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WSTĘP

Uważaj, czego pragniesz, bo może się to spełnić 
– głosi znane amerykańskie powiedzenie. 
Do marca 2020 r. możliwość pracy zdalnej była jednym 
z najbardziej upragnionych benefi tów pracowniczych. 
Potwierdzają to liczne badania sprzed kwarantanny. 
M.in. w raporcie Kinnarps Next Offi ce Insight 2020 
respondenci z ponad 200 organizacji w Europie 
zgłaszali wyraźne pragnienie większej mobilności 
– 42% respondentów stwierdziło, że chciałoby 
pracować zdalnie. Było wtedy oczywiste, że pracownicy 
biurowi są gotowi do realizowania zadań w trybie 
mniej stacjonarnym. Ciekawe czy, doświadczenie 
powszechnego home offi ce wymuszone 
okolicznościami pandemii i dzisiejsza praca hybrydowa 
wpłynęły na zmianę podejścia?

Oddajemy do Państwa rąk raport z badania Praca 
z Domu 2020, które zostało przeprowadzone przez 
Akademię Leona Koźmińskiego, Kinnarps Polska, 
Polski Instytut Środowiska Pracy oraz ProProgressio 
w okresie od marca do czerwca 2020. Naszym celem 
było uchwycenie skali i różnorodności wyzwań, 
z jakimi musieli się zmierzyć zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy w początkowej fazie pracy z domu 
wywołanej pandemią Covid-19. Obraz pierwszych 
tygodni home offi ce w połączeniu ze zdalną nauką 
prezentuje bez retuszu spektrum problemów 
technicznych, osobistych, lokalowych, zarządczych 
i organizacyjnych. Na pierwszy plan wysuwają się 
kwestie warunków mieszkaniowych – okazało się, 
że metraż oraz wyposażenie naszych mieszkań 
nie zapewniają nam ergonomii i komfortu, które 
gwarantują biura, a deska do prasowania stała 
się wstydliwym symbolem standardu miejsc 
pracy w domu. Kolejną kwestią, która wyraźnie 
wybrzmiewa w naszym badaniu, są wyzwania 
związane z zarządzaniem i współpracą w zespole 

rozproszonym. Z relacji respondentów wynika, 
że stanowią one dodatkowe utrudnienie w przepływie 
informacji i prowadzeniu projektów. Skąd mieliśmy 
wiedzieć, jak to dobrze robić, i kiedy mieliśmy się 
tego nauczyć? – pytają zarówno pracownicy, jak i ich 
przełożeni. I wreszcie trzecia sprawa: uwarunkowania 
osobiste – masowe przejście na pracę zdalną 
i edukację online zburzyło równowagę między życiem 
a pracą, ujawniając kruchość jej dotychczasowych 
podstaw. Ale paradoksalnie ograniczenie mobilności 
społecznej przyczyniło się do większej mobilności 
pracy i wnioskami z naszych obserwacji chcemy się 
z Państwem podzielić w niniejszym Raporcie.

Nasze badanie zrealizowane zostało metodą mieszaną. 
Przeprowadziliśmy ankietę internetową wśród kilkuset 
osób, która dostarczyła nam danych ilościowych, 
ale największą wartość Raportu Praca z Domu 2020 
stanowią głosy zbierane w formie bezpośrednich 
wywiadów przez badaczy z katedry Zarządzania 
Akademii Leona Koźmińskiego. Na ich podstawie 
zostały zidentyfi kowane 3 typy doświadczeń i związane 
z nimi style pracy z domu. Ich efektywność i ocenę 
opisujemy w końcowej części publikacji.

Mamy nadzieję, że Raport z Badania Praca z Domu 
2020 z uwagi na pogłębiony obraz wyzwań związanych 
z home offi ce wniesie wartościowy wkład do toczącej 
się aktualnie dyskusji na temat wprowadzenia 
pracy zdalnej do Kodeksu Pracy, a także pomoże 
organizacjom lepiej przygotować się do zmian, 
które niesie nowa rzeczywistość. 

Życzymy Państwu ciekawej lektury!

Aleksandra Krawsz-Kubica
Kinnarps Polska
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W połowie marca 2020 r. w czasie pandemii 
spowodowanej koronawirusem praca z domu 
z dnia na dzień stała się dla wielu osób jedynym 
możliwym sposobem realizowania obowiązków 
zawodowych. Dla wielu pracowników wiedzy 
domy stały się tymczasowym miejscem pracy. 
Skala i konieczność gwałtownego dostosowania 
się do nowych warunków sprawiły, że: Kinnarps 
wraz z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim 
Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progressio 
wspólnie postawiły sobie pytanie, w jakim stopniu 
to doświadczenie zmieni podejście do pracy zdalnej 
i szerzej – organizacji środowiska pracy biurowej.

Aby poznać wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć 
się pracujący zdalnie oraz ich pracodawcy 
w początkowym okresie izolacji spowodowanej 
epidemią koronawirusa w Polsce, zostało 
przeprowadzone w dniach 30.03–13.04 za 
pośrednictwem ankiety internetowej na próbie 
360 respondentów przekrojowe badanie „Praca 
z Domu 2020”. Dotyczyło ono zmian w postawach 
pracowników w kontekście środowiska pracy, 
spowodowanych koniecznością przejścia na tryb 
pracy zdalnej i obejmowało trzy główne zagadnienia.

Po pierwsze autorom zależało na zdiagnozowaniu 
głównych obszarów wyzwań związanych 
z koniecznością szybkiego i masowego wdrożenia 
pracy z domu wśród pracowników biurowych 
oraz określeniu poziomu gotowości organizacji 
do pracy zdalnej na początku okresu zagrożenia 
epidemicznego. Drugim celem badania była 
ocena poziomu przystosowania różnych grup 
pracowników oraz przyjrzenie się ich mechanizmom 
adaptacyjnym. Po trzecie istotne było zdefi niowanie 
nowych postaw związanych z pracą, które mogą 
utrwalić się jako nowe elementy środowiska pracy 
po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności.

Ankieta badawcza została podzielona na 6 obszarów, 
które obejmują zarówno uwarunkowania leżące po 
stronie pracowników, jak i pracodawców. Należały do 
nich warunki osobiste oraz zawodowo-społeczne 
i kontakty biznesowe, związane z koniecznością 
przeniesienia relacji do przestrzeni wirtualnej. 
Badaczy interesowała również perspektywa nowej 
defi nicji work-life balance, m.in. wpływ pracy z domu 
na zmianę sposobu realizacji zadań służbowych, 
samoorganizacja czasu oraz ergonomia miejsca 
pracy w domu. W obszarze zainteresowań znalazły 
się także uwarunkowania systemowe i kulturowe 
związane z gotowością fi rm do zmiany.

Dla nas specjalistów, zajmujących się na co dzień tworzeniem 
różnego rodzaju przestrzeni społecznych, najbardziej interesujące 

są konsekwencje obecnej zmiany dla całości środowiska pracy, 
szczególnie dla wnętrz nowych biur. Uważam, że nie można będzie zrozumieć 

tych przemian bez pogłębionej analizy obecnej sytuacji. 
Jakie zmiany muszą nastąpić w organizacji, aby praca zdalna 

z rozwiązania sporadycznego mogła się stać rozwiązaniem systemowym? 
Osobną kategorię nurtujących nas kwestii 

stanowią wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić pracownicy 
w swoich mieszkaniach – począwszy od wyposażenia 

domowego stanowiska pracy, na organizacji czasu, kończąc.” 

Karina Kreja
International Concept Manager & Workplace Ekspert, Kinnarps

Home Office, który od lat stanowił element benefitów pracowniczych, 
stał się z początkiem roku 2020 koniecznością dla większości firm 
świadczących usługi w modelu BPO/SSC/GBS i wielu innych. 
Część z firm była doskonale przygotowana na taki scenariusz, 
podobnie jak i ich pracownicy. Ale czy wszyscy? 
Jak tak naprawdę wygląda domowe środowisko pracy? 
Czy my, jako pracownicy dobrze czujemy się w home office, 
jeśli mamy z nim do czynienia nie jeden dzień, ale kilka tygodni? 
To są ważne pytania i bardzo się cieszę, że Akademia Leona Koźmińskiego, 
wraz z Kinnarps i Polskim Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progressio 
podjęły się bardzo ciekawego badania rynku. 
Badanie pokazuje, jak różne branże są przygotowane 
na pracę zdalną w znacznie większym zakresie niż taka, 
jaką sobie do tej pory wyobrażaliśmy.”

Wiktor Doktór
Prezes Pro Progressio

JESZCZE NIEDAWNO PRACA Z DOMU, CZYLI TZW. HOME OFFICE, 
STANOWIŁA DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
OCZEKIWANYCH, ALE NIE ZAWSZE DOSTĘPNYCH BENEFITÓW. 
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OBSZARY WYZWAŃ

JAKO PUNKT WYJŚCIA BADACZE 
ZDEFINIOWALI KILKA OBSZARÓW WYZWAŃ, 
KTÓRE UZNALI ZA NAJBARDZIEJ ISTOTNE 
W SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KONIECZNOŚCIĄ 
SZYBKIEGO PRZEJŚCIA NA PRACĘ Z DOMU. 

Należą do nich:
• Technologia, obejmująca takie kwestie jak: 

dostosowanie sprzętu do nowych wymagań, 
jakość połączeń z serwerami fi rmowymi 
i dostępność oprogramowania do telekonferencji 
oraz pracy ze współdzielonymi dokumentami

• Fizyczne środowisko pracy i ergonomia, 
czyli indywidualne możliwości użytkowników 
do wygospodarowania odpowiedniego miejsca 
do pracy z domu oraz do odbywania 
telekonferencji, ergonomia domowego stanowiska 
pracy w pełnym wymiarze czasu

• Uwarunkowania osobiste, czyli wpływ 
indywidualnej sytuacji w gospodarstwie domowym 
na możliwość pracy w warunkach kwarantanny, 
takich jak obecność dzieci i innych członków 
rodziny oraz konieczność realizacji przez nich 
własnych zadań zawodowych lub nauki zdalnej 
w tym samym czasie i miejscu

• Kontakty biznesowe, wpływ zmiany kanałów 
komunikacji na relacje z partnerami biznesowymi, 
klientami oraz kolegami z fi rmy, zanik efektu 
ekspresu do kawy, czyli brak tradycyjnego miejsca 
do wymiany nieformalnych informacji

• Kultura pracy w fi rmie, czyli konsekwencje zmiany 
obiegu informacji, zdalne zarządzanie zespołami 
i uczestnictwo w nich, monitorowanie postępów 
w pracy projektowej 

• Work-life balance, czyli wpływ pracy z domu 
na zmianę sposobu realizacji zadań służbowych, 
organizacja czasu pracy – jego ilość i zakres 
elastyczności, ewentualne korzyści wynikające 
z oszczędności czasu np. na dojazdy do pracy.

