyniki jasno pokazują: w pracy zdalnej 
mamy problem z komunikacją wewnętrzną. 
To jeden z głównych wniosków, jaki płynie  
z naszego raportu i jedno z największych wy-
zwań dla biznesu. Komunikacja pozbawiona 
płaszczyzny niewerbalnej (mimika, postawa, 
gestykulacja, ton głosu) generuje dużo więcej 
zniekształceń interpretacyjnych (“co ma na myśli, 
pisząc do mnie, że…”), emocjonalnych (“chyba 
mnie nie lubi…”) oraz - co oczywiste - percepcy-
jnych (niska jakość techniczna rozmów poprzez 
narzędzia on-line). W zakresie zniekształceń 
interpretacyjnych i emocjonalnych warto zain-
westować w szkolenia z zakresu efektywnej 
komunikacji wewnętrznej. Poprawienie jakości 
technicznej komunikacji on-line leży po stronie 
osób odpowiedzialnych za dział IT w firmie.
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Ku naszemu zaskoczeniu, 61% ankie-
towanych wskazało na mieszany tryb pracy 
przed pandemią. Nie oznacza to jednak,  
że polskie firmy były w pełni przygotowane 
na pracę zdalną. 24% badanych wskazało na re- 
organizację swojego trybu pracy i potrzebę 
przejścia do on-line. 
Pozostała część respondentów wskazała, 
że dla nich nic się nie zmieniło bo albo pra-
cowali w 100% zdalnie, albo dalej pracowali 
w siedzibie pracodawcy. Dla nas interesują-
ca pod kątem badawczym, była owa jedna 
czwarta, czyli osoby, dla których konieczna 
była reorganizacja trybu pracy. 
W kolejnym punkcie pytaliśmy o konieczność 
i wielkość wprowadzonych zmian w organi- 
zacji. Te wyniki tylko potwierdziły poprzednie 
wnioski. 
11% ankietowanych wskazało na koniecz-
ność przeprowadzenia zmian graniczących  
z rewolucją. 18% ankietowanych zwraca z kolei 
uwagę na brak możliwości wprowadzania ja-
kichkolwiek zmian.
Jeśli spojrzymy na korelację z odpowiedziami 
z poprzedniego pytania, możemy postawić  
tezę, że managerowie niektórych firm byli 
gotowi na wdrożenie pracy zdalnej lub 
nieświadomie posiadali narzędzia umożli-
wiające taki tryb pracy, ale nie wykorzystywali 
ich wcześniej. 
Dodatkowe światło na poparcie tezy o zarad-
nych managerach rzuca pytanie o infrastrukturę 

kanałów sprzedaży. 1 oznaczał  sprzedaż 
metodami tradycyjnymi, 5 sprzedaż on-line. 
Uzyskaliśmy średni wynik  3.4, który świadczy 
o delikatnym przesunięciu procesu sprzedaży 
i obsługi klienta w kierunku on-line. 
Ciekawsze jednak jest spojrzenie na szcze-
gółowe dane. 28% badanych stwierdziło,  
że ich firma sprzedaje lub świadczy usługi  
tylko w trybie on-line. Niewiele mniej, bo 27% 
nie było w stanie wskazać, który kanał jest 
ważniejszy, a na trzecim miejscu, z wynikiem  
21% uplasowała się odpowiedź 4 - czyli raczej  
kanał on-line, ale z pewnymi cechami sprze- 
daży/obsługi tradycyjnej.

Zdaniem FBI:
Bez wątpienia impakt związany z transferem 
gospodarki do świata cyfrowego będzie kształ- 
tował ją także w kolejnych latach. W tym sensie 
wśród ścisłych rekomendacji Future Business  
Institute znajduje się dygitalizacja i automa- 
tyzacja procesów sprzedaży. 

Trzeba odnotować, że postępująca cyfryzacja  
w pozyskiwaniu klientów trwa od dłuższego  
czasu i wynika ze zmiany przyzwyczajeń 
społecznych, oraz postępu technologicznego. 
W Polsce kanały sprzedaży on-line cieszą się 
dużym zaufaniem społecznym, co potwier- 
dzają liczne badania.
Smartfony i media społecznościowe sprawiły, 
że coraz częściej proces zakupowy miesza się  
między światem fizycznym a cyfrowym. 
W tym sensie procesy ROPO, czyli wyszukiwanie 
produktów i usług on-line, ale robienie zakupu 
w sklepie stacjonarnym, lub odwrócone ROPO, 
czyli obejrzenie albo przymierzenie produktu  
w sklepie stacjonarnym, ale zakup w internecie 
w lepszej cenie, przestają mieć znaczenie.
Naszym zdaniem pandemia koronawirusa tylko 
przyspieszyła proces, który obserwowaliśmy 
od dawna: adaptacji społeczeństwa do życia 
w scyfryzowanym świecie. Ta transformacja  
nastąpiłaby niezależnie od nadzwyczajnych 
wydarzeń ostatnich miesięcy, tyle, że byłaby 
bardziej rozciągnięta w czasie.

techniczną. 49% badanych twierdzi, że zaplecze  
techniczne w ich firmie jest dobrze przygotowane  
do pracy zdalnej i nie wymaga modyfikacji. 
Ten wynik oznacza, że taką opinię wyrażali 
zarówno managerowie, jak i specjaliści i pra-
cownicy spoza kadry zarządzającej. 
Na potrzebę poprawy infrastruktury do 
działalności operacyjnej wskazuje 35% re- 
spondentów. 17% zwraca uwagę na potrzebę 
pracy nad ulepszeniem narzędzi do komunika- 
cji wewnętrznej, a 14% deklaruje konieczność 
wprowadzenia zmian fundamentalnych, bo 
dostępne narzędzia uniemożliwiają im pracę 
w ogóle. 

ZDANIEM FBI:
Te dane powinny niepokoić właścicieli firm  
i kadrę zarządzającą. Rekomendujemy audyt 
dotyczący skuteczności dostępnych narzędzi  
i ich wykorzystania oraz - ponownie - opracowa- 
nie od nowa i wdrożenie zasad komunikacji 
wewnętrznej, po której warto przeprowadzić 
szkolenia dla zespołów.

CYFRYZACJA SPRZEDAŻY I OBSŁUGA KLIENTA 
Wchodząc w temat “cyfryzacji” przedsiębiorstw, 
zbadaliśmy również proces pozyskiwania klien- 
tów. Poprosiliśmy, aby badani określili,  
na ile ich organizacja w czasie stanu epidemii 
pozyskiwała klientów kanałami cyfrowymi,  
a na ile tradycyjnymi. Poprosiliśmy o wybór  
na skali od 1 do 5 znaczenia cyfrowych 

CZY PRACA ZDALNA  
to rewolucja?
Jak Firmy pracowały przed pandemią i czy praca w trybie zdalnym jest dla nas,  
jako społeczeństwa, nowością?
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A JAK SPRZEDAJEMY?
Uczestników naszego badania poprosiliśmy 
o wskazanie, jak sprzedają on-line, i jaki jest 
główny kanał pozyskiwania lub generowania 
leadów w rozumieniu biznesowym (genero- 
wanie zainteresowania lub zapytań o oferty 
produktów i usług). Odpowiedzi nie zaskakują. 
Aż 64% zaznaczyło pole “Inne”. 34% wskazało 
na portal Facebook jako główny kanał pozy- 
skiwania klientów, a po dodaniu Instagrama 
(11%) daje to platformom społecznościowym 
Marka Zuckerberga pozycję absolutnego lidera  
w kanałach sprzedaży. 20% wskazało na plat-
formę LinkedIn, tylko 17% na GoogleAds. 
Sprzedaż poprzez organizację eventów, we-
binarów itp. powiązaną ze sprzedażą biletów/
zapisów poprzez portale eventowe wskazało 
6% badanych.

WYBIERZ, W JAKI SPOSÓB TWOJA FIRMA SPRZEDAJE USŁUGI LUB POZYSKUJE NOWYCH KLIENTÓW ON-LINE?

“Z ciekawością  
obserwowaliśmy 
również większą  
skłonność klientów  
do kontaktów bizne-
sowych. Zdecydowanie 
zwiększyła się nam ilość 
rozmów i spotkań,  
a lejek napuchł  
leadami.” 
Jacek Dymkowski,  
AdRino DigitALL  

WIĘCEJ NA STRONIE 22

CO OZNACZA DWIE TRZECIE “INNYCH”?
Albo za tym wyborem kryje się kanał, który nie 
znalazł się w naszych pytaniach (np. mailing 
tradycyjny), albo ankietowani nie potrafili 
określić, w jaki sposób ich organizacje pozy- 
skują nowych klientów. Innym możliwym 
wytłumaczeniem jest wykorzystywanie przez 
organizacje, których pracownicy wzięli udział  
w ankiecie, obszernego media-mixu, czyli  
łączenia różnych kanałów jednocześnie na tak 
szeroką skalę, że uniemożliwia ona wybranie 
jednej odpowiedzi. Trzecia ewentualność,  
to brak wiedzy o narzędziach marketingu 
internetowego. Tą odpowiedź sugerowałyby 
odpowiedzi na kolejne pytania. Warto pa-
miętać, że uczestnicy badania reprezentowali 
różne branże, w tym np. edukację. Nauczy-
ciele nie muszą się znać na sprzedaży on-line.
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ŻYCIE po epidemii
Skoro praca zdalna tak bardzo wpłynęła na cyfryzację procesów w organizacjach, 
interesujące dla nas było także to, jak pracownicy postrzegają jej przyszłość. Czy widzą 
związane z nią plusy? Jakich zmian oczekują?

42% badanych zadeklarowało, że jest zain- 
teresowanych utrzymaniem pracy zdalnej,  
ale z zachowaniem pewnych reguł. Te osoby  
nie chcą, aby współpracownik sam decydował, 
kiedy pracuje zdalnie. Warto odnotować,  
że na brak dowolności w wyborze sposobu pracy, 
zwracali uwagę zarówno managerowie i osoby 
na kierowniczych stanowiskach, jak i specjaliści.  
28% ankietowanych uznało, że decyzja w tej 
sprawie powinna należeć do pracownika. 
19% nie chce żadnej zmiany i jest im dobrze 
tak, jak jest. 3% badanych chce wprowadze-
nia pracy zdalnej dla wszystkich i również 3% 
domaga się, aby wszyscy pracowali z biura 
jak najwięcej. To bardzo mały odsetek. Pozo- 
stali nie mają zdania w tym obszarze. 

Zdaniem FBI:
Z dwóch ostatnich wyników płynie bardzo 
jasny wniosek: nie chcemy już pracować tylko 
w biurze. Ale nie chcemy też pracować tylko  
w trybie zdalnym. Jako istoty społeczne cenimy 
sobie wartość społeczną i socjalizacyjną pracy.

