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Drogi Czytelniku,

Witam Cię serdecznie na kartach już czwartej edycji Raportu Future 2022/2023. 
Rynek pracy i zawody przyszłości. Czy tegoroczna publikacja Cię zaskoczy? 
Liczę bardzo na to, że tak!
 Co znajdziesz w tegorocznym raporcie, czego nie przeczytałeś we Future 2021/2022? 
Wszystko! Chociaż lubię czerpać wiedzę z życiowych doświadczeń, w przypadku 
tej publikacji nie oglądam się za siebie. Każda edycja Raportu Future to zupełnie nowa 
publikacja naświetlająca aktualne i bieżące zagadnienia dotyczące rynku pracy, 
które dotąd nie pojawiły się w poprzednich edycjach.
 O czym przeczytasz w tym roku?
 Przede wszystkim …
…o wyzwaniach, przed jakimi w najbliższych latach będą stały organizacje, pracodawcy, 
ale też sami pracownicy…
 
…o znaczeniu różnorodności oraz umiejętności wyszukiwania w niej punktów wspólnych 
w kontekście współpracy i rozwoju…
 
…o tym czy pracownicy rzeczywiście potrzebują organizacji, aby móc się rozwijać czy może 
to organizacje potrzebują utalentowanych pracowników, aby realizować swoje strategie i cele…
 
...o świadomych wyborach drogi zawodowej…
 
…o alternatywach dla tradycyjnych etatów oraz pracy stacjonarnej…
 
Jednak to, co przede wszystkim znajdziesz w Raporcie Future 2022/2023. Rynek pracy 
i zawody przyszłości to… pracownik i jego potrzeby. I to nie tylko te dotyczące zawodowego 
rozwoju. W tym roku kładę szczególny nacisk na aspekty związane z kondycją psychiczną, 
poczuciem spełnienia i dobrostanu.
 
Jestem przekonana, że skoro sięgasz po moją publikację – nieważne czy pierwszy, 
czy kolejny już raz – to ten raport jest właśnie o Tobie!
 
Przekonaj się i sprawdź!
 

Życzę miłej lektury!

Pozdrawiam serdecznie,

Kasia Syrówka
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RYNEK PRACY 
ZRÓŻNICOWANY 
POKOLENIOWO
Zbuntowani i zdecydowani – pokolenie Snowflakes

Nie znają życia bez Internetu, bo urodzili się po  
2000 r., kiedy dostęp do wirtualnego świata był już 
standardem. Technologie i kontakt na odległość jest 
ich codziennością. Dla nich jest też furtką do zawo-
dowej kariery. Nie zawsze jest to jednak zrozumia-
łe dla ich rodziców i przyszłych szefów, dla których  
wydają się być niedojrzali i oderwani od realnego 
świata. Pokolenie Snowflakes – płatki śniegu – wła-
śnie wkracza na rynek pracy. Oferuje bardzo wiele, 
ale tak samo wiele wymaga…

Określenie pokolenia Z mianem płatków śniegu 
zrodziło się w USA, gdzie początek tego pokole-
nia pracowników datuje się na 1996 r. W Europie  
początki pokolenia Snowflakes przesunięto o 4 lata. 
Bez względu na teorię, przedstawiciele właśnie tego 
pokolenia wkraczają w dorosłość i rozpoczynają  
zawodową karierę. 

Dlaczego rocznik 2000 określany jest mianem 
płatków śniegu? Pojęcie to wywodzi się z książki  
Ch. Palahniuka, w której pada stwierdzenie: 

Nie jesteś wyjątkowy. Nie jesteś pięknym 
i unikalnym płatkiem śniegu.

Cytat ten doskonale oddaje zasadniczą cechę  
pokolenia Snowflakes: przekonanie o swojej  
wyjątkowości. Biorąc pod uwagę fakt, że wychowa-
li się w czasach, kiedy oryginalność mierzona jest  
liczbą like`ów i followersów w mediach społecz-
nościowych, a wychowanie bazowało na trosce  
nadopiekuńczych rodziców, takie podejście do  
życia nie powinno dziwić. Wbrew pozorom to młode 
pokolenie nie jest zapatrzone wyłącznie w wirtualną 
popularność, a bardzo często posiada skonkretyzo-
wane poglądy i wartości. Jako pierwsze z poprzed-
nich pokoleń zostali wychowani w duchu ekologii,  
a co za tym idzie istotne są dla nich dbałość  
o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Zanim jednak przejdę do wartości, jakie wnosi na  
rynek pracy pokolenie Snowflakes, chciałabym 
zwrócić uwagę na funkcjonujące na ich temat  
stereotypy. Myślę, że kiedy porównasz je z rzeczywi-
stymi wartościami, jakimi kierują się płatki śniegu, 
docenisz potencjał tego pokolenia. 

Jaki stosunek do młodych pracowników mają  
Polacy? Przyznaję, że wyniki badań na ten temat 
są dość krzywdzące. Młodzi pracownicy odbierani 
są jako pokolenie mające komfortową sytuację na  
rynku pracy. Kontrastując to z opinią, że nie posiadają 
odpowiedniego wykształcenia ani umiejętności,  
nie chcą poszerzać swoich kompetencji a mają  
wysokie wymagania wobec pracodawców, Snowfla-
kes otrzymują „laurkę” roszczeniowych dyletantów. 

Ch. Palahniuk
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mają zbyt wysokie 
wymagania względem 

pracodawców

mają komfortową 
sytuację na rynku pracy 

mają słabo rozwinięte 
umiejętności miękkie

niechętnie zdobywają 
nowe umiejętności

są niekompetentni

mają niewystarczające 
wykształcenie

63% 52%

44% 43%

37% 36%

Jacy są młodzi pracownicy?1
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I chociaż mogłoby się wydawać, że to wystarczają-
co krzywdzący wizerunek Snowflakes, to społe-
czeństwo poszło o krok dalej. Aż 72 proc. twierdzi,  
że osoby zaczynające zawodową karierę chcą  
zarabiać za dużo pod względem swojego doświad-
czenia zawodowego i umiejętności. Tym bardziej, 
że niewiele mniej (71 proc.) twierdzi, że pokolenie 
wkraczające na rynek pracy ma szerokie możliwości 
dotyczące rozwoju zawodowego1.  

Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę na  
realną sytuację pokolenia wkraczającego obec-
nie na rynek pracy. Nie można zapominać, że  
najmłodsze roczniki, które teraz rozpoczynają swoją  
zawodową karierę, przez dwa ostatnie lata były  
odizolowane i skazane na edukację zdalną,  
co odbiło się negatywnie nie tylko na możliwości 
wykorzystania przyswojonej wiedzy w praktyce,  
ale również na kondycji psychicznej młodych ludzi. 

Poza tym to właśnie wśród pracowników w wieku 
15-24 lata od kilkunastu miesięcy odnotowuje się 
najwyższy poziom bezrobocia. W I kwartale 2022 r. 

wyniosło ono w tej grupie wiekowej 10,2 proc. (dla 
porównania ogólna stopa bezrobocia w I kwartale 
2022 wyniosła 3,1 proc.)2.

Wracając jednak do wizerunku Snowflakes  
w oczach społeczności – to nie koniec wad, jakie 
są wytykane płatkom śniegu. Jednym z głównych 
zarzutów jest poświęcanie przez to pokolenie zbyt 
wiele czasu w pracy na przeglądanie Internetu i me-
diów społecznościowych (64 proc.)3. Nie możemy 
jednak zapominać, że to właśnie wirtualny świat  
i technologia są codziennością dla najmłodszych 
Z-tek. Oni wykorzystują media społecznościowe 
(LinkedIn i Facebook) jako źródło wiedzy, miejsce, 
w którym szukają rozwiązań, wsparcia czy pomocy. 
Co więcej, media społecznościowe są też źródłem 
informacji o potencjalnym miejscu pracy, w którym 
planują się zatrudnić4. 

Oprócz wszystkich ww. wymienionych wad Snowflakes 
wytyka się również lenistwo oraz brak lojalności. 

brak doświadczenia 
zawodowego

brak lojalnościlenistwo 

51% 38% 57%

 Największe wady młodych pracowników Top31
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Tak jak broniłam dekadę temu pokolenia Y, 
tak samo chcę zwrócić Twoją uwagę na to, że  
pokolenie Z, czyli Snowflakes, może być dużym 
wyzwaniem w zarządzaniu, jednak wartym wysił-
ku. Mimo wszystko najmłodsi pracownicy są w sta-
nie zaoferować pracodawcy szczególną wartość.

Snowflakes generation 
(wg Collins Dictionary) 

Młodzi dorośli z 2010 roku, postrzegani 
jako mniej odporni i bardziej skłonni 
do obrażania się niż poprzednie pokolenia5.

Cechą, która z pewnością wyróżnia płatki śniegu, 
jest szczególna wrażliwość. Dotyczy ona zarówno 
ich samych, jak też empatii wobec otaczającego 
go środowiska. Przekłada się to przede wszystkim 
na poszukiwanie pracy zgodnej z wyznawanymi  
wartościami. Co ważne – i myślę, że godne na-
śladowania – pokolenie Snowflakes przywiązuje 
szczególną wagę do własnego poczucia szczęścia. 
Ich dążenie do happiness jest mocne na tyle, że  
56 proc. z nich jest gotowa zrezygnować z pracy, jeśli 
ta będzie stała na drodze do życiowego szczęścia.  
41 proc. zaś przyznaje, że zrezygnowało z pracy,  
gdyż ta nie pasowała do ich modelu życia  
prywatnego. 40 proc. Snowflakes woli być bezrobot-
na niż niezadowolona z nielubianej pracy6. 

Co więcej, chociaż najmłodsi przedstawiciele  
pokolenia Z mogą wydawać się przewrażliwieni na 
swoim punkcie i wymagający wobec świata, to tak 
naprawdę uczą starsze pokolenia czegoś bardzo 
istotnego – życia w zgodzie z samym sobą i walki  
o otaczającą ich naturę. Pomogą nam zadbać  
o nasz dobrostan i zdrowie psychiczne. W dzisiej-
szych czasach, bardzo ich potrzebujemy.

Typowy przedstawiciel pokolenia Z jest autonomicznym kierowcą, 
który głęboko troszczy się o innych, dąży do stworzenia zróżnicowanej 
społeczności, jest nastawiony na współpracę i kontakty towarzyskie. 
Ceni sobie elastyczność, autentyczność i niehierarchiczne przywództwo, 
przywiązuje wagę do kwestii takich jak zmiany klimatyczne i ma pragma-
tyczne podejście do pracy, jaką należy wykonać, aby rozwiązać te problemy7.

Roberta Katz, Uniwersytet Stanford, badaczka pokolenia Z
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Czy kierowanie się w życiu wartościami i działal-
ność na rzecz społecznego dobra jest rzeczywiście 
dla Snowflakes tak ważna? Analiza wyników badań, 
wg których 42 proc. tego pokolenia gotowa jest  
zaakceptować obniżkę wynagrodzenia na rzecz pra-
cy odpowiedzialnej społecznie, a 49 proc. nie przyję-
łoby oferty pracy w organizacji biernej wobec różno-
rodności i sprawiedliwości8, wskazuje, że najmłodsi 
z pokolenia Z,  podchodzą poważnie do swoich ży-
ciowych wartości i silnie utożsamiają z nimi swoją 
zawodową karierę. 92 proc. z nich wybrałoby takie-
go pracodawcę, który troszczy się o różnorodność 
i realizuje włączającą - m.in. pod względem wieku, 
płci, pochodzenia etnicznego - kulturę organizacyjną9.

Co zatem cenią i czego w pracy zawodowej  
poszukują płatki śniegu? Aspektów, na które zwraca  
uwagę najmłodsze pokolenie pracowników, jest 
wiele. Jednym z czołowych jest elastyczność  
zarówno pod względem godzin, jak też miejsca 
pracy. Jeśli jesteś managerem, który potrzebu-
je zagonić ludzi do biura i pilnować ich godzin  
pracy, to nie ma sensu, abyś zatrudniał pracowni-
ków z tego pokolenia. Współpraca elastyczna lub  
zadaniowa jest tą wymarzoną dla ¼ pokolenia Sno-
wflakes. Co więcej, młodzi ludzie wchodzący na ry-
nek pracy otwarci są na działalność freelancerską 
czy konsultingową10. 

osób wchodzących na rynek pracy 
chciałoby być zatrudnionym na 

tradycyjną umowę o pracę u jednego 
pracodawcy11 

nie przyjęłoby ofert w przypadku 
braku elastyczności godzinowej12

osób w wieku 18-24 lata jest gotowych 
nie przyjąć oferty pracy, jeśli ta nie 

gwarantuje elastyczności związanej  
z miejscem wykonywania pracy. 

młodych osób rozpoczynających 
karierę zawodową twierdzi, że ma 
możliwość decydowania o swoich 

godzinach pracy13. 

To, czego z pewnością szukają najmłodsi z pokolenia Z u pracodawcy, to również możliwości rozwoju. Na tym 
aspekcie w dużym i bardzo dużym stopniu zależy 68 proc. z nich14. Wspieranie rozwoju pracowników oraz 
umiejętność ich inspirowania to także – wg pokolenia Snowflakes – główne cechy dobrego lidera15. 

46%

64% 40%

55%

Czy to oznacza, że elastyczność rzutuje na decyzje 
zawodowe płatków śniegu? W pewnym stopniu tak. 
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Czym zatem jest sam rozwój i w jaki sposób 
Snowflakes chcą go realizować? 

Dla grupy pracowników w wieku 18-29 lat rozwój zawodowy 
to przede wszystkim:

certyfikaty, 
uprawnienia

uczenie się 
od innych16

udział w szkoleniach 
i kursach 

rozwój stanowiskowy, 
awans 

nowe kwalifikacje 
zdobywane poprzez nowe 

zadania i obowiązki 

57% 56%

46% 45% 44%

Patrząc na powyższe dane, można odnieść  
początkowo wrażenie, że najmłodsze pokolenie  
pracowników rzeczywiście jest krnąbrne i nie  
uznaje doświadczenia starszych. Wystarczy jednak  
skonfrontować te wyniki ze wskazaniem dotychcza-
sowych źródeł rozwoju zawodowego, aby spostrzec, 
że płatki śniegu – choć zbuntowane, roszczeniowe 
i technologiczne – potrafią czerpać od bardziej  
doświadczonych. Właśnie uczenie się od innych 
jest głównym sposobem – razem ze zdobywaniem  
nowych kwalifikacji przez nowe zadania  
i obowiązki – na ich zawodowy rozwój (41 proc.  

ankietowanych)17. Myślę, że to dobry dowód na to, że 
Snowflakes nie są nieprzekonywalni do racji innych. 
Muszą jednak samodzielnie doświadczyć korzyści, 
jakie mogą czerpać mimo wyjścia poza swoją strefę 
komfortu. Czerpanie wiedzy od starszych pokoleń  
z pewnością jest takim przekroczeniem granic. 

Poza tym pokolenie Snowflakes jest bardzo otwarte 
na naukę w bardzo szerokim spektrum.
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Oczywiście w tej grupie pokoleniowej, jak z resztą  
w każdej, znajdzie się część niezainteresowa -  
na żadną nauką ani możliwościami rozwoju.  
Na szczęście jest to jedynie 5 proc.18

A czy samo pokolenie Snowflakes może coś za-
oferować pracodawcy? Oprócz dobrej znajomości 
technologii i wirtualnego świata, młode osoby wkra-
czające na rynek pracy niosą ze sobą nową wartość. 

 Jakie możliwości uczenia się i rozwoju 
interesują pracowników w wieku 18-24 lata?

 Największe atuty młodych pracowników

rozwój umiejętności 
miękkich

rozwój w obecnej 
roli zawodowej

rozwój umiejętności 
technicznych

Źródło: Randstad, Workmonitor 2022. A new area in the #howwework revolution. 2022, s. 47. 

świeża perspektywa  46% 

kreatywność  44%

chęć rozwoju  36% 

elastyczność  35% 

chęć do pracy  27% 

umiejętności twarde  16%

zaangażowanie  14%

umiejętności miękkie  13% 

Źródło: LiveCareer, Wojna pokoleń. Jak Polacy oceniają młodszych i starszych pracowników?  
Badanie 2021 - https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/wojna-pokolen-badanie

50% 49%56%
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Łatwo zauważyć, że wśród zalet Snowflakes  
znalazły się te, które traktowane są przez część  
społeczeństwa jako ich podejście roszczeniowe 
(chociażby elastyczność). Zatem może warto –  
zamiast się uprzedzać – spróbować nawiązać  
z płatkami śniegu zawodową nić porozumienia? 
Uważam, że mogą na tym skorzystać obie strony. 

Jak dotrzeć do Snowflakes i właściwie nimi  
zarządzać? Zadanie, przed którym stają działy HR 
nie jest proste, ale nie oznacza też, że jest niemoż-
liwe do zrealizowania. Płatki śniegu – ze wzglę-
du na swoją wyjątkowość – docenią z pewnością  
zindywidualizowane podejście szefa do ich pracy. 

Jak widać, zależy im na nauce i rozwoju, a najczę-
ściej czerpią z doświadczeń innych. Dlatego mentor, 
który poświęci „śnieżynce” swoją uwagę, wesprze  
w opracowaniu kierunku rozwoju i zapewni feedback 
o postępach (mowa tu o defacto feedforward), 
przyczyni się do umiejętnego wykorzystania  
drzemiącego w tym pokoleniu potencjału. Zarządza-
jąc nimi, warto uszanować ich podejście do życia, 
ale także dbać o interesy całej organizacji. Każda  
ze stron tej kooperacji – przy zachowaniu partner-
skiego podejścia – odniesie wymierne korzyści19. 

foto Omar Lopez
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All rounders 
obowiązki zawodowe i relacje przyjacielskie 

są dla nich równie ważne. Praca zawodowa 
to okazja do rozwoju osobistego oraz do wypeł-

nienia zobowiązań wobec społeczeństwa. Ta grupa  
pracowników nie zrezygnowałaby z pracy nawet  
wtedy, gdyby nie musiała pracować. Jednocześnie nie 
rezygnuje ze swoich osobistych pasji na rzecz pracy. 

Pokolenie Snowflakes – 
oryginalni i różnorodni 20

Analiza postaw wobec własnej, docelowej roli 
na rynku pracy osób rozpoczynających zawodową 
karierę pozwala wyodrębnić dodatkowe grupy 
pracowników:

Fast trackers 
   osoby, których uwaga skupia się przede 

   wszystkim na karierze, gdyż tak jest dla nich 
   przepustką do finansowego i społecznego 

   awansu. W swoim dążeniu są zdeterminowani 
    na tyle, że są skłonni poświęcić życie prywatne 
    na rzecz pracy. Kluczem 
    do osiągania odpowiednich 
    wyników jest 
   podejmowanie 

     dostatecznego 
    wysiłku. 

20% 
studentów 
w Polsce i Europie 

Eager 
beavers praca dla tej  

grupy jest nagrodą samą w sobie.  
Zdają sobie sprawę, że muszą dla pracy 

poświęcić swoje życie prywatne, jednak nie 
ubolewają zbytnio z tego powodu. Dla nich 
kariera zawodowa także jest szansą na 
awans społeczny i finansowy. 

27% 
studenci 
w Polsce 

31% 
młodych ludzi 

w Europie 

31% 
studenci 

w Europie

34% 
młodych ludzi 

w Polsce 

By stander
praca zawodowa i kariera nie są dla nich 

najważniejszym celem w życiu. Podobne  
podejście mają wobec nauki i rozwoju. Pracę  

traktują jako niezbędny element ich życia jedynie  
ze względu na konieczność pozyskiwania środków 
finansowych. Gdyby mogli, to by z niej zrezygnowali. 
Obowiązki zawodowe pod żadnym pozorem nie mogą 
stanąć na drodze realizacji ich marzeń oraz utrzymy-
wania relacji z przyjaciółmi. 

19% 
 studentów 
w Europie 

18% 
 studentów 
w Polsce

foto Midas Howstra
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Doświadczeni Silversi
Na drugiej stronie szali pracowniczych pokoleń  
stoją Silversi – pracownicy 50+, którzy mimo swojego 
wieku chcą pozostawać aktywni zawodowo. Czy 
mają taką możliwość? Bywa z tym bardzo różnie. 
Chociażby dlatego, że pracownicy-seniorzy – zresztą 
analogiczne jak najmłodsze pokolenie pracowników 
– muszą mierzyć się z niesprawiedliwymi stereotypami. 

Społeczeństwo odbiera z reguły starsze osoby jako 
niedołężne, wykluczone cyfrowo i mające problemy 
komunikacyjne z młodszymi pokoleniami. W opinii 
społeczeństwa starsze pokolenie:

 ma niewystarczające wykształcenie (37 proc.)

 niechętnie zdobywa nowe umiejętności (48 proc.)21

Oceniani są również jako niekompetentni (22 proc.), 
szczególnie pod kątem kompetencji cyfrowych  
(52 proc.) oraz miękkich (30 proc.)21. 

Warto pamiętać, że powyższe dane to jedynie per-
spektywa społeczeństwa, która nie zawsze musi się 
pokrywać z rzeczywistym wizerunkiem i umiejętno-
ściami pokolenia Silvers. Myślę, że w tym przypadku 
krzywdzące jest wskazywanie wypalenia zawodo-
wego jako wyłącznej winy starszych pracowników. 

Problem burnout jest bardzo złożony i nie jest  
zależny wyłącznie od osoby, której dotyka. Więcej 
na temat syndromu wypalenia zawodowego prze-
czytasz w kolejnym rozdziale raportu. 

Czy najstarsze pokolenie pracowników rzeczywiście 
jest pełne wad i nie jest w stanie nic zaoferować 
pracodawcy i współpracownikom? Oczywiście,  
że nie. Wręcz przeciwnie, pracownicy 50+ stanowią 
szczególną grupę pracowników. Ich potencjał  
zaczyna być już doceniany na rynku amerykań-
skim, a kapitał w postaci tej grupy pracowników jest  
traktowany jako inwestycja zorientowana na  
przyszłość. Co ważne, w USA wypracowano  
również pojęcie starości produktywnej, która jest 
równoznaczna z docenieniem obecności przedsta-
wicieli pokolenia Silver w radach nadzorczych22. 

Jacy są zatem naprawdę Silversi? Wbrew pozorom 
pokolenie 50+ - mimo bogatego doświadczenia,  
jakie posiada – jest otwarte na dalszy rozwój.  
44 proc. pracowników w wieku 50-64 lata zależy  
w bardzo dużym i dużym stopniu na rozwoju  
zawodowym. W przypadku kolejnych 40 proc.  
zainteresowanie rozwojem jest na poziomie średnim23. 

Źródło: LiveCareer, Wojna pokoleń. Jak Polacy oceniają młodszych i starszych pracowników? 
Badanie 2021 - https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/wojna-pokolen-badanie

wypalenie zawodowe 63% 
problemy w radzeniu sobie z nowymi technologiami  42%
niechęć do rozwijania kompetencji 28% 
brak zaangażowania 23% 
roszczeniowość 15% 
niewystarczające wykształcenie 14%
lenistwo 12%
niewystarczające kompetencje 11% 

 Największe wady starszych pracowników 
(wg naszych przekonań)



15

Sam rozwój osobisty utożsamiany jest przez  
pokolenie Silver przede wszystkim jako zdobywanie  
nowych kwalifikacji poprzez nowe zadania i obo-
wiązki (66 proc.), udział w szkoleniach i kursach 
(58 proc.), zdobywanie certyfikatów i uprawnień  
(46 proc.), uczenie się od innych (39 proc.) oraz  
rozwiązywanie coraz bardziej odpowiedzialnych  
i skomplikowanych zadań (33 proc.)24. Co ciekawe, 
ta grupa pracowników rozwija się zawodowo przede 
wszystkim poprzez nowe zadania i obowiązki  
(45 proc.), udział w szkoleniach i kursach  
(39 proc). Jednak na trzecim miejscu w kontekście 
doświadczenia znalazło się uczenie się od innych 

(38 proc.)25, co zaprzecza braku otwartości Silver na 
nowe umiejętności i pokazuje, że patrzymy na tych 
pracowników poprzez stereotypy.

Chociaż pokolenie pracowników 50+ chce się stale 
rozwijać, to jego przedstawiciele posiadają już prze-
cież solidny zasób doświadczenia. Pracodawca nie 
powinien oceniać starszego pracownika jedynie 
pod kątem praktyki zawodowej, ale również sze-
roko pojętej znajomości życia, która wielokrotnie 
może okazać się przydatna w wypełnianiu służ-
bowych obowiązków czy rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji. 

Uznanie synonimem rozwoju?

Przytoczone badania wskazują, że częstym doświadczeniem Silver w zakresie rozwoju 
osobistego jest zdobywanie uznania (32 proc.)26. To cenna wskazówka dla działów HR, które 

stają przed wyzwaniem zarządzania pokoleniem 50+. Utożsamianie uznania z rozwojem oso-
bistym nie powinno zresztą dziwić, gdyż pokolenie Silver ma do zaoferowania bogate doświad-

czenie dotyczące różnych aspektów życia, nie tylko tego zawodowego. 

Źródło: W. Wnuk, Potencjał osób starszych - 
https://www.researchgate.net/profile/Stogowski-Andrzej-2/publication/277404088_wyzwania_wspoleczesnej_

gerontologii/links/556a09da08aefcb861d5f364/wyzwania-wspoleczesnej-gerontologii.pdf#page=22

POTENCJAŁ
pokolenia Silver

 intelektualny - mądrość życiowa   społeczny   życia rodzinnego    psychologiczny    przekazu kulturowego   jako mistrzostwo wykonywania 
zawodu

foto Christian Buehner
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Pokolenie Silver jest świadome swojej wartości  
i chce ją wykorzystać w swojej aktywności zawodowej. 
51 proc. osób po 60-tce nadal pracuje, a wykonywana 
praca jest dla nich pasją i wartością27. 
Potwierdza to fakt, że 75 proc. pracowników w wie-
ku 50-64 lata jest zadowolonych ze swojej pracy.  