O szczególnej wartości badania stanowią także 
liczne komentarze oraz wywiady pogłębione 
z uczestnikami ankiety, którzy wyrazili zgodę 
na rozmowę. Bardzo duża skala zainteresowania 
tą metodą badawczą jest także dla pomysłodawców 
dowodem trafności założeń – praca z domu wiąże 
się z licznymi wyzwaniami, które umykają analizie 
statystycznej. Dlatego też partnerzy zaplanowali 
drugą edycję badania, już po osiągnięciu stanu 
„nowej równowagi”, aby poznać i lepiej zrozumieć 
zmiany, jakie następują w środowisku biurowym 
oraz w naszym podejściu do pracy z domu. 
Ta druga część jest jeszcze przed nami, ale zebrany 
materiał pozwala przypuszczać, że możliwość 
oceny tempa przemiany zachowań społecznych 
związanych z pracą będzie bardzo interesującym 
doświadczeniem. 

WYNIKI

KIM SĄ NASI RESPONDENCI?

W badaniu warunków pracy w czasie epidemii 
i wyzwań związanych z pracą z domu ujawnił się 
zróżnicowany przekrój stanowisk pracy, który dość 
wiernie odzwierciedla fi rmową strukturę. Blisko 
połowę (49%) badanych stanowią specjaliści, drugą 
najliczniej reprezentowaną grupą są kierownicy (26%), 
kolejną pod względem liczebności dyrektorzy (14%), 
3% uczestników to właściciele przedsiębiorstw, 
ankietę wypełniło prawie tyle samo (3%) freelancerów, 
kolejne miejsce zajęli prezesi (1%), pozostałą część 
stanowią stażyści oraz inne grupy pracowników. 
Zdecydowana większość (77%) badanych pracuje 
w sektorze usługowym, a pozostałe 23% 
respondentów należy do sektora produkcyjnego.

Podział według charakteru relacji zawodowych 
– wewnętrznych lub zewnętrznych – rozkłada się 
równomiernie. 47% badanych współpracuje 
z klientami zewnętrznymi, a 53% obsługuje klientów 
wewnątrz swoich organizacji. 

Jeśli chodzi o formę kontaktu ze swoimi klientami 
to, 29% naszych respondentów utrzymywało relacje 
przeważnie zdalnie, 21% z nich przeważnie osobiście, 
a pozostała połowa respondentów deklaruje kontakt 
bezpośredni i zapośredniczony w proporcji pół na pół.  

W JAKI SPOSÓB NASI RESPONDENCI 
PRACOWALI W OKRESIE REALIZACJI 
BADANIA?

Przeważająca większość, bo 92% ankietowanych 
deklarowała w czasie badania pracę z domu, w tym 79% 
ankietowanych praktycznie przez cały czas, a kolejne 
13% pracowało w dużej mierze w trybie zdalnym.

Siłą rzeczy badanie „Praca z domu 2020” dotyczy 
wycinka populacji. Na ankietę odpowiedzieli głównie 
pracownicy wiedzy. Jak te dane wyglądają 
w szerszym kontekście? 

Z pomocą przychodzi ogólnopolski sondaż 
„Koronawirus. Wiedza, opinie i zachowania Polaków”, 
który w tym samym okresie przeprowadziła fi rma 
4P Research Mix na reprezentatywnej grupie obywateli 
Polski w wieku powyżej 18 lat. Wynika z niego, 
że w dniach 25–27.03, czyli tuż przed rozpoczęciem 
badania „Praca z domu 2020”, zdalnie pracowało 
51% mieszkańców Polski, a kolejne 13% miało taki 
zamiar, a jedynie 7% nie miało takich planów. 
Daje to wiarygodny obraz powszechności pracy 
z domu w omawianym okresie.

Właściciel    3%

Freelancer (samozatrudniony, 
współpracujący z wieloma podmiotami)    3%

Stażysta / inne    4%

O TOBIE
Twoje stanowisko / 
sytuacja zawodowa.

Dyrektor    14%

Prezes    1%

Kierownik    26%

Specjalista    49%

O TOBIE
W jakim trybie 
obecnie pracujesz?

Wyłącznie z domu    57%

Prawie wyłącznie pracuję z domu
(jedynie okazjonalnie spoza domu)    22%

Pracuję głównie z domu,
ale 1-2 dni w tygodniu pojawiam się
w biurze / pracuję poza domem    13%

Pracuję głównie w biurze / poza domem, 
a 1-2 dni w tygodniu pracuję z domu    4%

Nadal pracuję prawie wyłącznie w biurze 
(jedynie okazjonalnie spoza biura)    3%

Wyłącznie z biura fi rmy    1%
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JAK UCZESTNICY BADANIA 
OCENIAJĄ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ 
PODCZAS PRACY W DOMU?

Poprawę efektywności deklaruje nieco powyżej 
⅓ respondentów (34%), spadek efektywności notuje 
kolejna ⅓ uczestników (32%) a dla prawie 
⅓ badanych, czyli 31% praca w domu pozostaje 
bez wpływu na ich efektywność. Kolejne 3% 
badanych nie potrafi ło ocenić wpływu pracy 
z domu na swoją produktywność.

Jednocześnie bardzo duża grupa deklarowała 
dłuższy niż wcześniej czas pracy – kwestię 
tę pomagają zinterpretować wyniki badań 
jakościowych. W wypowiedziach wyraźnie rysuje 
się podział okresu objętego badaniem 
na dwa etapy: w pierwszym, przypadającym 
w dużej mierze na marzec, pracownicy mieli dużo 
dodatkowych zadań związanych z przeniesieniem 
organizacji do nowego trybu, nie wszystko 

od razu działało, w drugim sytuacja się zaczęła 
stabilizować, zmniejszyła się ilość dodatkowej 
pracy. Przypomnijmy – ankietę wypełniano na 
początku kwietnia 2020, dlatego znajdują w niej 
odzwierciedlenie wyzwania tego pierwszego, 
trudnego okresu wdrażania intensywnego 
zdalnego stylu pracy.

Trzeba też dodać, że grupą deklarującą dłuższy czas 
pracy byli w przeważającej mierze rodzice małych 
dzieci, którzy musieli godzić obowiązki rodzicielskie 
z zawodowymi. Do bardziej zaawansowanej analizy 
tego zagadnienia wrócimy w rozdziale poświęconym 
uwarunkowaniom osobistym, ponieważ fakt 
posiadania dzieci niesamodzielnych istotnie 
różnicował uczestników badania.

Produktywność i efektywność pracy 
to jedne z trudniejszy konceptów w zarządzaniu. 

Nie da się jej zmierzyć w ankiecie, ale możemy się dowiedzieć, 
jak jest ona subiektywnie postrzegana: 

czy respondentom pracuje się lepiej czy gorzej? 
Czy są w stanie zrobić więcej? A może w krótszym czasie? 

W anglojęzycznej socjologii funkcjonuje termin 
unintended consequences – to niezamierzone skutki działań. 

Takim niezamierzonym skutkiem w przypadku nagłego przeniesienia pracy 
z organizacji do domów był wzrost zaangażowania, większa skłonność 

do brania odpowiedzialności za działania i przejmowania inicjatywy: 
nie było obok szefów, których można i trzeba było się poradzić, 

więc po prostu wykonywano zadania samodzielnie. 
Jest to z pewnością jeden z czynników odpowiedzialnych za wzrost efektywności. 

Kolejny to podekscytowanie związane z wdrażaniem z dnia na dzień rozwiązań, 
które zaplanowane były jako długie procesy – 

to poczucie uczestniczenia w czymś ważnym, rewolucyjnym, ratowania organizacji. 
Duży wpływ na wzrost produktywności miały zapewne także rodzące się obawy 

o dalsze zatrudnienie: nie sprawdzę się teraz, to mnie zwolnią.”

dr Karolina Dudek
Polski Instytut Środowiska Pracy

Trudno powiedzieć    3%

Negatywnie (moja produktywność
jest trochę mniejsza)    26%

Neutralnie (mimo zmiany warunków pracy
moja produktywność zostaje bez zmian)    31%

Pozytywnie (moja produktywność
trochę wzrosła)    20%

Zdecydowanie pozytywnie 
(moja produktywność jest dużo większa)    14%

PRODUKTYWNOŚĆ
Jak zmiana stylu 
pracy, która nastąpiła 
w drugiej połowie marca, 
wpłynęła na Twoją 
produktywność?

Zdecydowanie negatywnie 
(moja produktywność jest dużo mniejsza)    6%

Nie    50%

Tak, a wśród nich co najmniej jedno, 
które wymaga stałej opieki    32%

O TOBIE
Czy w Twoim 
gospodarstwie 
domowym są dzieci?

Tak, ale wszystkie dzieci 
są samodzielne    6%

WBREW WIELU OPINIOM O WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI 
PODCZAS PRACY W DOMU WYNIKI BADANIA 
„PRACA Z DOMU 2020” PREZENTUJĄ ZŁOŻONY OBRAZ. 
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Z TECHNOLOGIĄ 
POSZŁO BARDZO SPRAWNIE.

TECHNOLOGIA I SPRZĘT TO OBSZAR NAJMNIEJSZYCH WYZWAŃ, KTÓRY JAKO ŁATWY 
I BARDZO ŁATWY OCENIŁO AŻ 84% ANKIETOWANYCH. JAKO STOSUNKOWO NAJWIĘKSZE 
BRAKI RESPONDENCI TYPUJĄ URZĄDZENIA PERYFERYJNE, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM 
DODATKOWE EKRANY.

Problematyczny okazał się dostęp do Internetu 
i w związku z tym zarówno dostęp do dysków 
sieciowych, jak i możliwości prowadzenia 
telekonferencji z prywatnych sieci, nadzwyczaj 
obciążonych przez korzystających z nich jednocześnie 
wielu domowników.

pracownicy zabrali ze sobą, te drugie zostały 
przetransportowane i zainstalowane przy wsparciu 
działu IT. 

O ile jednak w okresie przejściowym posiadacze 
laptopów będą mieli większą możliwość wyboru 
czy chcą pracować w biurze, czy w domu, o tyle 
pracujący na komputerach stacjonarnych są 
zmuszeni wytrwać w domu do momentu, gdy 
możliwy będzie powrót do biur. 

Problemem często była jakość łącza internetowego 
oraz możliwości przesyłu danych i w związku z tym 
dostęp do dysków sieciowych, oraz możliwości 
prowadzenia telekonferencji. 

Dobrą praktyką, o której wspominali rozmówcy, 
było upewnienie się, czy pracownicy mają dostęp 
do łącza o odpowiedniej przepustowości, a jeśli nie 
to zapewnienie im takiego dostępu. Jak się okazało 
w praktyce nie wszystkie domowe modemy wi-fi  
miały możliwość podłączenia po kablu wymaganego 
przy niektórych konfi guracjach sprzętowych 
– konieczne było również rozwiązanie tego problemu. 

Niektórym rozmówcom brakowało dodatkowych 
urządzeń, które na co dzień były dostępne w biurze jak 
drukarki czy skanery. Mimo możliwości przewiezienia 
ich z biura, nie mieli gdzie ich umiejscowić w domu. 
Takie sytuacje budziły frustracje.