35% nie widzi żadnych zagrożeń związanych  
z pracą zdalną. Ich zdaniem firma nie ucier-
piałaby wprowadzając ją na stałe, bo nic by się 
nie zmieniło. Tylko 21% uznało wprowadzenie 
stałej pracy zdalnej za korzystną z perspektywy 
organizacji i swojej własnej. 
Prawie połowa ankietowanych widzi zagroże-
nia, których waga układa się następująco: 
20% wskazuje na problemy z zachowaniem 
codziennej działalności operacyjnej; 15% 
zaznacza, że ich zdaniem kultura organizacji 
zmieniłaby się na niekorzyść; 5% jednoznacznie 
twierdzi, że ich firma przestałaby sprzedawać.
Osoby nie mające zdania w tym zakresie 
stanowią raptem 4% wszystkich badanych.

ZDANIEM FBI:
Oprócz konieczności przemodelowania komu-
nikacji wewnętrznej i szkoleń w tym obszarze, 
warto rozważyć także rozwój kompetencji z ko-
munikacji sprzedażowej pod kątem sprzedaży 
on-line. Problemy z komunikacją we wszyst-
kich tych obszarach przełoży się bowiem na 
pewno na problemy ze sprzedażą. Niski udział 
LinkedIna i platform eventowych we wskaza-
niach kanałów sprzedaży on-line oznacza,  
że w Polsce nie wykorzystuje się pełnego po-
tencjału social sellingu, lub w ogóle sprzedaży 
z wykorzystaniem tylko kanałów on-line. 

DODATKOWE REGULACJE
Badaliśmy także czy w związku z wprowa- 
dzeniem pracy zdalnej firmy wprowadziły  
dodatkowe regulacje. 40% uczestników 
badania stwierdziło, że ich firma wprowadziła 
dodatkowe regulacje związane z pracą zdalną. 
50% badanych stwierdziło, że tak się nie stało. 
Większość regulacji dotyczy zapewne godzin 
pracy, a w szczególności ich rejestrowania, 
a także kwestii związanych ze spotkaniami. 
Nie da się wyznaczyć spotkania zespołu we 
wtorek na godzinę 09:00 w sali X. Trzeba 
określić sposób komunikacji, czy „zdzwania- 
my się”, korzystamy ze skype’a, czy zoom’a? 
To wszystko wymaga spisania i dookreślenia 
w wewnętrznych regulaminach.
Dlaczego prawie połowa badanych twier-  
dzi, że w ich firmach nie wprowadzono  
takich zasad? Przyczyny mogą być różne, 
jak chociażby to, że kierownictwo uznało,  
iż praca zdalna nie różni się od pracy wykony-
wanej dotychczas. Inna możliwość jest taka,  
że w sytuacji kryzysowej, zarządy firm uznały, 
że teraz trzeba się skupić na gaszeniu pożaru. 
Potem przyjdzie czas na analizę i regulacje.  
10% zadeklarowało, że nie wie, czy w ich  
firmach wprowadzono takie regulacje.
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CZY TWOJA FIRMA WPROWA- 
DZIŁA DODATKOWE REGULACJE 
ZWIĄZANE Z PRACĄ ZDALNĄ?

KULTURA ORGANIZACYJNA
Kolejną kwestią, którą badaliśmy jest kultu-
ra organizacyjna. Chcieliśmy się przekonać 
czy w związku z pracą zdalną, powinna ona  
ulec zmianie. 
Tu głosy podzieliły się niemal po połowie. 38% 
badanych nie widzi potrzeby takiej zmiany, 40% 
twierdzi, że kultura organizacyjna w ich miej-
scach pracy powinna się zmienić. Tymczasem 
wiele dotychczasowych rozwiązań się po prostu 
nie sprawdzi. 
Ciekawe jest to, że prawie jedna czwarta 
(22%) nie ma zdania w tym temacie. Być może 
zbyt krótko pracujemy w trybie zdalnym,  
aby wypracować jednoznaczne stanowisko.

ZDANIEM FBI:
Praca w trybie on-line wymaga w zasadzie  
zbudowania na nowo albo radykalnego przero-
bienia wszystkich wewnętrznych regulaminów. 
Jak rozliczać czas pracy, jak zapewnić pouf-
ność danych wrażliwych, z których pracownicy 
korzystają w swoich domach, jak zapobiec wy-
ciekowi poufnych informacji? Rekomendujemy 
pilne spisanie i dookreślenie wewnętrznych 
regulaminów. Brak takich regulacji może 
oznaczać poważne kłopoty prawne. 
Doprecyzowanie zasad komunikacji, bądź 
ich wprowadzenie, tam gdzie nie zostały 
określone zmniejszyłoby stan niepewności, 
a co za tym idzie przełożyło się na wydajność 
pracowników. Jest to tym istotniejsze, że duża 
część respondentów chce poważnej zmiany 
kultury organizacyjnej w ich firmie. Ci którzy 
tego nie dostrzegają być może nie mają świa- 
domości, że przykładowo swoimi telefonami 
przez cały dzień, destabilizują pracę innych.
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PODSUMOWANIE
Praca zdalna dobrze się przyjęła, mimo niezwykłych okoliczności jej wprowadzenia.  
Polskie firmy, instytucje, administracja i edukacja dobrze poradziły sobie z wprowadzeniem 
jej w ekspresowym tempie i w ekstraordynaryjny sposób. 

Ale działanie większości firm przypomina 
starą sowiecką metodę wywiadowczą roz- 
poznania w boju. Nie było czasu na przy-
gotowanie się do trybu remote. A ponieważ 
uchodzimy za społeczeństwo, które świetnie 
radzi sobie w improwizacji, przeszliśmy tą 
pierwszą próbę z sukcesem. I polubiliśmy 
nową rzeczywistość. Niestety, na dłuższą 
metę to nie wystarczy. Aby praca zdalna 
zwiększyła wydajność pracowników, nie ge- 
nerowała konfliktów wewnętrznych, wymaga 
pilnego uregulowania i szeregu rewolucyj- 
nych zmian.
Na pierwszy plan wysuwają się: potrzeba pil-
nego stworzenia od nowa i wdrożenia strategii  
komunikacji wewnętrznej, komunikacji sprze- 
daży, organizacji pracy oraz stworzenia regulacji 
prawnych do usankcjonowania pracy zdalnej.
W dalszej kolejności, choć bardzo istotne 

jest wdrożenie skutecznych narzędzi soft-
ware’owych oraz przeszkolenie zespołów  
z ich właściwego i efektywnego stosowania. 
No i poprawa techniczna łączy internetowych.
Warto odnotować, że brakuje nam kontaktu, 
poczucia ducha zespołu i rozmowy twarzą  
w twarz. Dlatego najbardziej optymalne wyda-
je się łączenie pracy zdalnej z pracą biurową. 
Także z tego powodu, że tęsknimy za poga-
duszkami przy automacie z kawą ale też za 
szybką konsultacją z koleżanką z biurka obok.
Wracającym i dość znaczącym wątkiem jest 
nadzór nad wykonywaną pracą i to zarówno 
z perspektywy szefa, jak i pracownika.  
To obszar który chcielibyśmy usprawnić. Z jed-
nej strony pracownicy mogą czuć, że wykonują 
zadania w ponadwymiarowym czasie pracy 
(dostają zlecenia także wieczorami), z drugiej 
sami nie wiedzą, jak zarządzać swoim czasem 

pracy. Nie wiemy, jak przeliczać przerwę  
na pomoc dziecku w zadaniu z matematyki. 
Z kolei pracodawcy nie ufają zaangażowa- 
niu pracowników i należytym wykonywaniu 
obowiązków. I jedna i druga strona zauważa 
(niewielki odsetek), że nadzór nad pracą 
mógłby być większy.
Kolejnym zauważalnym zjawiskiem, które, nie tyle 
ujawniło nasze badanie, co uwypukliły oko-
liczności, są szeroko rozumiane problemy 
technologiczne. Tam gdzie dał radę człowiek 
i szybko dostosował się do narzuconych, 
nowych warunków i rzeczywistości, nie po-
radzili sobie dostawcy usług internetowych. 
Zawodzi sprzęt i słaba jest jakość łączy.

11 OSÓB
3%

WPROWADZIĆ PRACĘ 
ZDALNĄ NA STAŁE 
DLA WSZYSTKICH
PRACOWNIKÓW

61 OSÓB
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NIE ZMIENIAĆ
WCZEŚNIEJSZEJ 

POLITYKI DOTYCZĄCEJ
SPOSOBU PRACY

ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ
PRACY ZDALNEJ, 

ALE NIE WPROWADZAĆ
PEŁNEJ DOWOLNOŚCI
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42%

11 OSÓB
3%

ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ PRACY 
ZDALNEJ, WSZYSCY 

POWINNI PRACOWAĆ 
Z BIURA MOŻLIWIE 

JAK NAJWIĘCEJ

11 OSÓB
3%

INNA ODPOWIEDŹ

WPROWADZIĆ ABSOLUTNĄ 
DOWOLNOŚĆ W KONTEKŚCIE 

SPOSOBU PRACY (KAŻDY 
MOŻE PRACOWAĆ ZDALNIE, 

KIEDY TYLKO CHCE)

91 OSÓB
28%

CO POWINNA ZROBIĆ TWOJA FIRMA W KONTEKŚCIE PRACY ZDALNEJ PO USTANIU EPIDEMII?
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ELASTYCZNOŚĆ, KOMUNIKACJA,  
EFEKTYWNOŚĆ, REGULACJA  
i Kodeks Pracy do śmietnika
dr hab. Tomasz Rostkowski, profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Sondaż Future Business Institute ukazuje 
bardzo cenne informacje na temat zmiany,  
jaką w trybie kryzysowym musiały wprowadzić 
polskie firmy. Małą próbę rekompensuje szyb- 
kość wniosków, a w obecnej sytuacji firmy 
muszą działać już, natychmiast. Choć w wielu  
przypadkach „natychmiast” to dla wielu biz-
nesów „zbyt późno”. Jest to zatem cenny raport 
dla biznesu.
Pierwszą ważną informacją jest to, że aż 75%  
ankietowanych wskazało, iż praca zdalna  
powinna być łączona z pracą w trybie biuro- 
wym. Podobnie wielka grupa osób deklaruje, 
że przynosi ona korzyści zarówno firmie jak  
i pracownikom. Dodajmy do tego jeszcze 
dużą liczbę wskazań, że niezależnie od tego, 
co się będzie działo z epidemią, zaintereso-
wanie tym modelem pracy będzie rosło.
Wymuszona zmiana będzie zatem korzystną 
zmianą stałą dla biznesu, a być może także 
dla sektora publicznego co mogłoby ułatwić 
również działanie biznesu.
Te trzy zestawione ze sobą informacje opisu-
ją nową normalność biznesową. To bardzo 
cenne. 

Ponieważ ludzie bardzo 
często zadają pytanie: 
kiedy wrócimy do nor-
malności? Jeśli „normal-
nością” nazwiemy stan  
z przed epidemii, to od-
powiedź brzmi – nigdy! 
Badania Future Business 
Institute w stanowczy 
sposób to demonstrują.

