RAPORT
Z BADANIA DOTYCZĄCEGO PRACY ZDALNEJ W CZASIE
PANDEMII COVID-19

Kraków, kwiecień 2020
Anna Dolot ©

SZANOWNI PAŃSTWO,
oddaję w Państwa ręce raport z badań, dotyczących pracy zdalnej w czasie
pandemii COVID-19, które przeprowadziłam w związku z moją pracą
naukową. Skąd pomysł? Pracuję z domu od lat. Po tygodniu pracy zdalnej
spowodowanej pandemią zauważyłam, że wiele charakterystyk „home
office” po prostu stanęło na głowie. Pomyślałam – czy tylko ja tak mam?
Sprawdzę! Zbadam!
Podejmując decyzję o rozpoczęciu badań, planowałam wykorzystanie
danych wyłącznie do przygotowania publikacji naukowych. Tymczasem
zainteresowanie tematem – m.in. w postaci ilości adresów mailowych,
które zostawili respondenci, liczby poleceń postów na LinkedIn czy
komentarzy oraz same wyniki, które niosą wartość dla biznesu – skłoniły
mnie do przygotowania tego raportu.
Lubię dzielić się swoją wiedzą. Szczególnie cieszy mnie, gdy ta wiedza
przynosi komuś korzyść. Mam nadzieję, że treści zawarte w tym raporcie
ułatwią pracę zdalną każdemu z nas. Jeszcze w czasie trwania pandemii lub
na przyszłość.
Mam nadzieję, że każdy Czytelnik – kierownicy, liderzy, menedżerowie,
specjaliści – znajdą tu wartościowe treści dla siebie.
Dziękuję z całego serca każdej osobie, która miała swój udział w tym
badaniu.
Miłej lektury!
Anna Dolot, dr
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Praca zdalna przed pandemią
Anna Dolot, dr
i w trakcie jej trwania
Praca zdalna na polskim rynku pracy w ostatnich czasach zyskiwała na
popularności. Była pewnego rodzaju benefitem i jak się okazuje, raczej
doświadczeniem sporadycznym.
Jak często pracowaliśmy z domu przed pandemią COVID-19? [%]
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Jak często pracujemy z domu w czasie pandemii COVID-19? [%]
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WAŻNE: Dla większości badanych praca zdalna w czasie pandemii stanowiła dużą zmianę.
Zmiany wywołują skrajne emocje, wzbudzają poczucie niepewności, strach. Utrudniają
panowanie nad emocjami. Warto mieć to na uwadze podczas wzajemnej komunikacji –
cierpliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie są jeszcze bardziej w cenie.
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Pozytywne konsekwencje
pracy zdalnej
Istnieje wiele korzyści wynikających z pracy zdalnej. W oparciu
o zaprezentowane wyniki można wyciągnąć dwa kluczowe wnioski:
1. przed pandemią pracownicy dostrzegali głównie korzyści odnoszące się
do życia prywatnego,
2. korzyści wynikające z pracy w domu zostały przyćmione przez obecne
warunki pracy – trudniej jest się skoncentrować, zmotywować, sprawniej
wykonywać swoje zadania.
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Pozytywne konsekwencje pracy zdalnej – przed i w czasie pandemii [%]
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WAŻNE: Jeżeli chcesz oceniać efektywność pracy zdalnej na podstawie
pracy w czasie pandemii COVID-19 – odrzuć ten pomysł! Warunki,
w których teraz pracujemy mają niewiele wspólnego z klasycznymi
warunkami pracy z domu. Teraz jest o wiele trudniej.
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Negatywne konsekwencje
pracy zdalnej
Przed pandemią większość badanych dostrzegała raczej ograniczone
natężenie negatywnych skutków pracy zdalnej - za największe utrudnienie
uznano rezygnację z przerw. To ciekawe. Często praca zdalna wzbudza obawy
właśnie ze względu na krążące po głowie pytanie zwierzchników: „Czy mój
pracownik rzeczywiście pracuje w domu?”. Wygląda na to, że badani
respondenci – pracują! Aż zapominają o przerwach😊
W trakcie pandemii – ogromne przetasowanie! Jednak jesteśmy istotami
stadnymi i… brakuje nam bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami.
Zaciera nam się też granica między życiem, a pracą. Mamy poczucie, że cały
czas pracujemy.
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Negatywne konsekwencje pracy zdalnej – przed i w czasie pandemii [%]
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WAŻNE: Powyższy wykres pokazuje natężenie niebezpiecznych zmiennych,
które sprzyjają wypaleniu zawodowemu. Jeszcze nie wiemy, kiedy wrócimy
do normalności, ale wygląda na to, że te osoby, które teraz pracują z domu
będą potrzebowały solidnego urlopu. Od wszystkiego!
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Największa trudność podczas pracy
zdalnej w czasie pandemii
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Kolejne pytanie tylko potwierdza, że do życia potrzebujemy kontaktów
międzyludzkich. Jednocześnie aż 68% rodziców niepełnoletnich dzieci (i aż
82% kobiet będących mamą niepełnoletnich), wskazało, że obecność
w domu dzieci, opieka nad nimi i nauka z nimi stanowi trudność w pracy
zdalnej.