Przeprowadzone wywiady pomogły nam zrozumieć, 
jak różne uwarunkowania technologiczne organizacji 
współkształtowały sytuację, w której znaleźli 
się pracownicy. Firmy były w stanie wyposażyć 
pracowników w niezbędne narzędzia do pracy 
niezależnie od tego, czy pracowano na laptopach 
czy na komputerach stacjonarnych: te pierwsze 

W organizacjach, w których jeszcze przed pandemią 
wprowadzone były zdalne systemy koordynowania 
prac, zarządzania zleceniami i obsługą klientów, 
pracownicy nie zauważyli znaczących zmian 
w realizacji procesów. Rozwiązać trzeba było tylko 
kwestię dokumentów czy próbek przesyłanych 
przez klientów – i wszędzie, gdzie to było możliwe 
wdrażano obieg elektroniczny.  

Największe wyzwanie w tym obszarze mieli 
pracownicy instytucji publicznych, w których 
dotychczas dokumenty przekazywano w formie 
papierowej. Nie chcąc pozostawiać kontrahentów 
z opóźnionymi, w przyspieszonym trybie tworzyli 
nowe procedury obiegu informacji.

Trudny (brakuje mi odpowiednich 
narzędzi IT i / lub dostępu do systemów, 
aby móc normalnie pracować zdalnie)    2%

Bardzo trudny (nie mam odpowiednich 
narzędzi IT i systemów, aby móc 
pracować zdalnie)    0,5%

Nie dotyczy    0,5%

TECHNOLOGIA 
I SPRZĘT
Jak oceniasz poziom
wyzwań związanych
z technologią?

Średni (brakuje mi niektórych narzędzi IT 
i / lub dostępu do systemów, 
aby w pełni pracować zdalnie    13%

Bardzo łatwy (mam wszystkie niezbędne
narzędzia IT i dostępy do systemów, 

aby pracować zdalnie)    46%

Łatwy (mam prawie wszystkie niezbędne
narzędzia IT i systemy, aby pracować zdalnie)    38%

Brakuje mi odpowiedniego sprzętu 
(laptopa, bądź innych urządzeń przenośnych)    3%

Brakuje mi odpowiedniego sprzętu (dodatkowego monitora, drukarki, 
bądź innych urządzeń, które używam w pracy na co dzień)    57%

Brakuje mi potrzebnego oprogramowania    6%

Nie mam komunikatora lub systemu telekonferencyjnego    3%

Mam techniczne problemy z dostępem 
do niektórych systemów / dysków fi rmowych    21%

Ograniczenia związane z bezpieczeństwem danych uniemożliwiają 
mi dostęp do niektórych systemów / dysków fi rmowych    9%

Nie mam do dyspozycji odpowiednio stabilnego 
i / lub przepustowego łącza Internetowego    29%

50%0%

TECHNOLOGIA I SPRZĘT
Jakie są Twoje największe wyzwania 
w pracy zdalnej związane z technologią IT?

Należało w ciągu dwóch dni spakować komputery, spakować monitory zrobić 
wywiad u każdej osoby, które wyprowadzała się do domu, jaki ma Internet, 

czy ma po kablu, czy ma po wifi. Czy w ogóle ma możliwość postawienia 
dwóch monitorów? Taką ankietę żeśmy krótką zrobili. Część osób zgłosiła, 

że ma wifi i niestety nie ma kabla – ma takie urządzenie, że nawet kabla 
nie da się podłączyć i musieliśmy kupić takie po prostu na USB 

tylko antenki urządzenia do komputerów, które tworzyły samo wifi 
i musieliśmy przetestować, że to faktycznie bez konfiguracji będzie działać.”
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ŚRODOWISKO I ERGONOMIA. 
BIURO W DOMU, CZY DOM W BIURZE?

Dostosowanie środowiska domowego do pracy jako 
łatwe oceniło 64% ankietowanych, natomiast tylko 
trochę ponad 20% respondentów uznało to wyzwanie 
za trudne bądź bardzo trudne. Wnikliwsza analiza 
nie potwierdza dość optymistycznego pierwszego 
wrażenia. W trakcie kwarantanny problemy 
z lokalem, w którym uczyło się lub pracowało zbyt 
wiele osób, były bardzo częste. Okazało się, że jedna 
trzecia badanych nie ma do dyspozycji osobnego 
pomieszczenia do pracy zdalnej, niektórym 
brakuje jakiegokolwiek miejsca do realizacji zadań 
zawodowych w domu, które może wykorzystywać 
wyłącznie w tym celu. Niektórzy podczas pracy 
z domu mają bardzo trudne warunki i pracują 
nie tylko w kuchni, czy w sypialni, lecz zdarza się, 
że także w toalecie! Problemy lokalowe stanowią 
stałą i systemową bolączkę Polaków, a nasz kraj 

wg Eurostatu zajmuje 3 od końca miejsce 
w Europie, jeśli chodzi o metraż i liczbę pomieszczeń 
mieszkalnych przypadających na 1 osobę, 
co sprawia, że skala wyzwań związanych z organizacją 
w domu przestrzeni równoczesnej pracy dla wielu 
mieszkańców jest u nas znacząco większa.

Jako największe wyzwanie użytkownicy wskazują 
brak rozwiązań ergonomicznych – szczególnie 
brak fotela (aż 69% zadeklarowało brak właściwego 
fotela do długotrwałej pracy przy komputerze).

Wysoce niepokojący, i to nie tylko z punktu widzenia 
ergonomii, lecz także ze względu na możliwość 
wypełniania biurowych zadań, jest także brak biurek 
lub stołów deklarowany przez ¼ respondentów. 

Zdecydowana większość ankietowanych potwierdziła 
otrzymanie sprzętu IT (84%). Natomiast jedynie 
niewielki odsetek respondentów (3%), otrzymał 
inne wsparcie np. w postaci wyposażenia i mebli 
biurowych. Ergonomia staje się jednym z tych 
elementów środowiska pracy, w którym tradycyjne 
biuro pozostawia home offi ce daleko w tyle. 
Niespodziewanie dla siebie samych podczas pracy 
z domu tęskniliśmy nie tylko za kontaktem z ludźmi, 
lecz także za swoimi biurowymi fotelami i biurkami 
z regulacją wysokości, a przede wszystkim za 
komfortem pracy, jaki gwarantują. Świadczą o tym 
liczne komentarze uczestników badania.

ŚRODOWISKO FIZYCZNE I ERGONOMIA
Jakie są Twoje największe wyzwania 
związane z pracą w domu?

60%0%

Warunki lokalowe (nie mam odpowiedniego 
miejsca / pomieszczenia do pracy zdalnej)    21%

Warunki lokalowe (zbyt wielu domowników 
musi równocześnie pracować lub uczyć się zdalnie)    35%

Warunki lokalowe (akustyka w domu nie pozwala 
na prowadzenie rozmów biznesowych)    12%

Ergonomia (nie mam w domu odpowiedniego fotela 
biurowego do wielogodzinnej pracy)    69%

Ergonomia (nie mam biurka / stołu do pracy)    25%

Ergonomia (nie mam sprzętu IT i akcesoriów 
dostosowanych do pełnoetatowej pracy zdalnej)    13%

W pracy mamy biurka, które posiadają regulowaną wysokość – można pracować 
na siedząco i na stojąco. Tego atutu bardzo brakuje. 
Dodatkowy monitor w pracy ma większy zakres regulacji niż ten w domu.”

Z mężem pracujemy 
we dwoje przy stole w jadalni. 

Na fotel biurowy nie mam przestrzeni. 
Z resztą co potem zrobię z takim 
fotelem, jak wrócimy do biura. (…) 

Jak mam wideocall, to idę na kanapę, 
by nie przeszkadzać mu w pracy.”

Nie mam ergonomicznego krzesła. Moje biurko (stoi w sypialni) jest dużo 
mniejsze niż to w biurze – trochę za małe do wygodnej pracy. Brakuje mi możliwości 

przejścia się w przerwie od pracy na dłuższą odległość niż między pokojami.”

Postawa przy pracy, 
tzn. brak odpowiednio 

dostosowanego biurka i krzesła.”

Brak bardzo wygodnego krzesła.”

Pogłębiający się dyskomfort pleców oraz nadgarstka powoli zamieniający się w ból. 
Brak monitora, praca na ekranie laptopa pogłębia problem bólu pleców 

(garbienie się) i dodatkowo obciąża oczy.”

Brak odpowiedniego wygodnego krzesła, praca wykonywana przy stole 
na wygodnej, ale niestety niedopasowanej do takiego typu aktywności kanapie.”

Brak odpowiednio wygodnego miejsca przystosowanego do wielogodzinnej pracy.”
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W pytaniach otwartych respondenci wskazywali na brak miejsca do pracy w zagęszczonych mieszkaniach.

Prawdziwie dramatyczny obraz sytuacji wyłania się z komentarzy uczestników badania oraz indywidualnych 
relacji pracujących kilku osób w jednej kawalerce, w jednym pomieszczeniu z uczącymi się dziećmi, lub bez 
żadnego funkcjonalnie wyposażonego miejsca do pracy (np. pracujących z łóżka, kanapy lub nawet z toalety).

Mówiąc o powszechnej pracy zdalnej, zapominamy o naszych realiach, 
w tym także mieszkaniowych. Pierwszy moment przenoszenia pracy z biur do domów 
można uznać za udany. Ale to dotyczy głównie technologii. Firmowe laptopy, 
jak pokazały nasze badania, często stanęły na kuchennych stołach lub deskach 
do prasowania. Dlatego nie podzielam nadmiernego optymizmu i bezkrytycznych opinii 
na temat skuteczności pracy na home office, jako stałego i docelowego rozwiązania. 
Wiele osób pracowało w „warunkach polowych”, po prostu nie mając innego wyjścia, 
a także zakładając tymczasowość tego stanu rzeczy. Teraz jest pora na rzetelną analizę, 
w jakich warunkach realnie możemy w domu pracować przez dłuższy czas.”

Karina Kreja
International Concept Manager & Workplace Expert, Kinnarps

1. Musiałem kupić własny monitor (dodatkowy, do pracy). 
2. Muszę kupić ergonomiczny fotel.”

Brak wygodnego fotela.”

Mimo że mam miejsce do pracy, nie jest to ergonomiczne stanowisko. 
Brakuje wygodnego fotela. Firma umożliwiła przesłanie kurierem fotela biurowego, 
jednak jeszcze nie skorzystałam z tej opcji – nie chcę, aby mój dom przypominał biuro. 
Po zakończonej pracy już o niej nie myślę, zajmuję się życiem prywatnym.”

W pierwszej kolejności – już widzę bóle kręgosłupa, bóle nadgarstków etc. 
Nie robię przerw w pracy, a jeśli już muszę je zrobić, to w międzyczasie pracuję, gotuję, zmywam.”

Jedynie brak odpowiedniego fotela. 
Pracodawca by mi go pożyczył, 
ale nie mam go jak przewieźć.”

Brak podstawowej infrastruktury 
biznesowej, drukarki, tablice, flipcharty, 

dobre zestawy do wideokonferencji.”

Brak biurka i fotela zmusza 
mnie do pracy z łóżka.” Pracuję w jadalni, przy stole. 

Brak miejsca do prowadzenia 
rozmów telefonicznych.”

W jednym pokoju musimy mieć dwa «biura», praktycznie cały czas mamy tele- lub 
wideokonferencje, przekrzykując się nawzajem. Jedynym w miarę cichym miejscem w domu 
jest łazienka, ale trudno prowadzić rozmowy biznesowe siedząc na wannie ;-). Stół, przy którym 
pracujemy, jest jedynym stołem w mieszkaniu, wcześniej służył do jedzenia posiłków. Teraz za 
każdym razem, gdy chcemy zjeść lunch, musimy sprzątać nasze «biura».”