Mamy zupełnie nową rzeczywistość. W tej starej, 
większość ludzi pracowała w biurze, od 8.00 – 
9:00 do 16.00 – 17:00. W nowej rzeczywistości 
już nie. Pracownicy są w różnych miejscach, 
między innymi w biurze. Nie spotykają się  
w sali konferencyjnej, tylko poprzez komu-
nikatory, do których dołączają z m.in. z domu.
Co to oznacza? Że cały świat pracy musi 
być wymyślony na nowo. Dróg do tego jest 

wiele. Na pewno nowa rzeczywistość jeszcze 
wyraźniej pokazuje, że obecny kodeks pra-
cy nadaje się już tylko do śmieci. Powstał 
w latach siedemdziesiątych i był zaprojek-
towany na potrzeby firm, które produkowały 
na taśmie wystandaryzowane produkty.  
To kompletnie nie pasuje do cyfrowej rzeczy-
wistości. Ile dzisiaj jest firm, które tworzą coś 
na taśmie produkcyjnej przy pomocy setek 
pracowników siedzących lub stojących obok 
siebie? Ile spośród tego rodzaju prac zostanie 
wkrótce zautomatyzowanych? Rozwiązanie  
niegdyś powszechne obecnie jest przesta-
rzałe i może być skutecznie wykorzystane 
przez maleńki odsetek przedsiębiorstw.

PO PIERWSZE ELASTYCZNOŚĆ
Jednym z najważniejszych wniosków, jakie płyną 
z tego raportu jest konieczność zorientowa- 
nia się firm na jak największą elastyczność. 
Pracownicy muszą mieć świadomość,  
że niektóre zadania łatwiej jest wykonać zdal-
nie, a inne trudniej. Tam, gdzie jest łatwiej, 
oczywistym jest, że pracodawcy będą iść  
w kierunku oszczędności. Pracown-
icy muszą być na to przygotowani. Z 
drugiej strony elastycznością muszą 
wykazać się pracodawcy. 
Sytuacja epidemii pokazała, w jak 
różnym trybie funkcjonują ludzie. 
Część to „skowronki”. Ale spora 
część to „sowy”. „Sowy” dużo wy-
dajniej pracują wieczorem i w nocy. 
Tymczasem wszyscy byliśmy całe ży-
cie uczeni, że musimy funkcjonować  
w tym samym, dziennym trybie. Do 
szkoły musieliśmy iść na ósmą. Dla 
części osób to jest połowa dnia, ale dla 
innej części nieludzka godzina. 
Praca zdalna umożliwia bardzo dobre 
dopasowanie się do własnego zegara bi-
ologicznego. Ale to wymaga elastyczności 
zarówno ze strony pracowników jak i 
pracodawców. 
Elastyczności będzie także wy-
magało łączenie pracy zdalnej 
z pracą z biura, co przewiduje 
większość respondentów. Nie 
ma tu i nie będzie jednakowe-
go dla wszystkich modelu. 

Jednym wystarczy praca z biura raz w tygod-
niu albo raz na dwa tygodnie, innym będzie 
potrzebne łączenie obu modeli pół na pół, a 
jeszcze inni będą musieli więcej dni przepra-
cować w biurze.
Taka elastyczność wymaga ustaleń między 
pracodawcami a pracownikami. A te trze-
ba dopiero wypracować. W czasie epidemii 
firmy działały zdalnie, bo nie miały wyjścia. 
To był przymus. Część się cieszyła, że jest  
w domu. Ale część tęskniła za wyjściem do 
biura. I narzekała. Bo w domu niektóre osoby 
nie mogą się skoncentrować efektywna praca 
jest trudna bez odpowiedniego wyposażenia, 
komfortowego miejsca do pracy, ale za to  
z małym Stasiem obok, który jest w wirtualnej 
szkole przez Teams’y. 
Kiedy już firmy wypracują rozwiązania, na ich 
podstawie i doświadczeniu trzeba będzie  
od nowa stworzyć kodeks pracy.
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ROZPOZNANIE BOJEM
Jedna z koleżanek ponad 10 lat temu zrezy-
gnowała z pisania doktoratu o telepracy. 
Dlaczego? Bo była głęboko przekonana,  
że to świetne rozwiązanie, ale wywołuje ogrom-
ny opór pracodawców. Bardzo wielu z nich 
wyobrażało sobie, że zawsze muszą przy-
glądać się pracownikom by uzyskać efekty. 
Oczywiście, nie we wszystkich branżach 
tak było. W niektórych praca zdalna funk- 
cjonowała w znacznym zakresie już od dawna  
np. w IT. Dla specjalistów tej branży już 
wcześniej był to często warunek zatrudnienia.  
Z badań SGH, jeszcze z przed pandemii 
wynika, że wysoce wykwalifikowani infor-
matycy nie pytali czy w danej firmie istnieje 
możliwość pracy zdalnej, ale raczej w jakim 
zakresie można w ten sposób pracować.
Ciągle jednak dominowało poczucie, że pra- 
cownik musi koniecznie przychodzić do biura.  
Szczególnie wyraźnie było to widać w obsza- 
rach księgowości czy kadr. Rok temu 
zmienił się kodeks pracy, dzięki czemu całą  
dokumentację można posiadać w wersji elek- 
tronicznej. Ale w tych płacach i kadrach nadal  
istniało rozpowszechnione, archaiczne 
poczucie konieczności pilnowania doku-
mentów osobiście. W czasie kwarantanny 
wyraźnie widać jak wiele korzyści odnieśli ci,  
którzy wcześniej wdrożyli e-teczki pracowni- 
cze i zintegrowane, elektroniczne systemy 
zarządzania pracownikami.  
Zapewne w jakiejś części jest to skutkiem wciąż 
obowiązującego w Polsce, pruskiego modelu  
edukacji, który został wprowadzony po to,  
by wychować karnego robotnika, karnego 
żołnierza i karnego urzędnika, który nie zadaje 
pytań, tylko wykonuje polecenia. I którego oczy-
wiście trzeba pilnować, bo bez pilnowania nie 
jest wystarczająco „karny”. 
To tylko dwa z zapewne wielu powodów,  
dla których jeszcze pod koniec 2019 roku praca 
zdalna była przez polskie firmy traktowana  
z ogromnym dystansem i pomimo dostępności 
niezbędnej infrastruktury technologicznej nie 
była wystarczająco efektywnie wykorzystywana. 
Dziś okazuje się, że te „nieakceptowalne” roz- 
wiązania Polacy po prostu wdrożyli. Mało 
tego, jak wynika z tego badania, wszystkim 
przynosi to korzyści. Na dodatek Polacy 
wdrożyli te rozwiązania w błyskawicznym 
tempie, skutecznie i są z nowej rzeczywistości 
bardzo zadowoleni.
Udało się to w stary, stalinowski  sposób, także 
lubiany przez Polaków tj. poprzez „rozpoznanie 
bojem”. Zostaliśmy postawieni w sytuacji bez 
wyjścia i nie oglądając się za siebie, ruszyliśmy 
do ataku. Jak się okazuje (także na podstawie 
raportu Future Business Institute) atak się po-
wiódł. Wrócę jeszcze do tej kwestii.

DUCH ZESPOŁU,  
ORGANIZACJA CZASU 
PRACY, PRODUKTYWNOŚĆ
Bardzo ciekawe wnioski płyną także z od-
powiedzi na pytanie, co jest największym 
wyzwaniem w pracy zdalnej? 57% ankie-
towanych wskazało podtrzymanie ducha 
zespołu. Czyli zespołowość. To jest bardzo 
trudne na odległość. To także argument za 
tym, by łączyć pracę zdalną z tradycyjną. 
Ludzie lubią poczuć, że są zespołem. Zdalne 
odczytywanie emocji, nastroju, komunikacja 
niewerbalna są bardzo trudne. Jest to także 
poważne wyzwanie komunikacyjne. Zresz-
tą komunikacja kryje się w tle wielu pytań w 
ankiecie Future Business Institute i do niej 
także jeszcze wrócę.
Bardzo ważne są również drugie i trzecie 
miejsce. 

Kolejnymi największymi 
wyzwaniami są bowiem 
organizacja czasu pracy  
i produktywność. 

To niezwykle cenne, że ludzie zwrócili na to 
uwagę. Bo to oznacza, że rozumieją, iż praca 
nie polega na odsiedzeniu określonej liczby 
godzin za biurkiem tylko, że musi być efekt-
ywna. Należy to interpretować w taki sposób, 
że potrzebna jest dobra organizacja pracy, po 
to, by osiągnąć większą produktywność.
W tym pytaniu 15% wskazuje, że największym 
problemem jest brak nadzoru nad czasem 
pracy podległego personelu. Przypuszczam, 
że ten odsetek stanowią przede wszystkim 
menedżerowie i właściciele (47% wszystkich 
ankietowanych to właśnie ta grupa). Czyli to 
kadra zarządzająca ma potrzebę patrzeć na 
pracujących pracowników. Jeśli firmy nie 
były przygotowane do pracy zdalnej, nie mają 
także wytworzonych mechanizmów kontro-
li takiej pracy a zatem obawy menedżerów 
będą słuszne aż do chwili wprowadzenia od-
powiednich rozwiązań. 

Brak kontroli nad czasem pracy jest także 
bardzo dużym wyzwaniem po stronie pra-
cownika (15%). Dopóki mi płacą „za godzinę” 
to efektywność nie jest moją największą troską. 
Są przecież tacy pracownicy, których praca 
polegała na „byciu w biurze” i wiele firm,  
a przede wszystkim instytucji publicznych 
tolerowało ten stan rzeczy. W czasie pracy 
zdalnej okazuje się, że w zasadzie ich praca 
nie przynosi żadnego konkretnego efektu. 
Nie da się już tego ukryć a zatem coś trzeba 
z tym zrobić.
Czyli ankietowani z jednej strony rozumieją, 
że produktywność w pracy zdalnej jest ważna.  
Są osoby, które pracują bardzo wydajnie  
i zrealizowanie dotychczasowych obowiąz-
ków zajmuje im cztery, a nie osiem godzin.  
Potem mają wolne. Ale z drugiej strony są oso-
by, które potrzebują na to samo dwanaście 
godzin. Jest tak z różnych przyczyn zarówno 
wynikających z braku kompetencji jak i z sytu-
acji rodzinnej. Przykładowo przerwie im jedno 
dziecko, które nie wie, jak wygląda romb, 
drugie dziecko zapyta co to są plechowce, 
a trzecie jeszcze o coś innego. Dodajmy  
do tego fakt, że ogromna część mieszkań  
w Polsce ma małą powierzchnię. Wszystko to 
generuje poważne ograniczenia. Dla takich 
osób potrzeba kontroli czasu pracy nabiera 
już zupełnie innego znaczenia i wykracza 
poza pracę zawodową. Wyzwaniem jest za-
tem efektywne łączenie różnych ról. Dzięki 
elastyczności i pracy zdalnej jest to możliwe. 
Dlatego sytuację obecnie należy traktować 
przede wszystkim jako wielką szansę.
Tu znowu w tle przewija nam się komunikacja 
jako poważne wyzwanie. To jest bardziej rodzaj 
meta- kompetencja, która bez wątpienia będzie 
wymagała przemyślenia. Mamy komunikację 
przywódczą, komunikację motywującą, per-
swazyjną. Mamy treść, gestykulację, ton głosu. 
Teraz komunikacja wymaga większej precyzji, 
ale zajmuje też więcej czasu.
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SZEFIE, wywaliło mnie  
z internetu