Poza tym większa część tego pokolenia, jest przeko-
nana, że gdyby stanęła przed koniecznością zmiany  
pracodawcy, to z pewnością znalazłaby nie tylko  
jakąkolwiek nową pracę (79 proc.), ale byłaby to  
praca tak samo dobra albo nawet lepsza od obecnej 
(61 proc.)28.

Praca ważniejsza niż szczęście

Doświadczenie życiowe i wysoki poziom samoświadomości najstarszego pokolenia  
pracowników mogłyby sugerować, że aktywność zawodowa nie będzie dla niego ważniejsza 
od życiowego szczęścia. Jak wskazują jednak badania, bezpieczeństwo posiadania pracy jest 

ważne aż dla 38 proc. pokolenia Silver, a tylko ¼ byłaby gotowa być bezrobotna bądź 
zrezygnować z pracy, gdyby ta nie pasowała do ich życiowych wartości29.

Co jeszcze może zaoferować pracodawcy to pokolenie poza wyróżniającym go doświadczeniem 
zawodowym, które jest wskazywane jako zaleta przez 53 proc. społeczeństwa30?

Źródło: LiveCareer, Wojna pokoleń. Jak Polacy oceniają młodszych i starszych pracowników? 
Badanie 2021 - https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/wojna-pokolen-badanie

doświadczenie 
zawodowe

zaangażowanie

chęć 
do pracy

kreatywność

lojalność

umiejętności 
miękkie

umiejętności 
twarde

elastyczność chęć 
rozwoju

10% 9%

35% 24%

23% 17% 14%

53% 36%

Największe atuty starszych pracowników
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Czy pracodawcy doceniają potencjał pracownika 
50+? Obserwując polską rzeczywistość i posiłkując 
się wynikami badań, mam poważne wątpliwości 
co do realnego wykorzystania siły pokolenia Silver 
na polskim rynku pracy. Śmiem wręcz twierdzić,  
że dość poważnym problemem polskiego rynku  
pracy jest ageizm, czyli dyskryminacja w zatrudnie-
niu ze względu na wiek. Eksperymentalne badanie 
Polskiego Instytutu Ekonomicznego z początku 
2022 r. wskazuje, że kandydaci na pracowników  
w wieku poniżej 30 rok życia byli 2 razy częściej  
zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne niż kandydaci 
50+. Jeśli zatrudnienie dotyczyło wyspecjalizowa-
nego stanowiska wymagającego doświadczenia, 
stosunek zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne  
wynosił 4:131. 

Coraz poważniejszym problemem polskiego rynku 
pracy jest przymusowa dezaktywacja zawodowa 
pracowników po 50-tce. Początkowo przejawia się 
ona w pomijaniu starszego pracownika w istotnych 
spotkaniach wewnątrzfirmowych lub z klientami 
czy w pomijaniu dodawania do wiadomość w firmo-
wej korespondencji mailowej. Częste jest również 
ignorowanie starszego pracownika w kontekście 
szkoleń czy innych opcji rozwoju zawodowego32. 
Powodem tego rodzaju działań jest przede wszyst-
kim stereotypowe przekonanie pracodawcy, że 
starsi pracownicy powinni ustąpić miejsca młod-
szym. Bez wątpienia ten powód jest absurdalny 
i krzywdzący nie tylko dla pracownika, ale też 
dla zaangażowania i poziomu pracy tej oso-
by oraz innych pracowników obserwu-
jących dyskryminację. Tym  bardziej że 
różnorodność pokoleń pracowniczych 
staje się coraz większym kapitałem 
organizacji! 

Argumentem przemawiającym 
za zatrudnieniem osób 50+ powinien 
być również fakt, że w ciągu dwóch  
najbliższych dekad ubędzie 4,5 mln 
osób w wieku produkcyjnym (20-49 lat),  

a przybędzie 1,5 mln osób w wieku 50-59 lat. Zatrud-
nienie pokolenia Silver ułatwiłoby zapełnienie luki 
kompetencyjnej w najbliższej przyszłości. Dlatego 
drodzy prezesi i prezeski: kto pierwszy ten lepszy! 
Kto wyzbędzie się stereotypów i wprowadzi Silver 
Generation do swojej firmy, co oczywiście powinno 
być opracowane i zaplanowane, aby przygotować 
zarówno kandydatów jak i obecnych pracowników 
do zmiany, ten wygra długodystansowy wyścig.  
A mamy wiele do nadrobienia, gdyż w gronie krajów 
OECD zajmujemy 30 pozycję (na 35 możliwych) 
pod kątem zatrudnienia pracowników 55+. Gdyby 
udało nam się w tej kategorii dorównać Nowej  
Zelandii (wskaźnik na poziomie 78 proc.), to w dłuż-
szej perspektywie czasu Polska zwiększyłaby swoje 
PKB o 66 mld USD33. Dodam tylko, że finansowy 
zysk to jedynie wartość dodana jaką niesie ze sobą 
dołączenie pokolenia Silver do organizacji, dlatego 
warto otworzyć się na zatrudnienie doświadczo-
nych, starszych pracowników. Tym bardziej, że  

w grupie 40+ i 50+ są największe rezerwy 
specjalistów, ekspertów i doświadczo-
nych talentów34.

foto Jonathan Borba
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Perennialsi – spełnieni 
zawodowo, otwarci na 
rozwój

Z jednej strony młodzi, roszczeniowi, niedoświad-
czeni. Z drugiej doświadczeni lecz bagatelizowani,  
a wręcz dyskryminowani ze względu na wiek.  
Rynek pracy nie tworzą jedynie pokolenia Snowflakes 
i Silver. Co zatem jest po środku? Jaka jest najbar-
dziej liczna grupa pokoleń pracowniczych?

Zacznę może jednak od tego czy kiedykolwiek mia-
łeś do czynienia z wiecznie żywą rośliną, taką, która 
mimo upływu lat nadal wypuszcza kolejne pnącza, 
pnie się ku słońcu i wydaje być się nieśmiertelna? 
Dlaczego Cię o to pytam? Bo taki właśnie – jak ta 
wiecznie zielona roślina – może być pracownik. 

Perennialsi – bo właśnie ich mam na myśli – to  
pracownicze pokolenia, których cechą charakte-
rystyczną nie jest wiek, lecz… otwartość na ciągły  
rozwój i nowe wyzwania. 

I chociaż początkowo za Perennialsów uważano 
podzbiór wyżu demograficznego, tj. pracowników 
55+, którzy nie wpasowywali się do pokoleniowej  
„formy”35, to z czasem uświadomiono sobie,  
że numer PESEL nie ma w tym przypadku żadnego 
znaczenia. 

Autorką terminu Perennialsi jest Gina Pell, współza-
łożycielka The What, która zwróciła uwagę na fakt, 
że istnieje grupa pracowników globalnie myślących 
i niezwykle ciekawskich, którzy ryzykownie prze-
kraczają dotąd ustalone granice36. Ich cechą cha-
rakterystyczną jest ciągły rozwój, odkrywanie wła-
snych pasji i pozyskiwanie nowych umiejętności37.  
Co ważne, data urodzenia nie ma w tym przypadku 
żadnego znaczenia, chociaż za Perennialsów uważa 
się najczęściej pracowników 40+. Myślę, że wynika 
to z faktu, iż są oni dobrą grupą reprezentatywną: 
mimo stosunkowo stabilnej sytuacji zawodowej 
i finansowej, nie osiadają na laurach, lecz ciągle 
pracują nad swoim rozwojem oraz wykazują się 
otwartością na szeroko pojęte novum. Warto jednak 
pamiętać, że Perennialsów możemy znaleźć w każ-
dym, nawet w najmłodszym, jak też i w najstarszym 
pokoleniu pracowników. Tym bardziej, że na rozwoju 
zawodowym zależy pracownikom w każdym wieku. 

Źródło: Randstad, Monitor rynku pracy. Wyniki 47. edycji badania. Kwiecień 2022, s. 36.

68%
pracownicy 

18-29 lat

60%
pracownicy 

30-39 lat

53%
pracownicy 

40-49 lat

44%
pracownicy 

50-64 lat

W jakim stopniu zależy Ci na rozwoju zawodowym?
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W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na 
bardzo istotną kwestię dotyczącą Perennialsów:  
w omawianiu tej grupy pracowników główną uwagę 
skupia się na cechach wspólnych poszczególnych 
pokoleń pracowników, a nie na różnicach. I cho-
ciaż dotąd pracownicy byli kategoryzowani przede 
wszystkim ze względu na różnice – zarówno wieko-
we, jak też kompetencyjne – to coraz więcej współ-
czesnych organizacji zaczyna poszukiwać punktów 
wspólnych obejmujących wyznawane wartości 
czy podejścia do rozwoju zawodowego. Wbrew 
pozorom nie jest to trudne zadanie, gdyż wnikając  
w szczegóły dotyczące potrzeb i wymagań  

poszczególnych pokoleń pracowniczych, okazuje 
się, że dążenia Baby Boomers, X-ów, Y-ów i Z-ek są  
w wielu kwestiach zbieżne. 

Świetnym tego przykładem są programy talentowe, 
do których zapraszani są pracownicy w różnym wie-
ku, o różnym doświadczeniu, a ich cechą wspólną 
jest chęć rozwoju w firmie.

Co zatem konkretnie charakteryzuje Perennialsów, 
skoro kwalifikacja ze względu na wiek w tym przy-
padku nie obowiązuje?

Chętny do nauki 
To, czego z pewnością potrzebują Perennialsi, to 
nowe wyzwania, które pozwolą im nauczyć się 
nowych rzeczy. Co ważne, jeśli aktualna ścieżka 
zawodowa nie dostarcza im dostatecznej dawki 
wiedzy, są gotowi dokonać zmian po to, aby móc 
spełniać swoje ambicje dotyczące zdobywania 
nowych umiejętności. 

     Zmotywowany 
     Motywacja Perennialsów 
pochodzi z ich wnętrza i dążenia do ciągłego 
rozwoju. Przekłada się to na ich samodzielność 
w osiąganiu wyznaczonych celów. W wielu 
przypadkach menager okazuje się zbędny, 
gdyż wiecznie zielonych nie trzeba namawiać 
do zawodowej aktywności.

Aspirujący 
Celem zawodowym Perennialsów 
nie jest emerytura, lecz osiąganie 

sukcesów. Praca jest dla nich  
formą spełnienia osobistego.

Ciekawski 
Ciekawość ta dotyczy odkrywania 
nowych umiejętności i możliwości. 
Organizacje potrzebują takich 
nowatorskich pracowników, 
którzy nie boją się zawodowych 
eksperymentów. 

Otwarty na współpracę 
Tak, jak Perennialsi są obecni we wszystkich grupach wiekowych, 
tak oni sami nie zwracają uwagi na wiek w kontekście współpra-
cy, są otwarci na każdego, kto może wnieść szczególną 
wartość do ich zawodowego życia38. 

Wiecznie rozwijający się pracownik jest:
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Odnoszący sukcesy pracownicy w różnorodnych zespołach muszą być 
w stanie identyfikować i komunikować wspólne cele, priorytety, wartości, 
które wykraczają poza ich różnice i umożliwiają im budowanie relacji  
i efektywną współpracę.

   Gamma, Raport HR 2020 – Kompetencje przyszłości 

Czy organizacje są gotowe na zarządzanie żądnymi 
wiedzy Perennialsami? Po części na pewno. Co 
więcej, w dużym stopniu już korzystają z potencjału 
tej grupy pracowników, chociaż sami nie zdają sobie  
z tego sprawy. Jak to możliwe? Coraz więcej firm, 
co potwierdzają również badania, uświadamia so-
bie, że na efektywność i innowacyjność organizacji 
pozytywny wpływ ma różnorodność pracownicza. 
Różnice dotyczące wykształcenia, doświadczenia 
czy wartości są doskonałym polem do dzielenia 
się wiedzą. Jak wskazują badania, umiejętne połą-
czenie zróżnicowanych grup wiekowych, dyscyplin, 
stylu pracy i myślenia rzeczywiście wpływa na 
innowacyjność grupy. Sama innowacja jest zaś siłą 
napędową organizacji39. 

Jakich kompetencji wymaga zarządzanie wielopo-
koleniowym zespołem? Doskonałą odpowiedzią na 
to pytanie będą wnioski z badania Grupy Gamma 
Raport HR 2020 – Kompetencje przyszłości:

Co istotne, dla 70 proc. organizacji zarządzanie 
wielopokoleniowym zespołem odgrywa ważną albo 
bardzo ważną rolę w osiągnięciu sukcesu w ciągu 
najbliższych 12-18 miesięcy. Niestety tylko 10 proc. 
z nich jest gotowych do wdrożenia tego rodzaju 
podejścia40. 

Istotną kwestią, zarówno w kontekście sukcesu 
organizacji, jak też zarządzania wielopokleniowym 
zespołem, jest fakt, że potencjał jednostki nie jest 
stały, a poprzez odpowiednie zarządzanie można na 
niego wpłynąć, wzmocnić go oraz uwolnić. Wszyst-
ko z korzyścią dla organizacji41. W tym kontekście 
powracamy do learning agility, która jest jedną  
z najcenniejszych kompetencji pracowniczych. 
Umiejętność adaptacji, radzenia sobie z niejed-
noznacznością oraz odporność na nieustające 

zmiany już w ostatnim czasie okazały się niezwykle 
ważne. Tym bardziej trzeba doceniać otwartość 
pracownika, który jest świadomy wartości jakie 
płyną z przyswajania nowych umiejętności. 

Cechy wyróżniające pracownika otwartego  
na naukę nowych umiejętności42:

 umiejętność poszukiwania informacji zwrotnych 
dotyczących tego, co należy robić, aby naprawić 
błędy i działać lepiej;

 gotowość do podejmowania różnorodnych  
wyzwań dotyczących przywództwa;

 proaktywne podejście do wyzwań i odpowiadanie 
na nowe sytuacje oraz przeciwności poprzez naukę 
nowych umiejętności i zmianę myślenia;

 radzenie sobie z porażkami i umiejętność przyzna-
wania się do błędów, ponoszenia za nie odpowiedzial-
ności oraz podejmowanie działań naprawczych. 

Jak zatem dostrzec Perennialsów i wykorzystać ich 
ciągłe dążenie do rozwoju? Kluczem do sukcesu 
jest zindywidualizowane podejście i otwarcie orga-
nizacji na potrzeby pracownika. 

I chociaż w 2020 r. w tworzeniu pracowniczych 
strategii – poza aspektem pokoleniowym – suge-
rowano się stażem pracy oraz zaszeregowaniem 
(55 proc.), osobistymi cechami demograficznymi, 
np. płeć (44 proc.) oraz cechy demograficznymi, tj. 
położenie geograficzne, dział (41 proc.), to indywi-
dualne zachowania oraz cechy charakterystyczne 
nabiorą na znaczeniu w ciągu najbliższych trzech 
lat43. I te firmy, które już tak działają, a ja mam przy-
jemność prowadzić dla nich programy talentowe, są 
nie tylko w dobrej kondycji finansowej, ale też mają 
wysokie współczynniki zadowolenia pracowników 
w miejscu pracy.
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Źródło: Deloitte, TRENDY: Wielopokoleniowy zespół. Od milenialsów do pracowników z wieloletnim stażem -
 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/wielopokoleniowy-zespol.html

postawa w miejscu pracy,
tj. kreatywność, zadaniowość, 
cechy przywódcze pracownika

cechy osobowościowe, 
m.in. introwertyzm, ekstrawertyzm, 
indywidualizm, gra zespołowa

Myślę, że doskonałym zakończeniem tego rozdziału 
będą wnioski z innego badania, które wskazują, że 
w Top 3 potrzeb pracowników jest personalizacja. 
Pracownicy oczekują zadań dopasowanych do ich 
umiejętności, w których będą mogli wykorzystać 
posiadane wiedzę i doświadczenie oraz swój poten-
cjał. Dodatkowo oczekują od kadry zarządzającej 
informacji zwrotnej oraz indywidualnego planu rozwoju.  

Ocena pracownicza oraz feedback ułatwiają  
pracownikom wyznaczanie celów, kierowanie  
swoją karierą i rozwojem. Warto to wszystko mieć 
na uwadze w przypadku segmentacji pracowniczej,  
w której indywidualne potrzeby oraz gotowość do 
rozwoju pracownika powinny być ważniejsze niż 
jego wiek czy nawet staż w organizacji.

27%

dziś 

22%

dziś 

 42% 

w perspektywie 
najbliższych 3 lat

 41% 

w perspektywie 
najbliższych 3 lat

Rola indywidualnych zachowań pracownika w tworzeniu 
programów pracowniczych i segmentacji w organizacji 

(dziś vs. najbliższe trzy lata)
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Executive Coach i Mentor EMCC. Przez ponad 20-lat na stanowisku CEO 
zarządzał lokalnymi i globalnymi zespołami. Trener w Szkole Mentorów Biznesu. 
Projektuje i wdraża programy mentoringowe w organizacjach. Wykładowca 
w programie Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
Właściciel marki beldowski.eu

Mentoring odwrócony – (r)ewolucyjne narzędzie rozwo-
jowe organizacji. 

Mentoring odwrócony to partnerska relacja, w któ-
rej w rolę mentee wchodzą kierownicy wyższego 
szczebla w organizacji, a w rolę mentora osoby 
młodsze wiekiem i przeważnie niższe stanowi-
skiem. 
Mentorom z pokolenia Milenialsów lub pokolenia 
„Z” trudno budować swój autorytet z racji wieku. Ale 
czy to aby wiek w mentoringu ma kluczowe znacze-
nie? Jak powiedział pisarz Truman Capote: „Młoda 
generacja ma także dziś respekt dla starości; dla 
starego wina, starej whisky i starych mebli”. 

Sam koncept mentoringu odwróconego nie jest  
bynajmniej nowy. Już w końcu lat 90-tych Jack 
Welch w General Electric zainicjował go dla 500 par 

mentorskich. Sam też wziął udział w programie  
a jego mentorem był trzydziestolatek tworzący 
stronę internetową firmy. Celem programu było za-
znajomienie dyrektorów GE z nowymi technologiami. 

Ten cel nadal jest częstym powodem wdrażania 
przez organizacje programu odwróconego men-
toringu. Współcześni liderzy muszą być dobrze 
zorientowanymi w świecie cyfrowym, gdyż to wła-
śnie tam już są lub wkrótce będą klienci ich firm. 
Mentorska relacja z Milenialsem lub Z-tką pozwa-
la zredukować lukę w cyfrowych kompetencjach  
lidera. Sprowadzenie mentoringu odwróconego do 
edukacji cyfrowej menadżerów z pokolenia Baby 
Boomers czy X byłoby jednak niewykorzystaniem 
ogromnego potencjału, jaki ten proces ze sobą niesie. 

Jacek Bełdowski
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Przyjrzyjmy się kilku obszarom, w których mento-
ring odwrócony jest niezwykle przydatny: 

Zwiększenie retencji Milenialsów i Z-etek. Progra-
my mentoringu odwrotnego zapewniają tym po-
koleniom transparentność oraz uznanie, których 
poszukują u kierownictwa. Z kolei mentoring od-
wrócony dla zarządzających firmami to szansa 
na lepsze zrozumienie innych pokoleń, znalezienie 
wspólnego języka, poznanie motywacji młodszych 
pracowników. Doświadczenie z procesu i nabyta 
przez zarządzających wiedza pozwala im lepiej  
zaangażować młode talenty w sprawy firmy i za-
trzymać je na dłużej. 

Zaangażowanie pracowników w cele strategiczne 
firmy. Celem współpracy z młodymi mentorami 
może być chęć wypracowania lub zaopiniowania 
konkretnych rozwiązań. W organizacjach z wielo-
poziomową strukturą kontakt osób z najwyższych 
stanowisk z pracownikami na niższych szczeblach 
jest niewielki. Ponadto na jego charakter wpływa 
zależność służbowa co utrudnia otrzymanie otwar-
tej i szczerej informacji zwrotnej. Mentoring kreuje 
bezpieczną, jasno zakontraktowaną, partnerską re-
lację, gdzie szczere rozmowy są możliwe.  

Budowanie kultury uczenia się. Organizacje  
potrzebują kompetencji szybkiego reagowania na 
zmiany, uczenia się nowych, ale też oduczania się 
starych nawyków i sposobów działania. Mentoring 
odwrócony buduje kulturę większej otwartości na 
sięganie po różne doświadczenia, przyczynia się do 
lepszej komunikacji międzypokoleniowej, wymia-
ny różnych doświadczeń i przełamywania barier.  
Umożliwia młodym podzielenie się własną per-
spektywą w dyskusjach nad strategicznymi prioryte-
tami firmy. 

Rozwój kompetencji przywódczych. Badania nad 
procesami mentoringowymi jednoznacznie poka-
zują, że proces mentoringowy przyczynia się do 
zwiększenia kompetencji przywódczych zarówno  
u mentees jak i mentorów. Mentoring rozwija  
kluczowe kompetencje współczesnego lidera, jak 
choćby słuchanie zamiast gadania, wspieranie  
zamiast ściągania w dół, towarzyszenie w procesie 
uczenia zamiast doradzania. 

Promocja różnorodności. Choć w Polsce różnorod-
ność etniczna jest niewielka, jest wiele obszarów, 
w których warto zadbać o przełamującą schema-
ty i dyskryminacje różnorodność. Po pierwsze, co-
raz więcej badań nad zespołami i organizacjami 
pokazuje, że najbardziej skuteczne we wdrażaniu  
innowacji są zespoły charakteryzujące się dużą róż-
norodnością. Po drugie, potrzebujemy procesów, 
które czynią zarządy firm bardziej różnorodnymi 
oraz umożliwiają usłyszenie głosów mniejszości  
i zwiększenie wrażliwości na jej potrzeby. 

Wdrożenie programu mentoringu odwróconego 
w organizacji wymaga zadbania o kilka ważnych 
aspektów. W pierwszej kolejności to standardy takie 
same jak przy klasycznym programie mentoringo-
wym: określenie celu programu, sposobu rekrutacji 
i kojarzenia par, szkolenia mentorów i mentees, do-
precyzowanie zasad etycznych, sposobu ewaluacji 
i wsparcia administracyjnego programu. 

Nie można jednak zapomnieć o nowych elemen-
tach, które pojawiają się przy mentoringu odwróco-
nym, w przypadku którego trzeba dodatkowo:

Zaopiekować się obawami mentees i mentorów.  
Po pierwsze, starsi (lub wyższego szczebla) lide-
rzy w roli mentee muszą być świadomi roli w którą 
wchodzą. Wiążę się to z gotowością do otrzymania 
feedbacku od osoby młodszej i/lub będącej często 
znacznie niżej w strukturach firmy. Mentee muszą 
umieć „przestać być szefem” na czas programu. 

Po drugie, młodzi mentorzy także mogą czuć się 
niekomfortowo udzielając feedbacku starszemu  
liderowi albo upewniając się, że osoba na wysokim 
stanowisku weźmie odpowiedzialność w swojej roli 
mentee za swoją naukę, działania i osiąganie celu. 
Mogą mieć też obawę czy wystarczy im wiedzy  
i kompetencji do dobrego wypełnienia roli mentora. 

Z uwagi na te wrażliwe aspekty relacji, obie strony 
muszą traktować się z szacunkiem, budować za-
ufanie oparte na gotowości słuchania, bycia auten-
tycznym i szczerym oraz zapewnić o pełnej poufno-
ści procesu. Organizacja musi wesprzeć mentorów 
i mentees szkoleniami przygotowującymi ich do 
wyznaczonych ról. 
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Upewnić się, że mentees nadadzą projektowi wy-
soki priorytet. Mentees na wyższych stanowiskach 
mogą łatwo ulec presji licznych obowiązków służ-
bowych kosztem zobowiązań wynikających z bycia 
mentee w programie mentoringowym. To jedna  
z głównych przyczyn niepowodzeń programów 
mentoringu odwróconego oraz źródło utraty moty-
wacji i rozczarowania młodych mentorów. 

Dobrze dobrać pary mentoringowe. Przy doborze 
par mentoringowych trzeba mieć na uwadze, że 
jest to wrażliwy proces. Należy zwrócić uwagę na 
możliwe zależności służbowe między mentorem  
a mentee oraz mentee i przełożonymi mento-
ra. Warto upewnić się czy dobór nie spowoduje  
dyskomfortu pracy po obu stronach.

Podsumowując: mentoring odwrócony - jeżeli jest 
dobrze wdrożony - jest niezwykle skutecznym  
narzędziem rozwojowym dla pracowników i organi-
zacji. Z uwagi na wyzwania, które się z nim wiążą, 
dobrze, aby służył ważnemu celowi firmy i miał peł-
ną akceptację jej liderów. 
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PRACA NA ETACIE – 
PEŁNA UDOGODNIEŃ 
I OBCIĄŻEŃ
Praca zdalna - nieidealna
Praca zdalna, która wkroczyła szturmem do orga-
nizacji wraz z pandemią covid-19, była początkowo 
określana jako przyszłościowy model współpracy. 
Jednak doświadczenia z ostatnich dwóch lat szyb-
ko zweryfikowały tę tezę. Możliwość pracy na od-
ległość posiada nie tylko wiele zalet, ale również 
wad. Co więcej, nie każdy pracownik jest w stanie 
optymalnie pracować w tym modelu – nie tylko ze 
względu na posiadane kompetencje, ale również 
ze względu na trudność w oddzieleniu życia zawo-
dowego od prywatnych spraw, a także warunków  
socjalnych w miejscu zamieszkania.

Tak naprawdę ustandaryzowanie pracy zdalnej na 
rynku pracy aktualnie ciągle trwa. Pracownicy oraz 
organizacje, którzy musieli zmierzyć się z nagłą re-
organizacją modeli współpracy, wprowadzeniem 
nowych rozwiązań technologicznych i prawnych 
oraz zmianą mentalnego nastawienia do pracy na 
odległość, aktualnie usiłują wypracować najbardziej 
optymalne modele współpracy. Jak się okazuje nie 
we wszystkich przypadkach jest nim praca zdalna. 
Poza tym sami pracownicy nie są w stanie jedno-
znacznie stwierdzić jaki model pracy – stacjonar-
ny, zdalny czy hybrydowy – jest dla nich najlepszy.  
Badania przeprowadzone przez Microsoft wska-
zują, że 51 proc. pracujących aktualnie w modelu 
hybrydowym rozważa przejście na pracę zdalną.  
Z drugiej strony 57 proc. pracujących wyłącznie 
zdalnie zastanawia się nad wprowadzeniem mode-
lu hybrydowego46. 