Zawsze szykuje szkolenia na flipchartach. W moim dwupokojowym mieszkaniu 
nie mam na niego miejsca. Stąd zrobiłam sobie kącik kreatywny za drzwiami w salonie. 
Na drzwiach i ścianie za nimi rozwiesiłam białe kartki, na których 
rozrysowuję pomysły ma ćwiczenia.” 
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UWARUNKOWANIA OSOBISTE – 
„KOBIETA Z DZIECKIEM NA RĘKU” 
W PRACY.

Generalnie nasi respondenci potwierdzają, że radzą 
sobie z tym obszarem, to jednak uwarunkowania 
osobiste stanowią wyzwanie dla 37% procent 
badanych. Szczególnie wrażliwa jest znacząca 
(32%) grupa respondentów, którzy pracowali 
z domu, mając pod opieką dzieci wymagające opieki. 
Szczegółowe relacje indywidualne pokazują złożone 
strategie radzenia sobie z łączeniem pracy 
z wychowywaniem dzieci. 

Inne badanie przeprowadzone w tym samym 
okresie przez Librus (dla użytkowników 
elektronicznego szkolnego dziennika ocen) 
pokazuje, że w zależności od wieku dzieci, w okresie 
kwarantanny rodzice spędzali na nauce domowej 
i pomocy w przygotowaniu się do zajęć i odrabianiu 
lekcji od 2 do 6 godzin dziennie, poza obowiązkami 
zawodowymi.

OLBRZYMI WPŁYW NA TO, JAK RADZONO 
SOBIE Z WYZWANIAMI PRACY ZDALNEJ 
W TRAKCIE NARODOWEJ KWARANTANNY 
MIAŁ FAKT, CZY W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM BYŁY DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM. 

Zamknięcie szkół i przedszkoli nastąpiło 12 marca 
2020 i w efekcie, według doniesień PAP, łącznie 
4,58 mln uczniów szkół i 1,41 mln przedszkolaków 
pozostało w domach, z których pracowali zdalnie 
także wyposażeni w laptopy ich rodzice. Narodowa 
kwarantanna okazała się również ogólnopolskim 
testem połączenia zdalnej pracy i nauki.

Stosunkowo dobrze z pracą z domu radzą sobie 
osoby bez dzieci w domu. To jednocześnie grupa 
najmniej sfrustrowana tym, że nie może korzystać 
z życia społecznego i towarzyskiego po pracy. 
Tylko 35% osób w tej grupie deklarowało, 
że pracuje obecnie dłużej niż zwykle. Jednak na 
ich działanie wpływa zmiana stylu pracy. Z badań 
wynika też, że codzienne wychodzenie do biura 
wyznaczało rytm dnia prawie co czwartej osoby 
nieposiadającej dzieci. Rozmówcy wskazywali, 

że najbardziej ucierpiały ich kontakty społeczne. 
Nawet zadeklarowani introwertycy negatywnie 
odczuwali separację społeczną.

Sytuacja osób posiadających dzieci jest trudniejsza. 
Aż 61% z nich deklarowało frustrację tym, 
że wszystkie inne rodzaje aktywności oprócz pracy 
i życia rodzinnego są niemożliwe lub bardzo trudne 
do realizowania. Jednocześnie aż 56% zauważa, 
że pracuje dłużej. 

Mimo że małe dzieci mają znaczny wpływ na 
organizację pracy swoich rodziców, to przystosowanie 
się do warunków pracy zdalnej jako łatwe lub bardzo 
łatwe deklarowało 55% respondentów posiadających 
potomstwo wymagające opieki, a blisko ¼ badanych 
z tej grupy zgłaszała z tym znaczne trudności. Dla 
porównania w grupie osób nieposiadających dzieci 
wartości te znajdowały się odpowiednio na poziomie 
65% i 15%. Co ciekawe, wynik badania „Praca z domu 
2020” pokazuje, że najlepiej radziły sobie osoby 
posiadające dzieci już samodzielne. W tej grupie aż 
68% deklarowało, że nie ma osobistych czy rodzinnych 
wyzwań z przystosowaniem się do pracy z domu, 
i jedynie 11% wskazało znaczące trudności.

Bardzo trudny (ze względu na potrzeby 
członków mojego gospodarstwa 
domowego udaje mi się pracować z domu 
w bardzo ograniczonym wymiarze)    4%

Niemożliwy (potrzeby innych członków 
mojego gospodarstwa domowego 
uniemożliwiają mi pracę z domu)    1%

Nie dotyczy    2%

UWARUNKOWANIA 
OSOBISTE
Jak oceniasz poziom
wyzwań dotyczących
pracy z domu związanych
z Twoją sytuacją
osobistą?

Trudny (z trudnością udaje mi się pogodzić 
potrzeby członków mojego gospodarstwa 
domowego ze swoją pracą z domu)    12%

Łatwy (wszyscy członkowie mojego 
gospodarstwa domowego szybko 

dostosowali się do pracy zdalnej)    32%

Średni (mam trudności z narzuceniem 
sobie nowego sposobu działania i nadal
zmagam się z niektórymi wyzwaniami)    21%

Bardzo łatwy (nie mam osobistych czy 
rodzinnych wyzwań z przystosowaniem 

się do pracy z domu)    28%

40%0%

Obecność dzieci wymagających stałej opieki    37%

Obecność innych członków rodziny, 
którzy odrywają mnie od pracy    43%

Brak odpowiednich warunków do tego, by wszyscy 
członkowie gospodarstwa, których to dotyczy, mogli 
równocześnie pracować lub uczyć się zdalnie    19%

Konfl ikt pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym    45%

UWARUNKOWANIA OSOBISTE
Jakie są dla Ciebie największe wyzwania 
związane z pracą w domu?

Taka sytuacja powoduje, iż część współpracowników może nie rozumieć skali problemów, 
z jakimi mierzyli się rodzice młodszych dzieci. Posiadając starsze dzieci niekoniecznie 
musimy pamiętać jak dużo uwagi potrzeba poświęcać maluchom. Co może prowadzić 
do spięć w zespole, ponieważ grupa rodziców dzieci wymagających opieki może być 
postrzegana jako mniej zaangażowana. W rzeczywistości te osoby są bardzo przeciążone 
pracą na obydwu frontach zarówno rodzicielskim, jak i zawodowym.”

dr Kaja Prystupa-Rządca
ekspert ds. zarządzania w wirtualnym środowisku, Akademia Leona Koźmińskiego

Deklarowane wydłużenie czasu pracy może się wiązać nie tyle ze znacznie dłuższą pracą, ile ze 
zmianą organizacji czasu: praca przeplata się z czasem poświęconym rodzinie. A subiektywne 

odczucie jest takie, że czas pracy się wydłużył. Te kwestie badaliśmy szczegółowo metodami 
jakościowymi, żeby lepiej zrozumieć złożoność doświadczeń i nowych stylów pracy.”

dr Karolina Dudek
prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy

Praca z życiem prywatnym 
się przeniknęły, nie mam 
jasnego rozdzielenia, 
czuję się w pracy właściwie 
od otwarcia oczu 
do położenia się spać.”

Swoją pracę w 70 % 
przeniosłam na smartfona. 

Dzięki temu mogłam 
pracować nawet grając 

z moją 5 letnią córką 
na dywanie, 

lub szykując obiad”.

Nieprzewidywalny czas, w jakim 
można złapać członków zespołu, 

zwłaszcza wszystkich naraz.”
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KULTURA PRACY 
W DOBIE HOME OFFICE.

BLISKO CO CZWARTY Z BADANYCH OCENIŁ OBSZAR 
WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ PRACY JAKO TRUDNY. 

Wśród największych wyzwań znalazły się 
umiejętność pracy w zespole rozproszonym 
oraz zarządzanie takim zespołem. 

Praca w środowisku wirtualnym wymaga usystematyzowania procesów w organizacji 
a także wytyczenia zasad komunikacji. Wiele firm wyszło początkowo z założenia, 
iż mail, telefon i komunikator rozwiązują problem. Doświadczenie pokazuje, iż jest inaczej. 
W firmie należy ustalić, które narzędzia komunikacji czemu służą, jak szybko 
musimy reagować na informacje a także jak przechowywać wiedzę. Bez tego 
rodzi się chaos a także konflikty, ponieważ współpracownicy mogą mieć różne oczekiwania 
odnośnie pilności realizacji zadań. Wcześniej wystarczyło zajrzeć, czy ktoś pracuje przy biurku. 
Teraz nie mamy takiej możliwości i więc snujemy domysły, czy aby ktoś zamiast pracować 
nie ogląda seriali w Internecie.”

dr Kaja Prystupa-Rządca
ekspert ds. zarządzania w wirtualnym środowisku, Akademia Leona Koźmińskiego

Maile, maile, maile. Liczba maili 
wzrosła o jakieś 50-100%!”

Spotkania w ramach wideokonferencji 
trwają za długo, mimo iż wszyscy nauczyli 
się już obsługi, to formowanie wypowiedzi 
oraz czas narad wydłużył się znacząco. 
Widać również, iż członkowie zespołu 
nie chcą podejmować żadnych decyzji 
w trakcie spotkania, wszyscy nastawieni 
są na słuchanie jak na wykładzie.”

Brak bezpośredniego kontaktu z zespołem, 
z którym zazwyczaj pracuję”

Kontakty z zespołem, skuteczne 
prowadzenie codziennych zadań. 

Jak najszybszy powrót do pracy stacjonarnej!”

Kiedyś wystarczyło w przelocie w biurze 
rzucić pytanie – dziś trzeba, dzwonić, pisać 

maile albo przez komunikator, ale 
i tak nie można liczyć na natychmiastową 

odpowiedź, bo na ogół każdy ma jakieś 
bieżące zadanie, prowadzi inną rozmowę lub 
jest na wideo z klientem. Nie widzimy, co kto 
robi, nie wiemy, czy jest zajęty, denerwujemy 

się, kiedy nie odpowiada, itp. Z kolei 
przełożonym wydaje się, 

że powinniśmy być cały czas dostępni, skoro 
nie wychodzimy z domu.”

Mnogość kanałów komunikacji wprowadza 
ogromny chaos i niechęć – e-mail, 

komunikator teams, telefon, SMS, messager, 
skype – oszaleć idzie od tego pikania!”

W zespole komunikujemy się znacznie 
rzadziej niż zazwyczaj, również w sprawach 
firmowych, przez co stwarza się efekt 
«wypadnięcia» z obiegu informacji. Poza tym 
przepływ informacji w firmie stał się bardziej 
chaotyczny, mnoży się liczba e-maili 
i wiadomości, a także prośby od szefa 
o «przejęcie» tematu w trakcie, z którym 
wcześniej nie miało się do czynienia.”

Osobnym zagadnieniem jest zmiana metod komunikacji 
i problemy związane z utrzymaniem prawidłowego 
obiegu informacji w fi rmie, a nawet frustracja wywołana 
niemożnością zastosowania metod wypracowanych 

w biurze do modelu home offi ce i związane z tym 
poczucie straty czasu, niewspółmierności efektów 
do nakładu pracy oraz utraty kontroli nad informacją 
oraz procesami w fi rmie.