bę. Wszyscy oni muszą się spotkać w każdy 
poniedziałek, żeby omówić to, co mają do zro- 
bienia w danym tygodniu.
Menedżerowie i pracownicy muszą więc 
nauczyć się elastyczności oraz wypracować 
zupełnie inny model efektywnej komunikacji. 
Dołóżmy do tego także naturalną, ludzką  
potrzebę socjalizacji pracowników. Jak zas-
tąpić spotkanie przy automacie do kawy albo 
wspólny lunch? To jest bardzo potrzebne.  
W każdej firmie zespoły tworzą grupy osób 
o pasujących do siebie kompetencjach 
zawodowych. To integrowało zespoły. Mogło się  
zdarzyć tak, że w jednym pokoju pracował 
wielki fan Legii Warszawa i jeszcze większy fan 
zespołu z Poznania oraz dwóch fanów, dwóch 
różnych zespołów z Krakowa. W biurowych  
warunkach dochodziło do ich socjalizacji. 
Wcześniej czy później, mając na uwadze 
łączące ich kompetencje zawodowe, zaczy- 
nali rozmawiać o sukcesach drużyny narodowej. 
Czyli o czymś, co ich łączy. 

BIURO W KAWIARNI, KAWIARNIA  
W BIURZE, A W DOMU?
Ta potrzeba socjalizacji w warunkach pra-
cy zdalnej może być zastąpiona przez coś 
innego. Wraz z moim zespołem w SGH przy-
puszczaliśmy, że zastąpią ją kawiarnie. I tak 
się działało. Było bardzo dużo takich ka-
wiarni, do których ludzie przychodzili sobie 
popracować przy okazji spotkać się z kimś.  
Po drugiej stronie mieliśmy ultranowoczes- 
ne biura dużych firm, zwłaszcza biura firm  
z branży wysokich technologii, które komfortem  
i wyposażeniem przypominały kawiarnie. 
Generalizując, one od kawiarni różniły się tyl-
ko tym, że często były bardziej kawiarniane 
i miały lepszą kawę. Na dodatek za darmo. 
Podział na różne strefy, tu strefa cicha, tam 

głośna, tu leżanki, tam pufy albo fotele. Kawa 
do wyboru: specjalnie palona arabica, latte 
na sojowym… To wszystko w tych nowoczes- 
nych firmach było dostępne. To są warunki  
pracy, które miały imitować luz i radość  
i niekoniecznie kojarzyć się z pracą. Zresztą 
ciekawe jest to, że takie wspaniałe warunki 
zapewniały ostatnio częściej polskie firmy,  
a nie międzynarodowe koncerny.
W pracy zdalnej ludziom będzie tego 
brakować. Jeśli tak się stanie, zaczną an-
gażować się w swoje lokalne inicjatywy, 
jakieś stowarzyszenia mieszkańców, kluby 
zainteresowań etc. I to powinno niepokoić 
pracodawców. Jeśli bowiem nie zaproponu-
ją pracownikom odpowiedniej socjalizacji, 
w ramach zespołów z pracy, Ci poznajdują 
sobie tego typu aktywności na zewnątrz. A to 
może popsuć ducha zespołu, który jest taki 
ważny. Bo istnieje różnica między zespołem, 
a zbiorem ludzi do wykonania jakiejś rzeczy. 
W interesie firmy jest budować zespoły ludzi,  
bo zespoły ludzi nieprzypadkowych, tylko 
rozumiejących się nawzajem, inaczej pracu-
ją. W trybie zdalnym to jest na pewno duże 
wyzwanie. A do tego oczywiście znowu jest 
potrzebna komunikacja inna, niż menedże-
rowie do tej pory uprawiali. Ponieważ małe 
i średnie firmy mają taką charakterystykę,  
że tam właściciele mają najwięcej do powiedze-
nia. Taki zwykle mają model leadership’u. 
Właściciel zaleca wykonanie jakiejś pracy. 
Nawet jeśli mamy miłą atmosferę w firmie,  
to jednak szef decyduje. A to będzie trudne 
skoro z badania wynika, że komunikacja on-
line generuje wiele nieporozumień. 
Czyli mamy potrzebę większej elastyczności 
w zarządzaniu, ale nadal, nie mamy szansy 
na taką zespołowość, jaką tworzyliśmy do tej 
pory. Jeżeli dodamy do tego jeszcze brak 
socjalizacji w godzinach pracy, zrodzi się 
poważny problem dla managerów. Pracownicy,  
jak już zwracałem uwagę, raczej sobie po-
radzą. Zabraknie im elementu socjalizacyjnego  
w pracy, to przeniosą swoją indywidualną po-
trzebę w inny obszar.

Kolejnym poważnym problemem jest jakość 
połączeń internetowych. Sam, mimo, że miesz-
kam na Mokotowie w Warszawie, miewam  
kłopoty z internetem. Tym bardziej osoby 
mieszkające w domku pod lasem muszą 
liczyć się z tym, że ich będzie rozłączało, 
„wyrzucało” z systemu. Jeżeli tacy pracow- 
nicy rozmawiają z kolegą, problem nie jest 
duży. Gorzej, jeśli rozmawiają z klientem  
o milionowym kontrakcie.
Praca zdalna stawia zupełnie inne wymagania 
także menedżerom. Teraz muszą zarządzać 
zespołem, którego nie widzą. Z jednej strony 
muszą zadbać o ducha pracy (co jasno wynika 
z ankiety), a z drugiej strony ciągnie ich do kont- 
roli czasu pracy, czego robić skutecznie już nie  
mogą. Muszą nauczyć się kontrolować efekty 
pracy, terminowość i jakość jej wykonania. 
To wymaga od menedżerów przedefiniowania 
wszystkiego, czego się do tej pory uczyli i cze-
go uczyli swoje zespoły. Szefowie uczyli ludzi, 
że punktualność jest bardzo ważna. Może nie 
tak, jak czterdzieści lat temu. Ale nadal ważna. 
Uczyli ludzi, że jeśli chcą sobie zbudować wize- 
runek cennego, dobrego pracownika, lepiej, 
żeby byli w pracy „za pięć…”. Ważniejsza jest 
terminowość. 

Czyli: „nie musisz być  
punktualnie”, ale „skończ  
to w ustalonym terminie,  
a najlepiej przed terminem”. 
To dla wielu osób odwrócenie sytuacji o 180 
stopni. Niektóre zawody od dawna działają 
w takim trybie. Tak jest np. w mediach. Jest 
deadline i koniec. Nie ważne, o które zaczniesz 
wywiad, ważne, że ma być gotowy do opub-
likowania o siedemnastej.

PO DRUGIE KOMUNIKACJA
W badaniach Future Business Institute 51% 
respondentów mówi, że komunikację trze-
ba usprawnić. A moim zdaniem trzeba ją 
zbudować kompletnie na nowo, z uwzględ-
nieniem zupełnie innego standardu pracy.  
Co więcej, z uwzględnieniem takiego standar-
du pracy, że każdy w organizacji funkcjonuje 
nieco inaczej. Bo po epidemii Pani Lucyna 
będzie wolała przychodzić codziennie do biura,  
ale Pani Zdzisława woli pracować z domu.  
W biurze będzie pojawiała się raz na tydzień. 
Z kolei kolega Tomek będzie przychodził 
bardzo różnie, wtedy, kiedy ma taką potrze-

RESPONDENTÓW  
UWAŻA, ŻE KOMUNIKACJĘ
WEWNĘTRZNĄ TRZEBA 
USPRAWNIĆ
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Do tego dochodzą także wszystkie kwestie  
szczegółowe. Czyli teraz jest dobrze, wpraw-
dzie nie byliśmy przygotowani do tak nagłej 
zmiany, ale, że jesteśmy wirtuozami improwi- 
zacji, to gramy. Jeden stuka palcami po blacie,  
inny gra na grzebieniu i wychodzi coś na kształt  
orkiestry. Ale to prawie orkiestra. A chodzi o to,  
żeby teraz nauczyć się grać z nut, na prawdzi-
wych i profesjonalnych narzędziach, a więc 
nie tylko chodzi o wykorzystanie narzędzi IT, 
ale także dobrych rozwiązań organizacyjnych 
i dorobku wielu nauk od zarządzania i psy-
chologii po filozofię.
Nie umiemy tego robić, ale jeszcze tego nawet 
nie wiemy, bo działamy w trybie ekstraordy-
naryjnym. Co wyraźnie widać w badaniach FBI. 
W dalszej kolejności badania wskazują na kwe- 
stie związane z innowacyjnością. Według 
50% respondentów praca zdalna pobudza 
innowacyjność. Tymczasem to nie praca 
zdalna ją pobudza, tylko fakt, że trzeba było 
ją wdrożyć w krótkim czasie. Z badania wyni-
ka, że w firmach nie ma takiej świadomości. 
A to zupełnie inna i bardzo ważna perspek- 
tywa. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie. 
Musieliśmy wyjść ze strefy komfortu. Tym-
czasem innowacyjność w pracy dopiero 
za chwilę będzie wymagana. Cieszymy się,  
bo „rozpoznanie bojem” zadziałało. Spraw-
dziło się. Tylko, że to wcale nie oznacza,  
że jesteśmy tacy dobrzy w pracy zdalnej. 
To po prostu wróg okazał się słaby. I to 
nie było trudne. Bo firmom wystarczało  
„jakiekolwiek” uruchomienie pracy zdalnej.  

A w innowacyjności nie chodzi tylko o uru-
chomienie procesów w nowym środowisku.  
Chodzi o to, żeby w krótszym czasie, niż wcześ- 
niej, robić więcej, niż wcześniej. Nie po to się  
wdraża nowe technologie, żeby uzyskać taką 
samą efektywność, bo na to szkoda inżynie- 
rów, specjalistów i pieniędzy. Po to się je 
wdraża, żeby poprawić efektywność. Żeby 
ludzie to, co robili w dwanaście godzin za chwilę 
robili w osiem godzin, a dostawali pieniądze 
za dziesięć. 

Obecnie jesteśmy  
na takim etapie, że firmy 
są zadowolone, bo w ogóle 
udało im się zachować 
działalność. 