Jak jest zatem rzeczywiście z tą pracą zdalną?  
Ta forma współpracy jest popularna w wysoko  
rozwiniętych gospodarkach, m.in. USA, Niemczech 
czy Wielkiej Brytanii. W tych krajach aktualnie  
15 proc. siły roboczej wykonuje swoje obowiązki 

na odległość. Co więcej, potwierdzono, że 70 proc. 
miejsc pracy (przede wszystkim stanowisk kom-
puterowych) może zostać ulokowanych poza prze-
strzenią biurową bez jednoczesnej utraty efektywno-
ści pracy47. 

Praca zdalna to przede wszystkim oszczędność, 
zarówno dotycząca czasu i kosztów dojazdów do 
pracy, jak też kosztów związanych z organizacją 
miejsca pracy w biurze. Chociaż jak się okazuje  
w tym drugim przypadku niewykorzystane prze-
strzenie biurowe narażają też organizację na po-
ważne straty finansowe. Szerzej na ten temat 
przeczytasz w rozdziale „Organizacja – ludzie a nie 
biurowce”. 

Z drugiej strony praca wyłącznie na odległość niesie 
ze sobą wiele negatywnych aspektów – zarówno 
dla pracownika, jak też samej organizacji. Badania 
wskazują, że praca zdalna w czasie pandemii 
zwiększyła poczucie niepokoju wśród pracowników. 
Znacznie wydłużył się też czas pracy, a granica 
między życiem zawodowym, a osobistym uległa za-
tarciu. Przeciążenie pracą potwierdzają chociażby  
badania Microsoft, które wskazują, że od lutego  
2020 r. wzrost tygodniowego czasu spędzanego  
przez przeciętnego użytkownika platformy  
Teams wzrósł o 252 proc.!48 Silna korelacja życia  
zawodowego i prywatnego sprawiły, że 
jakże jeszcze niedawno popularny work-
-life balance został zastąpiony work-li-
fe blending, w którym sprawy zawodowe  
i prywatne przenikają się wzajemnie. 

Jak wskazują sami pracownicy, praca zdalna może 
też negatywnie przełożyć się na kwestię ich więzi  
z samą organizacją.
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Źródło: Randstad, Monitor rynku pracy. Wyniki 47. edycji badania. Kwiecień 2022, s. 36.

zmniejszenie o 28%
poczucia więzi między zespołami

spadek o 21% poczucia bliskości 
pracowników z bezpośrednim przełożonym

zmniejszenie o 19%
osobistej motywacji

zmniejszenie o 17%
poczucia uznania

Trudności w budowaniu relacji z zespołem zdalnym 
i hybrydowym potwierdza również 43 proc. liderów. 
I chociaż 50 proc. pracowników zdalnych twier-
dzi, że ma dobre relacje z najbliższym zespołem,  
a 42 proc. z nich ma dobre relacje również z oso-
bami spoza najbliższego zespołu, to rola lidera jest 
niezwykle istotna we wsparciu pracownika zdalne-
go w tworzeniu silnych i szerokich więzi ze współ-
pracownikami49. 

Czy zatem powrót do pracy stacjonarnej jest do-
brym rozwiązaniem ww. problemów? Niekoniecznie. 
Wprawdzie aż połowa liderów twierdzi, że w naj-
bliższym roku ich firma będzie wymagała pracy wy-
łącznie stacjonarnej w pełnym wymiarze godzin50. 
Z drugiej strony same działy HR zwracają uwagę 
na wyzwania związane z powrotem pracowników 
do pracy stacjonarnej. Do najważniejszych należą: 
troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 
(28 proc.) oraz obawa przed dużą rotacją (19 proc.). 
Jednocześnie 16 proc. pracowników działów HR nie 
ma żadnych obaw związanych z powrotem pracow-
ników do biur51. Co ciekawe, pod koniec września 
2021 r. 44 proc. polskich pracowników miało obawy 
dotyczące powrotu do pracy stacjonarnej w siedzi-
bie firmy52. 

Jak do powrotu do biur i pracy zdalnej podchodzą 
sami zainteresowani, czyli pracownicy? Opinie są 
różne, jednak ich wspólnym mianownikiem jest fakt, 
że ani praca w 100 procentach stacjonarna ani zdal-
na nie są najbardziej optymalnym modelem pracy. 

W badaniu przeprowadzonym przez pracuj.pl  
w marcu 2022 r. polscy pracownicy jasno wskaza-
li, że są zainteresowani przede wszystkim pracą  
w modelu hybrydowym (łącznie 59,5 proc. bada-
nych). Praca wyłącznie zdalna interesuje jedynie 
14,5 proc. pracowników, a 26 proc. nie chciałoby  
w ogóle pracować zdalnie53. 

Zupełnie inny obraz pracy zdalnej w oczach pracow-
ników kształtuje się w kontekście efektywności ich 
pracy. Przez ostatnie dwa lata odsetek osób twier-
dzących, że ich efektywność pracy w domu jest 
na takim samym poziomie jak w przypadku pracy  
w biurze, sukcesywnie wzrastał. W marcu 2022 r.  
z ww. założenia wychodziło 67,5 proc. osób54. 

Tendencja wzrostowa dotyczy również radzenia so-
bie z oddzielaniem życia prywatnego od zawodowe-
go. Tę kwestię w marcu 2022 r. pozytywnie oceniało 
71 proc. pracowników55. 

Negatywny wpływ pracy zdalnej na więzi 
pracowników z organizacją
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Nieco inną opinię dotyczącą efektywności pracowni-
ków zdalnych mają same organizacje. Na początku 
2021 r. 63 proc. firm stosujących przynajmniej czę-
ściowo pracę zdalną, oceniało jej efektywność jako 
bardzo różną, ściśle zależną od działu organizacji  
i indywidualnych predyspozycji pracownika. 

Powyższa ocena nie jest jedynie domysłem  
managementu organizacji, lecz w 20 proc. ba-
zuje na rzeczywistych miernikach efektywności  
i ich korelacji z tymi osiąganymi przed pandemią.  
W 40 proc. przypadkach opinia jest kształtowana  
w oparciu o ocenę tej kwestii przez samych mana-
gerów i pracowników56. 

gotowaniu i przygotowaniu posiłków 

odbieraniu przesyłek kurierskich/z paczkomatu

praniu, sprzątaniu, porządkowaniu domu

zakupom przez Internet

wizytom u lekarza 

korzystaniu z mediów społecznościowych 
w celach prywatnych

spacerom ze zwierzętami domowymi 

opiece nad dziećmi 
(pomocy przy nauce zdalnej)

oglądaniu filmów, seriali, video w sieci 57. 

63%

61%

49%

43%

24%

41%

21%

27%

19%

W kontekście realnej efektywności pracy zdalnej, jak też zdolności pracownika do oddzielenia spraw  
zawodowych i prywatnych nie sposób pominąć badań dotyczących wykonywania prywatnych czynności  
w czasie godzin pracy na odległość. 89 proc. pracowników home office – tuż obok spraw zawodowych –  
poświęca swoją uwagę również:

Praca zdalna = total work-life blending?
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Pytanie czy powyższe dane świadczą o wyjątko-
wym multitaskingu pracowników zdalnych czy są 
dowodem na marnotrawstwo czasu pracy? 

Oddzielną kwestią pozostaje zaufanie pracodaw-
ców do pracowników zdalnych jako tych wykorzy-
stujących optymalnie swój czas pracy. 

Wyniki badania przeprowadzonego przez LiveCa-
reer wskazują, że 45 proc. badanych pracowników 
uważa pracę zdalną za model negatywnie wpływa-
jący na równowagę między ich życiem zawodowym 
i prywatnym. W przypadku 48 proc. pracowników 
praca zdalna wpływa również negatywnie na ich 
zdrowie psychiczne58. Negatywnymi aspektami 
współpracy na odległość są również: utrudniona 
komunikacja z menagerem i współpracownikami 
(wg 40 proc. badanych) oraz trudności w otrzyma-
niu podwyżki czy awansu przez osobę pracującą  
w ramach home office (wg 33 proc.)59.

Oczywiście praca zdalna posiada również swoje  
zalety, nie tylko wady. 

Chciałabym dodać, że praca zdalna to nie tylko 
negatywne obciążenie pracą w małej przestrze-
ni domowej w towarzystwie dzieci. Jeśli warunki  
lokalowe sprzyjają pracy w trybie home 
office, to możliwość decydowania  
o własnym czasie pracy czy  
nawet bliski kontakt z dziećmi 
czy domowymi zwierzęta-
mi może mieć pozytyw-
ny wpływ na zdrowie  
psychiczne pracownika.  
 

Praca zdalna w odpowiednich do tego warunkach 
będzie uspokajać, wyciszać i stwarzać poczucie 
bezpieczeństwa. Jednym słowem: gwarantować 
wszystko, co potrzebne jest do utrzymania dobro-
stanu psychicznego. 

Czy zatem po ustaniu pandemii organizacje i pra-
cownicy pozostają przy współpracy zdalnej czy 
jednak powrócą do biur? Udzielnie jednoznacznej 
odpowiedzi nie jest możliwe, chociażby ze wzglę-
du na rozbieżności wyników różnych badań w tym  
temacie.

Wyniki badań LiveCareer z 2021 r. wskazują, że po 
zakończeniu pandemii zdalnie chciałoby pracować 
aż 38 proc. pracowników. 30 proc. z nich zaś nie 
chciałoby kontynuować współpracy w tej formie60. 
Inne badania wskazują jeszcze mniejszy odsetek 
osób zainteresowanych wyłącznie pracą zdalną po 
zakończeniu pandemii. Tylko 14,5 proc. pracowni-
ków chciałoby pracować w pełni zdalnie. 26 proc. 
zaś nie chciałoby korzystać z tego modelu współ-
pracy61. 

Jeszcze inne źródło wskazuje, że główną przyczy-
ną powrotu organizacji do pracy stacjonarnej bądź 
hybrydowej w 50 proc. przypadków była… wola pra-

cowników62. Oznacza to, że pracownicy 
zatęsknili za fizyczną obecno-

ścią w biurze, przynajmniej  
w częściowym wymia-

rze pracy. 

foto LinkedIn Sales Solutions
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Źródło: M. Sury, Mój jest ten kawałek biurka. Badanie opinii o pracy zdalnej w Polsce 2021 - 
https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/praca-zdalna-badanie

82%
elastyczny 
czas pracy

58%
możliwość zdobycia 
nowych, związanych 
z pracą, umiejętności  

59%
lepsza równowaga 

między życiem 
zawodowym 
i prywatnym 

52%
zwiększona 

produktywność

75%
poczucie 

bezpieczeństwa

foto LinkedIn Sales Solutions

Atuty pracy zdalnej
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o aktualnym modelu współpracy zadecydował mój pracodawca;

głównym powodem jest chęć posiadania realnej kontroli nad pra-
cownikiem/pracą;

pracuję w modelu hybrydowym i to ja zadecydowałem/łam;

osób stwierdziło, że pracodawcy zależy również na integracji zespołu

pracuję zdalnie i to była moja decyzja;

ankietowanych wskazało chęć wykorzystania przez pracodawcę 
infrastruktury firmowej;

osób zadecydowało pracować stacjonarnie63. 

osób przyznaje, że powodem powrotu do pracy stacjonarnej jest brak 
inwestycji firmy w nowe technologie64. 

Pracując nad tematem pracy zdalnej, postanowiłam sama przeprowadzić krótkie badanie 
na ten temat. O doświadczenia zapytałam swoich obserwatorów na LinkedIn. 

Pierwsza z ankiet dotyczyła aktualnego modelu współpracy, 
a wzięło w której wzięło udział 238 osób

W kolejnej ankiecie poruszyłam kwestię powodów, dla których pracodawca 
decyduje się na powrót pracowników do pracy stacjonarnej. 195 osób udzie-
lających odpowiedzi przyznało, że

42%

55%

32%

33%

17%

10%

9%

2%

Badania Syrówki
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Źródło: M. Sury, Mój jest ten kawałek biurka.  
Badanie opinii o pracy zdalnej w Polsce 2021 - https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/praca-zdalna-badanie

26%
3 dni w  tygodniu

2 dni w  tygodniu

4 dni w  tygodniu

1 dzień w  tygodniu

16%

13%

13%

Jak na pracę zdalną zapatrują się same organi-
zacje? W 2022 r. 72 proc. firm, w których w czasie 
pandemii wprowadzono pracę w trybie home offi-
ce, powróciło już do biur. Co ważne, tak naprawdę 
w czasie pandemii tylko w 12 proc. firm wszyscy 
lub prawie wszyscy pracownicy pracowali (przy-
najmniej czasowo) wyłącznie zdalnie. Przy pracy 
stacjonarnej – mimo epidemicznego zagrożenia –  
pozostało 49 proc. organizacji65. 

Według badań pracuj.pl pracować zdalnie z możli-
wością przyjścia do biura np. raz w tygodniu chcia-
łoby 35,5 proc. pracowników, 24 proc. zaś chciałoby 
pracować zdalnie i móc pojawiać się w biurze zale-
dwie kilka razy w miesiącu66. Co ciekawe, zmusze-
nie do powrotu do biura w pełnym wymiarze pracy 
może skłonić 64 proc. pracowników do rozważań 
na temat zmiany pracy. 71 proc. pracowników za-
leży na elastycznym czasie pracy. 50 proc. z nich 
byłoby gotowych zgodzić się na obniżenie wynagro-
dzenia w zamian za możliwość elastycznej organi-
zacji godzin pracy67. 

Jakby nie patrzeć, modelem współpracy cieszą-
cym się największym zainteresowaniem pracowni-
ków, jest model hybrydowy. Pozwala on nie tylko na 

Patrząc na wyniki badań dotyczące preferowa-
nego przez pracowników modelu współpracy po 
pandemii, nasuwa się jeden wniosek: pracownicy 
chcą powrócić do biur, ale nie w 100 proc. wymia-
rze czasu pracy. Tę tezę potwierdza szereg badań  
w tym zakresie. 

większą elastyczność oraz przystosowanie miejsca 
i czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracowni-
ka, ale również – zdaniem niemal 70 proc. badanych 
– wpływa lepiej na relacje międzyludzkie niż praca 
wyłącznie zdalna68. 

W kontekście pracy hybrydowej chciałam jednak 
zwrócić uwagę na jedną, niezwykle istotną kwestię. 
Organizacja, która decyduje się na wdrożenie tego 
modelu współpracy, staje przed ogromnym wyzwa-
niem organizacyjnym. Połączenie elementów pra-
cy stacjonarnej i zdalnej w jednym modelu nie jest 
wcale proste, a firmy muszą przygotować się w wie-
lu aspektach, aby móc efektywnie skorzystać z tego 
modelu współpracy. 

Wymiar czasu pracy w biurze po pandemii 
oczekiwany przez pracowników
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 wdrożyło         planuje wdrożyć  nie wdroży

szkolenie dla pracowników 
w zakresie pracy zdalnej 

64%
15%
21%

monitory, kamery, 
mikrofony w salach 
(do prowadzenia spotkań 
hybrydowych)

przeorganizowanie 
przestrzeni biurowej 

61%

58%

3%

12%

36%

30%

Źródło: R. Olak, Badanie EY: W czasie pandemii polskie firmy niechętnie przechodziły na tryb pracy zdalnej - 
https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/05/ey-pandemia-praca-zdalna

szkolenia dla managerów 
w zakresie zarządzania 
zespołem rozproszonym

dodatkowe świadczenia 
związane z pracą zdalną 
(np. dopłaty do mediów 
czy wyposażenia biurowego)

36%

27%

24%

27%

40%

46%

zmiany w regulaminie pracy 
i/lub powiązanych procedurach 

49%
24%
27%

Rozwiązania wdrażane przez organizację 
ze względu na powrót pracowników 

do hybrydowego modelu współpracy69
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program 
rozwoju kariery

jasne oczekiwania 
dotyczące dostępności 
podczas pracy zdalnej

elastyczność w wyborze liczby 
dni przepracowanych zdalnie

elastyczna przestrzeń 
do pracy w biurze

możliwość osobistego 
kontaktu towarzyskiego 
ze współpracownikami70

Powyższe zestawienie zwraca uwagę również  
na kwestię finansowania wyposażenia stanowiska 
pracy w domu pracownika. Jak dotąd kwestie z 
tym związane nie zostały jednolicie uregulowane w 
polskim Kodeksie pracy. Trwające prace dotyczą nie 
tylko zasad organizacji pracy zdalnej, ale również 
wpisania tego modelu współpracy do przepisów  
Kodeksu pracy. Propozycje rozwiązań są różne, 
w dużej części dotyczą obowiązków pracodaw-
cy w zakresie pokrycia kosztów ponoszonych 
przez pracownika w związku z wykonywaniem 
pracy na odległość (m.in. koszty mediów, sprzę-
tu itp.). Ciekawą propozycją jest zapis mówią-
cy o braku możliwości odmowy pracy zdalnej  
pracownikowi posiadającemu dziecko do 4 lat,  

kobietom w ciąży czy osobom niepełnosprawnym 
(oczywiście jeśli charakter wykonywanej pracy po-
zwala na realizację zadań w trybie home office).  
Z drugiej strony pracownik pracujący zdalnie ma 
być zobowiązany do wskazania miejsca, z którego 
będzie realizował swoje zawodowe obowiązki68. 

Oprócz zmian organizacyjnych i prawnych, działy 
HR organizacji chcących wdrożyć pracę hybrydową, 
muszą zmierzyć się również ze zróżnicowanym wa-
chlarzem pracowniczych potrzeb. Osoby pracujące 
hybrydowo mają je zupełnie odmienne od pracow-
ników pracujących w pełni stacjonarnie czy zdalnie. 

68% 65%

65% 64% 58%

Dla pracowników hybrydowych najważniejszymi 
kwestiami udanej współpracy z pracodawcą są:
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Rzeczywistość jest jednak taka, że to przede wszyst-
kim pracodawca ma ostateczne zdanie dotyczące 
modelu współpracy, a jedną z jego głównych obaw 
związanym z pracą zdalną/hybrydową jest brak 
kontroli nad pracownikiem i wykonywaną przez nie-
go pracą. 

Co ciekawe, jedno z badań wskazuje, że pracodaw-
ca powinien mieć decydujące zdanie o skierowaniu 
pracownika na pracę zdalną. 72 proc. ankietowa-
nych wskazało właśnie jego jako wyłączny podmiot 
podejmujący decyzję w tej sprawie. Tak wysoki wy-
nik jest najprawdopodobniej rezultatem postawie-
nia na przeciwnej szali decyzyjności ustawodawcy 
– tylko 12 proc. ankietowanych przyznało, że to do 
niego powinna należeć decyzja w tej kwestii71. 
 

Jak widać, praca hybrydowa to przyszłościowy mo-
del współpracy. Wymaga jednak dopracowania wie-
lu kwestii, zarówno po stronie samej organizacji, jak 
też regulacji prawnych oraz podejścia pracownika. 
Mądrze skonstruowane zapisy prawne, wypracowa-
nie przemyślanych procedur organizacyjnych oraz 
uczciwe podejście pracowników do wykonywania 
zawodowych obowiązków na odległość są ogrom-
ną szansą na optymalizację warunków pracy. Naj-
bliższe lata pokażą, czy polski i światowy rynek 
pracy jest na tyle dojrzały, ale móc wykorzystać 
potencjał pracy hybrydowej. 

foto Oleg Ivanov
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Popularyzacja w ostatnich dwóch latach pracy 
zdalnej i hybrydowej, konieczność przemodelo-
wania schematów relacji przełożony-pracownik, 
przeniesienie życia zawodowego i prywatnego na 
płaszczyznę własnych mieszkań oraz przymus 
społeczno-gospodarczej izolacji uwidocznił jeden z 
najważniejszych problemów, który dotąd często był 
ignorowany przez organizacje. Kondycja psychicz-
na i poczucie dobrostanu pracownika – bo właśnie 
je mam na myśli – znalazły się w centrum uwagi 
działów HR i managementu dopiero w okresie pan-
demii, kiedy trudne warunki współpracy oraz stałe 
poczucia zagrożenia spotęgowały ww. zjawiska. Nie 
oznacza to wcale, że przed pandemią pracownicy 
nie zmagali się z takimi problemami jak depresja czy 
wypalenie zawodowe. Jednak konieczność izolacji  
i przystosowania się do nowych, nie do końca jedno-
znacznie określonych zasad współpracy zwiększyły 
poziom pracowniczego stresu i wyczerpania. 

Jak zatem wygląda ogólna kondycja psychiczna 
osób aktywnych zawodowo? Myślę, że najbardziej 
wiarygodnym źródłem będą wyniki zaprezentowane 
w raporcie opracowanym przez Instytut Gallupa, dla 
którego dobrostan i poczucie spełnienia pracownika 
są kluczowym zagadnieniem. 
Zanim przejdę do statystyk, chciałabym zwrócić 
uwagę na kwestię podkreślaną przez Instytut  
Gallupa: silną korelację między życiem zawodowym 
a prywatnym w kontekście kondycji psychicznej. 
Często zaangażowanie przypisywane jest wyłącz-
nie aktywności zawodowej, a dobre samopoczucie 
zaś życiu osobistemu. Gallup jednak udowadnia,  
że doświadczenia zawodowe mają bezpośrednie 
przełożenie na kondycję życia prywatnego. 
Przykład: pracownicy doświadczający wysokiego 
poziomu stresu mają problemy z wywiązywaniem 
się z obowiązków rodzinnych. Zaś pracownicy za-
angażowani w pracę zawodową, ale mający niski 
poziom satysfakcji z życia osobistego, są o 61 proc. 
bardziej narażeni na wypalenie zawodowe72. 

Dobrostan pracownika  
a odpowiedzialność pracodawcy

Kwitnący–to grupa osób, 
którzy oceniają swoje aktualne 
życie na min. 7 punktów, a życie 
w perspektywie najbliższych 5 lat 
na min. 8 punktów – pracownicy 
z tej grupy wykazują się większą 
dozą nadziei, szczęścia, zaintere-
sowania, energii i szacunku oraz 
zgłaszają znacznie mniej proble-
mów związanych ze stresem, de-
presją, smutkiem czy gniewem.

Walczący – osoby 
oceniające swoje aktualne 
i przyszłe życie w zakresie 
4-7 punktów – grupa ta zmaga 
się ze swoją aktualną sytuacją 
życiową i są niepewni swojej 
przyszłości, zmagają się 
z większym poziomem stresu 
niż Kwitnący i o wiele częściej 
martwią się o swoje finanse.

Cierpiący – ci oceniają swoją 
aktualną i przyszłą sytuację ży-
ciową na 4 lub mniej punktów – 
cierpią na deficyt podstawowych 
kwestii (np. żywności), często 
borykają się z bólem fizycznym, 
są narażeni na permanentny 
stres i inne negatywne emocje, 
mają ograniczony dostęp do 
opieki zdrowotnej i są dwukrotnie 
bardziej obciążeni chorobami niż 
osoby z grupy Kwitnących. 

Kategorie samopoczucia według Gallupa73 
Instytut Gallupa opracował trzy kategorie osób ze względu 

na ich poziom samopoczucia:
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Jak poziom stresu i negatywnych emocji plasuje 
się w ujęciu globalnym? Jak wskazuje Instytut Gal-
lupa 44 proc. pracowników na całym świecie odczu-
wa permanentny stres. 40 proc. z nich doświadcza  
codziennych zmartwień. 23 proc. towarzyszy każde-

Źródło: Gallup, State of The Global Workplace 2022 Report. 2022, s. 117-120.

go dnia smutek, a 21 proc. odczuwa codzienną 
złość74.
W jakim stopniu te problemy dotyczą polskich 
pracowników? 

23%

31%

38%

20%
Odczuwanie złości 
każdego dnia

Codzienne zmartwienie

Uczucie smutku

Codzienny stres

5 miejsce 
w Europie

21 miejsce 
w Europie

25 miejsce 
w Europie

11 miejsce 
w Europie

Negatywne emocje odczuwane 
przez polskich pracowników:
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Źródło: ADP, Jakie są potrzeby pracowników i jak twoja firma może na nie odpowiedzieć? 
Raport People at Work 2022: A Global Workforce View. 2022. 

wyższy poziom 
stresu i lęku

utrata lub 
przyrost 
masy ciała

gorsza 
jakość snu

odczucie 
frustracji 
lub złości 

mniejsze 
motywacja i energia, 
większe zmęczenie

22% 20% 19% 17% 17%

Wysoki poziom stresu i osłabioną kondycję psy-
chiczną polskich pracowników potwierdzają rów-
nież inne badania. Według raportu ADP 67 proc.  
z nich przynajmniej raz w tygodniu odczuwa stres 
związany z pracą. 15 proc. doświadcza stresu każ-
dego dnia. Głównymi powodami stresu są:

 zwiększony zakres odpowiedzialności – 41 proc.;
 długość dnia pracy – 28 proc.;
 bezpieczeństwo zatrudnienia – 25 proc.

Co istotne, 53 proc. polskich pracowników jest 
świadomych, że ich zły stan psychiczny negatywnie 
wpływa na pracę zawodową75. 

Tendencje wzrostowe dotyczące poziomu stresu 
i złej kondycji psychicznej pracowników są ściśle 
powiązane z sytuacją pandemiczną. Pandemia co-
vid-19 sprawiła, że 50 proc. osób ma poczucie, że 
ich praca jest mniej doceniana. Tyle samo osób 
odczuwa większą presję. Według 42 proc. okres 
pandemii i zachodzącej w jej wyniku zmian zawo-
dowych zachwiały harmonię między życiem zawo-
dowym i prywatnym76. 