Indywidualne relacje wskazują na potencjalne 
nieporozumienia związane z dużym zróżnicowaniem 
warunków pracy poszczególnych osób w zespołach, 
o czym była mowa w rozdziale na temat uwarunkowań 
osobistych. 

Ponownie pojawia się wniosek dotyczący biura jako 
komunikacyjnego „raju utraconego” – miejsca, w którym 

wymiana informacji działa sprawnie i o wiele szybciej, 
a przede wszystkim nie wymaga dodatkowego wysiłku. 
Nie musi być intencjonalna, odbywa się naturalnie, 
niejako przy okazji realizacji innych zadań. Zespół 
rozproszony wymaga bardziej „militarnego” reżimu 
komunikacyjnego, który zakłada stałe upewnianie się, 
że wszyscy znajdują się w tym samym miejscu procesu, 
czy dysponują odpowiednim zasobem informacji. 

Bardzo trudny (wcześniej nie mogliśmy 
pracować zdalnie, obecna sytuacja zaskoczyła 
nas i zmusiła do tworzenia nowych modeli 
od podstaw, bo nie mamy odpowiednich narzędzi 
w naszej kulturze pracy)    6%

Nie dotyczy / Niemożliwy 
(ze względu na charakter zadań 
nie możemy pracować zdalnie)    2%

KULTURA PRACY
Jak oceniasz poziom
wyzwań, które dotyczą 
kultury pracy w Twojej 
fi rmie, związanych 
z dostosowaniem 
do konieczności 
pracy z domu?

Średni (mieliśmy już wdrożone pewne rozwiązania 
związane z pracą z domu w ramach promocji 
work-life balance, a teraz szybko dostosowujemy 
się do stałej pracy zdalnej)    18%

Łatwy (dotychczas korzystaliśmy 
z możliwości pracy zdalnej, z tą różnicą, 

że teraz pracujemy w tym trybie 
przez cały czas)    45%

Trudny (wcześniej praktycznie nie pracowaliśmy 
spoza biura i dopiero teraz szybko tworzymy 
nowe modele działania)    18%

Bardzo łatwy (już wcześniej pracowaliśmy zdalnie 
i obecna sytuacja niewiele zmienia)    11%

KULTURA PRACY
Wskaż obszary największych wyzwań dla Ciebie 
i Twojego zespołu w dostosowaniu się do warunków 
pracy zdalnej.

40%0%

Umiejętność korzystania z narzędzi wspierających komunikację 
na odległość (systemy telekonferencyjne, komunikatory)    30%

Umiejętność pracy w zespole rozproszonym    44%

Umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym 
(np. wyznaczania i monitorowanie realizacji zadań 
przez menadżerów)    39%

Brak kanałów do kontaktów z osobami spoza mojego 
zespołu lub działu (nie mamy jak zastąpić nieformalnego 
obiegu informacji, tzw. efektu ekspresu do kawy)    33%

Inne sposoby komunikacji sprawiają, że muszę 
posługiwać się bardziej precyzyjnym językiem    20%

Wzrost liczby nieporozumień w kontaktach 
ze współpracownikami po przejściu 
na komunikację wirtualną    13%

W biurze zawsze można było 
bezpośrednio porozmawiać z osobami 
i minimalizować liczbę konfliktów.”

Zarządzam zespołem wirtualnym – osoby 
zlokalizowane są w 14 krajach w różnych strefach 
czasowych – praca praktycznie zajmuje mi cały 
dzień, niejednokrotnie noc w przypadku np. USA.”

Więcej czasu wymaga zarządzanie 
rozproszonym zespołem. To niemal 
jeden etat, co wcześniej nie było tak 

czasochłonne.”
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KONTAKTY BIZNESOWE 
W WERSJI ONLINE. 

Kontakty biznesowe nie wydawały się respondentom 
trudne do zrealizowania zdalnie (tylko nieco ponad 
14% wskazało na trudności w tym obszarze). 
W komentarzach pojawia się spostrzeżenie, 
że niewątpliwie wyjątkowe okoliczności wpłynęły 
na większą akceptację takiego modelu działania, 
a także w budowaniu zdalnych relacji pomagał fakt, 
że wszyscy znaleźli się w tej samej sytuacji 
w tym samym czasie.

Jednak wielu respondentów dostrzega wyzwania 
związane ze zmianą kanału komunikacji, 
wskazuje na to aż 52% badanych.

Pojawiają się również ograniczenia związane 
z możliwością zachowania prywatności osób, 
które dotychczas kontaktowały się w bardziej 
sformalizowany sposób. W komentarzach wyłania się 
grupa osób, które obawiają się utraty profesjonalnego 
wizerunku podczas pracy z domu. To kolejny wniosek 
dotyczący nieuświadamianej roli biura. Biuro od 
dawna funkcjonuje jako odzwierciedlenie prestiżu 
marki, ale badanie „Praca z Domu 2020” ujawnia także 
inną funkcję środowiska pracy, jako swego rodzaju 
scenografi i marki osobistej. W tym kontekście pojawia 
się w świadomości użytkowników po raz pierwszy, 
dopiero w sytuacji ryzyka utraty profesjonalnego tła 
naszych biznesowych aktywności.

Niemożliwy (z uwagi na charakter 
moich zadań komunikacja zdalna 

jest niemożliwa)    1%

Bardzo trudny (kontakt bezpośredni 
był kluczowym elementem 
moich relacji biznesowych 

i mam teraz olbrzymi problem 
z kontynuowaniem ich zdalnie)    5%

Trudny (większość moich 
dotychczasowych kontaktów 

opierała sie na bezpośrednich 
spotkaniach, ale teraz większość 
z nich udaje mi się przekształcić 

na relacje zdalne)    9%

KONTAKTY 
BIZNESOWE
Jak oceniasz poziom
wyzwań dotyczących
kontaktów biznesowych
w sytuacji pracy 
z domu?

Średni (przechodzimy na zdalną komunikację, 
choć jest to dla nas dość trudne)    15%

Bardzo łatwy (zdecydowana większość 
moich dotychczasowych interakcji 

biznesowych odbywała się zdalnie)    20%

Łatwy (ja i moi klienci szybko przeszliśmy 
na komunikację zdalną i nie ucierpiały 
na tym rodzaj i jakość relacji)    46%

Nie dotyczy    4%

KONTAKTY BIZNESOWE
Jakie wyzwania spotykasz realizując zdalnie 
kontakty biznesowe?

50%0%

Zmiana kanału komunikacji wpływa na charakter 
moich kontaktów, bo nie wszystko można załatwić 
poprzez telekonferencję    52%

Boję się utraty mojego profesjonalnego wizerunku, 
jakie może spowodować pokazywanie się w środowisku 
domowym w czasie spotkań wideo    9%

Środowisko domowe nie przystaje do „dress code” 
dotychczas obowiązującego w moim otoczeniu 
biznesowym    13%

Mam poczucie częściowej utraty mojej prywatności, 
bo klienci i współpracownicy „wchodzą” mi do domu    22%

Organizowanie i prowadzenie spotkań zdalnych 
z klientami kosztuje mnie więcej wysiłku 
niż realizacja spotkań do tej pory    26%

Nie wszyscy moi klienci mają odpowiednie warunki do pracy 
z domu, co ogranicza ich dostępność i naszą relację    37%

Dla mnie kluczowe jest, aby zachować pozory biura, mimo że pracuję w domu. 
Nie daję poznać, iż jestem inaczej przygotowany niż byłbym normalnie.”

Brak konieczności przygotowania się «estetycznego», czyli ubioru i makijażu, 
ale również tła, które jest widoczne w kamerkach. 
Część osób ma pranie, dzieci w tle, siedzi w szlafrokach / dresach. 
Osobiście akurat od początku staram się o nienaganny wygląd i tło, 
i proszę o to również moich rozmówców.”

Preferuję spotkania F2F – pozwalają na nawiązywanie relacji, 
a w mojej pracy to bardzo ważne. 

Telekonferencja, pomimo jej zalet związanych z łatwością, nie ma tego aspektu.”

Nie o wszystkim można rozmawiać online.”

Po początkowej fazie, gdy telekonferencje z firmą i kontrahentami 
prowadziliśmy z kuchni czy sypialni, kiedy wpuszczaliśmy pracę wprost do domu, 

nachodzi nas refleksja. Czy, aby w pokazywaniu od prywatnej strony 
nie zaszliśmy trochę za daleko? 

Dziś coraz więcej osób wyłącza już kamery w komputerach 
podczas konferencji lub korzysta z możliwości wyświetlenia sztucznego tła. 

Oficjalnie, by nie obciążać sieci, ale przypuszczam, 
że jest to raczej próba ponownego oddzielenia domu od pracy.” 

Karina Kreja
International Concept Manager & Workplace Expert, Kinnarps
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WORK-LIFE BALANCE?

⅓ WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
WSKAZYWAŁA NA PROBLEMY 
Z ZACHOWANIEM RÓWNOWAGI 
POMIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM OSOBISTYM. 

Grupę najbardziej zróżnicowaną pod tym względem, 
stanowią dyrektorzy – dla 34% z nich zachowanie 
work-life balance nie stanowiło praktycznie żadnego 
problemu. Z drugiej strony, dla 32% było to bardzo 
trudne lub wręcz niemożliwe zadanie. Wydaje 
się oczywiste, że najłatwiej zmiana trybu pracy 
przyszła freelancerom, dla których w przeważającej 
większości (60%) nie stanowiła problemu. 

W najgorszej sytuacji znaleźli się stażyści. 
Praktycznie wszyscy z nich mieli duże problemy 
z zachowaniem równowagi między pracą a życiem 
osobistym. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
że młodsi członkowie zespołu zwykle potrzebują 
więcej wskazówek, a kluczową rolę dla ich 
zawodowego rozwoju odgrywa regularna interakcja 
z doświadczonymi kolegami, ich osobisty nadzór 
oraz informacje zwrotne. 

Z całkowicie innych powodów zachowanie 
równowagi stanowiło także wyzwanie dla właścicieli 
fi rm – co trzeci z nich wskazywał, że jest to bardzo 
trudne lub niemożliwe, zaś dla 30% – trudne.  

Wśród grup, dla których work-life balance 
nie stanowi problemu, przeważają freelancerzy 
– dla 7 na 10  z nich zmiana nie była problematyczna. 
Wśród problemów, na które wskazywali ankietowani, 
ponad połowa kierowników i specjalistów zwróciła 
uwagę na dłuższe godziny pracy, zaś prawie 60%
specjalistów narzekało na niemożliwość lub trudność 
w realizacji aktywności rekreacyjnych. Wśród osób, 
które narzekają na zmniejszenie godzin pracy, 
przeważają specjaliści – prawie 70% osób, których 
to dotyczyło, należy do tej grupy.

Wydłużenie godzin pracy, często związane z 
potrzebą szeregu interwencyjnych działań w 
początkowej fazie epidemii, oraz „przenikanie się”, 
czy nawet bardziej zacieranie się granic życia 
prywatnego i osobistego podczas pracy z domu 
to zdecydowanie najważniejsze problemy, na które 
wskazywali ankietowani.

