
nowe oblicza ZKL
jak zarządzać pracą w organizacjachjak zarządzać pracą w organizacjach

nowe oblicza ZKL



2



czy praca zdalna 
zostanie z nami na dłużej?

41
tylko zdalnie

35
zdalnie, ale w 

ograniczonym 
zakresie

25
tylko 

stacjonarnie

w czasie epidemii:
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wady pracy zdalnej wg pracowników:
26% ograniczony kontakt ze 

współpracownikami
21% duża liczba rozpraszaczy
17% brak granicy między życiem 

prywatnym a zawodowym
11% pracuję dłużej niż stacjonarnie
11% obecność domowników
6% problem ze znalezieniem dogodnego 

miejsca do pracy

wady pracy zdalnej wg pracodawców:
74% charakter działalności nie pozwala na 

jej wprowadzenie
12% praca stacjonarna daje większą kontrolę 

nad tym, co robią pracownicy
5% problemy z utrzymanie sprawnej 

komunikacji w firmie
3% niejasne przepisy, bariery prawne
1% negatywny wpływ na produktywność 

pracowników
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5
tak, pracownicy będą 
mogli wykonywać 
całość pracy zdalnie

54
tak, pracownicy 
będą mogli 
wykonywać część 
pracy zdalnie

41
nie

pracodawcy:
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umiarkowana obawa duża obawa

pracownicy odczuwają
ryzyko utraty pracy
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To, co obserwujemy w badaniu Randstad Employer
Brand Research na przestrzeni pięciu ostatnich lat to 
umacnianie pozycji lidera. Wynagrodzenie rok w rok, 
osiągało coraz to wyższe znaczenie pozostawiając 
inne czynniki daleko w tyle. Dość stabilnie rosło 
również znaczenie bardziej miękkich aspektów 
zatrudnienia, takich jak: miła atmosfera pracy czy 
rozwój zawodowy.

Co stanie się teraz i jak pandemia (covid-19) 
wpłynie na układ najbardziej pożądanych 
aspektów zatrudnienia?

Powrót do wyników z poprzednich edycji badania 
Randstad Employer Brand oraz do sytuacji z okresu 
kryzysu finansowego w Polsce pozwala przewidywać 
zmiany w układzie czynników. Oba kryzysy mają 
odmienną specyfikę, ale i mogą mieć też wspólne 
tendencje.
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co liczy się w pracy?
zmiana o 180 stopni



Doświadczenia rynkowe z czasów kryzysu 
finansowego i jego konsekwencje 
obserwowaliśmy w badaniu Randstad 
Employer Brand aż do 2014 roku. Polacy 
dużo wyżej cenili sobie wtedy 
bezpieczeństwo zatrudnienia. To właśnie 
ten czynnik wraz z dobrą kondycją 
finansową firmy w 2013 roku wyprzedził 
w rankingu najbardziej pożądanych 
aspektów zatrudnienia – wynagrodzenie.

Spodziewamy się, że w nadchodzących 
latach będzie podobnie 
i to stabilność zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo finansowe firmy 
zbliżą się do królującego wciąż w badaniu 
wynagrodzenia i benefitów.

9Źródło: Randstad Employer Brand Research 2020 | © Randstad

co liczy się w pracy?
zmiana o 180 stopni



10Źródło: Outplacement – wsparcie pracowników w Polsce | © Randstad

outplacement
wsparcie od pracodawcy



11Źródło: Outplacement – wsparcie pracowników w Polsce | © Randstad

outplacement
wsparcie od pracodawcy

46 

39 

13 

12 

11 

8 

7 

4 

zaoferował mi odprawę pieniężną

zaproponował mi wystawienie referencji

zaproponował mi spotkanie z doradcą 
zawodowym

zaproponował mi udzielenie wsparcia 
w znalezieniu nowego zatrudnienia

zaproponował mi pomoc 
w przygotowaniu profesjonalnego CV

zaproponował przeprowadzenie próbnej 
rozmowy rekrutacyjnej

zaproponował mi udzielenie wsparcia 
w przebranżowieniu

inne propozycja formy wsparcia
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automatyzacja i reskilling
firmy wobec przyspieszenia cyfryzacji