Pogorszenie zdrowia psychicznego w czasie  
pandemii potwierdza 40 proc. pracowników,  
a w 45 proc. przypadków jest to strach przed utra-
tą pracy. 27 proc. badanych nie odczuwa radości  
w swoim miejscu pracy, a głównymi powodami tej 
sytuacji jest brak poczucia spełnienia (56 proc.) oraz 
brak poczucia docenienia (50 proc.). To, na co chcę 
zwrócić uwagę jako certyfikowany coach Gallupa,  
to również fakt, że na trzeciej pozycji powodów 
braku szczęścia w pracy znalazło się niedostrze-
ganie przez pracodawcę talentów pracownika77. 

Pogorszenie kondycji psychicznej pracowników na 
całym świecie potwierdzają także inne badania. Jak 
wskazuje Deloitte, pandemia sprawiła, że 46 proc.  
z pokolenia Z oraz 41 proc. Milennialsów zmaga się 
z permanentnym stresem. 35 proc. przedstawicieli 
pierwszego oraz 31 proc. osób z drugiego pokolenia 
skorzystało w czasie pandemii z urlopu z powodu 
stresu i niepokoju78. Myślę, że to dostateczny dowód 
na to jak ogromny wpływ na aktywność zawodową 
mają problemy natury psychologicznej. 

Problemy natury psychologicznej 
jakie pojawiły się w okresie pandemii:
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Kategoria III

Aktywnie niezaangażowani
Ci pracownicy – ze względu na urazę 
dotyczącą niezaspokajania ich potrzeb – 
nie są zadowoleni z pracy. Co więcej, 
systematycznie podważają również 
znaczenie osiągnięć swoich 
współpracowników i na co dzień są 
negatywnie nastawieni do pracy. 

  

Kategoria II

Niezaangażowani

Ta grupa pracowników nie jest 
psychologicznie przywiązana 
do organizacji i swojej pracy.
Ze względu na fakt, że ich podstawowe 
potrzeby nie są w pełni zaspokajane, 
poświęcają czas – ale nie energię 
czy pasję – na swoją pracę. 

        Kategoria I 

                   Zaangażowani
Ich zaangażowanie wynika z zaspokojenia 
podstawowych potrzeb oraz możliwości 
wniesienia własnego wkładu do 
organizacji. Ich poczucie przynależności 
oraz możliwości rozwoju przekładają się 
na entuzjastyczne nastawienie wobec 
pracy. Ta grupa pracowników jest niczym 
psychologiczni „właściciele”, którzy 
napędzają wydajność i innowacyjność 
oraz pobudzają organizację do rozwoju. 

Zaangażowanie pracowników według Gallupa 

Instytut Gallupa – wychodząc z założenia, że ogólne zaangażowanie pracowników 
odzwierciedla ich zaangażowanie i entuzjazm w stosunku do pracy - skategoryzował 

również pracowników ze względu na poziom ich zaangażowania. 

Ciekawe wyniki dotyczące well-beingu zapre-
zentowano w raporcie „Dobrostan psychicz-
ny kobiet w pracy”, wg którego tylko 5 proc.  
kobiet i 6 proc. mężczyzn aktywnych zawodowo 
jest raczej niezadowolonych ze swojego życia,  
a odpowiednio 8 proc. i 7 proc. z pracy. Zdecydowane 
niezadowolenie wyraża jeszcze mniejszy odse-
tek badanych – 1 proc. kobiet i mężczyzn nie jest  

zadowolonych ze swojego życia, a 2 proc. kobiet  
i 3 proc. mężczyzn z pracy80. Powyższe dane mogą 
sugerować, że poziom kondycji psychicznej Polek  
i Polaków jest na stosunkowo dobrym poziomie. 
Kiedy jednak zagłębimy się w szczegóły tego raportu, 
łatwo zauważyć „drugie dno” problemów psycholo-
gicznych Polaków. 
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Problemy natury psychologicznej, 
z jakimi zmagają się Polacy

problemy ze snem 

zażywanie w trakcie pandemii leków 
przypisanych przez psychiatrę

korzystanie w ciągu dwóch ostatnich lat 
z pomocy terapeuty/psychiatry

Źródło: Dobrostan psychiczny kobiet w pracy. 2022, s. 6. 
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mężczyzn
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Wyniki ww. badania prezentują silną korelację mię-
dzy problemami psychologicznymi a poziomem 
zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej.  
33 proc. kobiet niezadowolonych ze swojej pracy 
korzystało z pomocy psychiatry/terapeuty, gdzie 
w grupie Polek mających satysfakcję z zawodowej 
aktywności odsetek ten wynosił 21 proc. Osoby nie-
zadowolone z pracy częściej sięgają również po far-
makoterapię przypisaną przez lekarzy psychiatrów 
– 23 proc. vs. 10 proc. kobiet zadowolonych z pracy 
zawodowej81. 

Nadmierny stres, poczucie presji, przepracowanie 
– jeśli będą bagatelizowane – mogą przełożyć się 
na poważne problemy psychologiczne. Już dziś 
39 proc. osób aktywnych zawodowo deklaruje, 
że dotyka ich problem depresji bądź lęku. Kolejne  
32 proc. nie zgłasza tego rodzaju problemów,  
jednak nie ma pewności czy się z nimi nie zmaga. 
Zaś głównymi powodami konsultacji oraz zwolnień 
lekarskich w zakresie zdrowia psychicznego są:  
reakcja na stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburze-
nia lękowe, epizody depresyjne82. 

Dlaczego kondycja psychiczna i dobrostan pra-
cownika jest tak ważny? Odpowiedź jest prosta: 
dysfunkcje z zakresu zdrowia psychicznego mają 
bezpośrednie przełożenie na kondycję fizyczną or-
ganizmu, a ta zaś wpływa na wydajność zawodo-
wą pracownika. Mówiąc wprost: zła kondycja psy-
chiczna pracowników naraża organizacje na straty 
finansowe. 

Wynika to chociażby ze zwiększonej absencji pra-
cowników - w ostatnim roku 3 dni urlopu pracow-
nika – który teoretycznie powinien być dla niego 
czasem odpoczynku - wynikało z powodu stresu, 
depresji, słabszego nastroju czy kondycji mental-
nej, a liczba zwolnień lekarskich z powodu proble-
mów psychicznych wzrosła o 58 proc. w 2020 r.  
w stosunku do roku poprzedniego83. Inną kwestią 
jest spadek produktywności pracowników zmaga-
jących się z tego rodzaju problemami. Aż 40 proc. 
osób o słabej lub bardzo zmiennej kondycji mental-
nej przez swój gorszy nastrój traci ponad 7 godzin 
pracy tygodniowo! 

W przypadku pozostałych 60 proc. osób z tej grupy 
tygodniowa strata jest mniejsza niż 7 godzin. Biorąc 
pod uwagę jedynie minimalną stawkę godziną obo-
wiązującą w Polsce w 2022 r. utrata 7 godzin pracy 
przez pracownika to niemal 140 zł brutto strat tygo-
dniowo. W skali roku straty te wzrastają do kwoty 
ponad 7 tyś. zł brutto na jednego pracownika! 

Oprócz bezpośrednich strat finansowych związa-
nych z kosztami zatrudnienia pracownika zmaga-
jącego się z problemami psychologicznymi, praco-
dawca powinien wziąć również pod uwagę spadek 
wydajności pracowniczej, który również będzie 
przekładał się na wyniki finansowe organizacji. 

Dysfunkcje natury psychicznej, 
na które uskarżają się pracownicy

brak koncentracji

nieradzenie sobie ze stresem

częste zmiany nastroju

niepanowanie nad emocjami

nadmierna senność

bezsenność

zaburzenia odżywiania

stany lękowe

brak empatii 

ataki paniki

Źródło: Mindy, Wellbeing mentalny pracowników w Polsce. 
2021, s.26. 
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Co zatem powinien zrobić pracodawca? 
Przede wszystkim zainteresować się nie tylko wy-
nikami osiąganymi przez podwładnych, ale również 
ich poczuciem dobrostanu i kondycją psychiczną. 
Tym bardziej, że okres pandemii uwidocznił jak waż-
ną kwestią jest ta sfera życia pracowników i w jak 
dużym stopniu może rzutować na życie zawodowe. 

Ogólne wskaźniki dotyczące troski pracodawców  
o dobrostan pracowników są dość optymistyczne. 
69 proc. pracowników zdalnych deklaruje, że czu-
ją się wspierani przez managerów w kontekście 
zdrowia psychicznego85. Z drugiej strony 40 proc. 
pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że 
pracodawcy źle poradzili sobie ze wsparciem pra-
cowników w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej  
i psychicznej w czasie lockdownu (31 proc. pracow-
ników ocenia ten aspekt pozytywnie86). 

I chociaż pracownicy są przekonani o wsparciu 
przełożonego w przypadku pojawienia się proble-
mów zdrowotnych – 82 proc. kobiet i 74 proc. męż-
czyzn – to nie o wszystkich problemach są gotowi 
z nim rozmawiać. 28 proc. Polek i 26 proc. Polaków 
miałoby opory do przyznania się w miejscu pracy 
do depresji czy załamania nerwowego87. Jestem 
przekonana, że wstrzemięźliwość w tym zakresie 

jest pochodną ciągłej stygmatyzacji chorób natury 
psychicznej. A przecież demaskowanie swoich dys-
funkcji i chęć pracy nad nimi jest przejawem wyso-
kiej samoświadomości oraz dojrzałości osobowo-
ściowej. Tym samym powinny być doceniane przez 
otoczenie – zarówno to prywatne, jak też zawodowe. 

Cieszy mnie, że pracodawcy są coraz bardziej świa-
domi swojej roli w kształtowaniu dobrostanu i kon-
dycji psychicznej swoich pracowników. Już w dobie 
pandemii zaobserwowano wzrost zdrowotnych be-
nefitów dla pracowników, które nie ograniczały się 
jedynie do prywatnej opieki podstawowych specja-
listów, ale w wielu przypadkach zapewniały dostęp 
do profesjonalnej pomocy psychologicznej i tera-
peutycznej. Coraz częściej organizacje dbają rów-
nież o rozwój zawodowy i osobisty pracowników: 
są otwarci na wsparcie wykwalifikowanych specja-
listów z zewnątrz w tym zakresie, a mentoring i co-
aching na stałe zaczynają gościć w firmach z wielu 
branż. 
Ogromną rolę w dbaniu o dobrostan pracowników 
odgrywają również liderzy. Ci coraz częściej zdają 
sobie sprawę, że jednym z ich priorytetowych zadań 
jest dbałość o dobre samopoczucie i zdrowie psy-
chiczne podwładnych. 

27%
zapewnienie równowagi 

między życiem zawodowym 
a prywatnym

13%
pomaganie pracownikom 

w utrzymaniu 
autentyczności 16%

wspieranie zdrowia 
pracowników13%

wspieranie 
rozwoju ludzi 

Co więcej, liderzy z pokolenia Milennialsów 
wskazują cztery niefinansowe priorytety 

biznesowe w tym zakresie 88
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Warto sobie też uświadomić, że aktualnie i w najbliż-
szej perspektywie w centrum uwagi organizacji po-
winien znaleźć się właśnie człowiek. Już dziś można 
zaobserwować zmianę proporcji pomiędzy Human 
a Resource w działach HR. Co więcej, coraz częściej 
zamiast o dziale HR mówi się o dziale „People”. Bez 
względu na nazwę, pracownik powinien mieć za-
pewnione poczucie troski pracodawcy. Pracodaw-
ca powinien zaś dostrzegać tę potrzebę i dążyć do 
jej zaspokojenia w jak największym stopniu89. Tak 
naprawdę zła kondycja zdrowia psychicznego spo-
łeczeństwa to problem nas wszystkich. Z jednej 

strony prawdopodobieństwo pojawienia się tego  
rodzaju problemów wśród naszych najbliższych czy 
u nas samych jest dość wysokie. Tym bardziej, że 
71 proc. Polaków twierdzi, że obecne warunki życia 
w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego  
i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psy-
chiczne90. Z drugiej strony zaburzenia psychiczne to 
duże straty ekonomiczne i społeczne. Szacuje się, 
że globalne koszty kryzysu zdrowia psychicznego w 
2030 r. mogą wynieść nawet 16 bilionów dolarów91! 
Czy świat i nas samych stać na takie straty?

foto Keenan Constance
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Zła kondycja zdrowia psychicznego to nie jedyny 
problem związany z zawodową aktywnością, z ja-
kim mierzą się współcześni pracownicy. Nadmierne 
przeciążenie pracą – bo tę kwestię mam na myśli 
– może prowadzić do poważnych konsekwencji 
zdrowotnych, nie tylko tych psychicznych. Przepra-
cowanie (workload), pracoholizm (workaholism)  
i wypalenie zawodowe (bournout) to współczesne 
choroby zawodowe.

Aby jednak dogłębnie omówić temat wyczerpania 
pracą, w pierwszej kolejności powinnam wyjaśnić 
kilka podstawowych pojęć. Po pierwsze: czym jest 
przepracowanie? Idąc za słownikiem języka polskie-
go, osoba przepracowana to ta zmęczona nadmia-
rem pracy92. Jednak w przypadku przepracowania 
ważna jest również inna kwestia: nadmierne obcią-
żenie zawodowymi obowiązkami nie jest zależne od 
pracownika i zostaje na niego nałożone odgórnie.  
I chociaż pracownik teoretycznie ma zapewnioną 
ochronę prawną pod tym kątem (m.in. regulacje  
Kodeksu pracy), to praktyka wskazuje, że ta nie za-
wsze jest przestrzegana. Jak wskazują badania, 
brak motywacji do pracy oraz ogólne zmęczenie 
odczuwa czasami, często i bardzo często 62 proc. 
Polaków. Kolejne 27 proc. odczuwa je rzadko – kilka 
razy w roku. 

Kolejną kwestią związaną z nadmiernym obciąże-
niem zawodowym i obowiązkami jest zaniedbywa-
nie pozostałych sfer życia. 62 proc. Polaków przy-
znaje, że z powodu pracy zarobkowej zaniedbuje 
własne zainteresowania, rozrywkę oraz wypoczy-
nek (!). Taki sam odsetek stawia pracę zawodową 
nad swoje zdrowie. 

Jeszcze częściej „ofiarą” nadmiernego obciążenia 
pracą padają kontakty towarzyskie i przyjaciele – 
63 proc. Aż w 58 proc. przypadków z powodu pra-
cy zarobkowej cierpią najbliżsi – rodzina, związek, 
wychowanie dziecka. Nadmierne obciążenie pracą 
może sprawić również, że pracownicy rezygnu-
ją z dokształcania się – 37 proc. Nie powinno nas  
w związku z tym dziwić podejście do pracy poko-
lenia Z. Całe swoje życie obserwują zmęczonych, 
przepracowanych i nieszczęśliwych w pracy rodzi-
ców. Wchodząc w dorosłe życie zawodowe, mówią 
stanowcze: Ja nie chcę TAK żyć! Wolę mieć mniej, 
ale być szczęśliwym człowiekiem, który ma czas 
dla bliskich.

Powyższe wyniki nie nastrajają optymistycznie.  
I chociaż ponad 82 proc. badanych przez CBOS  
deklaruje, że jest zadowolonych ze swojej pracy  
zawodowej, to zjawisko zaniedbywania różnych 
sfer życia z powodu zawodowych obowiązków jest 
niepokojącym sygnałem, którego nie należy bagate-
lizować. 

Co istotne, poziom zaniedbywania innych sfer życia 
z powodu pracy zarobkowej rośnie proporcjonal-
nie do liczby przepracowanych godzin w tygodniu. 
Wbrew pozorom 40-godzinny tydzień pracy nie jest 
standardem dla wszystkich Polaków pracujących 
zarobkowo. W niektórych przypadkach tygodniowy 
wymiar pracy waha się od 41 do 58 godzin, a niekie-
dy przekracza nawet pulę 59 godzin. Warto jednak 
dodać, że dane te dotyczą nie tylko osób zatrudnio-
nych przez pracodawców, ale również chociażby 
przedsiębiorców czy rolników indywidualnych. Co 
oczywiście nie zmienia faktu, że część Polaków jest 
nadmiernie obciążona ilością pracy. 

Choroby XXI wieku: workload, 
workaholism, burnout
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Karoshi i Karojisatsu
kiedy praca prowadzi do śmierci 

Przepracowanie – szczególnie jeśli będzie bagatelizowane przez przełożonych – może prowadzić  
do negatywnych skutków. Mam tu na myśli wystąpienie tzw. karoshi – uznane przez japońskie Ministerstwo 
Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej – zjawiska śmierci z przepracowania. Co więcej, karoshi dotyczy nie tylko 
przypadków zgonów z nadmiernego obciążenia pracą, ale poważnych schorzeń układu naczyniowo-sercowego 
prowadzących do utraty zdolności do pracy zawodowej. Japończycy, których dotknęło karoshi, mogą ubiegać  
się o odszkodowanie. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie jednego z dwóch kryteriów:

• praca średnio 65h w tygodniu przez ponad 4 tygodnie;
• praca 60h w tygodniu przez przynajmniej 8 tygodni. 
Karoshi – chociaż wywodzi się z Japonii, nie dotyczy jedynie kraju kwitnącej wiśni. Już kilka lat temu WHO 
oszacowało, że z przepracowania zmarło 750 tys. osób na całym świecie. 

foto Victoria Heath
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Innym zjawiskiem związanym z przepracowaniem 
jest karojisatsu – samobójstwa spowodowa-
nego przepracowaniem, nadmiernym obciążeniem 
psychicznym, nękaniem ze strony przełożonego, 
depresją wywołaną pracą zawodową.

Jak widać nadmierne obciążenie pracą może do-
prowadzić do najgorszego – śmierci. Z tego powo-
du nie można bagatelizować tego problemu. Czujni 
powinni być zarówno pracodawcy, managerowie, 
działy HR, jak też sami pracownicy. Tym bardziej, 
że praca ponad siły nie musi wynikać wyłącznie  
z odgórnej decyzji managementu, lecz być wypad-
kową decyzji pracownika. Pracoholizm i wypalenie 
zawodowe to kolejne kluczowe problemy związa-
ne z nadmiernym obciążeniem pracą zawodową. 

Być może część osób nie zdaje sobie sprawy, ale 
pracoholizm jest uzależnieniem behawioralnym – 
takim samym jak hazard czy inne nałogi. Wbrew 
pozorom wskaźnikiem pracoholizmu nie może 
być wyłącznie liczba przepracowanych godzin.  
Potwierdzają to badania naukowe, które wskazują 
że pracoholicy i pracownicy-pasjonaci (zdrowo za-
angażowani w pracę) nie różnią się pod kątem liczby 
przepracowanych godzin. Jednoznaczne zdiagno-
zowanie pracoholizmu nie jest wcale proste. 
Jak przyznaje badaczka tego proble-
mu – Kamila Wojdyło - duża licz-
ba godzin pracy czy też ob-
sesyjno-kompulsyjny styl 
pracy charakterystyczny 
dla osób nadmiernie za-
angażowanych w pra-
cę, nie przesądzają 
jeszcze o uzależnie-
niu od pracy. 

Z tego też powodu należy zachować dużą dozę 
ostrożności w wyrokowaniu czy osoba jest praco-
holikiem czy jedynie nadmiernie zaangażowana  
w zawodowe obowiązki. 

Skąd zatem można mieć pewność, że nadmierne 
obciążenie pracą jest już pracoholizmem? Model 
teoretyczny work cravingu wskazuje, że przejawem 
uzależnienia od pracy jest obsesyjno-kompulsyjne 
dążenie do perfekcjonistycznych i wręcz niereali-
stycznych standardów, którego celem jest nadmier-
ne kompensowanie niskiego poczucia własnej war-
tości, jak też unikanie/ograniczanie negatywnych 
emocji i objawów odstawiennych. Cechą charak-
terystyczną pracoholików jest brak umiejętności – 
przede wszystkim w sferze myśli – wyłączenia się 
z pracy. Co istotne, osoba uzależniona od pracy, nie 
potrafi przestać o niej myśleć nawet w czasie swo-
jej rekreacji i relaksu. Kolejną cechą jest wykorzy-
stywanie zapracowania jako zastępczego sposobu 

radzenia sobie z deficytami samoregulacji 
emocji. Uzależnienie od pracy daje 

pracoholikowi błędne przekona-
nie, że wszystkie aspekty jego 

życia są pod jego kontrolą, 
a sama praca zawodowa 

doprowadzi go do ży-
ciowego sukcesu.

Nie każda dużo pracująca 
osoba jest pracoholikiem.
       Kamila Wojdyło

foto Miguel Angel Hernandez
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Źródło: K. Wojdyło, Uzależnienie od pracy. Teoria – diagnoza – psychoterapia. Lublin 2016, s. 21.

wysokie zaangażowanie 
w pracę

obsesyjno–
kompulsyjny 
styl pracy

pracoholizm

pasja pracy
work enthusiasm

obsesja\ kompulsja pracy 
work obsession\compulsion

uzależnienie 
od pracy 
work craving

zapracowywanie 
się sytuacyjne
situational overworking

Początkowo wspomniałam, że pracoholik jest 
nadmiernie obciążony pracą z własnego wyboru. 
Przyznaję, że nie do końca jest to w pełni prawdzi-
we stwierdzenie. Wprawdzie przeciążenie pracą  
w przypadku uzależnienia wiąże się z przymusem 
pracy. Przymus ten jednak wywodzi się z wnętrza 
pracoholika, a celem przepracowania jest zastępcza 
kompensacja niskiego poczucia własnej wartości 
oraz redukcja negatywnych emocji. Mówiąc inaczej: 
nieusystematyzowane poczucie własnej wartości 
oraz poczucie wewnętrznej pustki są impulsem do 
poszukiwania spełnienia w pracy zawodowej (nie-
stety tylko pozornego). Najgorsze w przypadku pra-
coholizmu jest jednak to, że jest to układ zamknięty. 
Pożądaną konsekwencją kompulsywno-obsesyjnej 

pracy i neurotycznego perfekcjonizmu jest osiągnię-
cie warunkowego poczucia własnej wartości oraz 
osiągnięcie tymczasowej emocjonalnej ulgi. Te zaś 
z czasem potęgują niepożądane konsekwencje pra-
coholizmu: niskie poczucie własnej wartości oraz 
silne negatywne emocje. Pracoholik chcąc się z nimi 
zmierzyć, popada w kolejny wir pracy, a koło pożąda-
nych i niepożądanych konsekwencji uzależnienia od 
pracy się zamyka. Oczywiście nieodłącznymi skut-
kami uzależnienia od pracy są także: wyczerpanie fi-
zyczne, problemy zdrowotne oraz zaniedbywanie in-
nych sfer życia. I jeśli te elementy naszego życia nie 
są zaopiekowane, jeszcze mocniej popychają nas  
w kierunku pracoholizmu.

Odmienność zjawisk i terminologii związanych 
z wysokim zaangażowaniem w pracę.
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Zainteresowanie pracoholizmem przez polską ba-
daczkę jest dowodem na to, że problem ten dotyczy 
wielu Polaków. Potwierdzają to statystyki. Już bada-
nia CBOS z 2015 r. wskazywały, że dla 19,1 proc. Po-
laków w wieku 15 lat i wyżej uzależnienie od pracy 
jest rzeczywistym problemem. 36,2 proc. zaś wska-
zywało wprawdzie niewielkie, ale jednak, prawdopo-
dobieństwo wystąpienia tego rodzaju problemów.  
I chociaż wskaźniki zmieniły się na przestrzeni lat – 
w 2019 r. rzeczywisty problem uzależnienia od pra-
cy wskazało 9,1 proc. (spadek o 10 proc. w ciągu 
4 lat) – to wskaźnik prawdopodobieństwa wystą-
pienia problemu uzależnienia od pracy na poziomie 
70,2 proc. jest sygnałem alarmowym. 

Pracoholik… bezrobotny?
Problem uzależnienia od pracy jest często błędnie 
przypisywany wyłącznie aktywnym zawodowo.  
I chociaż ten problem dotyka częściej osób wy-
konujących pracę zarobkową, to pracoholizm nie 
musi wcale dotyczyć aktywności zawodowej. Nad-
mierne obciążenie pracą może pojawić się również  
w przypadku realizowania prywatnych obowiąz-
ków. Dowodem na to jest chociażby fakt, że realny  
problem uzależnienia od pracy w 2019 r. dotknął  
6,5 proc. osób, które nie wykonywały regularnej  
pracy zarobkowej106. 

Kto jest szczególnie narażony na uzależnienie 
od pracy? Badania CBOS z 2019 r. pozwalają 
określić profil osób, dla których pracoholizm 
może być rzeczywistym problemem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS, Oszacowanie rozpowszechniania 
oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień 

behawioralnych – edycja 2018/2019, s. 259. 

WIEK: 25-44 lata 

PŁEĆ: kobieta   

ROLA W FIRMIE: 

funkcja kierownicza

GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA: 

pracujący na własny rachunek 

(samozatrudnienie) 

foto Mateus Campos Felipe

Polak - pracoholik profil



48

Ciekawą kwestią jest motywacja do pracy osób bo-
rykających się z problemem uzależnienia od pracy. 
Głównymi powodami podjęcia pracy zarobkowej 
są: konieczność pokrycia codziennych podstawo-
wych potrzeb, kosztów utrzymania, tzw. „zarobienia 
na chleb” (8,88 proc.) oraz osiągnięcie wyższego 
lub utrzymanie wysokiego statusu materialnego –  

swojego lub rodziny (7,59 proc.). I chociaż przyto-
czone dane pochodzą sprzed trzech lat, to obser-
wując aktualny poziom inflacji oraz kosztów życia, 
myślę, że problem uzależnienia od pracy z powodu 
zapewnienia środków na życie może stać się jesz-
cze bardziej aktualny.

Pracoholizm – temat nieaktualny w przyszłości?

Ciekawe badania na temat istoty pracy zaprezentowała swojego czasu „Polityka”. 25 lat temu 
CBOS przeprowadził badanie na temat stosunku Polaków do pracy zawodowej. W tym roku 

„Polityka” ponowiła to samo badanie. Wyniki wskazują, że mamy do czynienia z nieznacznym 
upadkiem etosu pracy – szczególnie w najmłodszej grupie respondentów. 