Trudność podczas pracy zdalnej w czasie pandemii [%]
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Dodam - w otwartym pytaniu część respondentów podkreślała rosnącą ilość
obowiązków i zwiększoną ilość telekonferencji. Niektórzy mają ich tyle, że
trudno im wykonywać bieżące zadania. Wiele osób wskazywało także, że nie
ma w domu warunków do pracy, chociażby własnego kąta.
WAŻNE: Warunki, w których pracujemy są trudne – dla każdego. Rodzice nie wiedzą
w co ręce włożyć, martwią się o przyszłość dzieci (egzaminy, matury). Single całymi
dniami siedzą w domu – sami ze swoimi obawami o przyszłość, pracę, zdrowie.
Jesteś szefem? Kogo masz w swoim zespole? Indywidualne podejście w zarządzaniu
nabiera w tym momencie jeszcze bardziej na znaczeniu.
Kto jest Twoim szefem/współpracownikiem? Może nie ma się do kogo odezwać,
a może ma w domu oddział przedszkola, szkoły podstawowej i liceum jednocześnie?
Pandemia wymaga od nas tolerancji, dialogu i patrzenia szerszą perspektywą.
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Pracodawcy w sytuacji pandemii
– perspektywa pracowników
Jakie działania podjęli pracodawcy wobec swoich pracowników? W twardych
obszarach poszło dobrze – większość respondentów deklaruje posiadanie
sprzętu i narzędzi do pracy, które zapewnił pracodawca. Gorzej w miękkich
obszarach szkoleniowych… Może zabrakło na to czasu? Nigdy nie jest za późno.
Po pierwsze jeszcze chwilę popracujemy z domu, po drugie, śmiem twierdzić
(i o tym dalej), że będziemy w znacznie większym wymiarze pracować zdalnie po
zakończeniu pandemii COVID-19.
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Wybrane działania pracodawców w czasie pandemii [%]
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WAŻNE: Pracodawco – po zakończeniu pandemii zapytaj swoich
pracowników, co poszło dobrze, a co warto poprawić w ramach organizacji
pracy, komunikacji, wsparcia dla pracowników. Pandemia może wrócić
– wielu specjalistów to powtarza. Mogą pojawić się inne trudności.
Aktualna sytuacja pokazuje nam, jakie działania doceniają pracownicy.
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Bezpośredni przełożony w sytuacji
pandemii – perspektywa pracowników
Jak podają wyniki badań Instytutu Gallupa relacje z bezpośrednim przełożonym,
to dla skutecznych pracowników kluczowy czynnik motywacji do pracy.
Przełożeni znaleźli się teraz w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wygląda jednak na to,
że większość dobrze sobie poradziła. Gratulacje! To zaprocentuje na przyszłość!
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Jakie działania podejmują szefowie w sytuacji pandemii [%]
Mój szef ustalił
Otrzymuję
zasady i sposób
wsparcie od
komunikacji z nim szefa w ramach
w obecnej
realizacji moich
sytuacji
zadań
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Lepiej radzą sobie ci szefowie, których pracownicy mają już doświadczenie
w pracy zdalnej. Pewnie i oni sami mają. Tymczasem na określenie zasad pracy
czy komunikacji największy nacisk powinni położyć ci szefowie, których
pracownicy nie mają doświadczeń w pracy zdalnej – a tak niestety jest rzadziej.
Wniosek? Uczymy się cały czas! Siebie, biznesu, elastyczności i życia w zmiennych
warunkach.
WAŻNE: Szefie – dla Twojego pracownika pochwała i docenienie zawsze były ważne,
potrzebne i motywujące. Teraz – gdy jesteśmy bombardowani lawiną złych
wiadomości – poszukaj obszarów, za które możesz docenić. Powiedz dobre słowo,
zapytaj „jak jest?”. Jeszcze nigdy tak bardzo nie potrzebowaliśmy dobrych
wiadomości.
Pracowniku – Twojemu szefowi nie jest łatwo. Podziękuj za to, w czym ułatwia Ci
pracę, doceń starania, szukaj rozwiązań, a nie problemów.
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Obawy pracowników,
działania pracodawców
Od samego początku pandemii COVID-19 mówiło się o jej negatywnym wpływie
na światową gospodarkę. Wszyscy czujemy obawy. Jakie? Najbardziej o obniżenie
wynagrodzenia. Tymczasem na chwilę obecną (stan na 15.04) część firm jeszcze
nie podjęła żadnych działań. Niektóre albo zwiększyły zakres i ilość obowiązków
wobec pracowników, albo zrezygnowały z tego, co najmniej „zaboli”, czyli
z benefitów.
Czego boimy się najbardziej, a jakie działania podjęli pracodawcy [%]
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WAŻNE: Nie dajmy się czarnowidztwu, ale patrzmy realistycznie na sytuację.
Konsekwencje dopiero poczujemy. Dla większości firm sytuacja będzie gorsza, będzie
też inaczej. Czasem trzeba będzie pomyśleć najpierw o wspólnym dobru, a nie
własnym interesie – np. żeby odpracować straty.
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Czy po pandemii COVID-19 nadal chcesz
pracować zdalnie?
Część badanych deklaruje, że ma już dość, inni dostrzegają wiele plusów tej
sytuacji – choćby brak korków. Zapytałam zatem respondentów, w jakim
wymiarze chcieliby pracować zdalnie po zakończeniu pandemii COVID-19.
Praca zdalna będzie się cieszyła znacznie większym zainteresowaniem. Pomimo
tego, że część badanych poznała ją w najgorszym wydaniu – bo w bardzo
trudnych warunkach – i tak ten jeden/dwa dni w tygodniu chętnie
pracowalibyśmy z domu.
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Preferowany wymiar pracy zdalnej po zakończeniu pandemii [%]
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WAŻNE: Przemyśl, przepracuj w zespole lub sam ze sobą – co dobrze działa
podczas pracy z domu, a co wymaga poprawy. Czego Ci brakuje? Jak możesz to
poprawić? Praca zdalna - choć wymaga dużej determinacji – daje wiele korzyści:
pracownikowi, pracodawcy i środowisku.
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W badaniu udział wzięli
Dla lepszego zrozumienia prezentowanych treści kilka słów o strukturze
respondentów, którzy brali udział w badaniu:

LICZBA
327 osób

PŁEĆ
Kobiety – 54%

SEKTOR
Usługi – 69%

WIELKOŚĆ FIRMY
Duża, czyli 251 pracowników i więcej – 73%
(i ten czynnik trzeba wziąć pod uwagę przy interpretacji
wyników, małe firmy mogą być w gorszej sytuacji)

SYTUACJA RODZINNA
Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 lat – 36%

BARDZO WAŻNE:
Dziękuję za czas i uwagę. Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie
w jakiś sposób okażą się pomocne.
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O Autorce
Jestem trenerem biznesu z czternastoletnim doświadczeniem.
Przygotowałam i przeprowadziłam ponad 400 dni szkoleniowych, tworzę
kompleksowe programy rozwojowe. Prowadzę także szkolenia w języku
angielskim.
Jestem doktorem nauk ekonomicznych, prowadzę badania naukowe,
głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Daje mi to aktualną
wiedzę o tym, co w obszarze zarządzania ludźmi jest teraz ważne, potrzebne
i aktualne. Jestem też praktykiem. Od ponad 5 lat zajmuję stanowisko
Eksperta HR w Grupie ATERIMA (rekrutuję i dbam o rozwój pracowników).
Dzielę się swoją wiedzą, pisząc m.in. dla Rzeczpospolitej, Personelu
i Zarządzania, Forbesa, Onetu i HR Polska.
Prowadzę zajęcia ze studentami różnych form studiów i specjalności
z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, Rozwoju personelu, Instrumentów
ZZL na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także z uczestnikami
MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu (Human Resources Management and
Development). Współpraca ze studentami i biznesem daje mi okazję do
poznania sposobu myślenia i działania pracowników.
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KONTAKT

W razie pytań – zachęcam do kontaktu telefonicznego
lub mailowego.
Jestem też aktywna na LinkedIn
Serdecznie pozdrawiam
Anna Dolot

+48 603 041 229
anna.dolot@gmail.com
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