Co zastanawiające, ponad ¼ badanych wskazuje 
także na trudności ze zmobilizowaniem się 
do pracy w warunkach domowych. To ciekawe 
spostrzeżenie, które znajduje potwierdzenie 
w komentarzach respondentów, a także pojawia 
się podczas wywiadów. Wynika z nich, że istotną rolę 
w motywacji do działania odgrywa zarówno kontrola 
społeczna, z jaką mamy do czynienia w biurach, 
jak i samo wychodzenie do pracy i wracanie z niej 
do domu: to organizuje dzień i pełni funkcję 
mobilizującą.

To, dlaczego obecność współpracowników działa mobilizująco i pod jakimi warunkami 
tak się dzieje, dobrze tłumaczy koncepcja facylitacji społecznej. Jej istotą jest założenie, 
że obecność innych ludzi pobudza emocjonalnie. Osoby wykonujące czynności proste, łatwe 
lub dobrze opanowane zadania wykonują je lepiej. Jednak to napięcie wynikające z obecności 
innych osób przyczynia się jednocześnie do gorszego wykonania zadań trudnych lub takich, 
których dana osoba dopiero się uczy. Warto w kontekście rozważań dotyczących możliwości 
zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym zwrócić uwagę na kwestię zmian 
nastroju i pojawiających się silnych emocji, które towarzyszyły osobom uczestniczącym 
w badaniach. Specjalistka pracująca w młodym, zgranym zespole opowiadała: 
„Na początku te pierwsze dni, ten pierwszy tydzień – to było jeszcze w porządku. Potem już była 
taka irytacja, bo już bym chciała się z ludźmi z zespołu spotkać. Wiesz, ile można siedzieć 
w domu? Natomiast miałam bardzo duży spadek nastroju właśnie po tych chyba dwóch 
czy trzech tygodniach i zauważyłam to też u innych ludzi u nas z teamu. Byłam już taka 
poirytowana, kiedy to się skończy. Jeszcze wtedy coraz więcej było tych obostrzeń i myślę, 
że to też przez to, co się działo na zewnątrz i takie złe komunikaty. Później już w ogóle 
przestałam słuchać wiadomości. I tutaj już nawet nie sama praca tylko ogólnie ta sytuacja. 
I po prostu bardzo dużo się zmieniało. Wydaje mi się, że to taka krzywa szoku 
kulturowego: że na górze jest dobrze, a potem spada, a potem człowiek już się przyzwyczaja do 
tego. I teraz muszę powiedzieć, że po prostu traktuję to «no jest tak» – zaakceptowałam, nie ma 
innego wyjścia.” Podobne wahania nastroju towarzyszyły także pozostałym osobom biorącym 
udział w prowadzonych wywiadach. W czasie pracy zdalnej z domu między marcem a czerwcem 
wykonano ogromną pracę emocjonalną, by poradzić sobie w zaistniałych okolicznościach.”

dr Karolina Dudek
Polski Instytut Środowiska Pracy

W pewnej grupie rozmówców, 
która miała mniej pracy, okres lock downu 
stał się czasem refleksji i uporządkowania 

życia. Praca zeszła na dalszy tor. 
Część osób zajęła się remontowaniem 

mieszkań, inni zaangażowali się 
w dodatkowe szkolenia online. 

Takie historie u innych naszych rozmówców 
rodziły dodatkowe frustracje.”

dr Kaja Prystupa-Rządca
ekspert ds. zarządzania w wirtualnym środowisku

Akademia Leona Koźmińskiego
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Mam problemy ze zmobilizowaniem się do pracy 
(wcześniej przychodzenie do buira wyznaczało 
mój rytm dnia)    27%

Wydłużyły się godziny mojej pracy (pracuję dłużej 
niż zwykle w związku z obecną sytuacją kryzysową)   60%

Godziny mojej pracy skróciły się (spada liczba zadań, jakie 
mam do wykonania w związku ze spowolnieniem biznesu, 
a ja nie wiem, jak zagospodarować czas)    11%

Frustruje mnie, że wszystkie inne rodzaje aktywności (sport, 
kultura i rozrywka, życie towarzyskie itp.) oprócz życia rodzinnego 
są niemożliwe lub bardzo trudne do realizowania    54%

WORK-LIFE BALANCE
Jakie największe wyzwania związane z uzyskaniem 
równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym 
dostrzegasz w tej chwili?

Nie dotyczy    1%

Niemożliwy (utrzymanie równowagi 
pomiedzy życiem osobistym 

a pracą jest w obecnych 
warunkach niemożliwe)    2%

Bardzo trudny (mam spore problemy 
z pogodzeniem swoich obowiązków 

służbowych z życiem osobistym 
w obecnych warunkach)    7%

WORK-LIFE BALANCE
Jak oceniasz poziom
wyzwań, jakie stwarza 
praca z domu 
dla zachowania 
równowagi pomiędzy 
pracą zawodową 
a życiem osobistym?

Trudny (utrzymanie równowagi pomiędzy 
pracą i życiem osobistym podczas pracy 
z domu jest trudne i są pewne obszary, 
z którymi sobie nie radzę)    22%

Łatwy (już poradziłam/em sobie z niewielkimi 
wyzwaniami dotyczącymi równowagi między 

pracą a życiem osobistym)    24%

Średni (pojawiły się nowe wyzwania, 
z którymi uczę się sobie radzić)    31%

Bardzo łatwy (praca z domu 
nie stawia przede mną żadnych nowych 

wyzwań związanych z utrzymaniem 
tej równowagi)    13%
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PERSONY

Na podstawie przeprowadzonych pogłębionych 
wywiadów z częścią respondentów naszej 
ankiety opracowaliśmy 3 persony. W badaniach 
marketingowych i user experience persona oznacza 
modelowy obraz klienta, który posiada określony 
wygląd, charakterystyczne cechy, umiejętności, 
zainteresowania, wymagania i potrzeby. Ważne jest, 
by nie był to obraz tworzony „z głowy”, lecz 
w oparciu o dane pozyskane dzięki badaniom, 
takim jak wywiady i obserwacje. Persony umożliwiają 
zrozumienie punktu widzenia i potrzeb różnych 
osób. Dzięki ich wykorzystaniu można tworzyć 
rozwiązania dla konkretnych użytkowników, 
które będą odpowiadały ich potrzebom.

W naszym przypadku persona to modelowy obraz 
osoby pracującej w domu. Opisy przedstawione 
w dalszej części raportu stanowią zatem swego 
rodzaju wizualizację wyników naszych badań, która 
pokazuje trzy typy doświadczeń. Umożliwia głębsze 
zrozumienie różnych strategii i wypracowanych 
sposobów przeorganizowania własnej pracy w trakcie 
pandemii. Przy tworzeniu tych person uwzględnione 

zostały indywidualne uwarunkowania, w jakich 
znaleźli się badani. W każdym opisie znajdują się 
następujące sekcje: porady, potrzeby przestrzenne, 
wykorzystywane technologie, wcześniejsze 
doświadczenia z pracy zdalnej oraz największe 
frustracje. 

Zachęcamy do tego, by nasze persony wykorzystać 
jako prototypy użytkowników rozproszonych 
środowisk pracy. Pomogą myśleć o konkretnych 
ludziach, uwarunkowaniach, w których się znajdują 
i wynikających z nich zarówno ograniczeniach, 
jak i możliwościach oraz ułatwią pracę koncepcyjną. 
Można je wykorzystać zarówno przy planowaniu 
komunikacji związanej z tworzeniem nowych stylów 
pracy w organizacjach, jak i zarządzaniem zmianami, 
które stopniowo zachodzą w zespołach. Będą też 
pomocne przy projektowaniu pakietów benefi tów 
dostosowanych do nowych potrzeb związanych 
z upowszechnieniem się pracy zdalnej. Persony 
można ponadto wykorzystać przy planowaniu 
kolejnych kroków w procesie wdrażania nowych 
pracowników.

Świadomość, że mogę na chwilę odpocząć na kanapie – jak się skorzysta, 
to trudno się zmotywować do dalszej pracy. Rozpraszanie przez dźwięki zza ścian. 

Sąsiedzi ćwiczą, dzieci biegają itp... Wszystko to generuje hałas całkiem inny od tego, 
który jest w pracy i dekoncentruje mnie to. A przy okazji wkurza :).”

W biurze byłam mocno skoncentrowana na pracy, gdy wychodziłam, odcinałam życie 
zawodowe i zostawiałam je do jutra. Teraz się tak nie da, mam tendencję do nerwowego 

sprawdzania poczty służbowej przez cały dzień, „czy przypadkiem nic pilnego nie przyszło.”

W pracy w firmie nie siedzę cały czas przy biurku, mam możliwość 
przemieszczania się pomiędzy biurami, co pozwala mi odświeżyć umysł 
i bardziej efektywnie gospodarować czasem pracy.”

«Przerwy» w pracy przeznaczam 
na obowiązki domowe – to jest 
strasznie frustrujące.”

Największym wyzwaniem jest radzenie sobie z napięciami i frustracją, 
jeśli coś nie działa. Nie zawsze mamy na to wpływ, że internet słabo działa, 
a równocześnie wszyscy go potrzebują. Bardzo trudnym elementem 
jest izolowanie się od rodziny przez kilka godzin niezbędnych do pracy.”

Nie wychodzę z domu, więc praktycznie nie wychodzę też z pracy. 
Mam trudności w rozdzieleniu sfery prywatnej i zawodowej.”

Nie potrafię się skupić w domu, 
jestem nieefektywny.”

Brak ruchu z pracy i do niej, 
dzięki czemu czułam się fizycznie lepiej.”

Trudno mi robić przerwy od pracy. W organizacji pomaga mi stały rytm dnia 
– wstaję, jem śniadanie i zaczynam pracę o tej samej godzinie. 
Gorzej wygląda zakończenie pracy – brakuje tego symbolicznego wyjścia z biura.”

Balansu nie ma, nagle całe życie 
jest pracą, bo co tu innego robić, 

kończymy tematy.”

Gdy patrzymy na dane statystyczne, trudno wyobrazić sobie 
doświadczenia konkretnych osób. Dlatego, by przybliżyć to, jak różnorodne były odczucia 
i praktyki pracy w czasie kwarantanny, prezentujemy trzy persony stworzone 
na podstawie wywiadów z osobami, które wzięły udział w jakościowej części badania. 
W odczuciu Anny praca z domu w czasie epidemii nie wpłynęła 
znaczącą na jej efektywność, udało się jej znaleźć plusy tej sytuacji 
i odnalazła się w niej. Kasia natomiast czuła się przytłoczona, 
bo wiele kosztowało ją radzenie sobie z codziennymi obowiązkami. 
O Marku można powiedzieć, że nie tylko się odnalazł, lecz także miał poczucie, 
że jego efektywność znacznie wzrosła. Te trzy persony odzwierciedlają 
trzy duże grupy naszych respondentów: neutralsi, dissujący i propsujący. 
Co ciekawe, procentowy rozkład jest mniej więcej równy – po około 30% 
w każdej grupie. Przy planowaniu powrotów do biur i dalszej strategii 
środowiska pracy warto wziąć pod uwagę fakt, że to, co dla jednych może być 
wspaniałym doświadczeniem, dla innych będzie koszmarem. 
Trzeba przy tym pamiętać, że praca zdalna w czasie kwarantanny 
to praca w trybie awaryjnym. Należy się spodziewać zatem, 
że rozkład odpowiedzi będzie zupełnie inny, gdy sytuacja zacznie się normować.

dr Karolina Dudek
Polski Instytut Środowiska Pracy

NEUTRALSI, DISSUJĄCY I PROPSUJĄCY
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KASIA
Home offi ce w czasie kwarantanny negatywnie 
wpłynął na jej produktywność.
• Wiek: 32.
• Liczba osób w gospodarstwie domowy: 4.
• Liczba dzieci w gospodarstwie domowym: 2 

niesamodzielnych dzieci.
• Stanowisko: specjalista w małej fi rmie usługowej.