Badanie CBOS i „Polityki”:

1. Czy warto być pracowitym? 

2. Bez względu na to jaka jest praca, należy w nią wkładać  
swoje serce 

1997 r.

1997 r.

2022 r.

2022 r.

84%

80%

74%

66%

TAK

TAK
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Co ważne, młode pokolenie pracowników traktuje 
coraz częściej pracę jako jedynie narzędzie do zara-
biania pieniędzy. Aktywność zawodowa przestaje być 
celem sama w sobie, co sprawia, że coraz mniej mło-
dych osób będzie skłonnych się jej poświęcać. 

Powyższe dane w zestawieniu z gotowością poko-
lenia Snowflakes do rezygnacji z pracy jeśli ta nie 
będzie zapewniała im poczucia szczęścia, stawia 
organizacje przed ogromnym wyzwaniem zapew-
nienia właściwych warunków rozwoju dla pokolenia 
wkraczającego właśnie na rynek pracy. Z drugiej stro-
ny traktowanie pracy zawodowej jedynie jako sposo-
bu na zarobek może być zgubne dla pokolenia stale 
kształtującego swoją zawodową karierę. 

Patrząc pod tym kątem na tę kwestię, zadaję sobie 
pytanie: Co będzie ważniejsze dla pracownika wkra-
czającego na rynek pracy: możliwość rozwoju i speł-
nienia czy odpowiednio wysoka, lecz niewymagająca
nadmiernego zaangażowania w pracę, pensja?

Nadmierne obciążenie pracą może doprowadzić 
również do wypalenia zawodowego (burnout). I cho-
ciaż niekiedy pracoholizm i wypalenie zawodowe są 

ze sobą mylone, to te dwa problemy pracowników 
nadmiernie obciążonych pracą zasadniczo się róż-
nią. Burnout nie jest fanatycznym zapracowaniem. 
Wręcz przeciwnie – osoby zmagające się z wypale-
niem zawodowym tracą zupełnie sens swojej pracy. 
Z pewnością nie da się u nich zauważyć ciągłego – 
mimo fizycznego wyczerpania – zainteresowania 
pracą. Samo wypalenie zawodowe to tak naprawdę 
specyficzny rodzaj stresu związany z pracą, który do-
prowadza do fizycznego i psychicznego wyczerpania 
pracownika. Dodatkowo towarzyszą mu często obja-
wy somatyczne, jak też zaburzenia poczucia własnej 
wartości. 

Sam burnout jeszcze kilkanaście lat temu był baga-
telizowany, a spadek motywacji pracownika do pracy 
traktowano jako jego fanaberie. Jednak zmiany jakie 
zaszły w zakresie regulacji tego zjawiska znacznie 
zwiększyły jego rangę. Mam tutaj na myśli ujęcie przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) wypalenia za-
wodowego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
(ICD-10, ICD-11) jako czynnika mającego wpływ na 
stan zdrowia. Co więcej, od stycznia 2022 r. burnout 
jest klasyfikowany jako jednostka chorobowa. 
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Syndrom wynikający z przewlekłego stresu w miej-
scu pracy, któremu skutecznie nie zaradzono, cha-
rakteryzujący się trzema wymiarami:

1. poczuciem wyczerpania,

2. zwiększonym dystansem psychicznym 
       do wykonywanej pracy oraz poczuciem
       negatywizmu lub cynizmu związanego 
       z wykonywaną pracą,

3. obniżoną skutecznością zawodową.

Wypalenie odnosi się do zjawisk w kontekście za-
wodowym i nie powinno być stosowane do opisu 
doświadczeń w innych dziedzinach życia113.

W tym miejscu chciałabym zaznaczyć jedną istotną 
kwestię: wypalenie zawodowe nie jest zależne wy-
łącznie od pracownika. Owszem błędne wybory do-
tyczące kariery zawodowej czy lęk przed dokonywa-
niem zawodowych zmian, które zwiększają ryzyko 
wypalenia zawodowego, leżą w gestii pracownika. 
Jednak odpowiedzialność za burnout leży również 
po stronie pracodawcy. Kultura organizacyjna, po-
ziom empatii liderów oraz wartości firmy mają bez-
pośrednie przełożenie na model pracy pracownika. 

Jak wskazują źródła, czynnikami potęgującymi 
symptomy poczucia bezsensu pracy mogą być:

 nadmierne przeciążenie pracą;

 skrywanie emocji;

 poczucie braku kontroli;

 niestabilne lub słabo rozwinięte relacje w zespole;

 niezgodność wartości w firmie114. 

Znaczenie organizacji w minimalizowaniu ryzyka 
wypalenia zawodowego potwierdzają również wy-
niki wielu badań. 62 proc. pracowników jest mniej 
podatnych na burnout, jeśli ich Manager jest otwar-
ty na rozwiązywanie problemów115. Natomiast jeśli 
pracownicy czują się w niewielkim stopniu związani 
ze swoim miejscem pracy, kulturą i celami organiza-
cji, prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego 
wzrasta aż 11-krotnie116! 

Istotną rolę odgrywają również powiązania społecz-
ne w organizacji. Im są słabsze, tym większe ryzyko 
wypalenia zawodowego pracowników.117

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?118

Rekomendacje oparte na dowodach naukowych: 

 Zapewnienie wsparcia w zarządzaniu stresem.
 Umożliwienie pracownikom aktywnego 

kształtowania swojej pracy.
 Kultywowanie wsparcia społecznego.
 Zaangażowanie pracowników w podejmowanie 

decyzji.
 Wdrażanie zaawansowanego zarządzania wydajnością. 

Wróćmy jednak do samego wypalenia zawodowe-
go i skali problemu. Na symptomy burnout skar-
ży się 65 proc. Polaków aktywnych zawodowo119.  
W wymiarze globalnym zaś doświadczyło go  
46 proc. kobiet120. 

Bez względu na statystyki wypalenie zawodowe 
może dotknąć każdego. Dlatego tak ważna jest 
czujność wobec pierwszych symptomów:

  Przemęczenie zawodowymi obowiązkami

  utrata motywacji do pracy 

  problemy zdrowotne mogą – chociaż wcale nie 
muszą - być początkowymi sygnałami burnout. 

Pod żadnym pozorem nie można ich jednak bagate-
lizować, gdyż pozostawione same sobie z czasem 
urosną niczym kula śniegowa. Syndrom wypale-
nia zawodowego może być też dobrym impulsem 
skłaniającym do przewartościowania swojego ży-
cia zawodowego. Tym bardziej, że praca zawodo-
wa – chociażby z tego względu, iż stanowi ¾ nasze-
go życia – nie powinna być przykrym obowiązkiem, 
lecz gwarantować nam satysfakcję i spełnienie. 

Wypalenie zawodowe 
(definicja WHO) 
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Psycholog pozytywny, trener, coach, właściciel firmy „Entuzja”. Od 2000 r. 
prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz osobiste 
dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych. Specjalizuje się w praktycznej 
psychologii pozytywnej. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 
SWPS oraz Akademii Koźmińskiego na studiach podyplomowych. Absolwentka 
studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje 
się badaniami naukowymi na temat flow w zadaniach zawodowych, czyli 
odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej czynności, która nas tak 
pochłania, że świat naokoło przestaje istnieć. Stworzyła profesjonalne narzędzie 
do badania flow w zadaniach zawodowych: Kwestionariusz FLOW-W (FLOW at 
Work). Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Jako coach pracuje 
w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive 
Psychology Coaching.

Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka 
artykułów naukowych oraz artykułów biznesowych. Członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowo-Biznesowej 
Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych 
np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prelegent 
i trener na Konferencjach Psychologii Pozytywnej. 

Beata Wolfigiel  
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Okres pandemii uwidocznił większą potrzebę zajęcia 
się tematem zdrowia psychicznego pracowników. Pra-
codawcy zauważyli konieczność zaopiekowania się 
tą sferą życia przede wszystkim dlatego, że zwiększy-
ła się ilość zwolnień lekarskich z powodu problemów 
psychicznych. Niektóre firmy, idąc za tą potrzebą, za-
gwarantowały pracownikom bezpłatne profesjonalne 
wsparcie psychiczne (np. konsultacje psychologiczne, 
psychoterapię w ramach pakietu medycznego), zauwa-
żając słusznie, że o zdrowie powinno się dbać nie tylko 
w sferze fizycznej, ale i psychicznej. 

Wiele firm zapewniło pracownikom możliwość 
udziału w szkoleniach/webinarach z radzenia so-
bie ze stresem czy budowania odporności psy-
chicznej, co również jest wspierającym działa-
niem. Z punktu widzenia biznesowego dbałość  
o zdrowie psychiczne pracowników jest opłacalne, 
gdyż daje im szansę na właściwe zaangażowanie 
się w pracę i wzrost jej efektywności.

Najważniejsze jednak, by pozytywne działania pra-
codawców były odpowiedzią na realne oczekiwania 
pracowników. Dlatego istotnym ich elementem po-
winno być poznanie tych potrzeb najlepiej poprzez 
rozmowę z pracownikami, w której wykazujemy au-
tentyczne zainteresowanie. Dopiero wtedy możemy 
dobrać odpowiedni rodzaj i częstotliwość wsparcia. 

Nieadekwatne wsparcie może być nawet szkodliwe, 
zatem jeśli zależy nam na zaangażowanym pra-
cowniku, zawsze warto pytać, czego rzeczywiście 
potrzebuje, by pracowało mu się lepiej i by odczu-
wał dobrostan psychiczny w pracy. Przykładowo: 
nietrafionym pomysłem mogą być szkolenia wtedy, 
gdy są obowiązkowe i przeprowadzone w czasie,  
w którym pracownicy są mocno przeciążeni obo-
wiązkami i z powodu szkolenia muszą jeszcze do-
datkowo zostawać w pracy po godzinach. 

Brak respektowania opinii pracowników i wysłu-
chania ich jest problemem, który dostrzegam  
w wielu firmach. Często narzucane są rozwiąza-
nia (nieraz w dobrej wierze), które mają zwiększać 
efektywność, ale skutek jest odwrotny. Wiele ba-

dań wskazuje, że poczucie autonomii pracownika 
- czyli m.in możliwość decydowania o tym, kiedy  
i w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki - sprzy-
ja zwiększaniu zaangażowania, efektywności pra-
cowników i rozwojowi firmy. Niedopasowanie po-
ziomu autonomii pracownika do jego kompetencji 
i potrzeb (zazwyczaj polega to na zbytnim kontro-
lowaniu pracowników albo rzadziej  pozostawianiu 
nieprzygotowanych do tego pracowników samym 
sobie) rodzi negatywne konsekwencje. Jeśli jest to 
możliwe, dobrze byłoby również ustalić z pracowni-
kiem, jaki charakter pracy (np. zdalny/stacjonarny/
hybrydowy) będzie dla niego najbardziej odpowied-
ni. W sytuacji, gdy pracownik ma narzuconą pracą  
zdalną i dodatkowo kilkanaście razy dziennie musi 
raportować, co robi, jest to dla niego mocno frustru-
jące i utrudnia realizowanie obowiązków. W Polsce 
obserwuję zbytnie przywiązanie do czasu, który 
pracownik musi przeznaczać na pracę zamiast 
koncentrowanie się na wykonanych zadaniach. Za-
miast nadmiernego kontrolowania, co pracownik 
robi w każdej minucie swojego czasu pracy, dobrym 
rozwiązaniem jest ustalenie z nim optymalnego 
sposobu monitorowania wyników pracy. 

Jest wiele możliwości wdrażania pozytywnych roz-
wiązań do organizacji, zwiększających dobrostan  
i zaangażowanie pracowników – pomocne są tutaj 
naukowe odkrycia psychologii pozytywnej. Czer-
piąc z niej, można wskazać również na sprawdzone 
sposoby dbania o swoją kondycję psychiczną poza 
miejscem pracy. Jak wiemy, nasze samopoczucie  
i kondycja w życiu osobistym przekłada się na ży-
cie zawodowe i odwrotnie. Jednym z przykładów 
dobrego zadbania o siebie jest zapewnienie sobie 
kontaktu z przyrodą i aktywny wypoczynek na jej 
łonie (spacer, sport itp.). Kolejnym ważnym elemen-
tem jest dbałość o kontakty ludzkie: szczere, uważ-
ne rozmowy, poświęcenie sobie jakościowo dobre-
go czasu, życzliwość i wsparcie.  Warto również  
pamiętać o swoich pasjach oraz radości płynącej 
ze wspólnej zabawy. Do tego na koniec dodałabym 
coś, czego wielu z nas brakuje w codziennej pogoni 
życia – zapewnienie sobie spokoju np. poprzez me-
dytację, praktykę mindfulness czy ulubioną formę 
relaksu.



53

KONIEC KORPORACJI…
I CO DALEJ? 
RYNEK PRACY PRZYSZŁOŚCI
Organizacja – ludzie, a nie biurowce

Okres pandemii i pracy zdalnej zmusił organizacje 
nie tylko do wprowadzenia nowych modeli współ-
pracy, ale również przewartościowania własnej 
działalności. Opustoszałe nagle biurowce uzmysło-
wiły zarządzającym, że prawdziwym potencjałem 
ich firm są pracownicy, a nie biurowe przestrzenie. 
Dlatego też po pandemii ważniejsze powinno być 
stworzenie warunków pracy oczekiwanych przez 
pracowników, a nie powrót podwładnych do biur, 
często wbrew ich woli. Tym bardziej, że pracownicy 
chcą wykorzystywać przestrzenie biurowe przede 
wszystkim do współpracy w trakcie osobistych spo-
tkań, szkoleń członków zespołu oraz onboardingu 
nowych pracowników, a dla 71 proc. z nich prze-

strzeń biurowa staje się jedynie społecznym udo-
godnieniem, zaś praca niezależna może odbywać 
się poza nim. 

Trendem, który zmusza organizacje do zupełnego 
przeorganizowania przestrzeni biurowej, jest popu-
larność pracy hybrydowej jako najbardziej optymal-
nego modelu współpracy. Biura, które jeszcze do 
niedawna były wykorzystywane niemal w 100 proc. 
przez 8 godzin dziennie, dziś powinny dostosować 
to miejsce pracy do swoich funkcji. Tym bardziej, że 
współczesne biuro zyskuje zupełnie nowe zastoso-
wanie. 

 nawiązywanie kontaktów i kontakty towarzyskie nieformalna współpraca, np. burza mózgów współpraca formalna (spotkania) spotkania z klientami nauka i rozwój

Najważniejsze zastosowania współczesnego biura124:
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Chociażby ze względu na zmianę znaczenia prze-
strzeni biurowej, konieczna jest rewolucja w ich 
aranżacji. Dziś zamiast rzędu biurek i open space 
z pewnością lepiej sprawdzą się hot-deski oraz 
nasycone technologicznymi rozwiązaniami sale 
konferencyjne. Śmiem twierdzić, że praca hybry-
dowa stawia przestrzenie biurowe przed jeszcze 
ważniejszym wyzwaniem: stworzenia platformy 
do wymiany doświadczeń i kooperacji członków 
zespołu. Biura, choć mogą się wydawać mniej potrzeb-
ne, pozostają centrum fundamentalnych interakcji,  
m.in. budowania kultury miejsca pracy, bycia plat-
formą współpracy i innowacyjności125. 

Istotną kwestią w aranżacji współczesnych prze-
strzeni biurowych jest zdefiniowanie celów biu-
ra. Tym bardziej, że te bywają rozbieżne z punktu 
widzenia managementu i samych pracowników.  

Pracodawcy za główny cel stawiają zwiększenie 
produktywności. Dla pracowników zaś biura stają 
się miejscem do współpracy126. Ta zaś ma wbrew 
pozorom ogromną siłę – wg 81 proc. Polaków 
działając wspólnie z innymi ludźmi można osią-
gnąć więcej niż samemu127. Poza tym człowiek 
jest istotą stadną, która będzie dążyła do spotkań 
i kooperacji. Dlatego też przestrzeń biurowa powin-
na być miejscem do pełnej dyspozycji pracownika 
dostosowana do jego rzeczywistych potrzeb. Jak 
wskazują badania, przestrzenie biurowe powinny 
też stwarzać warunki do spontanicznych spotkań  
z innymi współpracownikami, które są cenione 
przez 70 proc. badanych. Dlaczego te są tak waż-
ne? Jak wskazują badania, są okazją do współpracy  
i innowacyjności, a 61 proc. z nich najwięcej przy-
jaźni i relacji nawiązuje właśnie w miejscu pracy128. 

Biuro XXI wieku129

Przestrzenie biurowe w post pandemicznej rzeczywistości nabierają zupełnie nowego 
znaczenia. W centrum ich reorganizacji powinien stanąć pracownik i to do jego potrzeb 

powinno być biuro dostosowane. 

Jakie powinno być biuro XXI wieku?130

 Umożliwiać prioretyzowanie rozwoju kariery, stwarzając pracownikom możliwość 
pracy nad specjalnymi projektami, które ich interesują;

 Pozwalać na nawiązywanie kontaktów i podejmowanie działań mentorskich;

 Gwarantować pracownikom widoczność oraz dostęp do innych liderów i zespołów;

 Zapewniać wsparcie w szkoleniach zawodowych, aby pracownicy mogli rozwijać 
swoje talenty;

 Wspierać pracowników w wykorzystaniu swojego czasu do poszerzania swoich 
kontaktów z osobami wpływowymi w zespole. 



55

Omawiając konieczność reorganizacji współcze-
snego biura, nie sposób pominąć kwestii techno-
logicznych. Pracownicy decydujący się na pracę 
hybrydową, powinni mieć zapewnione właściwe 
narzędzia nie tylko w siedzibie firmy, ale również – 
jak nie przede wszystkim – w zewnętrznym miejscu 
pracy. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpro-
blemowych rozwiązań współpracy opartych na no-
woczesnych, cyfrowych technologiach. Poza tym 
spotkania hybrydowe wymagają od organizacji in-
westycji w trzy zasadnicze elementy: sprzęt, opro-
gramowanie i kulturę. Dlatego odpowiednio zapro-
jektowane sale spotkań łączące w sobie osobistą 
obecność pracowników oraz połączenia zdalne  
z członkami pracującymi na odległość uzupełnione 
w rozwiązania technologiczne i sztuczną inteligen-
cję oraz wypracowanie norm kulturowych dla tego 
modelu współpracy zapewnią odpowiednie warunki 
do pracy zespołu. Jak wskazują dane, fir-

my coraz więcej inwestują w tego rodzaju rozwią-
zania. 54 proc. liderów przyznaje, że jest w trakcie 
przeprojektowania przestrzeni spotkań do wymo-
gów pracy hybrydowej (lub planuje to zrobić w ciągu 
najbliższego roku). Niestety tylko 27 proc. organiza-
cji wypracowało etykietę spotkań hybrydowych130. 
Bezzaprzeczalnie przyszłość pracy będzie cyfrowa  
i żadna branża nie jest zwolniona z cyfryzacji.  
Pandemia jedynie znacznie przyspieszyła wdroże-
nie technologicznych rozwiązań w organizacjach131. 
Firmy dziś - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
- powinny budować kulturę poprzez zapewnianie 
pracownikom narzędzi i technologii umożliwiają-
cych komunikację, współpracę i zdalne połączenie. 
Interakcje pracownicze i wspólne doświadczenia 
są sercem kultury organizacji. Bez względu na to, 
gdzie będą się wydarzać, są konieczne do stworze-
nia wspólnej tożsamości i poczucia przynależności 

pracownika do organizacji132. 

foto Surface by Unsplash



56

Lider w zarządzaniu specjalistami

Współczesna organizacja to nie tylko odpowiednio 
przystosowana przestrzeń biurowa, lecz przede 
wszystkim zespół talentów dążących do realizacji 
celów firmy. Jednak, aby nasze talenty mogły rze-
czywiście wykorzystać swój potencjał dla organi-
zacji, potrzebują odpowiedniego przywódcy. Przed 
współczesnymi liderami stoi szereg poważnych 
wyzwań: powinien sprostać nie tylko wymaganiom 
organizacji, ale również potrzebom pracowników. 
A to wszystko dzieje się w jakże niestabilnych, pełnych 
zakłóceń warunkach społeczno-gospodarczych. 

Dobry lider trzonem organizacji
Skuteczność przywództwa jest jednym z najważniej-
szych aspektów organizacji. 90 proc. managerów  
i 90 proc. pracowników wskazuje, że skuteczność 
przywódcy wpływa bezpośrednio na wydajność  
całej organizacji133. 

Jego priorytetem powinno być zabezpieczenie przy-
szłości organizacji – twierdzi tak 44 proc. pracow-
ników. Poza tym współczesny lider powinien posia-
dać zdolności strategiczne (wg 60 proc. badanych), 
wspierać rozwój swoich pracowników (wg 44 proc. 
badanych), a także umieć ich inspirować134. 

Inne badania wskazują jak ważna jest „ludzka” twarz 
przywódcy w organizacji. Do kluczowych zadań 

współczesnego lidera należą: zapewnienie pracy  
z poczuciem sensu oraz zagwarantowanie pracow-
nikowi poczucia wpływu na zawodową rzeczywi-
stość135. W tym momencie pojawia się też zagad-
nienie pracowniczej autonomii, które również jest 
wyzwaniem dla liderów. Z jednej strony przywódca 
musi zapewnić określone ramy działania zespołu, 
kontrolować pracę, ustalać priorytety. Z drugiej zaś 
coraz ważniejsza jest możliwość samo decydowa-
nia pracownika. Liderzy są jednak dość pozytywnie 
nastawieni do kwestii autonomii, a 86 proc. z nich 
jest przekonanych, że w najbliższej przyszłości ich 
pracownicy uzyskają jeszcze większą niezależ-
ność136. 

Mimo ciągle zmieniającego się otoczenia organi-
zacji i wprowadzania technologicznych rozwiązań,  
w centrum uwagi przywódców powinien być czło-
wiek. Jakość przywództwa powinna być zaś mie-
rzona poziomem budowania employee experien-
ce w organizacji. I chociaż zasadniczy wpływ na 
doświadczenia pracowników ma aktualna sytu-
acja społeczno-gospodarcza oraz otaczająca ich 
niepewność, to umiejętność radzenia sobie lidera 
z kryzysem również bezpośrednio oddziałuje na 
pracownicze odczucia. Dlatego też zarządzanie 
pracownikami w tak trudnych warunkach powinno 
być zwinne i asertywne, prowadzić do wspólnego 
wypracowania rozwiązań oraz stale dostosowywać 
praktyki w zakresie procedur i komunikacji do za-
chodzących zmian137.  
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Doświadczenia wielu organizacji, jak też liczne  
badania wskazują, że pozytywne style przywództwa 
i pozytywne relacje między liderem a jednostkami 
przekładają się na wyższy poziom zaufania, zaan-
gażowanie pracowników, zaangażowanie organiza-
cyjne, satysfakcję z pracy oraz bezpieczeństwo psy-
chologiczne138. Z tego też powodu niezwykle ważne 
jest, aby lider realnie odpowiadał swoim stylem za-
rządzania rzeczywistym potrzebom pracowników. 

I chociaż poglądy liderów i pracowników w tej kwe-
stii czasem mogą się nieco rozmijać, to przywódcy 
są świadomi znaczenia pozytywnych doświadczeń 
podwładnych dla organizacji. Co ciekawe, istotę 
employee experience doceniają bardziej liderzy niż 
sami pracownicy – jako niezwykle ważne oceniło  
60 proc. liderów vs. 53 proc. pracowników139. 

Źródło: Kincentric, Rola liderów w budowaniu employee experience w czasie epidemii COVID-19, s. 2.

 pozytywne nastawienie
 umiejętność odnalezienia się w niejednoznaczności 

    i niepewności
 inicjatywa
 zwinność i uczenie się
 wrażliwość emocjonalna
 empatia
 budowanie i przekazywanie odpowiedzialności
 autentyczność 
 zaufanie

Źródło: PSI, Leading in Future World of Work. 2022, s. 19.  

Punkt widzenia pracownika

Motywacja
Poczucie szczęścia

Osiągane wyniki
Wsparcie

Docenienie

Punkt widzenia lidera

Motywacja
Osiągane wyniki

Poczucie szczęścia
Zaufanie 
Wsparcie 

Liderskie „mięśnie” przywódcy XXI w. 

Czynniki warunkujące sukces pracowników
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Troska lidera o pozytywne doświadczenia pracow-
ników powinna być jednak zrównoważona z dąże-
niem do osiągnięcia oczekiwanych przez organiza-
cję wyników. Pracownik powinien być w centrum 
uwagi przywódcy, co nie oznacza, że ten powinien 
akceptować słabe wyniki podwładnych. Warto sobie 
uzmysłowić, że osiąganie organizacyjnych celów  
i zapewnienie dobrego samopoczucia pracowni-
kom w pracy mogą iść ze sobą w parze. Co więcej, 
te dwa aspekty przywództwa są ze sobą ściśle po-
wiązane, a bycie skutecznym liderem wymaga sku-
pienia się na nich w takim samym stopniu. Dlatego 
każdy lider, który chce osiągnąć organizacyjny suk-
ces, powinien stale dążyć do uzyskania równowagi, 
koncentrując się zarówno na organizacyjnych wy-
nikach, jak też tworzeniu angażującego i pozytyw-
nego klimatu w swoich zespołach. Jeśli lider chce 
uzyskać od swoich pracowników to, co w nich naj-
lepsze i zapewnić trwałą efektywność organizacyj-
ną, powinien pamiętać o employee experience. 

Monitorowanie i mierzenie zaangażowania pra-
cowników, ich dobrostanu i satysfakcji z pracy  

będzie stawało się coraz ważniejsze, gdyż będą 
stanowiły dla liderów niezbędne informacje do bu-
dowania i utrzymywania pozytywnych doświadczeń 
pracowników140. 