I pracodawcy i pracownicy. Ale - i to również 
widać w badaniu Future Business Institute - 
bezwzględnie trzeba zacząć pracować nad 
organizacją pracy. 
Posłużę się przykładem. Firmy są zadowo- 
lone, bo działają. Jakkolwiek, ale działają. 
Pracownicy też są zadowoleni, bo na razie się 
cieszą, że siedzą w swoim ulubionym fotelu, 
pracują z domu i jest fajnie. Ale przyjdzie 
wieczór, kiedy odkryją, że bardziej boli ich 
kręgosłup, bo domowy, ukochany fotel może 
jest wygodny przez godzinę, ale nie w ośmio-
godzinnej pracy. To zresztą wiąże się z kolejną 
badaną kwestią: regulacji i kultury pracy.

OD STUKANIA W BLAT  
do świetnie zgranej  
orkiestry

51RESPON- 
DENTÓW

WEDŁUG
PRACA ZDALNA 

POBUDZA  
INNOWACYJNOŚĆ
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PRACODAWCO, reguluj 
nową rzeczywistość!
Z ankiety wynika,  
że połowa firm nie wprowa- 
dziła żadnych dodatkowych 
regulacji związanych  
z pracą zdalną. Tak nie 
może być! Takie regulacje  
są niezbędne! Bez tego 
firmy pchają się  
w kłopoty. 
Przecież mają dane o klientach, a mamy 
RODO, trzeba przygotować mechanizmy 
zapobiegające wyciekowi danych, zmiany  
w regulaminach pracy i wynagradzania, wy-
miar czasu pracy, warunki świadczenia pracy  
w trybie zdalnym. Tego jest ogrom i nie wolno 
tego lekceważyć.
Gdyby BHP-owiec zobaczył, w jakich warun-
kach Ci ludzie pracują, zamknąłby firmę 
natychmiast. Większość osób jest zatrudniona 
na umowę o pracę. Teraz mamy nadzwyczajne 
warunki, związane z epidemią. Ale jeśli firmy 
mają kontynuować pracę zdalną, a wiemy już 
z tego badania, że będą to robić, wszystko 
muszą od nowa uregulować.

KUCHNIA, BIURO I KOTLET NA BIURKU
Pracownikom trzeba zapewnić podstawową 
ergonomię. Biurka. Fotele. Oświetlenie. Cieka-
we ilu pracowników da sobie wstawić przez 
firmę biurko do mieszkania? Wyobraźmy 
sobie 34m2, dwa pokoje z ciemną kuchnią. 
Teraz pracują w tej ciemnej kuchni. Bo nie 
mają innego miejsca. A tam mają rozkładany  
stoliczek. Teraz jest bardzo dobrze. Bo są  
w domu. Ale kiedy wrócimy do normalności  
i takiego pracownika odwiedzi inspektor BHP, 
prawdopodobnie będzie w szoku. „Oświetle-
nie nie ma wystarczającej ilości lumenów, 
fotel nie spełnia wymogów, a pomieszczenie 
nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza”. 
Jeżeli jeszcze w tym momencie wejdzie  
do owego pomieszczenia żona, bo właśnie chce 
usmażyć dziecku kotleta, będzie katastrofa.  
Dziś brzmi to zabawnie. Ale z takimi wyzwania- 
mi trzeba będzie się zmierzyć.
Tu znowu wraca nam konieczność zmiany Kod-
eksu Pracy, który jeszcze przed epidemią był  
archaiczny. Ale nie zmienia to faktu, że zapewniał 
pracownikom minimalny komfort. Teraz okaże się,  
że ludzie zaczną pracę zdalną odchorowywać. 

Tu może znaleźć zastosowanie inna organi- 
zacja benefitów oferowanych pracownikom, 
a zachęcających do aktywności fizycznej. Być 
może rozwiązaniem będzie ich przemode- 
lowanie. Obecnie duża część z nich oferuje 
każdą aktywność, często bezrefleksyjnie. 
Może warto skomponować je tak, żeby wy-
chodziły naprzeciw nowym, zmienionym 
okolicznościom. To może pomóc w wypra-
cowaniu nowych nawyków. Tak, by wychodziły 
naprzeciw nowym okolicznościom.
Kolejnym wyzwaniem pracy zdalnej są kwes-
tie oddzielenia czasu w pracy od czasu z ro- 
dziną. W przypadku pracy zdalnej spędzamy  
z najbliższymi całą dobę. Wychodząc do bi-
ura, mogliśmy odizolować się na kilka godzin 
od siebie, od rodziny. Zdążyć za nią zatęsknić.  
Teraz jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji.  
Ona wymaga przepracowania. Przecież 
w rodzinie mamy inną relację niż w życiu 
zawodowym. Zdarzają się takie sytuacje,  
że podczas wideokonferencji ktoś przerywa 
i nagle zaczyna „udzielać członkowi rodziny 
negatywnej informacji zwrotnej” na jakiś temat.
Przejście na mieszany tryb pracy to świetna  
okazja do zorganizowania pracy w inny spo-
sób, a co za tym idzie nie marnowania czasu. 
Dzięki temu w krótszym czasie, ale z koncen-
tracją na zrobieniu zadania, można wykonać 
je lepiej. Na przykład poprzez nauczenie się  
pracowania wszędzie. Można przecież zdalnie 
pracować w pociągu, w samolocie, w kawiarni, 
na ławce w parku. W pracy zdalnej możliwoś-
ci jest dużo więcej, ale trzeba się ich nauczyć. 
Wszystko to, powtórzę, wymaga elastyczności.

PO TRZECIE EFEKTYWNOŚĆ
W pierwszej kolejności firmy muszą zadbać 
o efektywność. Tak, żeby koronawirus był 
szansą na jej poprawienie, a nie zmniejsze-
nie. To naprawdę świetna okazja do zmiany. 
Choćby z tej przyczyny, że pandemia jest 
problemem globalnym, a nie lokalnym, pol-
skim. Dotyka wszystkie gospodarki świata  
i niemal wszystkie firmy. Te funkcjonujące  
w gospodarkach bardziej rozwiniętych, będą 
ciąć koszty. System pracy zdalnej uświadomił im, 
że jeśli chcą optymalizować koszty, a muszą to 
robić, dużo więcej obszarów mogą przenieść 
do wciąż taniej Polski. Stan pandemii uświa-
domił także biznesowi międzynarodowemu, 
że zdalnie, z Polski mogą działać nie tylko call 
center czy działy IT. Dziś stało się oczywiste, 
że do Polski można przenieść większość 
działań. To świetna okazja dla naszych firm. 
A światowy kryzys nas jako tańszy rynek pra-

cy o wysoce kompetentnych pracownikach,  
stawia w bardzo uprzywilejowanej pozycji.
Jeśli wcześniej 40 osób robiło coś w Wielkiej 
Brytanii, zarabiając po 8 tys. funtów miesięcznie, 
a w pandemii okazało się, że to samo może  
robić 5 osób, w Polsce, nie za 8 tys. funtów,  
a za 8 tys. złotych i do tego jeszcze zrobią to le-
piej, szybciej i bardziej innowacyjnie, to okazuje 
się, że rozwiązanie problemu kosztów, jakości 
i niezawodności dzięki zatrudnieniu Polaków 
praktycznie nie ma wad.
Polska stała się jednym z trzech ulubionych  
miejsc świata, a geograficznie najlepszym z nich,  
do tego, żeby takie działania przenosić z krajów 
droższych. Jeśli my nauczymy się jeszcze bardziej 
efektywnie pracować, dzięki wykorzystaniu 
nowych technologii, możemy na tym wygrać.  
W innym wypadku będziemy z tego kryzysu wy-
chodzić latami.

Tylko, że to wymaga podniesienia efektyw- 
ności w odniesieniu do stanu z przed epidemii. 
Alternatywą jest szorowanie po dnie kryzysu 
przez długie lata. Tu nie ma drogi środka,  
bo jak wiemy, kryzys może przebiegać na kształt 
litery „V’, spadamy, ale szybko się odbijamy, 
ale to wymaga szybkiego zaadoptowania 
nowych metod pracy. Albo będzie przebiegał 
wg. litery „U”, z bardzo długim i bolesnym kryzy-
sem. To zależy w największym stopniu od firm.
Jakość łącza internetowego, na które się 
wiele osób skarży to jest dopiero początek. 
Kolejna rzecz to jest organizacja, pracy, zasa-
dy zapewnienia najlepszych wyników. I tu nie 
możemy mówić tylko o ulepszeniu czegoś, 
ale tak naprawdę o radykalnej zmianie.
Do przemyślenia są wszystkie pozostałe  
elementy składające się na pracę.  Stary sys-
tem jest po prostu nieefektywny. Tymczasem  
w polskich szkołach w ogóle nie ma miejsce 
na naukę efektywności pracy. Nawet w tech-
nikach jest na to przeznaczonych 20 godzin 
przez 5 lat kształcenia. Nauki efektywności 
pracy nie ma także na studiach.
Skoro mieliśmy do tej pory kłopot z pracą 
zespołową na poziomie poprzednich metod 
organizacji pracy, a było to wyzwaniem już 
wtedy, to teraz warto wyciągnąć wnioski  
i wykorzystać tę szansę.
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Z OFFLINE’U  
do on-line’u
Nikt obecnie nie wie, co się stanie po kryzysie. To bowiem nie są procesy  
automatyczne. Tu bardzo dużo zależy od biznesu. Albo zechce wykorzystać sytuację 
kryzysową prorozwojowo, czego najlepszym przykładem są próby odnalezienia się 
w świecie internetowym przez biznesy, które do tej pory w nim nie funkcjonowały, 
albo biznes z kryzysu nie wyjdzie. Tyle, że wymaga to na nowo wypracowania niemal 
wszystkich procesów. 

Do wymyślenia na nowo jest działalność 
handlowa - zwłaszcza B2B. Do wymyślenia  
na nowo jest też świadczenie usług. Podobnie  
szkoła i edukacja. Szkoły prywatne szybko 
odnalazły się w nowej sytuacji i do niej dos-
tosowały. Ale z edukacją publiczną jest dużo 
gorzej. To może tylko pogłębić przepaść 
między nimi. To także jest niebezpieczne. 
Na koniec warto poruszyć jeszcze jedną kwes-
tię, drażliwą dla małego i średniego biznesu, 
czyli wynagrodzenia. Firmy z sektora MŚP 
charakteryzowały się raczej dobrą atmosferą, 
fajnym szefem, dobrym duchem w pracy, ale 
nie wysokimi zarobkami. Teraz także ta kwes-
tia wymagała będzie elastyczności. 
Podsumowując, pierwszy etap zmiany poszedł  
szybko, sprawnie i bezboleśnie. Obawiam się 
jednak, że wiele firm może uznać, że to jest 
etap pierwszy i ostatni. Wielu szefów firm  
w sektorze MŚP może myśleć, OK, gospodarka 
się odmraża, za chwilę wrócimy do normalnej 
pracy. A tak nie jest. 