TIPS AND TRICKS
Priorytetyzacja: najważniejsze i najpilniejsze sprawy 
najpierw. Planowanie każdego dnia rano. Zarządzanie 
własnym czasem to trudna sztuka, ale można się jej 
nauczyć.

POTRZEBY PRZESTRZENNE
Anna mieszka z mężem i dwójką małych dzieci 
w małym mieszkaniu: pokój dzieci i pokój z aneksem 
kuchennym. Pracuje przy stole w kuchni, nie ma 
osobnego kącika do pracy. Kiedy chce wykonać 
ważny telefon, wychodzi do łazienki.

TECHNOLOGIA
• Laptop.
• Telefon.
• Do drukowania dokumentów, które odbierają jej 

współpracownicy od niej z domu, wykorzystuje 
prywatną drukarkę.

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE 
PRACY ZDALNEJ

W fi rmie Anny nie praktykowano przed pandemią 
pracy zdalnej, ale wiele spraw musiała załatwiać 
w urzędach, dlatego potrzebne dokumenty przenosiła 
na pendrive. Współpracownicy wspierają ją i przejęli 
te obowiązki, które wymagają np. pojechania do urzędu.

CO BOLI? 
CO FRUSTRUJE?

„Staram się zrobić różne rzeczy zanim dzieci się obudzą 
tzn. budzę się o godzinie szóstej, a czasami o piątej. 
Dzieciaki wstają tak około godziny ósmej, więc do 
tej godziny staram się już te wszystkie najważniejsze 
czynności wykonać. W tym czasie sprawdzam maile 
lub przyjmuję zamówienia od klientów i już zaczynam 
realizację wniosków, które trzeba wysłać do urzędów. 
Jeżeli z czymś pilnym nie zdążę, to później to dla mnie 
jest trudne, jeśli muszę się skupić, żeby się nie pomylić 
w dokumentach i wszystko zrobić prawidłowo, a tu 
dzieci biegają, bawią się, płaczą, że czegoś chcą, 
kłócą się ze sobą itd. W czasie, kiedy dzieci idą spać, 
to różnie może być od 11 do 14 albo od 12 do 15-16, 
staram się do wykonać telefony do potencjalnych 
i nowych klientów, żeby z nimi porozmawiać, jakieś 
oferty im złożyć. Jeżeli w ciągu dnia zajmuję się 
dziećmi i nie mam naprawdę tej godziny, którą muszę 
na coś w pracy poświęcić a wiem, że mogę to zrobić 
później, kiedy dzieci już pójdą spać wieczorem, to tak 
robię. Teraz już się nauczyłam w tym stylu pracować. 
Ale gdybym mogła pracować z biura, pojechać do 
pracy wykonać swoje czynności do godziny 17-18 
i wyjść z pracy do domu i już nie myśleć, kiedy wykroić 
jeszcze godzinę, żeby coś tam zrobić dorobić, 
to tak bym wolała, bo teraz ciągle jestem w stresie.”

Jestem taką osobą, która bardzo lubi kontakt 
z ludźmi. Nie mogę za długo przebywać 
w czterech ścianach. Nie mam kontaktu 
bezpośredniego z ludźmi, tylko przez telefon, 
a ja muszę ten kontakt mieć, więc tego 
mi bardzo brakuje w tej pracy zdalnej.”

JAKIM DOŚWIADCZENIEM 
BYŁA PRACA Z DOMU?

ANNA
Home offi ce w czasie kwarantanny nie wiązał się 
ze znacznymi zmianami stylu pracy.

• Wiek: 27.
• Liczba osób w gospodarstwie domowym: 3.
• Liczba dzieci w gospodarstwie domowym: 0.
• Stanowisko: specjalista w SSC.

TIPS AND TRICKS
W czasie kwarantanny jej zespół organizował wirtualne 
kawy albo czasem zdzwaniali się, żeby „popracować 
razem” – takie wirtualne współbycie i współdzielenie 
przestrzeni akustycznej: stukot klawiatury, możliwość 
odezwania się w każdej chwili do drugiej osoby.

POTRZEBY PRZESTRZENNE
Anna mieszka z rodziną, ale ma własny pokój ze 
stanowiskiem do pracy. Nie musiała wiele zmieniać 
– aranżacja miejsca pracy była już wcześniej 
przygotowana. Zainwestowała tylko w nowe krzesło.

TECHNOLOGIA
• Laptop z dobrym łączem, bo prowadzi rozmowy 

online z transmisją obrazu.
• Słuchawki nauszne z mikrofonem.
• Platforma do rozmów zintegrowana z kalendarzem 

(np. MS Teams).

• Dostęp do bazy danych i plików na dysku 
współdzielonym.

• Na początku lockdownu miała czasami problemy 
z połączeniem, bo serwery VPN nie wytrzymywały 
obciążenia, ale ten problem został rozwiązany. 
Internet też nie zawsze dobrze działał, ale zapewniła 
sobie dwa niezależne źródła.

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE 
PRACY ZDALNEJ

Firma Anny oferowała pracę już wcześniej 
przed lockdownem, więc jako organizacja byli 
przygotowani do wdrożenia home offi ce. Poproszono 
pracowników jeszcze przed 12 marca, żeby 
zabierali laptopy do domów, na wypadek gdyby 
zostały nagle wprowadzone jakieś rozporządzenia. 
Do raportowania zadań, rozliczania czasu pracy 
i załatwiania spraw HR-owych były dostępne 
narzędzia online.

CO BOLI? 
CO FRUSTRUJE?

Brakowało jej kontaktu z osobami z zespołu. 
To zgrana grupa młodych ludzi, którzy lubią 
swoje towarzystwo.

ANNA

Widziałam taką grafi kę w internecie, że teraz 
to wystarczy wstać z łóżka podejść do biurka, 
włączyć komputer i człowiek jest w pracy. 
Coś w tym jest, bo u mnie było podobnie. 
Zauważyłam wiele dobrego: na pewno mam 
więcej czasu. To się zmieniło. Zaczęłam więcej 
gotować, lepiej się odżywiać, mam więcej czasu 
na czytanie, na jakieś takie rzeczy, które wiecznie 
odkładałam, a teraz po prostu mogę każdego 
dnia coś tam sobie zrobić.”

KASIA
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MAREK
Praca zdalna w czasie kwarantanny wpłynęła 
pozytywnie na jego efektywność.

• Wiek: 52.
• Liczba osób w gospodarstwie domowym: 1.
• Liczba dzieci w gospodarstwie domowym: 0.
• Stanowisko: specjalista w fi rmie usługowej.

TIPS AND TRICKS
W czasie kwarantanny pracownicy w fi rmie, która 
zatrudnia Marka, pracowali w różnych godzinach. 
Na przykład osoby mające dzieci, którymi musiały się 
zajmować, pracowały wtedy, kiedy mogły. Ponieważ 
nie było biurowego rygoru, osoby z działu grafi cznego 
zaczęły pracować wtedy, kiedy lubią, czyli na przykład 
wieczorami, i okazało się, że można w ten sposób 
funkcjonować. Dla sprawnego współdziałania istotna 
była komunikacja pomiędzy poszczególnymi osobami: 
wyjaśnienie, kiedy się dostępnym, czy defi niowanie 
terminu wykonania zadań.

POTRZEBY PRZESTRZENNE
Marek prowadził wcześniej własną działalność 
gospodarczą, więc miał w domu niezbędny sprzęt 
i odpowiednio przygotowane stanowisko pracy.

TECHNOLOGIA
• Laptop i dodatkowy monitor, które przeniósł z fi rmy 

na czas pandemii.
• Organizacja pracy – platforma do zarządzania 

zleceniami.
• Komunikacja między współpracownikami – MS Teams.

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE 
PRACY ZDALNEJ

Firma Marka wprawdzie nie oferowała przed 
pandemią home offi ce'u jako benefi tu, ale większość 
kontaktów w fi rmie i z klientami odbywała się 
w obiegu elektronicznym i część zadań wymagała 
zdalnego wykonania z biur klientów. Przeniesienie 
laptopów i monitorów do domu nie było problemem, 
bo kontakt jest dokładnie taki sam jak na co dzień.

CO BOLI? 
CO FRUSTRUJE?

Pewnym utrudnieniem, ale nieznacznym, było to, 
że różnych kwestii technicznych nie można 
było sprawdzić bezpośrednio u klienta.

MAREK
Dziennie zyskałem 3,5 godziny, które 
poświęcałem na dotarcie do pracy. Poza tym 
jeśli akurat przez pół godziny nic się nie dzieje, 
mogę coś w domu zrobić, mam podgląd cały 
czas na aplikacji Teams w telefonie, więc mogę 
odejść od komputera. Pracuję od 8 do 16, 
ale później też jestem dostępny dla osób 
z zespołu, jeśli mają jakieś pytania. Biorąc pod 
uwagę narzędzia, które mamy do dyspozycji 
w tej chwili, to ja mógłbym ten komputer zabrać, 
pojechać do Dubaju i obsługiwać dokładnie 
w ten sam sposób klientów, w jaki obsługuję 
w tej chwili.”

PODSUMOWANIE

Wnioski, które płyną z początkowego okresu 
dystansowania społecznego, są bardzo zróżnicowane, 
a czasami wręcz – sprzeczne. Niektórym 
pracownikom spodobała się praca w domu, gdzie 
odnaleźli work-life balance, ale inni mieli trudności 
ze skupieniem się przy tak wielu rozpraszających 
uwagę zadaniach, których wymaga życie rodzinne, 
i trudno było im się zmobilizować do efektywnej pracy 
bez codziennej rutyny związanej z wychodzeniem 
do biura. Wielu osobom bardzo brakowało 
ergonomicznego miejsca do pracy. Niektóre spotkania 
wideo okazały bardziej efektywne niż oczekiwano, 
podczas, gdy inne były zupełnie bezproduktywne. 
Niektóre formy kontaktów udało się przenieść do 
internetu, ale inne okazały się fi askiem. 

Jedni managerowie lepiej radzili sobie z zarządzaniem 
zespołem rozproszonym, podczas gdy innych 
całkowicie to zadanie przerosło.

Raport pokazuje pełne spektrum doświadczeń 
i sytuacji. Ta różnorodność odczuć sprawia, że 
rozmowy na temat pracy zdalnej budzą wiele emocji. 
Tym, którzy świetnie odnaleźli się w home offi ce, 
trudno zrozumieć narzekania kolegów pragnących 
wrócić jak najszybciej do biura. I odwrotnie. 