Istotną kwestią dotyczącą przywództwa jest rów-
nież zarządzanie emocjami. Dotyczy ona nie tylko 
pogłębienia świadomości emocji, ale również zro-
zumienia wpływu stanu emocjonalnego pracowni-
ka na efektywność pracy. Zarządzanie emocjami  
i konieczność radzenia sobie z wysokim poziomem 
stresu u pracowników wymaga stosowania przez 
lidera nowych narzędzi, które – w zależności od po-
trzeby – będą rozładowywać (discharging) i łado-
wać (charging) pracownika pod kątem emocjonal-
nym141.

Jakie inne wyzwania czekają liderów w przyszłości? 
Jak sami wskazują – cały szereg, a dotyczą one  
zarówno utrzymywania pozytywnych relacji  
z zespołem, jak też kwestii organizacyjnych i tech-
nologicznych. 

foto Jason Goodman
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Źródło: PSI, Leading in Future World of Work. 2022, s. 34.

przyciąganie i zatrzymywanie 
talentów w organizacji

przekwalifikowanie 
pracowników

digitalizacja

motywowanie i angażowanie 
pracowników

budowanie zaufania 
w organizacji

różnorodność i integracja 

praca zdalna/hybrydowa

wdrażanie innowacji 

zdefiniowanie przekonującej 
wizji i celu organizacji

well-being pracowników

optymalizacja procesów 
i systemów

zwinna praca

współpraca i komunikacja

zmiana kultury organizacyjnej

57%
51%

43%
42%
41%

38%
33%
31%
31%
31%
30%

24%
22%
22%

Najważniejsze  wyzwania przywódcze 
w przyszłości oczami liderów
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Co ciekawe, wizja przywództwa przyszłości nie 
jest analogiczna w oczach pracowników. O ile dwa 
pierwsze wyzwania się pokrywają, to w przypadku 
kolejnych trzech widać dużą rozbieżność. Zdaniem 
pracowników większym wyzwaniem dla lidera niż 
praca zdalna/hybrydowa (ta znalazła się dopiero na 
5 pozycji wskazana przez 40 proc. badanych pra-
cowników) będzie w przyszłości utrzymanie well-

-beingu pracowników (52 proc.) oraz współpraca  
i komunikacja (42 proc. ). Po raz kolejny przekonu-
jemy się, że liderzy i pracownicy – choć teoretycznie 
grają do jednej bramki – mogą inaczej spostrzegać 
najistotniejsze kwestie dotyczące działalności orga-
nizacji. Rolą lidera jest też wyłuskanie tych różnic  
i dojście do konsensusu we współpracy. 

Domyślnie przywództwo przypisuje się mężczyznom. Co nie oznacza wcale, że kobieta nie może być  
liderem. Co więcej, cechy jakie posiada płeć piękna mogą sprawić, że jest ona liderem na miarę XXI wieku. 

Cechy liderskie kobiet-liderek:

Inspirowanie
motywowanie

Budowanie zaufania

Charyzma i pasja

Asertywność

Dostrzeganie 
potencjału u innych

Docenianie zespołu

70%

60%

67%

57% 55%

65%

Kobieta – dobry czy zły lider?
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Umiejętność szybkiego 
podejmowania decyzji

Branie odpowiedzialności 
za innych

Empatia i energia

Wiarygodność

Proaktywność 
i autentyczność

Obecność

Skuteczność, spójność 
i konsekwencja

Podejmowanie ryzyka

Zdolność 
do rywalizowania

50%53% 48%

44%46%47%

26%33%42%

I chociaż mogłoby się wydawać, że liderki są potrzebne współczesnym organizacjom, to te regularnie spoty-
kają się z zachowaniami przemocowymi. 80 proc. liderek przyznaje, że znalazło się w sytuacji, kiedy nie były 
traktowane poważnie. 67 proc. miało do czynienia z seksistowskimi komentarzami/ żartami. 48 proc. musiało 
zmierzyć się z podwójnymi standardami w organizacji, a 41 proc. doświadczyło mobbingu. Inne zachowania 
przemocowe i akty dyskryminacji wobec kobiet-liderek to molestowanie seksualne, utrudnienia w dostępie do 
awansu, problemy po urlopie macierzyńskim/wychowaczym oraz cyberprzemoc143. 

Czytając te dane, zastanawiam się co jest nie tak z naszym myśleniem? Gdzie w postrzeganiu świata jesteśmy 
my? W jaskini czy w cybernetycznym XXI wieku prawie z podróżami na Marsa? 

Zostawiam Cię drogi Czytelniku z tymi pytaniami. Wierzę głęboko, że każdy moment jest dobry do „wyjścia  
z jaskini” - nawet teraz.
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Diversity  & inclusion management 
Współczesny lider i organizacja powinni skupić 
swoją uwagę na jeszcze jednym, niezwykle waż-
nym zagadnieniu: różnorodności zespołu. Dotyczy 
ona nie tylko wieku pracowników, co szczegółowo 
poruszyłam w pierwszym rozdziale, ale także ich 
zróżnicowanych talentów, płci czy kulturowego za-
plecza. Umiejętne zarządzanie tak zróżnicowanym 
zespołem z wykorzystaniem praktyk włączania (inc-
lusion) przyczyni się do sukcesu całej organizacji. 
Zaniedbanie tej kwestii zaś będzie prowadzić jedy-
nie do konfliktów w zespole oraz zawodowego wy-
czerpania pracowników, a tym samym będzie prze-
kreślać szansę na osiągnięcie celów organizacji. 

Jednak zanim przejdę do samego zarządzania róż-
norodnością, chciałabym zwrócić uwagę na przy-
czyny, które doprowadziły do pojawienia się tego 
zjawiska w organizacjach. 

Diversity  & inclusion 
management – przyczyny:
1. Niewystarczająca liczba pracowników oraz 
potrzeba rekrutowania ich z innych środowisk 
niż przed laty.

2. Niedobór talentów na świecie.

3. Wydłużenie czasu aktywności zawodowej – 
zwiększona obecność seniorów w organizacji.

4. Zmiany społeczne prowadzące do aktywności 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

Źródło: Gamma, Raport HR – Nowy Nieuporządkowany 
Świat. 2022, s. 16.

Biorąc pod uwagę dane liczbowe, które jasno wska-
zują chociażby braki kadrowe w najbliższych latach 
– szacuje się, że już w 2030 r. w Rosji i USA może 
brakować 6 mln ludzi do pracy, a w Chinach nawet 
12 mln, natomiast w Indiach w tym czasie bardzo 
prawdopodobne jest pojawienie się milionowej nad-
wyżki wykwalifikowanych pracowników144 - nie sposób 

jest pominąć kwestię różnorodności zespołów pra-
cowniczych. Dlatego tym bardziej zachęcam, aby 
stworzyć warunki i kulturę pracy w której będzie 
możliwość kooperacji wielu pokoleń pracowników.

Innym czynnikiem powodującym wzrost różnorod-
ności wśród pracowników jest otwarcie organiza-
cji na różne środowiska w ostatnich latach. Dziś 
w firmach znajdziemy zespoły międzynarodowe, 
których członkowie współpracują na odległość, ale 
też coraz więcej pracowników docenia kompeten-
cje osób niepełnosprawnych. Organizacje, które 
są zmuszone poszukiwać talentów, chcą czerpać  
z potencjału zróżnicowanych środowisk. Pytanie, 
czy większość z nich potrafi zarządzać tak dużym 
zróżnicowaniem…

Zarządzanie różnorodnością jest konieczne nie tyl-
ko ze względu na sukces organizacji, ale również 
dlatego, że jest jednym z istotnych aspektów dla 
samych pracowników. Co więcej, troski pracodaw-
cy dotyczącej różnorodności i kultury włączającej 
oczekuje 92 proc. pracowników wchodzących na 
rynek pracy145, a 76 proc. pracowników wzięłoby 
pod uwagę zmianę pracy, gdyby okazało się, że w 
dotychczasowej istnieje niesprawiedliwa różnica 
płacowa związana z płcią albo brakuje polityki w za-
kresie różnorodności, równości i inkluzywności146. 

Kadra zarządzająca również zdaje sobie sprawę jak 
dużą rolę w działalności ich organizacji odgrywa 
zarządzanie różnorodnością. Według 70 proc. firm 
kierowanie wielopokoleniowym zespołem jest waż-
ne lub bardzo ważne z perspektywy sukcesu organi-
zacji w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Z drugiej 
strony tylko 6 proc. pracowników uważa, że mana-
gement posiada środki pozwalające na efektywne 
zarządzanie tego rodzaju zespołem147.  W minionym 
roku tylko 43 proc. pracowników na całym świecie 
spotkało się z realnym działaniem w zakresie zarzą-
dzania różnorodnością w organizacji148. 
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Różnorodność także w zakresie 
pracy

Zagadnienie zarządzania różnorodnością w orga-
nizacji w pierwszej kolejności kojarzone jest z za-
rządzaniem zespołem składającym się z członków 
o różnych cechach demograficznych. Jak jednak 
wskazują badania, różnorodność, jakiej oczekują 
pracownicy, dotyczy również zróżnicowania powie-
rzonych zadań oraz projektów, w których mogą brać 
udział. To właśnie wyzwania znalazły się w wśród  
5 głównych powodów poszukiwania nowego 
miejsca pracy. Dla pracownika ważne są nie tyl-
ko szkolenia, ale również zwiększanie możli-
wości zawodowych pracowników, np. poprzez 
przydzielanie zróżnicowanych zadań do zróżni-
cowanych stanowisk. Możliwość zaangażowania  
w wiele projektów pozwala pracownikom budować 
doświadczenie oraz zdobywać nowe umiejętności. 
Aby było to możliwe, od lidera wymaga się umie-
jętności wyznaczania ścieżki rozwoju pracowni-
ków, wypracowania kultury otwartej komunikacji 
dotyczącej rozwoju podwładnych, wspierania ich 
w zdobywaniu nowych doświadczeń i wychodzenia  
naprzeciw wyzwaniom, jakie ich spotykają149. 

Jednak stworzenie zróżnicowanego zespołu pra-
cowników i walka z dyskryminacją to za mało, aby 
w pełni wykorzystać potencjał diversity. Dlatego 
istotne jest budowanie inkluzywnych praktyk, które 
całościowo obejmują zarządzanie pracownikami: 

 od procesu rekrutacyjnego, 

 wykluczenia nieświadomych uprzedzeń, 

 budowania kultury włączenia w organizacji 

 stworzenia równych szans dla pracowników nie 
tylko w zakresie wynagrodzenia, ale również – a 
raczej przede wszystkim – dostępu do szkoleń i 
rozwoju, 

 warunków zatrudnienia, 

 możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem 
prywatnym (np. rodzicielstwem)150. 

Współcześni liderzy stoją przed dużym wyzwaniem 
budowania w organizacji sprzyjającego inkluzywno-
ści i sprawiedliwego „klimatu”151. 

Diversity  & inclusion 
management w praktyce

 Tworzenie kultury „aktywnego starzenia” 
w organizacji

 Praktyki inkluzywne obejmujące zarówno 
rekrutację, jak też budowanie kultury włączenia 
i wykluczanie nieświadomych uprzedzeń

 Przegląd praktyk i procedur zatrudnienia 
w celu zapewnienia równych szans i warunków 
dla pracowników

 Rozwijanie kompetencji miękkich ułatwiających 
funkcjonowanie w zróżnicowanym zespole.

Źródło: Gamma, Raport HR – Nowy Nieuporządkowany 
Świat. 2022, s. 19.

foto Vlad Hilitanu
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Istotnym utrudnieniem w skutecznym zarządzaniu 
różnorodnością jest fakt, że współczesne organiza-
cje muszą zmierzyć się dodatkowo z zarządzaniem 
zespołami rozproszonymi. Popularyzacja pracy 
zdalnej i hybrydowej, jak też rozwój firm na arenie 
międzynarodowej oraz współpraca z zewnętrznymi 
specjalistami sprawiają, że liderzy powinni wypra-
cować na nowo praktyki skutecznego zarządzania 
i motywowania zespołu. Jak wskazują badania, 
przyszłością organizacji jest praca w mniejszych, 
sieciowych zespołach, a sama praca powinna prze-
biegać zwinnie. Zwinność i współpracę jako cechy 
prowadzące do sukcesu organizacji doceniano już  
w 2017 r., kiedy oceniało je w ten sposób  
aż 94 proc. firm152. 
I chociaż zespoły rozproszone są dużym wyzwaniem  
dla liderów pod kątem komunikacji, synchronizacji 
pracy, kierowania, rozliczania czy motywowania,  
to posiadanie tego rodzaju zespołów pracowników  
w organizacji ma też wiele zalet.

Zalety pracy z zespołami 
rozproszonymi153:

 możliwość rekrutacji specjalistów 
w ramach całej organizacji a także poza nią;

 likwidacja ograniczeń współpracy wyłącznie 
z osobami z jednego biura czy kraju;

 możliwość czerpania z dużo większych 
zbiorów doświadczeń i kreatywności

 łatwiejsze dostosowanie organizacji 
do zmian pokoleniowych pracowników

Jakiego lidera potrzebują zespoły rozproszone? 

Przede wszystkim takiego, który posiada umiejęt-
ności negocjacyjne, wysoką odporność oraz potrafi 
myśleć systemowo. Istotne jest również umiejętne 
wykorzystanie technologii nie tylko w celu zlecania 
i kontroli zadań pracownikom pracującym na odle-
głość, ale również, aby w przemyślany sposób bu-
dować odpowiednią więź pracowników z organiza-
cją oraz wzmacniać ich motywację do pracy154. 

Jedną z zasadniczych kwestii mających bezpo-
średnie przełożenie na sukces w zarządzaniu ze-
społami rozproszonymi jest wyznaczanie celów. 
Ze względu na barierę odległościową działanie to 
jest trudniejsze niż w przypadku osób zajmujących 
jedno biuro, co wcale nie oznacza, że niemożliwe. 
Zadania zlecane zespołom rozproszonym powinny 
być jasno zakomunikowane na kilku zasadniczych 
poziomach:

1. Jasne przedstawienie wizji projektu – określenie, 
dokąd zmierza organizacja.

2. Jasne określenie kluczowych ról każdego  
z członków zespołu – kto w jakiej dziedzinie jest  
ekspertem i za jaki obszar ponosi odpowiedzialność. 

3. Cel projektu powinien być rozłożony na kamienie 
milowe, a te na mniejsze zadania (tasks)155. 

Ważne jest również określenie konkretnych parame-
trów projektu, tj.:

1. czasu jego realizacji;

2. produktu/rezultatu końcowego i szczegółowe 
opisanie tego, co chcemy na tym końcu zobaczyć;

3. osób odpowiedzialnych za realizację poszcze-
gólnych etapów156. 

Zarządzanie zespołami rozproszonymi

PLUSY
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Kwestia odpowiedzialności pracownika zespołu 
rozproszonego za konkretny obszar działań, wiąże 
się również z jego większą autonomią. Pracodawca 
zezwalając na współpracę na odległość już wyka-
zuje się dużą dozą zaufania wobec podwładnego. 
Lecz brak fizycznej kontroli przełożonego może 
nieść ryzyko braku poczucia odpowiedzialności ze 
strony pracowników. Dlatego liderzy, którym zależy 
na skutecznym zarządzaniu zespołami rozproszo-
nymi, powinni wypracować model ustanawiania 
pracownika zdalnego „właścicielem procesu”, a tym 
samym przyznania mu współodpowiedzialności za 
konkretne zadania157. Pracownicza autonomia na-
biera coraz większego znaczenia we współcze-
snych organizacjach, a kadra kierownicza przeko-
nuje się do samodzielności pracowników. 
85 proc. managerów jest przekonanych, że ich pra-
cownicy są na dobrej drodze do uzyskania coraz 
większej niezależności. Poczucie autonomii może 
też skutecznie zwiększyć motywację pracownika. 
Skoro liderzy zezwolili na decydowanie przez pra-
cownika o miejscu i warunkach pracy, niech dadzą 
mu również swobodę w podejmowaniu decyzji 
związanych z realizacją powierzonych zadań.

 
  Ludzie  robią tylko to, 
  czego sami chcą159.
   dr Michael Pantalon

Oczywiście sens wprowadzonych działań w zakre-
sie zarządzania zespołem rozproszonym zweryfi-
kują osiągnięte przez pracowników wyniki. Jednak 
ocena efektywności współpracy na odległość rów-
nież wymaga szeregu dedykowanych działań. 

Czego wymaga ocena 
efektywności pracy hybrydowej160?

 Dostosowania narzędzi oceny efektywności  
do ciągle zmieniających się warunków. 

 Przeprojektowania systemów oceny procesów 
i przepływów pracy w taki sposób, aby zagwaran-
tować zespołom wszechstronne, sprawiedliwe do-
świadczenie współpracy.

 Wdrożenie narzędzi umożliwiających ocenę na-
strojów pracowników bez konieczności kontaktu 
bezpośredniego. 

 Umiejętność identyfikowania wartościowych in-
formacji zwrotnych oraz ich wykorzystania w celu 
zwiększenia dobrostanu pracowników oraz ograni-
czenia retencji. 

Współpraca z zespołami rozproszonymi nie może 
być spontaniczna. Tylko określony harmonogram  
i zasady współpracy stwarzają duże szanse na po-
wodzenie współpracy w tym modelu. Biorąc jednak 
pod uwagę brak szkoleń dla liderów z zakresu za-
rządzania pracą na odległość oraz koordynowania 
złożonej sieci współpracy zespołów rozproszonych, 
ci stają przed naprawdę ogromnym wyzwaniem.

Kompetencja lidera 
zespołu rozproszonego 

networking 

Badania wskazują, że kluczową kompetencją współ-
czesnego lidera staje się networking, który dotyczy 
zarówno rzeczywistości fizycznej, jak też tej wirtual-
nej. Lider powinien rozumieć, w jaki sposób współ-
pracują ze sobą zespoły, jakie narzędzia pracy warto 
wykorzystać w realizacji konkretnych zadań, w jaki 
sposób przepływają pomysły i kiedy warto tworzyć 
ich synergię.
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Ważnym trendem, który pojawił się wśród pracow-
ników już w 2021 r., jest masowa rezygnacja z pra-
cy. Great Resignation – bo tak określono to zjawisko 
– wcale nie zwolniła, a skala odejść pracowników  
z organizacji jest duża. Na początku 2022 r. 21 proc. 
pracowników wskazało, że zmieniło pracodawcę  
w ostatnim półroczu. Co więcej, co czwarty pracow-
nik chce zmienić pracę w ciągu najbliższych trzech 
miesięcy, a co drugi w ciągu półrocza! Dochodzi 
jeszcze do tego przekonanie pracowników o swo-
jej wartości zawodowej: 50 proc. pracowników jest 
pewnych, że znajdzie nową pracę, jeśli stanie przed 
taką koniecznością. 70 proc. zaś jest otwartych na 
nowe możliwości, jeśli takie się pojawią164. 

Badacze tematu zgodnie przyznają, że aktualnie 
mamy do czynienia z intensywną kontynuacją  
Great Resignation. Oznacza to, że pracownicy ak-
tywnie poszukują swojego zawodowego miejsca 
na ziemi. Wielka Rezygnacja jest dla organizacji 
jasnym sygnałem, że wymaga się od nich przebu-
dowania zespołów w taki sposób, aby każdy z ich 
członków czuł się jego nieodłącznym elementem165. 
Istotną kwestią jest również dopasowanie miejsca 
pracy do wartości wyznawanych przez pracownika. 
1/3 pracowników odeszła z pracy, ponieważ ta nie 
pasowała do ich życia osobistego, a w grupie pra-
cowników poniżej 35 lat to był powód do odejścia 
dla 40 proc. osób166. 

Dlaczego  pracownicy odchodzą 
z pracy? Top 5

 Nieefektywne procesy w organizacji

 Niski poziom wynagrodzenia

 Brak możliwości rozwoju

 Brak dbałości pracodawcy o mój dobrostan

 Brak uznania i dostrzegania sukcesów przez 
przełożonych

Źródło: Deloitte, Od fali odejść do fali zmian. 
Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy? 
Czerwiec 2022, s. 11.

Jako mentor rozwoju talentów i drogi zawodowej 
nie mogę pominąć w tym zestawieniu tak istotnej 
kwestii, jaką jest rozwój. Chociaż ten znalazł się do-
piero na trzeciej pozycji powodów odejścia, to jest 
on istotny dla aż… 93 proc. pracowników! Właśnie 
tylu wskazało w badaniu Deloitte, że brak możliwo-
ści rozwoju skłoniłby ich do poszukiwania nowej 
pracy167.  Oznacza to, że pracownicy stają się coraz 
bardziej świadomi swojej wartości i potrzeb związa-
nych z życiem zawodowym, a własny rozwój coraz 
częściej przedkładają nad prestiżowa markę praco-
dawcy czy super pakiet benefitów. 
Z kolei pochodnymi braku możliwości rozwo-
ju na tak dużą skalę są braki możliwości w osią-
gnięciu awansu, a nawet wypalenie zawodowe168. 
To jasny sygnał dla liderów i całych organizacji,  
że nie powinni bagatelizować tego zjawiska. 

Odrębną przyczyną Wielkiej Rezygnacji jest to, że 
pracownicy – przyzwyczajeni przez pandemię do 
pracy z domowego zacisza, w trakcie której mogą 
łączyć obowiązki zawodowe i osobiste – nie chcą 
wracać do stacjonarnej pracy w biurze w pełnym 
wymiarze godzin169. W tym przypadku organizacja 
staje przed wyzwaniem przeorganizowania trady-
cyjnego modelu współpracy na taki, który będzie 
gwarantował pełną elastyczność obejmująca za-
równo czas, miejsce, jak też formę współpracy. 

Dlaczego Great Resignation jest tak ogromnym wy-
zwaniem dla organizacji? 
Chociażby ze względu na fakt, że już dziś mamy 
ogromny problem z pozyskaniem utalentowanych 
pracowników i z obsadzeniem specjalistycznych 
stanowisk. Problem niedoboru talentów i pracow-
ników dotyczy oczywiście całego świata. Tak duża 
skala daje jednak poważne powody do niepokojów. 

Great Resignation



67

Stanowiska najtrudniejsze do obsadzenia170

       POLSKA

Wykwalifikowani 
pracownicy fizyczni 
(elektrycy, spawacze, 
mechanicy) 

Kierowcy i pracownicy 
usług logistycznych 
(kierowcy ciężarówek, samocho-
dów dostawczych, budowlanych, 
publicznego transportu zbiorowego)

Operatorzy maszyn 
i produkcji
Niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni 
(niewykwalifikowani 
pracownicy budowlani)

Inżynierowie 
(chemicy, elektrycy, mechanicy)

Pracownicy służby 
zdrowia 
(lekarze, pielęgniarki, 
inne zawody związane 
z opieką zdrowotną)

Zawody związane 
ze sprzedażą 
i marketingiem 
(przedstawiciele handlowi/
managerowie sprzedaży, graficy)

Pracownicy hoteli 
i restauracji
Księgowi i finansiści 
(certyfikowani księgowi, audytorzy, 
analitycy finansowi)

Pracownicy  biurowi 
(asystenci administracyjni, 
recepcjoniści)

       EUROPA, BLISKI   
       WSCHÓD, AFRYKA

Wykwalifikowani 
pracownicy fizyczni 
(elektrycy, spawacze, 
mechanicy) 

Kierowcy i pracownicy 
usług logistycznych 
(kierowcy ciężarówek, samocho-
dów dostawczych, budowlanych, 
publicznego transportu zbiorowego)

Zawody związane 
ze sprzedażą 
i marketingiem  
(przedstawiciele handlowi/
managerowie sprzedaży, graficy)

Technicy 
(kontrolerzy jakości, pracownicy 
techniczni)

Inżynierowie 
(chemicy, elektrycy, mechanicy)

Niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni  
(niewykwalifikowani pracownicy 
budowlani)

Księgowi i finansiści 
(certyfikowani księgowi, audytorzy, 
analitycy finansowi)

Pracownicy służby 
zdrowia 
(lekarze, pielęgniarki, inne 
zawody związane z opieką 
zdrowotną)

Pracownicy hoteli 
i restauracji
Pracownicy działu IT 
(eksperci ds. cyberbezpieczeń-
stwa, administratorzy sieci, pracowni-
cy wsparcia technicznego)

       ŚWIAT

Wykwalifikowani 
pracownicy fizyczni 
(elektrycy, spawacze, 
mechanicy) 

Zawody związane 
ze sprzedażą 
i marketingiem  
(przedstawiciele handlowi/
managerowie sprzedaży, graficy)

Technicy
(kontrolerzy jakości, pracownicy 
techniczni)

Inżynierowie 
(chemicy, elektrycy, mechanicy)

Kierowcy i pracownicy 
usług logistycznych 
(kierowcy ciężarówek, samocho-
dów dostawczych, budowlanych, 
publicznego transportu zbiorowego)

Pracownicy działu IT 
(eksperci ds. cyberbezpieczeń-
stwa, administratorzy sieci, pracowni-
cy wsparcia technicznego) 

Księgowi i finansiści 
(certyfikowani księgowi, audytorzy, 
analitycy finansowi)

Operatorzy maszyn 
i produkcji
Pracownicy służby 
zdrowia 
(lekarze, pielęgniarki, inne zawody 
związane z opieką zdrowotną)

Niewykwalifikowani 
pracownicy fizyczni 
(niewykwalifikowani 
pracownicy budowlani)
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Jak widać, w cenie aktualnie i w perspektywie naj-
bliższych kilku lat nie są wcale specjaliści IT lecz 
eksperci z innych branż – elektrycznej, produkcyjnej, 
budowlanej, logistycznej, inżynieryjnej, technicznej. 
Nadal potrzebni są również skuteczni handlowcy, 
którzy są łącznikiem organizacji z klientami. Patrząc 
na powyższe zestawienie, myślę, że nie warto po-
padać w panikę w kontekście przyszłości zawodo-
wej. Zamiast tego warto przemyśleć swoją aktualną 
pozycję, zadbać o własny rozwój i zdobycie kompe-
tencji gwarantujących względne bezpieczeństwo 
zawodowe na przyszłość. Tyle z punktu widzenia 
pracownika…

Co zatem można zrobić aby uniknąć tego efektu  
w naszej firmie?
Jak już wielokrotnie wspominałam, przede wszyst-
kim postawić w centrum swojego zainteresowania 
pracownika i wsłuchać się w jego potrzeby. Warto 
też zacząć traktować go jak biznesowego partnera 
– nie tylko liczyć się z jego opinią, ale pozwolić także 
na pewną dozę autonomii.