Nigdy już nie wrócimy  
do tego co było. To jeden  
z głównych wniosków z 
badania Future Business 
Institute.
Dla wielu firm praca zdalna to duża nowość. 
Ale są też firmy, które to praktykują od bardzo 
dawna. Jest więc kogo naśladować. Dla wielu 
biznesów to, co dzieje się z gospodarką skończy 
się bardzo źle. Ale dla tych, które szybko od-
najdą się w nowej rzeczywistości, to bardzo 
duża szansa. Badania FBI podpowiadają,  
jak ją wykorzystać: uelastycznij swój biznes  
i pozwól na elastyczność pracownikom, postaw  
na efektywność, zbuduj od nowa komunika- 
cję i zasady funkcjonowania firmy, ureguluj  
jak najszybciej ten nowy świat, postaw  
na zwiększanie wydajności pracy i efektywne 
wykorzystanie nowych narzędzia, a szybko 
ten nowy świat okaże się dla Twojego biznesu 
Wspaniałym Światem. 
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PRACA ZDALNA  
- dobrodziejstwo warunkowe
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH

Problematyka objęta badaniami prowadzony-
mi przez Future Business Institute (FBI) należy 
obecnie do fundamentalnych, nie tylko w skali 
krajowej, lecz także globalnej. To problematy-
ka dotycząca rozwoju pracy zdalnej oraz 
związanych z tym następstw ekonomicznych, 
społecznych, ekologicznych i innych. Co prawda 
badania te zapoczątkowane zostały w warun-
kach pandemii COVID-19 i to właśnie pandemia 
wymusiła przestawianie się przedsiębiorstw  
i innych instytucji z pracy stacjonarnej na pracę 
zdalną, ale takie przestawienie i tak musiałoby 
się i musi dokonywać bez względu na pan-
demię. Potwierdzają to wyniki przedstawionych 
w opracowaniu FBI badań, wykazujących,  
że w niemałej części przedsiębiorstw już od pew-
nego czasu korzysta się z formy pracy zdalnej. 

Praca zdalna to jeden  
z kluczowych elemen- 
tów procesu cyfryzacji 
gospodarki i życia  
społecznego. 
Zaś proces ten jest jednym z nieuchronnych 
następstw tzw. czwartej rewolucji przemys-
łowej, która obecnie ogarnia świat, burząc,  
niemal wywracając do góry nogami wiele  
funkcjonujących w nim systemów, konstrukcji,  
zwyczajów, narzędzi kształtujących modele  
biznesu, relacji zawodowych, rodzinnych  
i innych. Sprostanie wymogom tej rewolucji 
to obecnie kwestia być albo nie być, istnieć 
lub zginąć, istnieć lub wegetować w złożo-
nym otoczeniu społeczno-gospodarczym. 
Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 
4.0, Gospodarka 4.0) wyraża się w rozwoju 
sztucznej inteligencji, stanowiącej połączenie 
potencjału fizycznego, cyfrowego i biologicz-
nego. Sztuczna inteligencja jest jej symbolem, 
natomiast symbole trzech poprzednich re-
wolucji to kolejno: maszyna parowa (XVIII w.), 
elektryczność i żarówka (XIX/XX w.) oraz kom-
puter (połowa XX w.). O ile pierwsza rewolucja 
unicestwiła system manufakturowy na rzecz 
fabrycznego, druga spowodowała przejście  
od wieku pary do wieku elektryczności, 
trzecia skomputeryzowała świat, to czwarta 
zmienia niemal wszystko i niemal wszędzie. 

Wskutek czwartej rewolucji przemysłowej  
i cyfryzacji dynamika przemian jest tak wiel-
ka, że charakteryzowane kilka dekad temu 
przez guru futurologii, Alvina Tofflera, w jego 
osławionej „Trzeciej fali”, przemiany jakimi 
skutkuje komputeryzacja to już historia, nie-
mal zamierzchła przeszłość, a współczesność 
to nowe „fale” kształtowane przez postęp 
robotyzacji i sztuczną inteligencję. Bardzo 
obrazowo wyraził to Ryszard Kapuściński, 
który w jednym z wywiadów stwierdził,  
że obecnie przeszłość nie staje się historią, 
lecz od razu archeologią. Do podobnego 
wniosku dochodzi też futurolog Kevin Kelly,  
który w książce pod znamiennym tytułem 
„Nieuniknione. Jak inteligentne technologie 
zmienią naszą przyszłość”, prognozuje, że więk- 
szość technologii, które za 30 lat zdominują 
funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa, 
nie została jeszcze wynaleziona, a 70% dzisiej- 
szych zawodów zostanie zastąpionych przez 
robotyzację. Kelly podkreśla, że w wyniku 
niebywałego dynamizmu przemian żyjemy 
w czasach «stawania się» i wszyscy stajemy się 
nowicjuszami. Potwierdza to, że opisywany  
ponad dekadę temu przez Grzegorza W. Kołodkę  
w książce “Wędrujący świat”, od owej wędrówki 
coraz wyraźniej przechodzi do galopu.  
To swego rodzaju galop cyfrowy. Niełatwo jest 
nadążyć i konieczna jest ciągła edukacja.
Pandemia COVID-19 wymusza przyspieszenie 
edukacji cyfrowej i szersze wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii cyfrowych, co w przy- 
padku Polski ma specjalne znaczenie, m.in.  
ze względu na znaczne zaniedbania w cy-
fryzacji życia społeczno-gospodarczego  
i znaczny stopień swego rodzaju analfabetyz-
mu i wykluczenia cyfrowego. 
Wymuszony przez COVID-19 rozwój pracy  
zdalnej sprzyja oswajaniu technologii cy-
frowych. Zarazem jednak jest oczywiste,  
że praca zdalna to zaledwie wierzchołek 
góry lodowej dokonujących się już obecnie 
i przyszłych przemian, jakie przynosi czwarta 
rewolucja przemysłowa. Poprzednie trzy re-
wolucje dostarczyły aż nazbyt wielu dowodów 
i przykładów klęsk wywoływanych nieprzysto-
sowywaniem się do nowych, rewolucyjnych 
warunków.

Przechodzenie do pra-
cy zdalnej powinno być 
traktowane jako ważne 
ćwiczenie w przygotowy-
waniu się do kolejnych, 
wielce złożonych wyzwań 
czwartej rewolucji cyfrowej. 
To zarazem swego rodzaju 
sprawdzian stopnia tego 
przygotowania. 
Z przedstawionych przez FBI badań wyni-
ka, że sprawdzian ten nie wypada najgorzej,  
ale też ujawnia szereg barier i zagrożeń dla efe-
ktywnego funkcjonowania przedsiębiorstw i ich 
pracowników. Dobrze wróży fakt, że – jak wynika 
z badań – prawie wszyscy respondenci (83%) 
zadeklarowali, że w ich firmie istnieje możliwość 
pracy zdalnej, i to na wszystkich stanowiskach. 
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Jest przy tym wysoce prawdopodobne,  
że wskaźnik ten nadal będzie wzrastał.  
Potwierdza to wymuszony przez COVID-19 
dynamizm przemian. 
Przed wybuchem epidemii - jak wykazują 
badania - 30% ankietowanych w ogóle nie 
pracowało zdalnie, 46% pracowało spo-
radycznie i przypadkowo. Obecnie już 73% 
badanych pracuje zdalnie w sposób ciągły. 
Dane te mogłyby świadczyć, że praca zdalna 
dobrze się przyjęła, choć obraz ten zaburza fakt, 
że tylko 21% badanych uznało wprowadzenie 
stałej pracy zdalnej za korzystne z perspektywy 
przedsiębiorstwa i swojej własnej.
Przeprowadzone badania wskazują tym 
samym na wielowymiarowe, ekonomiczne 
i inne korzyści dla pracowników, jak i pra-
codawców, wynikające z pracy zdalnej, 
ale też związane z taką pracą zagrożenia  
i ryzyko. 

Badania ujawniły bowiem  
szereg wymagających 
pilnego rozwiązania pro-
blemów, w tym zwłaszcza 
trudności z komunikacją  
wewnętrzną, ale także  
zewnętrzną. 

Bez rozwiązania tych problemów korzyści wyni-
kające z pracy zdalnej mogą być niweczone. 
Tym większe znaczenie mają przeprowadzone 
przez FBI badania. Ich wyniki upoważniają  
do sformułowania szeregu ważnych dla funk-
cjonowania biznesu i pracowników rekomen-
dacji. Tym samym to obowiązkowa lektura 
dla wszystkich, którzy chcą sprostać wyzwaniom 
cyfrowego świata. 
Wnikliwe zapoznanie się z wynikami badań 
może być pomocne zarówno dla pracowni- 
ków, jak i dla pracodawców we wspólnym  
poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających  
optymalizację pracy zdalnej, w tym wyz- 
naczaniu optymalnych proporcji między 
tą formą pracy a pracą stacjonarną. O tym,  
że ma to fundamentalne znaczenie zarówno 
dla kondycji ekonomicznej, jak i psychicznej 
pracowników i pracodawców przekonuje 
m.in. ich deklaracja, że nie chcą już pracować 
tylko stacjonarnie, ale też nie chcą pracować 
tylko w trybie zdalnym. Dlatego tak ważne 
jest dopracowanie się w tym względzie złotego  
środka. To podstawowy warunek efektyw- 
ności pracy zdalnej. Niewłaściwe proporcje 
mogą bowiem prowadzić do dehumanizacji 
pracy i niweczyć dobrodziejstwo nowoczes- 
nych technologii. Dehumanizacja zaś niszczy 

człowieka. Przestrzegał przed tym już w 1946 r. 
Albert Einstein: ”Jestem przekonany, że prze- 
rażający upadek moralności, jakiego jesteśmy 
świadkami w dzisiejszych czasach, jest rezul- 
tatem mechanizacji i dehumanizacji naszego  
życia – zgubnych produktów ubocznych men-
talności naukowo-technicznej. Nostra Culpa!”. 
Ta wielka przestroga nabiera dziś swoistej ak-
tualności. Ważne jest bowiem, by owa Nostra 
Culpa (nasza wina) nie urzeczywistniała się.
Optymalne wykorzystanie technologii cyfro- 
wych, w tym pracy zdalnej, staje się niełatwym 
wyzwaniem. Niewłaściwe proporcje między 
pracą zdalną a stacjonarną mogą bowiem 
zwiększać ryzyko rozmaitych nieprawidłowości,  
czy wręcz wynaturzeń. Można je zaobser-
wować już dziś. Jeśli np. urząd pracy (ale do-
tyczy to też wielu innych instytucji) pracuje 
wyłącznie zdalnie (to sytuacja rzeczywista), 
a bezrobotni na ulicy przed urzędem 
wypełniają formularze dotyczące bezrob-
ocia oraz poszukiwania pracy i wrzucają je  
do udostępnianych przez ów urząd skrzynek. 
Nie ma możliwości żadnych innych form 
komunikacji, albo istnieją tylko formalne, 
które w rzeczywistości nie działają lub są nie- 
dostępne (np. niemożność dodzwonienia 
się czy nieumiejętność posługiwania się 
przez interesantów komunikacją cyfrową). 
To oznacza, że zarządzającym tą instytucją 
urzędnikom zabrakło i wyobraźni, i empatii, 
i rzeczywistej chęci skutecznej pomocy.  
To zaś świadczy o braku należytych kwalifi- 
kacji zarządczych. To tylko jeden z licznych 
przykładów naruszania proporcji między 
pracą zdalną i stacjonarną. Przykład ten 
potwierdza, że żadna instytucja nie powinna 
dopuszczać do monokultury komunikacyj- 
nej, zwłaszcza (choć nie tylko) zewnętrznej. 

