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2019 Praca zdalna 
– przywilej czy 
nadchodzący standard?
Executive Summary 
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Wstęp

W ramach ogólnopolskiego badania “2019 Praca 

zdalna - przywilej czy nadchodzący standard?” 

Talent Place ze wsparciem Keralla Research, 

rozmawiało z przedstawicielami 200 firm, 

zatrudniających co najmniej 100 osób. Warunkiem 

udziału w badaniu była rekrutacja w trybie ciągłym, 

doświadczenie i potrzeby w obszarze HR oraz 

korzystanie z jakiejkolwiek formy pracy zdalnej lub 

w zespołach rozproszonych. Wynikiem badania jest 

raport, w którym znajdują się statystyki, case study 

oraz wypowiedzi HR dyrektorów i HR Managerów, 

którzy zaangażowali się w realizację badania. 

Niniejszy dokument zawiera część wyników badania 

oraz statystyk istotnych z punktu widzenia wdrażania 

pracy zdalnej w organizacjach. 
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Charakterystyka uczestników badania 

Ilość zatrudnienych pracowników

Uczestnicy badania jakościowego

21,5%100 - 200 osób

201 - 500 osób 42%

501 - 1000 osób 21,5%

Ponad 1001 osób 15%
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Key findings

pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu uważa, że 

rekrutacja pracowników zdalnych jest wyzwaniem

firm nie stosuje jakichkolwiek narzędzi do monitorowania  

i rozliczania pracy zdalnej

firm uważa, że najefektywniejszym sposobem na 

weryfikację pracownika zdalnego jest spotkanie  

w siedzibie firmy 

81%

66%

41%
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I. POZYSKIWANIE OSÓB DO PRACY ZDALNEJ / 
ROZPROSZONEJ

Najważniejsze kompetencje i predyspozycje pracowników zdalnych

Dla firm z dużym udziałem 
pracowników zdalnych 
umiejętność pracy 
zespołowej jest ważniejsza 
niż znajomości narzędzi do 
pracy zdalnej.

Kompetencji jest wiele, ale dotyczą one 

głównie umiejętności samodzielnej pracy 

i samoorganizacji swojej pracy. (...) Ważna 

jest nie tylko organizacja pracy i czasu, ale 

też umiejętność określania i zarządzania 

priorytetami.

Agata Komender 

Menedżer Zespołu Pozyskiwania Talentów, 

Alior Bank

Umiejętność zarządzania 

czasem

Samodzielność Nastawienie  

na realizację wyniku

76,5% 68,5% 52,5%

12,5%Duży % zdalnych pracowników

Średni % zdalnych pracowników

Mały % zdalnych pracowników

52,2%

45,8%

58,3%Duży % zdalnych pracowników

Średni % zdalnych pracowników

Mały % zdalnych pracowników

60,9%

34,0%

Znajomość narzędzi ułatwiających 

 pracę zdalną 

Umiejętność pracy zespołowej
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II. EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ/
ROZPROSZONEJ I JEJ KORZYŚCI

Praca zdalna - monitorowanie vs. zaufanie

Narzędzia do monitorowania i rozliczania pracy zdalnej

12,5%
21,0%

Stosujemy narzędzia 
do monitorowania

Nie stosujemy tego 
typu narzędzi

Odmowa podania

66,5%

28,6%

Asana

Sprawozdania tygodniowe

Sprawdzamy godzinę zalogowa-
nia i wylogowania z systemu

Podgląd do dokumentów wystawionych 
przez pracownika

Inspekcje, zewnętrzne kontrole

Trello

Clarizen

Mobis

Workplace by Facebook

21,4%

21,4%

9,5%

9,5%

9,5%

7,1%

7,1%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

Rozwiązania GPS, telemetryczne

Jira

Mam własny program

Stosujemy narzędzia projektowe, które monitorują zadania i ich realizację, ale nie każdy projekt 

tego wymaga. Takie narzędzia wspierają managerów i liderów w ocenie czy workload w 

zespole jest prawidłowo rozłożony, czy nie ma osób zbyt obciążonych albo czy każdy członek 

zespołu poświęca czas na te zadania, które są kluczowe dla efektu pracy pod koniec dnia.

 Aleksandra Szelest-Tarapata 
Recruitment Service Delivery Manager, 

Capgemini
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CASE STUDY

Ogólne informacje o firmie

Profil firmy: 
szwajcarskie przedsiębiorstwo działające w branży 
finansowej

Roczny przychód:  ponad 3 mld CHF

Ilość pracowników globalnie: 45680 pracowników  
w 50 krajach

Ilość pracowników w Polsce: 
ponad 5000 osób w Warszawie i we Wrocławiu
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Sposoby wspierania pracy zdalnej

Czas pracy zdalnej jest określony w umowie bądź zgłaszany w systemie raportującym. 
Na poziomie narzędziowym, pracę zdalną w firmie wspiera wewnętrzny system 
komunikacji. Pracownicy korzystają z poczty oraz komunikatora w trybie video. Praca 
zdalna wspomagana jest też przez oprogramowanie, ułatwiające pracę na dowolnym 
komputerze. 

Korzyści pracy zdalnej

Credit Suisse podkreśla wśród korzyści wynikających z tego rozwiązania przede 
wszystkim: oszczędność kosztów, jakie wiążą się z tworzeniem miejsc pracy oraz wpływ 
tego rozwiązania na postrzeganą atrakcyjność wizerunkową firmy jako pracodawcy. 
Dla pracowników zaletą rozwiązania jest oszczędność czasu, w tym pieniędzy na 
dojazdy do pracy, a także komfort wynikający z przebywania w domu.

Osoby pracujące zdalnie

Credit Suisse oferuje możliwość pracy zdalnej pracownikom odpowiedzialnym, 
terminowym i posiadającym wysoko rozwiniętą zdolność  koncentracji. Do wymaganych 
predyspozycji kandydatów należą też samodyscyplina i niezależność. Duże znaczenie 
mają w tym wypadku też kompetencje miękkie, takie jak umiejętności organizacyjne 
i sztuka zarządzania czasem. Credit Suisse wskazuje jednak, że najważniejszym 
warunkiem kandydata aplikującego do pracy zdalnej jest doświadczenie w pracy  
w korporacji.
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Pełna wersja raportu

Pełna wersja raportu zawierająca wszystkie statystyki z badań ilościowych oraz 9 case 
study stworzonych na podstawie wywiadów prowadzonych z topowymi pracodawcami 
jest dostępna pod adresem: 

Talent Place

Talent Place to innowacyjne rozwiązanie rekrutacyjne oparte o społeczność 
profesjonalnych rekruterów. Naszym celem jest dopasowanie jak największej liczby 
pracowników i pracodawców, tak aby w pełni wykorzystywali swój wzajemny potencjał. 
Żeby to osiągnąć, stworzyliśmy międzynarodową społeczność ekspertów HR, którzy 
zawsze są gotowi iść o krok dalej aby zapewniać najwyższą jakość rekrutacji. 

Wejdź na stronę 

1

Dowiedz się więcej 
o raporcie

2

Zamów pełną 
wersję badania

3

Skontakuj się z nami 
i omów wyniki 

z naszym ekspertem

4

www.talentplace.pl

+48 536 195 427

raport@talentplace.pl

www.raportpracazdalna.talentplace.pl
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www.raportpracazdalna.talentplace.pl