Daj pracownikowi to, 
czego chce171:
1. Motywacja nie tylko finansowa
Poza wynagrodzeniem ważna jest również jakość 
życia. Pracownicy powinni być wynagradzani ade-
kwatnie do zaangażowania, co umożliwi im realiza-
cję prywatnych potrzeb bez względu na to, w jakim 
punkcie kariery aktualnie się znajdują. 

2. Ocena by odkryć potencjał
Pracownik powinien mieć zapewnioną wiedzę po-
trzebną do rozwoju. Pozwoli to zyskać bardziej zmo-
tywowanych i usatysfakcjonowanych pracowników. 

3. Kultura ciągłego uczenia się
Pracownicy powinni otrzymywać ambitne zada-
nia oraz wsparcie od strony pracodawcy, które są  
konieczne do rozwoju i osiągnięcia sukcesu. 

4. Gwarancja elastyczności i work-life balance
Bez względu na aktualną pozycję zawodową pra-
cownika, elastyczność pracy przyczynia się do jego 
pozytywnego samopoczucia oraz wzmacnia jego 
zawodową efektywność. 

5. Otwarta komunikacja
Podstawą jest szczera komunikacja organizacji  
z pracownikiem w zakresie celów, wartości oraz mi-
sji firmy. Istotna jest również weryfikacja czy liderzy 
kierują się nimi w swoim stylu zarządzania. 

W porządku. Powyższe rady z pewnością przydadzą 
się w skutecznym zarządzaniu talentami w organi-
zacji. Nie zapominajmy jednak, że głównym powo-
dem Great Resignation są nieefektywne procesy 
w organizacji. Jakich zatem zmian w tym zakresie 
powinni dokonać pracodawcy? Co działa nie tak  
i w jaki sposób to zmienić? 

Współczesne organizacje powinny być gotowe na 
ciągłe zmiany, a ich procesy i modele powinny do-
stosowywać się do zmiennych. Ważniejsze jest jed-
nak, aby firmy były otwarte na doskonalenie kluczo-
wych umiejętności, które ułatwią im dostosować się 
do transformacji otoczenia. 

Obszary, jakie powinni 
doskonalić managerowie 
w organizacjach172:

 Organizacja pracy zespołów wirtualnych 
    i hybrydowych

 Organizacja pracy własnej poza biurem

 Troska o dobrostan własny i pracowników

 Poprawa employee experience

 Zatrzymanie pracownika oraz podtrzymywanie    
    jego zaangażowania

 Umiejętność diagnozowania talentów pracownika

 Umiejętność tworzenia odpowiednich procesów, 
    standardów, modyfikowania ich i dostosowywa-
    nia do aktualnej sytuacji
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RADA KASI SYRÓWKI
Na bazie własnych zawodowych doświadczeń chciałabym doradzić organizacjom: 

wsłuchajcie  się w głos waszych pracowników i dostrzeżcie jak dużym są potencjałem waszej 
organizacji. Stwórzcie im takie warunki pracy oraz rozwoju, aby myśl o szukaniu nowego 
miejsca pracy nawet nie przemykała przez ich głowy. Aby zrobić to jak najlepiej, po prostu 
z nimi rozmawiajcie: o ich potrzebach, planach, opiniach. Tylko traktując pracownika jako 

istotny głos w swojej organizacji, będziesz w stanie go w niej zatrzymać. 

Ilu pracowników, tyle powodów 
Wielkiej Rezygnacji

Na temat przyczyn Great Resignation powstało  
i cały czas powstaje wiele opracowań. Prawda jest 
jednak jedna: mogą one być naprawdę różne, gdyż 
zależą od indywidualnej opinii pracownika chcące-
go zrezygnować z pracy. Poniżej prezentuje ciekawe 
dane dotyczące wpływu różnorodnych aspektów 
na decyzję o poszukiwaniu nowej pracy (wskaźniki 
procentowe dotyczą sumy wskazań „zdecydowanie 
tak” i „raczej tak”). 

Zatem jeśli pracownik zasygnalizuje chociażby  
w najmniejszym stopniu, że rozważa zmianę pra-
cy, lider lub manager powinien zainteresować się 
powodami jego rozważań. Odpowiednio wczesna 
interwencja w tym zakresie ze strony organizacji 
może ją uchronić przed utratą utalentowanych spe-
cjalistów.  

Brak dbałości 
pracodawcy 

o mój dobrostan

Niska jakość 
komunikacji

Brak uznania 
i dostrzegania 

sukcesów przez 
przełożonych

Brak potrzebnych 
technologii

91% 92%80% 79%

W jakim stopniu do poszukiwania 
nowej pracy skłoniłoby mnie173:
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Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat 
na rynku pracy – zarówno w zakresie popularyzacji 
pracy zdalnej, upowszechnienia cyfrowych rozwią-
zań w organizacjach, przeorganizowaniu modeli 
współpracy oraz wzrostu znaczenia wysoko wyspe-
cjalizowanych ekspertów na rynku – przełożyły się 
również na rozwój GIG economy. Samo zjawisko 
definiowane jest jako wykonywanie pracy online od 
mikroprodukcji, freelancingu online po taką usługę,  
w której digitalizowana jest tylko organizacja pracy174. 
GIG economy utożsamiana jest ze specyficznym 
sposobem świadczenia pracy (z krótkotrwałymi 
zleceniami, wykonywanymi za pośrednictwem plat-
form internetowych), z pracą projektową, elastycz-
ną i tymczasową175. 

Chciałabym jednak zaznaczyć, że przytoczone de-
finicje pochodzą z opracowań z 2019 r., a przez 
ostatnie 2-3 lata zaszły spore zmiany w modelu 
współpracy GIG. Tym bardziej, że okres pandemii 
uzmysłowił na szeroką skalę, że firmowe biuro nie 
jest konieczne do efektywnej i optymalnej pracy,  
a pracownik pracujący zdalnie może osiągać nawet 
lepsze wyniki niż w przypadku pracy stacjonarnej. 
Czy to oznacza, że GIG Workerzy przybierają na 
sile i to oni są „pokoleniem” pracowników przy-
szłości?

Oczywiście GIG Workerzy działają od dawna, tylko 
dotychczas być może nie traktowano ich obecności 
zbyt poważnie. Cóż się dziwić, skoro jeszcze do nie-
dawna dla wielu Polaków praca zdalna była abstrak-
cją bądź pracowniczą fanaberią. Zarówno pracow-
nicy jak i organizacje musieli dosłownie „zderzyć 
się” z koniecznością cyfryzacji i technologizacji, aby 
zacząć doceniać ich możliwości w kontekście ela-
styczności i specjalizacji współpracy. 

Co zatem się zmieniło? Przede wszystkim licz-
ba GIG Workerów. W USA stanowią oni obecnie  
36 proc. pracowników, a szacuje się, że w ciągu  
5 lat ich liczba wzrośnie do 50 proc. Tym bardziej, 
że w latach 2016-2019 w samej Wlk. Brytanii rynek 
GIG Workerów podwoił się. Trend wzrostowy w ana-

logicznej skali w Polsce przewidywany jest już na 
2025 r176. Oznacza to, że GIG economy i GIG Wor-
kerzy to przyszłościowy trend w zakresie współ-
pracy i zatrudnienia. 

Mam jednak wrażenie, że mimo tendencji wzro-
stowych związanych z GIG economy, świadomość 
społeczna dotycząca zalet tego modelu współpra-
cy jest jeszcze dość niska. Wynika to być może  
z nieznajomości przyczyn wyłonienia się tego ro-
dzaju modelu współpracy. Dlatego też chciałabym 
przybliżyć zagadnienie GIG workingu.

Aby zrozumieć potencjał GIG economy i GIG Worke-
rów, warto przyjrzeć się trendom, jakie wpłynęły na 
ich rozwój. 

Pierwszym jest z pewnością ekonomia współdzie-
lenia, która sprawia, że coraz częściej sięgamy 
po gotowe rozwiązania rezygnując jednocześnie  
z samego posiadania. Ekonomia współdzielenia zu-
pełnie zrewolucjonizowała modele konsumpcyjne  
i biznesowe, czego doskonałym przykładem jest 
chociażby popularyzacja wynajmu krótko- i dłu-
goterminowego aut. Trend ten uzmysłowił społe-
czeństwu, że skoro opłaca się wynająć samochód  
w ramach leasingu, tak też wynajęcie zewnętrznego 
specjalisty na odległość również pozwoli zoptymali-
zować koszty pracy bez utraty na jakości jego usług. 

Kolejną kwestią jest popularyzacja subskrypcji, 
czyli różnego rodzaju usług na abonament. Dziś 
płacimy nie tylko za dostęp do muzyki czy filmów, 
ale również coraz częściej w ramach miesięcznej 
opłaty mamy zagwarantowane wsparcie specjalisty 
– przykład: wirtualnej asystentki rozliczającej się  
z klientami w ramach miesięcznych pakietów go-
dzin czy wsparcie IT w ramach miesięcznej, stałej 
opłaty. Ten model rozliczania rośnie na popular-
ności, a przez ostatnie 5 lat rynek abonamentów  
w e-commerce wzrastał co roku o 100 proc177. 

Kolejnym trendem, który z pewnością przykłada się 
do rozwoju GIG Workingu jest Great Resignation. 

GIG Workers – „pokolenie” pracowników XXI wieku
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Oczywiste jest, że pracownicy, którzy decydują się 
na masowe odejścia z pracy, poszukują też zawo-
dowych alternatyw. W wielu przypadkach – szcze-
gólnie, kiedy powodem odejścia jest zawodowe wy-
palenie lub brak poczucia docenienia – pracownik 
decyduje się na pracę na własny rachunek. Cyfry-
zacja i praca zdalna znacznie ułatwiają znalezienie 
swojej grupy klientów, którzy potrzebują specjali-
sty w konkretnej dziedzinie. Dlatego też myślę, że 
Wielka Rezygnacja – o której pisałam w poprzed-
nim rozdziale – w najbliższym czasie zamieni się 
tak naprawdę w Wielką Rotację (Great Rotation) 
pracowników na rynku pracy. I chociaż ci odejdą z 
tradycyjnych etatów, to będą mieli przed sobą świe-
tlaną przyszłość jako wysoko wyspecjalizowani 
eksperci zdolni pracować dla wielu klientów jedno-
cześnie właśnie jako GIG Workerzy. 

Dodatkowy trend, na który chciałabym jeszcze 
zwrócić szczególnie uwagę, to globalizacja talen-
tów. Organizacje mają dziś możliwość poszukiwa-
nia i zatrudniania pracownika tak naprawdę na ca-
łym świecie. Wytycznymi poszukiwań stają się zaś 
potrzebne kompetencje i specjalizacje. Dynamiczna 
sytuacja na rynku pracy, wzrost inwestycji technolo-
gicznych w organizacjach, realizacja wysoko zróż-
nicowanych projektów oraz duża konkurencja – to 
wszystko przekłada się na luki kompetencyjne, któ-
re organizacja musi zapełnić „od ręki”. Specjalista  
z poszukiwanymi kompetencjami – nawet pracu-
jący zdalnie – jest remedium na deficyt talentów,  
z jakim mierzy się aktualnie wiele organizacji. 

Tradycyjny 
rynek pracy

Rynek pracy 
w modelu 

GIG economy

Żródło: Lehdonvirta, 2015

Zmiany w rynku pracy, 
wynikające ze zmiany sposobu komunikacji 

pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
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Kim  jest GIGer178?
(profil uogólniony)

płeć: mężczyzna
wiek: 25–44 lata
miejsce zamieszkania: 
miasto pow. 100 tys. mieszkańców
branża: zarządzanie i konsulting, 
informatyka, finanse, rachunkowość 

Kim zatem jest GIG Worker, który jest tak poszukiwany przez organizacje? Jak lubi pracować? 
Z jakich udogodnień korzystać? Czy taki model pracy daje mu satysfakcję i spełnienie?

Oczywiście powyższe zestawienie cech jest du-
żym uogólnieniem, a bycie GIG Workerem nie jest 
zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. I chociaż 
to właśnie oni stanowią większą część GIGerów  
(53 proc.), to kobiety także decydują się na ten mo-
del zawodowej aktywności (46 proc.)179. Co ważne, 
panie decydują się na bycie GIG Workerami nie tylko 
ze względu na chęć pracy dla zróżnicowanych klien-
tów, ale również na możliwość godzenia aktywno-
ści zawodowej z pozostałymi rolami społecznymi  
(np. macierzyństwem, opieką nad rodzicami )180. 

Patrząc na wiek GIG Workerów, można odnieść 
wrażenie, że w tym modelu współpracy nie ma 
miejsca chociażby dla Silversów. Jednak to nie-
prawda! Wprawdzie 63 proc. GIGerów jest w wieku  
25-44 lata, to 11 proc. tej grupy stanowią pracow-
nicy 55+.181 Obecność Silversów wśród GIG Workerów 
potwierdza to, że pracownicy z wieloletnim stażem 
i dorobkiem zawodowym są otwarci na możliwości, 
jakie niosą ze sobą nowe technologie i rozwiązania 
cyfrowe. 

33%

22%

30%
18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata

45-54 lata 55-64 lata >65 lat

8%

4%

3%

foto Andrea Dibitanto 

Ile lat ma GIG Worker?182
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To, na co chciałabym zwrócić uwagę w kontek-
ście wieku to fakt, że wśród najmniej licznej grupy 
GIGerów znaleźli się nie tylko pracownicy 65+, ale 
również… bardzo młode osoby (18-24 lata). Biorąc 
pod uwagę, że dla najmłodszego pokolenia pracow-
ników cyfrowy świat i technologie to codzienność, 
tak niski procentowy udział w rynku GIG świadczy  
o tym, że aby być GIG Workerem, trzeba posiadać nie  
tylko specjalizacje, ale również zawodowe doświad-
czenia. Myślę, że decyzja o byciu GIG Workerem  
w większości przypadków jest świadomym  
krokiem, a do jej podjęcia konieczna jest wysoka 
świadomość dotycząca zarówno własnej wartości 
zawodowej, jak też oczekiwań wobec przyszłych 
kontrahentów oraz projektów. 

Jak widać, GIGerów jest więcej wśród mieszkańców 
wsi niż chociażby wśród mieszkańców najmniej-
szych miast. To kolejny dowód na to, że pracowni-
cy z terenów wiejskich mogą śmiało konkurować 
ze specjalistami z miast. Po drugie, powyższe dane 

Najliczniejsza grupa GIG Workerów mieszka w mia-
stach do 100 tys. osób. Nie oznacza to jednak, że 
osoby z niewielkich miejscowości czy wsi nie są 
w stanie zaoferować wysoko wyspecjalizowanych 
usług. Być może wielkość miasta, w jakim mieszka 
GIG Worker, w jakimś stopniu przekłada się na jego 
pewność siebie. Z drugiej strony sądzę, że żyjemy 
już w na tyle ucyfrowionych czasach, gdzie wieś 
bez dostępu do Internetu i z mieszkańcami o niskim 
poziomie wykształcenia jest jedynie krzywdzącym 
stereotypem. 

wskazują, że praca zdalna daje szansę na zawodo-
wą aktywność szerokiej grupie osób, które nie mają 
takich perspektyw w swoim najbliższym otoczeniu 
w kontekście pracy stacjonarnej. 

Miasto pow. 500 tys. 
mieszkańców

Miasto od 100 tys. do 
500 tyś. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 
100 tyś. mieszkańców

Miasto do 50 tys. 
mieszkańców

Wieś

14%

9%23%

16%

38%

Gdzie  mieszka GIG Worker183?
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Ze względu na ścisłe powiązanie pracy zdalnej 
ze światem technologii, GIG Workerzy to przede 
wszystkim przedstawiciele branż związanych z cy-
frową rzeczywistością. Jednak z biegiem lat oraz 

nabywaniem życiowych doświadczeń zarówno 
przez GIGerów, jak też same organizacje, wysoko 
wyspecjalizowani eksperci pracujący zdalnie poja-
wiają się w innych gałęziach gospodarki. 

Zarządzanie
 i konsulting

Budownictwo

Reklama i marketing, 
tworzenie tekstów

Handel

Informatyka

Nieruchomości

Ubezpieczenia

Rekrutacja 
i zatrudnianie

Finanse 
i rachunkowość

Transport

12%

11%

12% 11%

4%4% 4%

4% 3%

6%

W jakiej branży pracuje GIG Worker?
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GIG economy w pracy 
fizycznej?
GIGer kojarzy się przede wszystkim z pracownikiem, 
który świadczy swoje usługi zdalnie. Jednak idea GIG 
economy nie wyklucza wcale wyspecjalizowanych 
pracowników fizycznych. Ba, rzeczywistość pokazu-
je nam wręcz, że część profesji – jak chociażby usłu-
gi naprawcze (tzw. złote rączki), usługi kosmetycz-
ne czy edukacyjne – również mogą być świadczone  
z podobnym modelu. Rosnąca liczba portali pośred-
niczących między potencjalnymi klientami a specja-
listami w swoim fachu potwierdza (np. fixly.pl, buki.
org.pl czy giger.com) potwierdza, że GIG economy  
to model pracy odpowiedni dla wielu branż. 

GIG Workerzy to specjaliści prowadzący najczęściej 
jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Zda-
niem 63 proc. jest ona lepsza niż tradycyjny etat. Po-
wodem zastąpienia JDG tradycyjnej umowy o pracę 
jest przede wszystkim większa elastyczność zarówno 
czasu, jak też miejsca pracy (wg 53 proc. badanych184). 
Szczegółowe wyniki badania, dotyczące rodzajów  
i liczby obsługiwanych klientów, jak też miejsca reali-
zowania usług również to potwierdzają. 

Otóż GIG Workerzy nie pracują wyłącznie zdalnie  
(34 proc.), ale również hybrydowo (47 proc.), jak też 
stacjonarnie w biurze (12 proc.) lub w inny sposób  
(7 proc.). GIGer obsługuje najczęściej od 2 do 3 klien-
tów (33 proc.) oraz ponad 5 klientów (29 proc.). 1/5 zaś 
pracuje tylko dla jednego kontrahenta. Wśród obsłu-
giwanych klientów przodują firmy krajowe (59 proc.), 
jednak niemal 40 proc. GIGerów obsługuje zarówno 
krajowych, jak też zagranicznych kontrahentów185. 

Bycie GIGerem to przede wszystkim większa nieza-
leżność oraz elastyczność miejsca i czasu pracy – 
potwierdza to 66 proc. badanych. Kolejne zalety to 
wysokość zarobków (40 proc.) czy możliwość samo 
decydowania (41 proc.). Dla mnie – jako mentora roz-
woju talentów i drogi zawodowej – są najistotniejsze 
kolejne zalety bycia GIG Workerem: różnorodne do-
świadczenia zawodowe (33 proc.) oraz możliwość 
pracy przy kilku projektach jednocześnie (40 proc.)186. 
Podsumowując: decyzja o przejściu na GIG economy 
to coraz częściej świadome dążenie do elastyczności 
i rozwoju, aniżeli jedynie przymus dotychczasowego 
pracodawcy czy względy wyłącznie finansowe. 

Wysoki poziom zadowolenia Gig Workerów ze swojej 
sytuacji nie oznacza wcale, że ci nie muszą mierzyć 
się z wyzwaniami. Do największych zaliczają się: brak 
stabilności finansowej (43 proc.), administracja i ob-
sługa księgowa prowadzonej działalności (36 proc.) 
oraz brak benefitów ze strony kontrahentów. W tej 
ostatniej kategorii GIGerzy oczekiwaliby najczęściej: 
opieki zdrowotnej, sprzętu do pracy czy Kart Mul-
tisport lub podobnych. Co ciekawe, 35 proc. GIGerów 
z chęcią przyjęłoby również od kontrahenta ofertę 
miejsca do pracy187. Najprawdopodobniej wynika to 
z potrzeby dostępu do wyspecjalizowanego sprzętu 
w siedzibie firmy. Chociaż z drugiej strony potrzeba 
fizycznej współpracy z pracownikami klienta również 
może mieć pośredni wpływ na ten aspekt. 

Bycie GIG Workerem ma swoje wady i zalety. Myślę 
jednak, że w ogólnym rozrachunku tego modelu za-
wodowej aktywności, korzyści znacznie przewyższają 
potencjalne niedogodności. Sama perspektywa peł-
nej autonomii w wyborze klientów i projektów, wizja 
współpracy na arenie międzynarodowej z poziomu 
własnego biurka oraz komputera czy pełna swoboda 
dotycząca rozwoju zawodowego i osobistego są wy-
starczającymi powodami, aby zainteresować się GIG 
economy.  

Czy GIG Worker to pracownik przyszłości? Biorąc 
pod uwagę, że za niecałe 30 lat wielkość populacji w 
Polsce zmniejszy się o 4 mln osób, a już dziś 36 proc. 
firm ma problem ze znalezieniem pracowników, to 
myślę, że wyspecjalizowani eksperci świadczący usłu-
gi – bez względu na to czy zdalnie czy stacjonarnie –  
na wysokim poziomie będą nie tylko w cenie, ale staną 
się silną odnogą zasobów pracowniczych i know- how 
w naszej firmie.  
Już dwa lata temu przewidywałam, że konstrukcja 
obecnych organizacji ulegnie zmianie.
W organizacjach na umowę o pracę zatrudnieni będą 
jedynie eksperci do koordynowania i zarzadzania pra-
cą zewnętrznych ekspertów. Oczywiście będzie się to 
wiązało ze zmianą nie tylko struktury, ale i zasad oraz 
procedur pracowniczych. Niemniej jednak pozwoli to 
organizacjom dotrzeć do wysokiej klasy wiedzy w re-
latywnie niskich kosztach. Pozwoli to na szybką i dy-
namiczną zmianę, dopasowywanie się do rynku kon-
sumentów, a także do szybkiej optymalizacji kosztów 
w sytuacjach kryzysowych.
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GIG 
praca, zadanie, zlecenie, projekt, zazwyczaj ograniczona czasowo. Może być  
wykonywana jednocześnie dla więcej niż jednego klienta.

GIG ekonomia
nowoczesny rynek pracy charakteryzujący się elastycznymi formami zatrudnie-
nia, często oparty na wielu osobno płatnych zleceniach lub projektach. Przeci-
wieństwo tradycyjnej formy zatrudnienia jaką jest umowa o pracę z jednym pra-
codawcą.

GIGer
inaczej niezależny talent, elastyczny współpracownik, ekspert, freelancer. Najczę-
ściej prowadzi własną firmę lub współpracuje na podstawie innych elastycznych 
form zatrudnienia, np. wysoko wykwalifikowani specjaliści (np. IT), profesjonaliści 
(np. konsultanci, lekarze, prawnicy, psychologowie, księgowi) a także działający  
w sektorze transportowym (np. kierowcy) i dystrybucji (np. kurierzy).

Źródło: Przyszłe modele współpracy - https://www.giglike.com/giger/ 
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Psycholog (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL, Akademia Leona 
Koźmińskiego, Uniwersytet SWPS), ekspert w obszarze psychologii biznesu, 
autor i współautor kilkunastu książek, w tym „Optimum. Idea cyberpsychologii 
pozytywnej” (Wydawnictwo Naukowe PWN) wyróżnionej nagrodą „POZYTYW’22” 
Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Mózg nie ma mózgu. Nic nie wskazuje na to, że za-
rządza nim jakiś homunkulus, który zmyślnie steruje 
neuronami. A miałby co robić, ponieważ 100 miliardów 
komórek nerwowych i ponad 100 bilionów powiązań 
neuronalnych (synaps) daje pulę jednostek będącą ty-
siąc krotnością liczby gwiazd w Drodze Mlecznej.

Dzięki badaniom neuropsychologicznym znamy lo-
kalizację mózgową wielu funkcji umysłowych. Ale 
jak to jest, że rozmawiając z drugim człowiekiem 
jednocześnie go widzimy, słyszymy, odbieramy 
sygnały z ciała, wspominamy lub tworzymy nowe  
projekty? Jest to nierozwiązany jeszcze problem 
scalania. Dotychczasowe hipotezy wyjaśniające to 
zjawisko (np. synchronizacja częstotliwości drgań 
neuronów) nie doczekały się pozytywnej weryfi-
kacji. Mózg nie czekając na nasze domysły, wciąż 
działa włączając na potrzeby poznania i działania 
inne jednostki. 

Rozproszony system poznawczy, a więc wykonują-
cy pracę mentalną niezbędną do przystosowania, 
może składać się w zasadzie z dowolnego typu  
jednostek. Gdy łączą się ze sobą jednostki obdarzo-
ne umysłem naturalogromnego potencjału, jaki ten 
proces ze sobą niesie. 

Rozproszony system poznawczy, a więc wykonują-
cy pracę mentalną niezbędną do przystosowania, 
może składać się w zasadzie z dowolnego typu  
jednostek. Gdy łączą się ze sobą jednostki ob-
darzone umysłem naturalnym (np. ludzie) oraz 
sztucznym (np. artefakty napędzane sztuczną 
inteligencją), mamy do czynienia z systemem  
hybrydowym. W systemie rozproszonym nie ma 
centrum, a mimo to może on sprawnie funkcjono-
wać. Podręczną metaforą podkreślającą rozmycie 
jednostki centralnej są wspomniany już mózg i Internet. 

dr Paweł Fortuna  
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Sieć komputerowa powstała na zapotrzebowanie 
wojska, które wymagało systemu, którego nie da się 
w całości zniszczyć. Po ataku na World Trade Cen-
ter w 2001 roku zamilkły telefony komórkowe, po-
jawiły się problemy z dostawą energii elektrycznej, 
gazu i wody, ale Internet działał. Dzięki rozprosze-
niu składowych systemu otrzymywany komunikat 
jest składany z oddzielnie adresowanych kawałków 
„wędrujących” wcześniej nie planowanymi, różnymi 
szlakami. 