zarządzania czy rynku pracy. Niezbędna jest 
tu wiedza interdyscyplinarna, która zresztą  
powinna cechować każdego dobrego eko- 
nomistę. Niestety, takich wciąż jest zbyt 
mało, zwłaszcza jeśli uwzględnić charaktery-
stykę sformułowaną przez Johna Maynarda 
Keynesa na temat tego, co czyni ekonomistę 
rzeczywiście dobrym czy wybitnym. Według 
Keynesa Wybitny ekonomista musi posiadać 
rzadki zestaw talentów... Musi być matema- 
tykiem, historykiem, mężem stanu, filozofem  
– wszystkim po trochu. Musi rozumieć symbole 
i wiedzieć, jak używać słów. Musi rozważać 
to, co partykularne, w kategoriach tego,  
co ogólne, i w tej samej chwili dotykać ab-
strakcji i konkretu. Musi badać teraźniejszość, 
w świetle przeszłości, w imię celów przyszłoś-
ci. Nie może całkiem pominąć żadnej części 
ludzkiej natury ani tworzonych przez ludzi 
instytucji. Musi działać jednocześnie celowo 
i bezinteresownie, musi być zdystansowany 
i nieprzekupny niczym artysta – ale czasem 
równie bliski życia jak polityk. Nieprzypad-
kowo też Keynes uznawał, że ekonomia, 
choć na pozór wydawałaby się nauką łatwą, 
niewymagającą szczególnych zdolności,  
w porównaniu np. z fizyką i innymi naukami 
ścisłymi, to w rzeczywistości jest nauką bardzo 
złożoną, a kompetentny, dobry ekono- 
mista to „najrzadszy ptak”.
Pozostaje mieć nadzieję, że takich ekono-
mistów będzie przybywać, co tym samym 
będzie sprzyjać optymalizacji wykorzystywania 
zdobyczy czwartej rewolucji przemysłowej, w 
tym technologii cyfrowych, robotyzacji i pra-
cy zdalnej. Na razie jednak przybywa czarnych 
łabędzi, czyli niespodziewanych, nagłych, 
katastroficznych wydarzeń, czego klasycznym 
przykładem jest pandemia COVID -19.

”Jestem przekonany, że przerażający upadek  
moralności, jakiego jesteśmy świadkami  

w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji  
i dehumanizacji naszego życia – zgubnych produktów 

ubocznych mentalności naukowo-technicznej.  
Nostra Culpa!”.

-Albert Einstein, 1946 r.

Każdy interesant powinien mieć możliwości 
kontaktu bezpośredniego. Praca zdalna nie 
powinna go wykluczać, może to bowiem 
prowadzić do nieodwracalnych negatywnych 
następstw, w tym utraty klientów , szwanku 
na renomie, utraty potencjału pracy itp. 
Optymalizacja proporcji między pracą zdalną  
i niezdalną to niełatwe wyzwanie  przede 
wszystkim (choć nie tylko) dla ekono-
mistów, zwłaszcza specjalistów z zakresu 

Lektura niniejszego raportu badawczego FBI 
może być pomocna w optymalizacji decyzji do-
tyczących pracy zdalnej i przystosowywaniu się 
do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej, 
a przy tym pomocna w przygotowywaniu się na 
ewentualność wystąpienia w tym obszarze nie-
pożądanych, czy nieoczekiwanych, zjawisk typu 
czarnych łabędzi. Zachęcam zatem do lektury.
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PRACA ZDALNA  
- nowa rzeczywistość  
na stałe
Jacek Santorski, dyrektor Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu PW

To bardzo ciekawe badanie, pozwalające 
uchwycić procesy przemian paradygmatów 
organizacji i relacji w firmach, generować hi-
potezy dotyczące nowych trendów. 
Z zebranych danych wynika, że niezależnie 
od tego, jak zmienią się firmy i rynki, może-
my już z wysokim prawdopodobieństwem 
zakładać, że praca zdalna - niezależnie  
od postaw różnych pracowników wobec tego 
rozwiązania, pozostanie po kryzysie stałym 
elementem krajobrazu naszych firm.
Z perspektywy doświadczeń Akademii Psy-
chologi Przywództwa zwróciłem szczególnie 
uwagę, że przewidywane wyzwania związane 
ze skuteczną implementacją nowych roz-
wiązań dotyczą nie tyle kwestii technicznych, 
czy nawet kontroli/zarządzania,  co budowy  
i umacniania ducha i morale zespołów, moty- 
wacji, współpracy i komunikacji.
Oznacza to, że kompetencje leadership’owe, 
ich kształtowanie i superwizja obejmować 
będą w coraz większym zakresie średnią 
kadrę zarządczą i kierujących projekta-
mi - a to z kolei stanowi nowe wyzwania  
dla zarządów i HR.

20



PRACA ZDALNA  
- nie ma odwrotu
Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Praca zdalna spadła na nas zaskoczenia. 
Przepisy mówiły o telepracy, wiadomo było 
jak taką pracę zorganizować, jak zastosować 
przepisy BHP, jaka jest odpowiedzialność pra-
cownika, a jaka pracodawcy. Szybki rozwój 
pandemii koronawirusa i obostrzenia wpro- 
wadzone przez rząd niejako skazały nas na pracę  
z domu, i to nie telepracę, a pracę zdalną.
Różnica nie jest tylko semantyczna, to zmiana 
podejścia, a także przepisów. Praca zdalna to 
elastyczny czas pracy - większe zaufanie na li-
nii pracodawca - pracownik. To także większa 
odpowiedzialność pracowników - odpowi-
adają za swój sprzęt i za swoje bezpieczeństwo,  
muszą cechować się samodyscypliną. Oni 
sami, w dużym stopniu decydują gdzie  
i kiedy pracować. Tym samym efekt pracy sta-
je się bardziej widoczny.

Do czasu pandemii praca 
zdalna była domeną  
wolnych zawodów i dużych 
korporacji technolo- 
gicznych. Z dzisiejszej  
perspektywy widać,  
że chociaż rozpoczęła się 
bez ram prawnych  
i przygotowania firm,  
jest sukcesem i nie ma  
od niej odwrotu.
Coraz więcej pracowników deklaruje, że chce 
pracować z domu. Jaka będzie przyszłość? 
Z dużym prawdopodobieństwem, tam gdzie 
praca zdalna sprawdziła się, firmy będą 
łączyć pracę z domu i biura, wprowadzając 
model hybrydowy. Ma to sens społeczny 
- ważne jest, by pracownicy doświadczali 
pracy zespołowej i bycia częścią grupy - ale 
i sens zdrowotny - izolacja nie sprzyja zdrow-
iu psychicznemu, a podział pracowników 
na zespoły, które wymieniają się, zapewnia 
ciągłość pracy jeśli dojdzie do zachorowania 
na COVID 19  i konieczność kwarantanny.
Inaczej wygląda sytuacja w zakładach pro-
dukcyjnych i w niektórych usługach. Tam je-
dynie administracja  może pracować zdalnie, 
nawet automatyzacja wymaga obecności 
pracowników. Ale i w tym przypadku praca 
zdalna okazała się dobrym rozwiązaniem.

TO, CO JEDNAK PRACA ZDALNA  
OBNAŻYŁA - TO MIĘDZY INNYMI:
     Brak możliwości sprzętowych - w wielu domach 

dwie dorosłe osoby pracują zdalnie, dzieci mają 
zajęcia szkolne on-line - trudno oczekiwać,  
że każdy będzie miał swój komputer;

     Pracodawcy muszą uporządkować wew-
nętrzne zasady raportowania, wdrożyć 
procedury skutecznej komunikacji w pionie 
i poziomych strukturach;

     Ponadto potrzebne są nowe metody oceny 
i monitorowania pracowników - trudniej- 
sza jest analiza procesu pracy;

     Niedostateczne jest wyszkolenie załóg, jeśli 
chodzi o kompetencje cyfrowe niektórych 
pracowników.

Biorąc pod uwagę wyniki raportu Future 
Business Institute oraz unaocznione prakty-
ki - można wysnuć wniosek, że praca zdalna  
stanie się ważną, o ile nie podstawową częścią 
pracy w ogóle. Także pracownicy Konfederacji 
Lewiatan pytani w ankiecie o pracę zdalną 
odpowiadali w zdecydowanej większości,  
że ta forma im odpowiada, nawet jeśli  
niesie ze sobą niedogodności. Podobnie zde-
cydowana większość zapytana o przyszłość  
- odpowiedziała, że chce pracować w modelu 
hybrydowym z przewaga pracy zdalnej.  
A co najciekawsze - pracownicy ocenili swo-
ją wydajność na taką samą jak w biurze,  
lub wyższą. Nawet jeżeli to tylko deklarac-
ja, pokazuje jak wysoka jest motywacja,  
by praca zdalna pozostała po pandemii.