Okres izolacji okazał się także wielkim sprawdzianem 
współpracy: już przed pandemią ponad połowę czasu 
pracy pochłaniały zadania realizowane zespołowo 
– i w tym oddalenie nie pomagało. 

Home offi ce ma wiele zalet i istnieje grupa 
entuzjastów tej formy pracy, którzy zwracają uwagę 
głównie na pozytywne aspekty, takie jak:

• Poprawę komfortu życia, poprzez:

- redukcję tzw. porannego stresu,

- oszczędność czasu na dojazdy do pracy,

- regularne godziny posiłków, wspólne posiłki 
z domownikami, lepsze odżywianie,

- kontakt z dziećmi, domownikami i zwierzętami 
w ciągu dnia, zacieśnianie relacji,

- lepsze warunki w domu niż w biurze – oświetlenie, 
powietrze, brak klimatyzacji.

• Wyższą produktywność ze względu na brak 
biurowych dystraktorów;

• Korzyści dla środowiska – mniej spalin, bardziej 
przemyślana konsumpcja.

Ale istnieje liczna grupa, dla której praca z domu 
stanowi wyzwanie ze względu na:

• Trudności komunikacyjne, większy wysiłek, 
który trzeba włożyć w zdalne formy komunikacji; 

• Trudności we współpracy i zarządzaniu w zespole 
rozproszonym;

• Problemy techniczne, utrudniony dostęp 
do infrastruktury;

• Problemy lokalowe i uwarunkowania osobiste;

• Problemy z naruszeniem granic prywatności 
oraz zatarciem granic między pracą a nie-pracą.

Biura są ważnym aktywem organizacji, wspierającym 
codzienne działanie pracowników, ponieważ:

• Do pracy w domu trzeba mieć warunki. 
Niestety, warunki lokalowe w Polsce pozostawiają 
wiele do życzenia. Dotyczy to w największym stopniu 
osób z małymi dziećmi oraz młodych pracowników, 
którzy mieszkają w niedużych przestrzeniach, często 
wynajmowanych wspólnie z kolegami, których 
metraż i standard utrudniał pracę w trybie zdalnym.

• Wiele osób woli wychodzić do pracy ze względu 
na uwarunkowania osobiste – praca reguluje ich rytm 
dnia i tygodnia, mobilizuje i wpływa motywująco. 
Praca w domu na dłuższą metę zacierała granice 
między życiem zawodowym a osobistym, wywołując 
frustrację, którą dodatkowo wzmagały ograniczenia 
w kontaktach społecznych.

• Wiele osób podczas pracy z domu odczuwało 
brak kontaktów społecznych, które dotychczas 
realizowali w pracy lub w drodze do/z pracy.

• Biura, jako swoista scenografi a marki osobistej, 
pomagają w utrzymywaniu profesjonalnego 
wizerunku, o co znacznie trudniej w warunkach 
domowych.

• Wsparcie techniczne i infrastruktura dostępne 
w biurze umożliwiają sprawne realizowanie 
wielu zadań.

• Okres izolacji społecznej pozwolił docenić fakt, 
że przestrzeń fi zyczna biura ułatwia codzienną, 
bieżącą komunikację. Ograniczenie spotkań 
tylko do kanału online ujawniło, jak trudne jest 
utrzymywanie kontaktu w zespołach i zachowanie 
ciągłości obiegu informacji, co w biurze przebiega 
zazwyczaj niepostrzeżenie i bez wysiłku.
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PODZIĘKOWANIA

Nasz raport jest wynikiem pracy i wsparcia bardzo wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy 
do tych wszystkich uczestników badania,  którzy zarówno wypełnili naszą ankietę, jak i poświęcili swój czas 
na pogłębione indywidualne wywiady z naszymi specjalistami. Bez nich nie powstałaby niezwykle istotna, 
jakościowa warstwa analizy związana z personami. Również wyjątkowe podziękowania kierujemy 
do Macieja Rządcy, wykładowcy w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Akademii Leona Koźmińskiego, 
który wsparł nas w procesie analitycznym. 

Dziękujemy!
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DR KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA 
Ekspert ds. zarządzania 
w wirtualnym środowisku 
w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką 
zarządzania wirtualnymi zespołami. 
New Business Partner w Kirov Strategic 
Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów 
wirtualnych w Dual Academy. 
Certyfikowany konsultant stosujący 
w swojej praktyce metodę FRIS® oraz RMP® 
w pracy nad efektywnością zespołów. 
Jest autorką licznych publikacji naukowych, 
popularnonaukowych i komentarzy 
w mediach.

AUTORKI

KARINA KREJA 
International Concept Manager Next Office® 
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WNIOSKI

WYMUSZONA OKOLICZNOŚCIAMI PRACA ZDALNA Z PEŁNĄ WYRAZISTOŚCIĄ POKAZUJE NAM 
ROLĘ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRACY, PRZEDE WSZYSTKIM DOMU I BIURA. 
JEDNOZNACZNA OCENA OBECNEGO STANU RZECZY JEST TRUDNA NIE TYLKO DLATEGO, ŻE SYTUACJA 
BYŁA BEZPRECEDENSOWA. NA DOTYCHCZASOWĄ ZŁOŻONOŚĆ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ 
PRACOWNIKÓW WIEDZY OBECNIE NAŁOŻYŁA SIĘ SYTUACJA RODZINNA, MIESZKANIOWA ORAZ INNE 
OSOBISTE UWARUNKOWANIA, TAKIE JAK ODPORNOŚĆ NA STRES I BRAK KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.

Należy sobie uświadomić, że praca zdalna w warunkach 
kwarantanny narodowej to nie to samo, co praca zdalna 
w zwykłych okolicznościach. Przeważająca większość 
badanych deklarowała poczucie izolacji, odcięcia 
od codziennego życia społecznego. Towarzyszyło 
im też uczucie nasilonego, uogólnionego lęku, co 
potwierdzają wyniki badania „Zdrowie psychiczne 
w czasie pandemii Covid-19” prowadzonego przez 
psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu 
tym poczucie lęku deklarowało aż 62% uczestników, 
a 37% ankietowanych wskazywało na objawy zespołu 
stresu pourazowego. 

Pierwsze tygodnie po podjęciu narodowej kwarantanny 
dla wielu osób wiązały się z koniecznością intensywnej, 
wielogodzinnej pracy, pod dużą presją, aby zachować 
ciągłość operacyjną. Jednocześnie część pracowników 
stawiała czoła wyzwaniom związanym z opieką nad 
dziećmi. Starali się układać tak harmonogramy pracy, 
by sprostać wypełnianiu obowiązków, ale w wielu 
przypadkach to oznaczało pracę poza standardowymi 
godzinami. To z kolei miało wpływ na sposoby 
komunikowania się i organizację pracy w zespołach. 
Zmiana trybu pracy wiązała się zatem ze znaczną 
i wieloaspektową zmianą stylu życia. 

Nasze badanie nie potwierdza powszechnego 
przekonania o wzroście produktywności podczas pracy 
w domu. Dokładnie 1/3 naszych respondentów oceniła 
swoją efektywność wyżej niż podczas pracy w biurze, 
1/3 niżej, a 1/3 uznała, że nie dostrzega zmian.

Jak można było przypuszczać, technologia okazała 
się wielkim sprzymierzeńcem pracy zdalnej mimo 
nietypowych okoliczności, jakie towarzyszyły jej 
gwałtownej popularyzacji. Tylko 2,5% badanych 
przejawiało trudności związane z technologią.

Jeśli chodzi o ergonomię i warunki w domowym 
środowisku pracy, to pogłębione wywiady nie 
potwierdzają optymistycznego pierwszego wrażenia. 
69% badanych nie miało do dyspozycji fotela 
ergonomicznego do pracy, a 25% stołu lub biurka. 
Wielu badanych zorientowało się, że w trakcie home 
offi ce brakuje im ergonomicznych warunków, 
które zapewniało im biuro.

Uwarunkowania osobiste, w tym kwestia łączenia 
obowiązków w pracy z opieką nad dziećmi stanowiły 
wyzwanie dla dużej grupy respondentów. Okres izolacji 
okazał się sprawdzianem połączenia pracy zdalnej 
i nauki. Ponad połowa osób deklarowała także 

wydłużenie czasu pracy, co było spowodowane 
zacieraniem się granic czasowych pomiędzy zadaniami 
zawodowymi i rodzicielskimi. To pogłębiało zmęczenie 
i frustrację tej grupy respondentów.

Wyzwaniem dla co czwartej osoby okazała się kultura 
pracy w nowych warunkach, zwłaszcza wymagania 
związane z zarządzaniem i pracą w zespole 
rozproszonym. W kontekście trudności komunikacyjnych 
wywołanych nieciągłością czasu i miejsca pracy, 
biuro i jego możliwości utrzymania prawidłowego obiegu 
informacji, wydaje się opcją bezkonkurencyjną.

Natomiast kontakty biznesowe w wersji zdalnej okazały 
się łatwe do zrealizowania. Powszechnej akceptacji 
pewnych rozwiązań komunikacyjnych fakt, że wszyscy 
znaleźli się w takiej samej sytuacji. W tym kontekście 
niektórzy respondenci zwracali uwagę na ograniczenia 
w zachowaniu prywatności oraz zwiększony wysiłek, 
jaki wkładają w utrzymanie profesjonalnego wizerunku 
w warunkach home offi ce, w czym dotychczas 
wyręczało ich biurowe środowisko pracy.

Kwestia zachwiania równowagi pomiędzy pracą 
a życiem osobistym pojawiała się nie tylko w obszarze 
komunikacyjnym, czy uwarunkowań osobistych, 
lecz także jest ściśle powiązana z dojrzałością 
zawodową pracowników i dotychczasowym przebiegiem 
ich kariery. Badani wskazywali na trzy zjawiska 
– wydłużenie się godzin pracy, zacieranie się granic 
pracy i życia prywatnego oraz brak możliwości realizacji 
w innych obszarach. 

Wstępne deklaracje pracowników na temat chęci 
kontynuacji pracy zdalnej po zakończeniu kwarantanny, 
które były badane przez poszczególne organizacje, należy 
traktować z dużą ostrożnością, ponieważ odpowiedzi 
mogą pozostawać pod wpływem indywidualnych 
przeżyć. Dlatego planujemy II etap naszego badania, 
któremu będzie towarzyszyć pogłębione rozpoznanie 
złożonych doświadczeń pracowników wraz z wpływem 
gospodarczych konsekwencji z lockdownu.

Organizacje, które chcą wykorzystać home offi ce 
w większym stopniu niż przed epidemią, powinny 
w swoich strategiach uwzględnić odpowiednie wsparcie 
dla pracowników wykonujących swoje zadania poza 
biurem. Biuro jest aktywem strategicznym organizacji jak 
i narzędziem pracy – dla jednostek, ale przede wszystkim 
dla organizacyjnej wspólnoty. Nie da się z niego 
zrezygnować i bez zaoferowania alternatywnych rozwiązań 
oczekiwać wysokiej efektywności w długim okresie. 
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