Aktualnie kognitywiści i psycholodzy rozwijają rów-
nież ideę systemu rozszerzonego wskazując, że 
ludzkie poznanie wykraczania poza obręb czaszki 
w stronę nieneuronalnych części ciała oraz elemen-
tów otoczenia. Mózg w takim układzie stanowi jed-
nostkę centralną. W przypadku systemu, o którym 
mowa, podmiot jest znany, co wiąże się również  
z określeniem jego odpowiedzialności moralnej. 
Tak jest w przypadku architekta dokonującego 
przekształceń na stole kreślarskim, matematyka 
wyprowadzającego dowód twierdzenia na tablicy,  
a także arcymistrza szachowego w trakcie słynne-
go turnieju w León, podejmującego decyzję o ko-
lejnym ruchu po analizie sugestii komputera, który 
ma do dyspozycji. W wymienionych przypadkach 
podmiot włącza do pracy poznawczej środowisko, 
choć dyskusyjną kwestią jest czy jego elementy 
można uznać za ontologicznie konstytutywne dla 
poznania, czy też są raczej narzędziami lub „wkła-
dem” do procesów wewnątrzczaszkowych.

Refleksje naukowców głowiących się nad systema-
mi rozproszonymi i rozszerzonymi są inspirujące 
dla praktyków poszukujących odpowiedzi na pyta-
nie: co sprawia, że jednostki (np. ludzie i technolo-
giczne artefakty) stają się częścią jednego syste-
mu? Istotne jest pozostawianie w sieci powiązań  
i właściwa reakcja na stymulację. Badania dotyczą-
ce wielotysięcznych zbiorowisk szpaków wykazały, 
że w ich stadzie nie ma lidera. Ptaki tworzą w locie 
chamary o zjawiskowo zmieniających się kształ-
tach dzięki przestrzeganiu dwóch zasad: skręcaj 
w stronę, w którą leci siedem najbliższych pobra-
tymców, oraz szukaj miejsca, w którym jasne niebo 
będzie w jak najwyższym stopniu zasłonięte przez 
ich ciemne sylwetki. Wiemy o tym dzięki udanym 
symulacjom przeprowadzonym na Uniwersytecie 

Warwick. Podobnie w sprawnie funkcjonujących, 
ludzkich zespołach rozproszonych dostrzega się 
nie tylko wysoką specjalizację pracowników (po-
dobnie do neuronów), jak i wrażliwość na sygnały 
płynące z otoczenia (szpaki). Widzimy to również 
w zespołach teatru improwizowanego, wśród mu-
zyków jazzowych, w zespołach naukowców skon-
centrowanych na badaniu jakiegoś zjawiska, czy 
też kooperantów realizujących projekty biznesowe.

Integracja jednostek w systemie sprawia, że 
mimo rozproszenia są zespolone. Niebagatelną 
rolę odgrywa lider, który, w obszarze biznesu, dba 
o urzeczywistnianie siły tkwiącej w założeniach 
kultury organizacyjnej. Rolę „interpersonalnego 
kleju” pełnią wszystkie powiązane z nią elemen-
ty, które wzmacniają wspólnotowość: nadrzędna 
misja, wartość i sens pracy, satysfakcja płynąca 
z osobistych kontaktów, wspólne analizowanie 
porażek i świętowanie sukcesów, a nawet mity 
będące psycho-kulturową podstawą organizacji. 
Dodatkowo, ze względu na proces „miękkiej cybor-
gizacji”, któremu ulegamy działając poprzez urzą-
dzenia elektroniczne, istotne jest przeciwdziałanie 
dehumanizacji. Człowiek sprowadzony do awata-
ra w sposób automatyczny może być traktowany 
przedmiotowo, a to sprzyja bardziej schematycznej  
komunikacji i wyzwala zachowania opresyjne. 
Stąd już jeden krok do pojawienia się niedomó-
wień oraz żalu, który nakręca spiralę odwetu.  

Z doświadczenia wiemy, że jedynie wspólne, bez-
pośrednie kontakty są w stanie zatamować tego 
typu negatywne strumienie. Chodzi o spotkania,  
w trakcie których na nowo odkrywa się we współ-
pracowniku człowieka wrażliwego, doświadcza-
jącego całego wachlarza emocji i potrzebującego 
zrozumienia. Łatwiej również wtedy o rozpalenie 
ognia motywacji. Jest on podstawą osobistego 
uskrzydlenia, a jak wynika z badań nad grupowym 
flow, jest to niezbędny składnik twórczego współ-
brzmienia i współpracy osób, które, mimo, że dzia-
łają osobno, to jednak tworzą jedyny w swoim ro-
dzaju system. Neurony przekazują sygnał zgodnie 
z zasadą „wszystko albo nic” i tylko dzięki temu 
zaangażowaniu możemy czytać ten tekst, a teraz 
pomyśleć sobie o jego treści…
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TEMAT ODRĘBNY: 
RYNEK PRACY 
W OBLICZU WOJNY
Wydarzeniem, które aktualnie ma bezpośrednie 
przełożenie na sytuację społeczno-gospodarczą 
oraz które będzie wpływało na przyszłość rynku pra-
cy, jest bez wątpienia konflikt na Ukrainie. 24 lutego 
2024 r. Rosja nie tylko wtargnęła na teren Ukrainy, 
ale wdarła się również w ogólnoświatową gospo-
darkę. Każdy dzień konfliktu to mocny odcisk na lo-
sach całego świata. 

Myślę, że nie trzeba wyjaśniać, jaką wielką niepew-
ność – szczególnie wśród Polaków – zasiały wyda-
rzenia u naszych wschodnich sąsiadów. Nie otrzą-
snęliśmy się jeszcze z pandemicznych obostrzeń 
oraz strat związanych z lockdownem, a sąsiadujące 
z nami państwo znalazło się pod ostrzałem wroga, 
a Ukraińcy na masową skalę zaczęli uciekać przed 
okrucieństwem wojny do naszego kraju. My, Polacy, 
zdaliśmy celująco egzamin z wyzwania, przed ja-
kim stanęliśmy: bezinteresownej pomocy dla tych, 
którzy szukali w naszym kraju schronienia. Co wię-
cej, chociaż największa fala pomocy już przygasła, 
cały czas wspieramy zarówno uchodźców miesz-
kających w Polsce, jak też Ukraińców walczących  
w swojej ojczyźnie. 

Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zainte-
resowała się wydźwiękiem tych trudnych doświad-
czeń na nasz rodzimy rynek pracy. Tym bardziej, że 
od 24 lutego do 12 lipca 2022 r. do Polski wjechało 
4,71 mln obywateli Ukrainy188. Oczywiście w ciągu 
tych niespełna sześciu miesięcy część przybyłych 
zdecydowała się na wyjazd do innego państwa lub 
powrót do swojej ojczyzny. Jednak znaczna cześć 
tej grupy postanowiła zorganizować sobie życie na 
nowo właśnie w Polsce. Ukraińcy nie tylko zamiesz-
kali wśród nas, ale chcą i mogą również legalnie pra-
cować, aby móc utrzymać najbliższych. Czy polski 
rynek pracy jest na tyle silny, aby zapewnić pracę 
zarówno dla rodaków, jak też przybyłych z Ukrainy? 

Aby móc względnie obiektywnie ocenić wpływ na-
pływu uchodźców na nasz krajowy rynek pracy, 
warto przeanalizować poziom zatrudnienia naszych 
wschodnich sąsiadów w Polsce jeszcze przed wy-
buchem wojny. Aż 1/3 firm zatrudniała pracowni-
ków z Ukrainy – jedno ze źródeł wskazuje na poziom 
31 proc. przedsiębiorstw189, inne na 34 proc. firm190. 
Nasi wschodni sąsiedzi byli zatrudniani przez pol-
skich przedsiębiorców przede wszystkim na stano-
wiskach niższego szczebla (34 proc.191). Oczywiście 
Ukraińcy pracowali również na stanowiskach wy-
kwalifikowanej kadry średniego i wyższego szcze-
bla, jednak na stosunkowo niskim poziomie – odpo-
wiednio 10 proc. i 7 proc192.  

Co zmieniła wojna? Przede wszystkim część Ukra-
ińców zatrudnionych w Polsce postanowiła wrócić 
do kraju, aby walczyć o jego wolność. Aż 31 proc. 
firm doświadczyło odpływu pracowników z tego 
powodu, a w przypadku 2 proc. z pracy zrezygno-
wała ponad połowa zatrudnionych pracowników  
z Ukrainy. Odpływ Ukraińców z polskiego rynku pracy 
w związku z wojną jest powodem do niepokoju dla  
10 proc. polskich firm, gdzie w przypadku organi-
zacji zatrudniających powyżej 250 pracowników 
wskaźnik ten wzrasta nawet do poziomu 21 proc193. 

Jak wskazują badania, polscy pracodawcy mają 
neutralny (37 proc.) oraz pozytywny (39 proc.) sto-
sunek do pracowników z Ukrainy. Dostrzegają też 
ich pozytywne cechy. Oczywiście nie wszyscy za-
trudniający podchodzą do pracowników tej narodo-
wości z takim optymizmem, jednak tylko 12 proc. 
ma negatywny stosunek, a 7 proc. niczego w nich 
nie ceni194. 
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Ukraińscy pracownicy są również w Polsce doce-
niani finansowo. 49 proc. z nich zarabia średnio  
3-5 tyś. zł netto miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że 
minimalna pensja na Ukrainie to ok. 910 zł netto, to 
ww. zarobki są na naprawdę dobrym poziomie196.  
Z drugiej jednak strony Ukraińcy pracujący w Pol-
sce zarobione pieniądze również wydają w Polsce. 
A jeśli nawet zdecydują się je przesłać do bliskich, 
którzy zostali w Ukrainie, to z powodu wojny ceny 
produktów pierwszej potrzeby w okupowanym kra-
ju drastycznie wzrosły. Zatem wysokość zarobków 
przestaje być głównym czynnikiem zachęcającym 
do pracy w naszym kraju.

Czy atak Rosji na Ukrainę realnie przełożyć się  
na większe otwarcie polskich pracodawców na 
ukraińskich pracowników? Wprawdzie w związku  
z wybuchem wojny pracowników tej narodowo-
ści zatrudniło lub planuje zatrudnić 38 proc. firm,  
jednak z drugiej strony większość – 62 proc. – nie 
zatrudnia i nie ma takiego zamiaru197. Polacy też nie 
obawiają się, że pracownicy ze Wschodu zabiorą 
im pracę – 80 proc. jest tego pewnym198. Mogłoby 
się wydawać, że nowelizacja prawa w zakresie le-
galnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy może 
znacznie zwiększyć zainteresowanie polskich pra-
codawców zatrudnieniem Ukraińców, to 49 proc. 
firm przyznaje, że zmiana prawa ich do tego nie  
nakłoni199.

Co  cenią polskie firmy 
w pracownikach z Ukrainy195?
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Co o pracy w Polsce myślą sami Ukraińcy? Jak 
wskazują badania, przed wojną pracownicy tej na-
rodowości byli pracownikami tymczasowymi w Pol-
sce. 80 proc. z nich przyjeżdżała do Polski na nie 
dłużej niż pół roku. Nie zapominajmy, że dotąd mie-
liśmy do czynienia jedynie z migracją zarobkową. 
I chociaż Ukraińcy pozytywnie oceniają zarówno 
polskich pracodawców, jak też pracowników (odpo-
wiednio 60,3 proc. i 57,8 proc.), to niespełna co piąty 
z nich planuje przeprowadzkę na stałe w ciągu naj-
bliższych lat. Ponad 73 proc. nie ma takiego zamia-
ru200. Co ciekawe, Polska jest krajem do pracy pierw-
szego wyboru przez Ukraińców przede wszystkim 
ze względu na bliskość geograficzną i kulturową 
oraz niższą barierę językową. Mimo to, aż 37 proc. 
Ukraińców wolałaby pracować w Niemczech niż  
w Polsce (26 proc.201).

Nie zapominajmy, że emigracja po 24 lutym 2022 r. 
nie jest własnym wyborem przybyłych z Ukrainy.  
17 proc. osób, które przyjechały do Polski w tym 
czasie przyznaje, że nie miało wyboru. Ukraińcy 
wybierają nasz kraj przede wszystkim ze względu 
na bliskość kulturową (36 proc.) oraz posiadanie 
tutaj przyjaciół/znajomych (27 proc.) czy rodziny  
(24 proc.)205. 

Czy Ukraińcy zabierają Polakom pracę? Od 15 
marca do pierwszych dni lipca br. w Polsce zatrud-
niono wprawdzie 270 tyś. obywateli Ukrainy, w tym  
72 proc. tej grupy stanowią kobiety206. Osoby ucie-
kające przed wojną szukają pracy w różnych bran-
żach i zawodach. Jak wskazuje MPiPS obywatele 

Aktualny konflikt na Ukrainie przekłada się oczy-
wiście na zainteresowanie Ukraińców wyjazdem  
z własnego kraju. Ponad 45 proc. przyznaje, że my-
śli o tym coraz częściej, a celem jest głównie Pol-
ska – zarówno na pobyt stały (27 proc.), jak też 
czasowy (36 proc.). Inne kraje oczywiście również 
są w punkcie zainteresowań, ale na sporo mniejszą 
skalę – pobyt stały (12 proc.), czasowy (14 proc.).  
Z drugiej strony niemal 51 proc. Ukraińców nie bie-
rze pod uwagę wyjazdu z kraju w obecnej sytuacji202.  

Osoby, które już przybyły do Polski z Ukrainy,  
w większości chcą wracać do własnego kraju za 
jakiś czas (58 proc.). 30 proc. Ukraińców chce po-
zostać w Polsce na dłużej, 12 proc. zamierza wyje-
chać do innego kraju203. 

Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemy-
słowym, transporcie, gospodarce magazynowej, rol-
nictwie, budownictwie, działalności restauratorskiej 
i hotelarskiej. Osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
znalazły również zatrudnienie w szeroko pojętej 
opiece medycznej207. Należy też pamiętać, że część 
Ukraińców przybyłych do Polski nie będzie poszu-
kiwać nowego zatrudnienia. Nie będzie to wynika-
ło z roszczeniowej postawy, lecz z faktu, że wiele 
osób – mimo emigracji – nadal pracuje zdalnie dla 
swoich dotychczasowych pracodawców w Ukrainy. 
Cyfryzacja i automatyzacja to trendy, które dotyczą 
całego świata i nie kończą się na wschodniej grani-
cy Unii Europejskiej.

na stałe na co najmniej rok 
po zakończeniu wojny

na co najmniej kilka 
lat po zakończeniu wojny

17%7% 6%

Jak  długo zamierza Pan/Pani zostać w Polsce204?
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z własnych środków
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NIE,
zamierzam ubiegać się 

o status uchodźcy

Z drugiej strony, analizując poziom wykształce-
nia osób przybyłych z Ukrainy, jak też ich kompe-
tencje, warto otworzyć się na zatrudnienie osób  
ze Wschodu. Konflikt u naszych wschodnich sąsia-
dów pozwoli nam przełamać stereotyp pracownika 
z Ukrainy jako osoby o niskim poziomie wykształ-
cenia gotowego pracować za najniższą stawkę. Na-
ród ukraiński jest wykształcony i posiada w swym 
gronie specjalistów z wielu dziedzin. 53 proc. osób 

przybyłych do Polski posiada wykształcenie wyż-
sze, 22 proc. – zawodowe. Znajomość kilku języków 
obcych pozwala również na przełamanie bariery 
komunikacyjnej: język rosyjski zna 90 proc. Ukra-
ińców zamieszkałych w Polsce, język angielski –  
55 proc., a język polski – 26 proc. Co ciekawe,  
18 proc. przybyłych do Polski ma już doświadczenie 
w pracy w naszym kraju209. 

6%

Czy planuje Pan/Pani pracować w Polsce208?
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Otwarcie polskiego rynku pracy na ukraińskich pra-
cowników warto potraktować jako cenne doświad-
czenie dla wielu stron. Uciekający przed wojną 
przekonają się, że pomoc przekracza wszelkie ba-
riery – te stereotypowe również. Pracodawcy mają 
szanse na uzupełnienie luk kadrowych wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami zza wschodniej 
granicy. Polscy pracownicy zaś – okazując otwar-
tość na współpracowników z Ukrainy i traktując ich 
na równi z krajowymi współpracownikami – mają 

okazję do wymiany zawodowych i branżowych do-
świadczeń. Wsparcie Ukraińców w zakresie zatrud-
nienia to również dowód społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, która jest jednym z elementów jakże 
niezwykle ważnego dla współczesnych korporacji 
ESG. Mam  jednak nadzieję, że sytuacja za naszą 
wschodnią granicą unormuje się jak najszybciej,  
a ukraińscy pracownicy będą mogli wybierać  
zatrudnienie w Polsce z własnej woli a nie przymusu. 

Jaki  zawód wykonywał/wykonywała 
Pan/Pani dotąd w Ukrainie210?

Wysoko 
wykwalifikowani 
specjaliści

Pracownicy 
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Przedsiębiorcy

17%
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5%
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14%
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Dyrektor marketingu w międzynarodowej firmie IT i co-founder globalnej 
platformy z ofertami pracy zdalnej Smooth Remote (smoothremote.com), 
ponad dziesięcioletnie doświadczenie w marketingu, a od sześciu lat pełna 
koncentracja na współtworzeniu procesów w pełni zdalnych i hybrydowych 
w organizacjach.

Agnieszka Molęda-Orella

Praca zdalna okazała się dla wielu ludzi ratunkiem w 
czasach kryzysu. Jeszcze nigdy wcześniej nie mogli-
śmy się o tym przekonać na taką skalę w tak krótkim 
czasie. 

Z jednej strony wybuch pandemii spowodował, że 
wiele firm, którym koncept pracy zdalnej był zupeł-
nie obcy (a wielu wydawał się wręcz niemożliwy) 
okazał się wybawieniem – pracownicy nie mogli 
przychodzić do biura, ale to nie oznaczało, że nie 
byli w stanie pracować. Organizacje zaczęły prze-
chodzić na narzędzia zdalne, które istniały na ryn-
ku już przed pandemią, a w trakcie jej trwania po-
wstało wiele nowych. Firmy zaczęły organizować 
procesy zdalne i okazało się, że nie tylko świetnie 
funkcjonują w nowym modelu, ale wielu pracowni-
ków już nie chce wracać do starego układu pięciu 
dni w tygodniu w biurze. Praca zdalna okazała się 
produktywna, a w wielu przypadkach wręcz produk-
tywniejsza niż wykonywana w biurze. Potwierdzają 

to badania. Jedno z nich wykonane przez Standford 
na próbie 16000 pracowników wykonujących swoją 
pracę zdalnie ponad 9 miesięcy pokazuje, że praca 
z domu zwiększyła ich produktywność o 13 proc. 
Ludzie byli w stanie odbywać więcej wirtualnych 
spotkań w ciągu dnia niż tych w biurze, dzięki m.in. 
spokojniejszej atmosferze w miejscu pracy i jej 
wydłużonym czasie – przez skrócony czas przerw 
w ciągu dnia i mniejszą ilość dni chorobowych.  
W końcu z bólem gardła wciąż można popracować 
w kocu na kanapie, czyż nie? 

Drugim ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie, 
które pokazało nam, jak bardzo model ten spraw-
dza się w czasach kryzysu, był wybuch wojny na 
Ukrainie. Praca zdalna okazuje się alternatywą dla 
osób albo uciekających z terenów wojennych, gdzie 
część z nich pracuje nadal w swoich firmach zdal-
nie, albo dla tych poszukujących nowej pracy po 
opuszczeniu zagrożonych rejonów Ukrainy lub są-
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siednich krajów. Jako co-founder platformy z mię-
dzynarodowymi ofertami pracy zdalnej mogłam 
przekonać się o tym na własne oczy – od momen-
tu wybuchu wojny Ukraina jest w czołówce krajów,  
z których odwiedzają naszą stronę osoby poszuku-
jące ofert zdalnych, podczas gdy przed wybuchem 
wojny kraj ten nie był nawet w pierwszej dziesiąt-
ce! Myślę, że to mocno pokazuje zainteresowanie 
ofertami zdalnymi wśród osób dotkniętych wojną  
i tego, jak ludzie traktują możliwości jakie daje pra-
ca zdalna w dobie kryzysu. 

Nie mam wątpliwości, że praca zdalna już z nami 
zostanie. Rewolucja pracy przyszłości to nie tyl-
ko tymczasowy trend spowodowany pandemią,  
po którym ludzie wrócą do biur tak jak wcześniej. 
To permanentna zmiana, która zaszła w mentalno-
ści ludzi. Świetnie pokazało to zjawisko w Stanach 
Zjednoczonych z II połowy 2021 r., które określa się 
jako „Great Resignation”, gdzie ponad 20 milionów 
ludzi porzuciło swoją pracę. Złożyło się na to wie-
le czynników, jednak bez wątpienia przyczyniła się 

do tego pandemia, która stworzyła ludziom prze-
strzeń do przemyśleń na temat życia, pracy, kariery 
i balansu pomiędzy tymi obszarami. Okazało się,  
że pracując z domu i unikając wielogodzinnych do-
jazdów ludzie zyskali czas, który w końcu mogli wy-
korzystać na aktywności z rodziną, rozwój pasji czy 
sport. Nie chcieli godzić się już na kompromisy czy 
powrót do starych warunków. 

Ta sekwencja wydarzeń zakończyła dla firm na  
całym świecie pewien etap, w konsekwencji czego 
organizacje będą musiały przedefiniować wcze-
śniejsze procesy. Nawet firmy i liderzy, którzy dziś 
tego nie dostrzegają, będą musieli stawić czoła 
temu zjawisku i przygotować się na zmianę, ofe-
rując pracownikom większą elastyczność pracy,  
np. poprzez przejście na permanentny model hybry-
dowy. Bo jeśli oni tego nie zrobią, to zrobi to konku-
rencja, pozyskując najlepsze talenty na rynku. A ci, 
którzy mają w swoich zespołach najlepszych ludzi, 
wygrają. 



86

ŚWIADOMY ROZWÓJ 
TALENTÓW 
TARCZA PRZED NIEPEWNĄ PRZYSZŁOŚCIĄ.
Ostatnie lata mocno doświadczają osoby aktywne zawodowo. Efekty rewolucyjnych zmian  
w stylach zarządzania i modelach współpracy, społecznej izolacji oraz fali zwolnień w niektórych 
branżach w wyniku pandemii nadal są widoczne, a znów musimy zmierzyć się z kolejnym kryzy-
sem – konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą, a co za tym idzie z napływem pracowników 
z Ukrainy. Niepokój – ten dotyczący ogólnej sytuacji polityczno-gospodarczej, ale również pry-
watno-zawodowej – jest zrozumiały. Po raz kolejny musimy zmierzyć się z sytuacją, kiedy nasza 
przyszłość w dużej części nie zależy od nas. Pragnę Cię jednak uspokoić, zawsze to my podejmu-
jemy decyzji, a co za tym idzie działania.
 
Niestety nikt z nas nie ma tak dużego wpływu, aby nakłonić atakującego kraj wroga do pojed-
nania i pokoju. Nie jesteśmy też w stanie w stu procentach przewidzieć jak rzeczywiście ostat-
nie lata kryzysu oraz dzisiejsza rzeczywistość przełożą się na najbliższą przyszłość rynku pracy. 
Wiem jednak jedno: tym, co z pewnością możesz zrobić i co pomoże Ci przetrwać te wszystkie 
zmiany, jest dbanie o siebie.

Co przez to rozumiem?

Dbaj  o swój dobrostan, zadowolenie z tego co robisz.

Dbaj o swoją efektywność, bo poczucie skuteczności w pracy jest jednym 
z elementów budowy dobrostanu.

Miej nadzieję i wiarę, że pomimo błędów czy porażek, jutro będzie lepiej.

Niepowodzenia traktuj jako doświadczenie i za każdym razem zastanów się, 
co dobrego z tego wynosisz.

Rozwijaj się zarówno zawodowo jak i osobiście. Każda forma rozwoju jest cenniejsza 
dzisiaj niż złoto, bo to zostaje u Ciebie, a uwierz mi, nigdy nie wiadomo kiedy Ci się przyda.

Dbaj o to aby nieprzyjemni ludzie byli jak najdalej od Ciebie. Skoro Cię nie wspierają, 
szkoda Twojego czasu i energii, które dla nich poświęcasz. Jeśli chcesz odnosić sukcesy, 
skup się na sobie i tych, którzy są Ci bliscy oraz przyjaźni.

Zaprzyjaźnij się ze sobą. Ze swoim potencjałem i deficytem. Poznaj się. Dowiedz się gdzie 
są twoje mocne i słabe strony. Nie martw się tym co słabe, bo od tego masz wspaniałych  
ludzi wokół siebie. Ty skup się na potencjale i nim obdzielaj też innych.
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Uważam, że nie musisz się martwić o swoją zawodową przyszłość, jeśli będziesz ją kreował  
w zgodzie ze swoimi talentami i potencjałem. Pamiętaj, że natura jest bardzo mądra, a konkretną 
pulą talentów obdarzyła Cię w konkretnym celu. Jedyne, co musisz zrobić, to go odkryć i zrozu-
mieć. A nie będziesz w stanie tego zrobić bez wglądu w samego siebie.
 

Czy już wiesz co będzie Twoją tarczą na niepewną zawodową przyszłość?

Czy umiesz już ją wykorzystać?

Czego więcej potrzebujesz, aby uwierzyć w to, że posiadasz unikalne talenty, których potrzebuje 

organizacja i świat?
 
Zostawiam Cię samego z tymi pytaniami. Jestem przekonana, że refleksja nad nimi pozwoli  
Ci odkryć ważna prawdę o sobie…
 
Życzę Ci, aby Twoje życie i praca miały sens. Jest to najcenniejsza wartość jaką możesz sobie 
ofiarować w tych niepewnych czasach.

Do miłego usłyszenia, zobaczenia, przeczytania.
 

Powodzenia!

Kasia Syrówka
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