Dzisiaj nie wiemy, jak będzie wyglądała sytu-
acja na rynku pracy jesienią, kiedy przestaną 
działać instrumenty pomocowe w postaci 
kolejnych tarcz, a okresy wypowiedzenia 
zakończą się. Może się okazać, że praca 
zdalna będzie w pewnych sytuacjach roz- 
wiązaniem - zwłaszcza dla pracowników  
z mniejszych miejscowości, poszukujących 
zatrudnienia w dużych miastach. Oznacza 
ona również oszczędności, nie tylko jeśli 
chodzi o wynajem powierzchni biurowej,  
ale w pewnym stopniu wydatki socjalne.
Bez wątpienia ta wymuszona sytuacja,  
która zmieniła sceptyczne nastawienie wielu  
pracodawców, będzie wymagała teraz głęb- 
szej analizy. Rola raportów, jak ten, przygotowany  
przez Future Business Institute, jest więc  
niezwykle istotna.
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AdRino DigitALL - Jacek Dymkowski 

Jeszcze do niedawna sytuacja, w której obecnie 
się znajdujemy, byłaby trudna do wyobrażenia, 
nawet dla autorów science fiction. 
Dobra koniunktura gospodarcza przekładała 
się na wzrost konsumpcji i stabilny rozwój 
wielu przedsiębiorstw. Oczywistością był brak  
ograniczeń w przepływie towarów i usług 
pomiędzy regionami, państwami i kontynen-
tami. W ciągu kilku tygodni scenariusz uległ 
diametralnej zmianie, a ekonomiści i anali-
tycy nadal spierają się, jaki będzie ostateczny 
wpływ pandemii i towarzyszącym jej ogra- 
niczeń na gospodarkę. Pewne jest jednak 
to, że ich konsekwencje dotkną każdego 
przedsiębiorcę, niezależnie od zakresu świad-
czonych usług. 
Wyzwaniem pierwszych dni kwarantanny 
było zorganizowanie pracy zdalnej. Premio-
wane były firmy, które miały gotowe procesy 

KRYZYS premiuje  
przygotowanych

i procedury pracy zdalnej lub wystarczającą 
elastyczność, by błyskawicznie je wprowadzić 
i egzekwować. Branża reklamy internetowej, 
którą reprezentuję, ze względu na swą spe-
cyfikę nie ma trwałego fundamentu, nie jest 
trwale przywiązana do przestrzeni czy budynku, 
a pracownicy już wcześniej częściowo mogli  
pracować zdalnie. Kluczowe okazało się pra-
cowanie na wspólnych elektronicznych do-
kumentach, dyskach w chmurze, narzędziach 
do telekonferencji czy prowadzenia projektów. 
Dziś wiem już, że część z tych narzędzi i proce-
dur zostanie z nami także po kwarantannie.
Z ciekawością obserwowaliśmy również 
większą skłonność klientów do kontaktów 
biznesowych. Zdecydowanie zwiększyła się 
nam ilość rozmów i spotkań, a lejek napuchł 
leadami. 
I z tą większą niecierpliwością czekamy na od- 
mrażanie kolejnych sektorów gospodarki.
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PRACOWNIK  
w trybie zdalnym
34% ankietowanych nie miało żadnego problemu ze zdalnym trybem pracy i nic nie było 
dla nich poważnym wyzwaniem. Możemy uznać, że to opisywana przez socjologów  
internetu grupa “cyfrowych tubylców”.

Monterail - Kasia Tatomir-Rebeś

W branży IT możliwość pracy zdalnej jest normą, 
prawie każda firma programistyczna oferuje taką 
opcję. Monterail nie jest tutaj wyjątkiem. 
Mimo, że posiadamy piękne biuro w centrum 
Wrocławia, zawsze dawaliśmy wszystkim  
w zespole alternatywę w postaci pracy zdalnej, 
tworząc model pracy hybrydowej. Na stałe 
pracuje u nas zdalnie jedynie kilka osób, jed-
nak często osoby z różnych zespołów pracują 
w trybie home office. Odwiedzając nas w biurze, 
możesz zastać zwykle około 70% załogi. 
Nawet przed wprowadzeniem lockdownu, 
w naszych planach na 2020 rok ważnym ele- 
mentem była zmiana podejścia na większe 
wsparcie pracy zdalnej. Chciałabym podzie-
lić się kilkoma przemyśleniami i poradami  
dla przedsiębiorców, na bazie własnych 
doświadczeń, napotkanych przy wdrażaniu 
home office. 
Prowadząc firmę z hybrydowym modelem 
pracy, zdecydowaliśmy się przeprowadzić 
wywiady z częścią zespołu pracującą zdal-
nie i zebrać ich punkt widzenia na ten model 
współpracy. Okazało się, że wbrew pozorom 
nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić dla 
zdalnych pracowników te same warunki, co 
dla zespołu pracującego z biura. 
Ci, którzy wybrali jako miejsce świadcze-
nia swoich usług przysłowiowy hamak pod 
palmą, nie mogli np. korzystać z wszelakich 
spotkań integracyjnych w biurze i poza nim.  
I o ile to była najmniejsza przeszkoda, to nierów- 
ności pojawiły się w dużo bardziej prozaicznych 
obszarach.
Dla przykładu, każdy nasz pracownik ma 
pakiet medyczny. A co w sytuacji, gdy któryś 
z pracowników nie ma placówki medycznej, 
wspieranej przez ów pakiet, w promieniu  
50 km od miejsca, w którym mieszka i pracuje? 
Brzmi nieprawdopodobnie, ale każdemu kto 
wprowadza zdalny model pracy polecam zwró- 
cić uwagę na tak z pozoru nieistotne niuanse. 
Dla mnie, jako COO, najważniejsze we wdra- 
żaniu pracy zdalnej jest zabezpieczenie kwestii 
procesów. 

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Na co więc radziłabym zwrócić uwagę? Może 
najlepiej zaprezentować to w formie krótkiej listy: 

Trzeba zastanowić się, czy moja firma może  
w ogóle pracować zdalnie. 
Weźmy za przykład fabrykę. Czy pracownik linii 
produkcyjnej może np. składać okna z domu? 
Niestety, nie. Co innego zaplecze biurowe, tak 
zwany back office - Ci z powodzeniem mogą 
wykonywać swoje zadania poza zakładem pracy.

Kolejnym pytaniem jest, czy ja jako praco-
dawca udostępniłem moim pracownikom 
wszystkie narzędzia, aby mogli pracować 
zdalnie? Co to oznacza? Czy na przykład 
zdigitalizowałem wszystkie dokumenty? 
Czy umożliwiam podpisanie dokumentów 
metodą elektroniczną? To kolejna prozaicz-
na kwestia, ale każdy z nas chyba zna firmę, 
którą zapomniała o tym istotnym kroku  
w procesie sprzedaży. Sami ankietowani 
raportu wskazali na tego typu problemy  
w procesie zdalnej sprzedaży. 

Bardzo ważnym elementem jest komunikacja  
(to też jest poruszone w raporcie, który czytacie). 
Pracując zdalnie, nie ma możliwości podejścia 
do kolegi lub koleżanki z open space i poprosić  
o pomoc w załatwieniu swojego problemu. 
Dbając o aspekty społeczne, wprowadziliśmy 
narzędzia, które pełnią rolę substytutu inter-
akcji społecznych. 
Korzystamy ze Slacka, na którym nasi pracow- 
nicy (wszyscy, bez wyjątku) mogą wymienić 
myśli, porozmawiać, mogą szybko tworzyć 
kanały głosowe np. do burzy mózgów, a w po- 
kojach projektowych zbierają się zespoły  
i koordynują swoją pracę. Do kontaktu z Klien-
tami i dłuższych konferencji używamy Zooma.  

I tu chciałabym dać mały protip – nie trzeba  
od razu kupować płatnej licencji dla całej or- 
ganizacji. Konta premium na Zoomie kupiliśmy 
tylko tym pracownikom, którzy organizują 
wideokonferencje trwające dłużej niż 40 mi-
nut, np. do spotkań zespołów projektowych  
czy ogólnofirmowych. 
Jeśli zespół potrzebuje spotkać się w więcej 
osób i wie, że nie potrwa to aż tak długo, 
mogą korzystać z kont darmowych. Jeśli  
zaistnieje potrzeba dłuższego spotkania, 
można poprosić o założenie pokoju konfe- 
rencyjnego któregoś z dostępnych na Slacku 
managerów. 
Co ciekawe, zaobserwowaliśmy, że zmiana  
w sposobie komunikacji ograniczyła ilość spot-
kań, a te które się odbywają, zostały skrócone 
do niezbędnego minimum. Co więcej, oka-
zało się, że część spotkań faktycznie można 
zastąpić mailem. 
I na koniec, szalenie ważne jest trzymanie dys- 
cypliny. Głównie własnej. Pracując z domu 
może się okazać, że jesteś w pracy 24/7. Dom 
i praca to w końcu jedna, ta sama przestrzeń. 
Ja osobiście polecam wyznaczyć sobie miej- 
sce w domu, które po zakończeniu pracy  
na dany dzień (czy o 16 czy 18 czy innej godz-
inie), po zamknięciu laptopa, można opuścić. 
Nawet jeśli oznacza to tylko przeniesienie się 
zza biurka na kanapę. 

23



OPRACOWAŁ ZESPÓŁ 
Future Business Institute
Karol Zielinski
Doświadczony przedsiębiorca i manager. CEO PayLane, pomysłodawca i founder 530.ventures. 
Edukuje o biznesie na KarolZielinski.com. Fascynat nowych mediów, fan content marketin-
gu. Specjalista od biznesu w Internecie. Absolwent informatyki na Politechnice Gdańskiej. 
Współpracował i współpracuje z ludźmi prowadzącymi małe firmy, jak i z dużymi kor- poracjami. 
Aktywnie doradza startupom. Mentoruje w konkursach startupowych. Współpracuje z polskimi 
funduszami VC w zakresie ich portfeli inwestycyjnych.

Paweł Borek
Paweł Borek przez ponad 20 lat kariery zawodowej (od kilkunastu lat jako radca prawny) zbierał 
doświadczenie zawodowe różnych miejscach, począwszy od Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gdańsku, gdzie rozpoczął pracę będąc na studiach poprzez kancelarie 
prawnicze, międzynarodowe firmy/korporacje. Przez prawie 10 lat pełnił funkcje szefa działu 
prawnego w grupie Implix/GetResponse. W tym przez ponad 6 lat funkcje szefa działu prawnego 
Vemma Europe spółki prawa Irlandzkiego obejmującej swoją działalnością całą Europę. Obecnie 
prowadzi działalność w ramach kancelarii BOREKLegal.
Paweł Borek specjalizuje się we własności intelektualnej, w szczególności w ochronie  znaków 
towarowych, szeroko rozumiany  prawie żywnościowym oraz działalnością w internecie/IT.
Paweł Borek jest jedynym w Polsce członkiem Food Lawyers Network – Międzynarodowej  
organizacji skupiającej prawników z całego świata zajmujących się prawem żywnościowym.

Piotr Maślak
Dyplomowany Trener Biznesu, Oświaty i Administracji. CEO w Travicon Sp. z o.o. Specjalizuje się  
w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Autor wielu efektywnych strategii komunikacyjnych. 
Współpracuje z zarządami i menedżerami wyższego szczebla firm polskich, korporacji 
międzynarodowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich, prawniczych 
i administracji.
Autor wielu strategii komunikacyjnych, które wdraża z firmą Travicon Sp. z o.o. Wykładowca 
na Uniwersytecie SWPS, dziennikarz mediów elektronicznych z 30 letnim doświadczeniem, 
zdobywanym także w Stanach Zjednoczonych (CNN, Fox News, FOX5). Autor i gospodarz 
Pierwszego Śniadania w TOK-u (Radio TOK FM).

Jakub Lewandowski
CEO oraz współzałożyciel Infinity Horizon, digital manager w Polskie e-Płatności S.A., specjalista 
strategii cyfrowych, autor wielu strategii marketingowych, ekspert Growth Hacking, współtwórca 
i właściciel kilku start-up’ów, doświadczenie zdobywał współpracując z funduszami inwestycyjnymi, 
brokerami mediowymi i agencjami kreatywnymi.  
Laureat nagród Young Media Lions, YouTube Challange oraz półfinalista Publicis90.

PARTNERZY 

OPRAWA GRAFICZNA:


