
Podręcznik najlepszych 
praktyk  

Umiejętności zarządzania pracą zdalną 
dla profesjonalistów HR 



Podręcznik najlepszych praktyk do pracy zdalnej  
1. Wnioski płynące z pandemii Covid 19 w pracy zdalnej  

1.1 Work-life balance -co praca zdalna potrzebuje w tym obszarze? ………… .4  

1.2 Aspekty prawne pracy zdalnej ……………………………………………………….……....6 

1.3 Kwestie cyfrowe, które obszary powinny być    
uwzględnione?.....................................……………………………………………………..11 

1.4 Jak dbać o dobrostan pracowników 
?.....................................................................................................................13 

1.5 Praca przyszłości-jak mogłaby wyglądać  praca zdalna ?...........................15 

 

2. Przykłady najlepszych praktyk w pracy zdalnej 

2.1 Freshmail ………………………………………………………………………………..….......…...17 

2.2 Orange Polska……………………………………………………………………………….….…...19 

2.3  SoftwareMill…………………………………………………………………………………..….....21 

2.4  A1 Croatia…………………………………………………………………..……………….………..24 

2.5  Rentlio …………………………………………………………………………………………..….....25 

2.6  Atlantic Group …………………………………………………………………….………….…....27 

2.7  Slovenian bank ………………………………………………………………….………………….29 

2.8  Komunala ………………………………………………………………….………………………....31 

2.9  Vortal ……………………………………………………………………….……………………….....33 

2.10  Neotalent …………………………………………………………….…………………….……....35 

2.11  Flexible work @Hays Portugal …………………………….…………………..………....37 

2.12  Greek bank ………………………………………………….…………………………….……....39 

2.13  Greek mining company ……………………………………………………………………....40 

2.14  Onboarding 2.0 …………………….…………………………………………………………....41 

 

3. Rekomendowane narzędzia i rozwiaząnia do pracy zdalnej…..............................42 

Spis treści:  



3 
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Wprowadzenie: 

Jak możesz wesprzeć swoich 
pracowników?  

1.1 Work-life balance – co praca zdalna potrzebuje w 
tym obszarze? 

Problemy i potrzeby  pracy zdalnej  
 
Według Europejskiej Organizacji Pracy, gdy biuro staje się częścią domu, 
rozróżnienie między pracą a czasem wolnym może stać się mało 
klarowne.  Konieczne jest wdrożenie podstawowych zasad dla pracodawców 
dotyczących wspierania zdrowej równowagi między pracą a życiem 
prywatnym -pracowników post-COVID-19. 

 
 

Jednym z największych wyzwań związanych z pracą zdalną jest utrzymanie 
zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Work-life-
balance to optymalne zagospodarowanie czasu pracy i czasu prywatnego 
danej osoby w celu zapewnienia zdrowia i satysfakcji osobistej bez 
negatywnego wpływu na wydajność i sukces zawodowy. Work-life-balance 
jest koncepcją, która definiuje podział czasu pracowników pomiędzy 

obowiązki zawodowe i prywatne. 

Zapewnij pracownikowi odpowiedni sprzęt 
 
"Jeśli pracownik wykorzystuje swój prywatny komputer do pracy, może mieć trudności z 
zachowaniem równowagi pomiędzy aktywnością osobistą i zawodową (np. otrzymywanie 
powiadomień związanych z pracą poza godzinami pracy). Może to wpłynąć na zdolność do 
"wyciszenia się" i zrelaksowania. Aby uniknąć takich problemów, należy zapewnić wszystkim 
pracownikom laptopy i inne kluczowe elementy profesjonalnego sprzętu (np. słuchawki, mysz, 
klawiatura).  
W 2021 roku Królewskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (RSPH) stwierdziło, że 48% 
badanych pracowników, którzy pracowali z kanapy lub sypialni, miało problemy z układem 
mięśniowo-szkieletowym. Oprócz zapewnienia wymaganego sprzętu technicznego, zastanów 
się, czy możesz zapewnić inny sprzęt, który pomoże uniknąć tych problemów - na przykład 
podstawkę pod laptopa, aby utrzymać ekran na wysokości oczu, krzesło lub biurko. Pomoże to 
pracownikom zachować prawidłową postawę podczas pracy w domu, zmniejszając ryzyko 
wystąpienia urazów. 
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Jak możesz wesprzeć swoich 
pracowników ? 

Work-life balance wiedza i umiejętności: 

Według raportu REMOWA- istotne jest, aby zainteresowane osoby nabyły umiejętności 
umożliwiające im określenie granicy między czasem w pracy a czasem dla rodziny. Wymaga to 
ciągłego doskonalenia i rozwijania wybranego katalogu umiejętności: 
a) Zarządzania życiem osobistym i zawodowym, unikając zjawiska unplugging (umiejętność 
zarządzania czasem ) 
b) Umiejętności radzenia sobie ze zmianami i przeciwnościami losu (umiejętność 
adaptacji/elastyczności)  
c) Utrzymania lub zwiększenia produktywności oraz umiejętność unikania rozproszenia uwagi 
(Strategie wprowadzania pracowników na rynek) 
d) Zrozumienia stanu emocjonalnego pracowników i dostosowanie odpowiedniego podejścia 
(inteligencja emocjonalna/umiejętność utrzymania empatii) lub zwiększenie produktywności i 
umiejętności unikania rozproszenia uwagi 
e) Umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów na odległość lub 
samodzielnie - (Podejmowanie decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów) 
 

Zaoferuj pomoc w stworzeniu podziału na czas pracy i prywatny: 
 
Wiele osób pracujących w domu nie ma miejsca na wydzielone biuro w domu. Ten brak 
odrębnej przestrzeni do pracy może mieć realne skutki psychiczne. Spośród pracowników 
badanych na potrzeby raportu RSPH, 56% osób pracujących w domu miało trudności z 
wyłączeniem się po pracy. 
Aby pomóc w stworzeniu bardziej konkretnego podziału między pracą a domem, należy 
zachęcać pracowników do odkładania sprzętu służbowego (w miarę możliwości) po 
zakończeniu pracy. Stworzy to fizyczną i psychologiczną przestrzeń, która jest istotna, aby 
się odprężyć i przygotować do następnego dnia. W związku z tą kwestią można również 
zorganizować specjalne szkolenie na temat tworzenia zdrowego środowiska pracy w domu, 
aby pomóc pracownikom skutecznie przystosować się do pracy w erze post-COVID-19. 

Zaoferuj elastyczne godziny pracy: 
 
Elastyczny dzień pracy (z podstawowymi godzinami i swobodą wyboru godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy) może pomóc pracownikom w pogodzeniu obowiązków 
takich jak opieka nad dziećmi lub wizyty u lekarza. Takie podejście może również 
zwiększyć produktywność w firmach międzynarodowych, ponieważ pracownicy pracujący 
w różnych strefach czasowych mogą zaplanować pokrywające się godziny pracy bez 

konieczności pracy w nadgodzinach lub w nocy i ryzyka wypalenia. 
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Znajomość prawa: 

1.2 Prawne aspekty pracy zdalnej 

Rzeczywistość spowodowana panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 wymusiła na globalnym 
społeczeństwie dostosowanie się do coraz szybszych zmian w codziennym życiu. Zmiany te obejmują 
przejście na tryb pracy zdalnej, która z jednej strony pozwala na większą elastyczność i możliwość 
wykonywania obowiązków służbowych z domu, ale z drugiej strony staje się polem do nadużyć ze 
strony pracodawcy i zaciera granicę między życiem zawodowym a prywatnym.  
Efektem obaw i zagrożeń związanych z pracą zdalną jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21 
stycznia 2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)). 
Dokument ten jest pierwszą próbą uregulowania kwestii związanych z ochroną pracowników poprzez 
zapewnienie im "prawa do bycia offline" oraz ułatwienia "work-life balance" podczas pracy zdalnej. 
Podobne rozwiązania zostały już przyjęte w kilku krajach europejskich, m.in. we Francji, Hiszpanii, 
Włoszech i Portugalii. Również regulacje dotyczące kontaktowania się z pracownikiem poza 
godzinami jego pracy w coraz większej liczbie krajów będą prawdopodobnie sankcjonowane.     

Natomiast w Polsce wciąż nie pojawiły się regulacje zapewniające pracownikom "prawo do bycia 
offline". Szansą na zmianę w tym aspekcie może być zatem oddolna zmiana mentalności "stale 
dostępnego pracownika", w celu ochrony zdrowia psychicznego osób zatrudnionych pracujących w 
systemie "home office". 
Jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego prawo do bycia offline jest prawem 
podstawowym nierozerwalnie związanym z nowymi wzorcami pracy w nowej epoce cyfrowej. Należy 
je postrzegać jako ważny instrument polityki społecznej na poziomie UE, zapewniający ochronę praw 
wszystkich pracowników.  
 

Prawo do bycia offline w świetle prawa obowiązującego w poszczególnych krajach 
UE 
"Pomimo niewiążącego charakteru rezolucji Parlamentu Europejskiego z 21 stycznia 2021 r. 
zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), niektóre kraje 
członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły do swoich systemów prawnych rozwiązania prawne 
mające na celu poprawę sytuacji pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie, w świetle zmian, 
jakie w tym zakresie wprowadziła pandemia wirusa SARS-CoV-2. Poniżej przedstawiono 
najważniejsze aspekty regulacji tzw. prawa do bycia offline w poszczególnych ustawodawstwach 
krajowych. W Portugalii od 5 listopada 2021 r. pracodawca ponosi konsekwencje finansowe za 
kontaktowanie się z pracownikiem poza godzinami pracy, co w praktyce oznacza zakaz 
kontaktowania się z pracownikiem poza czasem, w którym wykonuje on obowiązki zawodowe, a 
także wysyłanie sms-ów i e-maili do pracowników poza godzinami ich pracy. Regulacje te zostały 
nazwane "prawem do odpoczynku", które zagwarantuje równowagę między pracą a życiem 
prywatnym. 
Firmy zatrudniające minimum 10 pracowników mogą zostać ukarane, jeśli w godzinach odpoczynku 
pracownika będą próbowały nawiązać z nim kontakt. Z drugiej strony wprowadzono inne korzystne 
rozwiązanie dla pracowników, którzy są rodzicami: będą oni mogli pracować w domu przez czas 
nieokreślony nawet bez wcześniejszego uzyskania zgody pracodawcy, aż do ukończenia przez 
dziecko 8 lat. 
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Prawo do bycia offline 

Francja 

Oprócz tej regulacji wprowadzono również obowiązek rekompensowania 
pracownikowi kosztów poniesionych przez niego w związku z koniecznością 
wykonywania pracy zdalnej. Należą do nich np. koszty rachunków za prąd i gaz. Jest 
to kolejne rozwiązanie uwzględniające sytuację pracowników w dobie pandemii, 
także pod względem finansowym. Zgodnie z nowym prawem pracownicy będą mieli 
również prawo do bezpośredniego kontaktu z przełożonym w celu zmniejszenia 
poczucia izolacji przynajmniej raz na 2 miesiące. Kolejnym punktem regulacji jest 
zakaz monitorowania pracowników wykonujących pracę w domu. Jedyną regulacją 
prawną, która nie została uchwalona w portugalskim parlamencie jest tzw. prawo do 
swobodnego wyłączenia sprzętu służbowego (komputerowego) powierzonego 
pracownikowi przez pracodawcę, jednak nie przekreśla to faktu, że Portugalia 
podjęła bardzo odważne i konkretne kroki w celu ochrony praw pracowników w 
dobie pracy "home office"."  
 
 

Co ciekawe, we Francji przepisy zapewniające pracownikom prawo do bycia offline weszły w życie 
już na długo przed rozpoczęciem pandemii od 1 stycznia 2017 roku. Od tego dnia bowiem 
pracodawcy są zobowiązani do ustalenia z pracownikami zasad korzystania z poczty służbowej oraz 
godzin i dni, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku sprawdzania poczty w skrzynce 
odbiorczej.  
 
W związku z tym pracownicy nie muszą w czasie wolnym od pracy ani odbierać telefonów, ani 
czytać maili związanych z pracą. Przyjęcie takiego rozwiązania uzasadniono we Francji zdrowiem 
psychicznym pracowników, którzy z powodu ciągłego stresu i wymogu stałej dyspozycyjności byli 
narażeni na wypalenie zawodowe i wyczerpanie psychiczne. W rzeczywistości koncepcja "prawa do 
odłączenia się" pojawiła się znacznie wcześniej, po orzeczeniu Sądu Najwyższego Francji, który w 
wyroku z 17 lutego 2004 r. orzekł, że nieodebranie przez pracownika telefonu służbowego poza 
godzinami pracy nie stanowi  przyczyny zwolnienia z pracy. 
 
,  

  



8 

Francja 

Hiszpania  

Obecnie prawo do odłączenia się (prawo do bycia offline) jest skodyfikowane w art. L2242-17 
francuskiego Kodeksu Pracy, ale nie zawiera on precyzyjnej definicji korzystania z tego prawa. 
Pracownikom pozostawiono swobodę wyboru rozwiązań, ale istnieje wymóg corocznych konsultacji 
stron stosunku pracy w celu określenia granic między czasem pracy a czasem prywatnym.  
Co prawda we francuskich przepisach nie ma konkretnych sankcji, bo te musi zawrzeć dana firma w 
umowie lub statucie, ale można je wyegzekwować w taki sposób, że m.in. pracownik może powołać 
się na naruszenie przez pracodawcę obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i tym samym domagać 
się od niego odszkodowania. Pracownik może też twierdzić, że wobec braku pracowniczych regulacji 
dotyczących prawa do "wyłączenia się"  roczny plan pracy jest nieważny i w tej sytuacji wszelkie 
nadgodziny - ponad 35 godzin przepracowanych w tygodniu powinny być dodatkowo płatne. 

Można stwierdzić, że Francja stała się niemal pionierem w gwarantowaniu pracownikom prawa do 
bycia offline, a dodatkowo należy podkreślić, że nie było to spowodowane pandemią, ale wcześniejszą 
troską o prawa pracowników wykonujących pracę zdalną. Poważne podejście do łamania przez 
pracodawców prawa wprowadzonego w 2017 roku podkreśla wyrok Sądu Kasacyjnego z 2018 roku, 
zgodnie z którym pracownik ma prawo do dodatkowej rekompensaty, gdy jest proszony o gotowość 
do odbierania telefonów związanych z pracą poza normalnymi godzinami pracy. Świadczy to o tym, że 
francuskie społeczeństwo i prawo są już dostosowane do zagwarantowania pracownikom prawa do 
bycia offline, którego nieprzestrzeganie jest regularnie sankcjonowane 

W Hiszpanii prawo do "bycia offline" jest traktowane jako gwarancja dla pracownika w ramach 
przepisów sferze prawa pracy. Prawo to zostało wprowadzone w ramach implementacji 
europejskich przepisów o ochronie danych osobowych jeszcze w 2018 roku, a więc podobnie jak 
we Francji, jeszcze w czasach "przed-pandemicznych".  
W przeciwieństwie do sąsiedniego kraju nie wprowadzono jednak limitu liczby pracowników by 
móc zastosować wobec niej prawo do bycia offline."Wspomniane prawo podlega postanowieniom 
układów zbiorowych pracy, a obowiązkiem jest zapewnienie równowagi między pracą a życiem 
prywatnym. Każdy pracodawca, po wysłuchaniu przedstawicieli występujacych w imieniu 
pracowników powinien  opracować politykę wewnętrzną, która określi sposoby realizacji prawa do 
bycia offline, odpowiednich szkoleń i podnoszenia świadomości.  
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Hiszpania 

Włochy  

  
 
 
 

 

 

 

 
 

Prawo do offline jest oczywiście zachowane również w przypadku całkowitej lub 
częściowej pracy zdalnej. Brak realizacji powyższej polityki jest sankcjonowany 
karą pieniężną za nieprzestrzeganie warunków pracy i obowiązków prawnych w 
wysokości do  
6 250 euro lub zgłoszeniem pracodawcy do Inspekcji Pracy przez pracownika, 
jeśli pomiędzy brakiem takiej polityki a ryzykiem psychospołecznym istnieje 
nierozerwalny związek. W drugiej sytuacji pracodawca może zostać ukarany za 
naruszenie praw pracownika, w takim przypadku pracownik może domagać się 
zapłaty za godziny spędzone poza obowiązkowym harmonogramem czas pracy. 
Jak zatem można wywnioskować z przedstawionych powyżej regulacji 
hiszpańskich, kraj ten zadbał również o zdrowie psychiczne pracowników i 
zapewnił im prawo do "odłączenia", którego naruszenie przez pracodawcę 
prowadzi do konkretnych sankcji." 
 

 
 
 
 
,  

We Włoszech, podobnie jak we Francji, prawo do „odłączenia się” obowiązuje od 
2017 r. na mocy ustawy nr 81/2017. Prawo to dotyczy jednak tylko pracowników 
zdalnych, tj. takich, z którymi pracodawca zawarł umowę przewidującą możliwość 
wykonywania pracy  z innej lokalizacji przy użyciu narzędzi technologicznych. Również 
poszczególne układy zbiorowe pracy przewidują prawo do odłączenia. Z uwagi na 
fakt, że prawo to dotyczy wyłącznie tzw. pracowników zdalnych, nie ma również 
limitu pracowników, którego przekroczenie nakładałoby na firmę obowiązek przyjęcia 
szczególnych rozwiązań prawnych przewidujących możliwość odłączenia. W 
odróżnieniu od innych krajów, w których wprowadzono przepisy gwarantujące 
pracownikom prawo do bycia offline, we Włoszech nie przewidziano żadnych sankcji 
za zaniechanie przez pracodawcę lub pracownika realizacji tego prawa. Nie ma też 
specjalnej ochrony dla pracownika nie odpowiadającego na wiadomości od 
pracodawcy poza godzinami pracy.  
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Włochy 

Podsumowanie 

Włoskie przedsiębiorstwa często regulują prawo do "rozłączenia" w umowie z 
pracownikiem zdalnym poprzez określenie okresu pracy, w którym musi on być 
dostępny. Inną możliwością jest obowiązek "rozłączenia się" po zakończeniu 
przewidzianych w umowie godzin pracy. Można jednak odnieść wrażenie, że w 
porównaniu z regulacjami przyjętymi w Portugalii, Francji i Hiszpanii włoskie 
przepisy nie chronią w wystarczającym stopniu pracowników przed zagrożeniami 
wynikającymi z niezachowania "równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym" i nie zapewniają w pełnym zakresie prawa do bycia offline. Niemniej 
jednak należy podkreślić, że włoskie przepisy i tak poszły o krok dalej w zakresie 
praw i regulacji dotyczących pracy zdalnej niż wiele innych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym między innymi Polska." 
 

Prawo do bycia offline to wciąż nowość w przepisach krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Pomimo pojawienia się ponad dwa lata temu: Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca 
zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline 2019/2181(INL), dalsze działania w tej 
kwestii nie zostały podjęte. Jednak sam dokument, który po raz pierwszy został tak obszernie 
poświęcony tematowi prawa do bycia offline dla pracowników wykonujących swoje obowiązki 
zdalnie, pobudził dyskusje na temat prawa do odłączenia się od sieci, konieczności zachowania 
"równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" oraz ochrony zdrowia psychicznego i 
fizycznego osób pracujących w systemie zdalnym. Na ten moment znanych jest już 5 krajów UE, 
w których obowiązują przepisy chroniące pracowników zdalnych przed nadużyciami ze strony 
pracodawców, a w kolejnych 2 krajach takie regulacje są przedmiotem dyskusji na szczeblach 
parlamentarnych." 
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1.3 Kwestie cyfrowe-które obszary są istotne ? 

Według raportu REMOWA "umiejętności cyfrowe to szereg zdolności, które umożliwiają osobom 
korzystanie z urządzeń cyfrowych, komunikacji cyfrowej, narzędzi współpracy i platform internetowych 
w celu dzielenia się i zarządzania informacją. Istnieją różne umiejętności cyfrowe, o różnych celach i 
różnej złożoności. Niektóre umiejętności cyfrowe pozwalają na kodowanie, inne umożliwiają 
pracownikom komunikację i pracę zespołową, a jeszcze inne prowadzenie działalności gospodarczej za 
pośrednictwem platform internetowych. W odniesieniu do pracy zdalnej, umiejętności cyfrowe 
pozwalają pracownikom na komunikację ze współpracownikami, udostępnianie dokumentów i 
informacji oraz utrzymywanie relacji interpersonalnych, choć w odmienny sposób." 

  

Pandemia COVID-19 wymaga rozwoju takich umiejętności, które pozwolą pracownikom poradzić 
sobie z dystansem społecznym i zmniejszyć mankamenty pracy zdalnej. Według wspomnianych 
źródeł, główne problemy związane z pracą zdalną dotyczą dostosowania się do nowych sposobów 
pracy za pomocą technologii cyfrowych, ustanowienia odpowiedniej komunikacji z pracownikami, 
zarządzania pracą zespołową, zmniejszenia izolacji społecznej i utrzymania zaufania, promowania 
dzielenia się wiedzą oraz dostosowania kwestii prawnych do tego nowego sposobu pracy.  
Praca zdalna jest obecnie taką formułą, którą wiele osób chciałoby zgłębić. Więc jeśli myślisz o 
podjęciu działań, ale nie jesteś pewien, od czego zacząć, skompilowaliśmy najbardziej pożądane 
umiejętności do pracy zdalnej w 2022 roku. Odpowiedni menedżer powinien  nie tylko uzywać 
najnowszych narzędzi informatycznych, ale także uczyć swoich podwładnych w jaki sposób z nich 
skorzystać..." 
 
Raport z badań zatytułowany "Corona wirus i europejski rynek pracy CEDEFOP" wykazał poważny 
wpływ pandemii Sars Cov-2 na rekrutację i zatrudnienie w UE. 
Jedną z najważniejszych grup umiejętności, których oczekuje się od pracowników, są umiejętności 
cyfrowe, a ogólnie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ze względu na 
duży odsetek pracowników pracujących zdalnie. Pracodawcy wskazali również na brak kompetencji w 
zakresie zdalnego zarządzania zespołem (16 proc.), szybkiego uczenia się (14 proc.), a nawet 
umiejętności informatycznych (13 proc.). Ponadto, w pracy zdalnej menedżerowie będą musieli 
zacząć wykonywać kilka dodatkowych czynności, których nie musieli wykonywać podczas "pracy 
biurowej". Menedżerowie powinni wspierać pracowników zdalnych poprzez codzienne 
ustrukturyzowane spotkania wirtualne.   
Zapewnij kilka różnych opcji technologii komunikacyjnych: sam e-mail jest niewystarczający. 
Pracownicy zdalni odnoszą korzyści z posiadania "bogatszej" technologii, takiej jak wideokonferencje, 
która daje uczestnikom wiele wizualnych wskazówek, które mogliby zastosować, gdyby byli twarzą w 
twarz. (Raport z analizy umiejętności i wymagań w miejscu pracy poprzez analizę danych źródłowych, 
odnotował jako wyzwania związane z pracą zdalną, wzmocnione przez pandemię 2020) (O1-T3)  
 

Które obszary są istotne ? 
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Zgodnie z wynikami badań REMOWA (rezultat 1) , istnieje kilka narzędzi 
cyfrowych, które są niezbędne do zarządzania narzędziami komunikacji w pracy 
zdalnej: Skype, Zoom, Microsoft Team. (Szczegółowe informacje zostaną zawarte 
w rozdziale 3)  
Wreszcie, raport Catlin (2015) dotyczący podniesienia poziomu cyfryzacji, czyli 
dostosowania dotychczasowych metod postępowania i alokacji zasobów do 
transformacji cyfrowej wykazał, że firmy muszą dostosować swoje struktury 
organizacyjne, rozwój talentów, mechanizmy finansowania i kluczowe wskaźniki 
efektywności do strategii cyfrowej. Zatem nowe umiejętności potrzebne do 
towarzyszenia transformacji cyfrowej to: wysoka tolerancja na śmiałe inicjatywy 
(radzenie sobie z ryzykiem), umiejętności cyfrowe, komunikacja cyfrowa, 
zdolność do analizowania i definiowania współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. 
 

Które obszary powinny być 
uwzględnione ?  
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 Well-being pracowników  

1.4 Jak dbać o dobrostan pracowników ? 

Choć praca zdalna ma swoje zalety, wyzwania związane z izolacją społeczną i odłączeniem się są 
większe w przypadku pracowników pracujących przez dłuższy czas w domu. Istotna kwestią jest 
to, że pracownicy często dzielą tę samą przestrzeń fizyczną i emocjonalną z dziećmi i/lub 
małżonkami, których wymagania w nieunikniony sposób są większe niż wymagania kolegów w  
pracy. Ignorowanie lub odkładanie na później  zadań w godzinach pracy nie zawsze jest możliwe 
i może doprowadzić do nieplanowanych przerw w harmonogramie pracy i mieć wpływ na 
wyniki pracy. Istnieje zatem potrzeba bardziej elastycznego harmonogramu pracy. Pracownicy 
są zachęcani do analizy swojej sytuacji oraz zaplanowania  dodatkowych obowiązków, tak by 
ustanowić taki harmonogram, pracy, który pomieściłby ich potrzeby zawodowe oraz potrzeby 
ich gospodarstwa domowego. Opracowanie wstępnego harmonogramu pracy przez 
pracowników będą zapewni pewna formę bezpieczeństwa i porządku, która może być 
odpowiednio dopasowana w razie potrzeby.  
 

Umiejętność aktywnego słuchania i zdolność do wspierania dobrostanu pracowników będą miały 
kluczowe znaczenie dla przyszłości liderów. 
Rok 2020 obala wiele mitów, którymi posiłkowali się liderzy na całym świecie planując pracę 
organizacji, budując ich kulturę, tworząc strategie i przygotowując plany rozwoju. Praca zdalna 
wskazuje na elementy przywództwa, które wcześniej wydawały się mniej ważne, a które staną się 
kluczowe dla sukcesu wielu organizacji w 2021 roku.  
Epidemia 2020 roku i nowe warunki pracy uwidoczniły, jak brak kontaktów społecznych, zmiany 
rutyny, stres technologiczny oraz inne wyzwania technologiczne i osobiste mogą negatywnie 
wpłynąć na zdrowie psychiczne pracowników (lub nawet je pogorszyć).  

Oczywiście, dokładny wpływ pracy zdalnej oraz wpływ innych czynników na samopoczucie 
pracowników nie zostały jeszcze dokładnie zbadane.  
Niemniej jednak w wielu artykułach medialnych napisanych w różnych krajach UE omawia się to 
zjawisko i analizuje, w jaki sposób współistnienie pracy zdalnej z globalnym kryzysem i 
przedłużającymi się okresami kwarantanny może wpłynąć na pracowników. Pojawiają się pytania 
o to, w jaki sposób emocje takie jak stres i niepokój mogą być komunikowane i regulowane w 
środowisku pracy wirtualnej gdzie społeczne i emocjonalne bodźce są ograniczone. Kilku 
pracowników, którzy przeszli na pracę zdalną, zgłosiło, że nowe warunki pracy zwiększyły ich 
stres, a nawet niedowartościowanie oraz doświadczyli brak doceniania pomimo wysiłków 
włożonych w pracę. Mogą się one różnić w zależności od lat doświadczenia i narażenia 
pracowników na danym stanowisku pracy, stopnia zaznajomienia z technologią oraz 
przystosowania do nowych powtarzających się czynności.  
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 Well-being pracowników 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez partnerów REMOWA można 
wyróżnić sześć głównych zagadnień związanych z nowymi uwarunkowaniami COVID-19 i 
odnoszących się do sposobów i organizacji pracy (zdalnej), z których najważniejszym jest 
dobre samopoczucie. 
Raport Strack 2020 dotyczący zmian organizacyjnych koniecznych do zaadaptowania się do 
nowego środowiska pracy post-covid ujawnia, że konieczne jest ustanowienie nowych 
sprawdzonych praktyk i nowych form zarządzania, poprzez stworzenie wirtualnej 
społeczności. Praca zdalna będzie jedynie uzupełnieniem pracy stacjonarnej, natomiast 
powinno się promować formy hybrydowe. Kolejną potrzebą jest dostosowanie miejsc pracy 
do nowej specyfiki oraz promowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego w 
nowych warunkach. Firmy powinny również dbać o podnoszenie kwalifikacji i zmianę 
kwalifikacji kadry w zakresie zdolności cyfrowych, ale także zmienić zasady rekrutacji i 
selekcji by sprostać nowym potrzebom na rynku pracy. Liderzy muszą sprawić, że kadry i jej 
planowanie będą dynamiczne, aby ułatwić adaptacje. Umiejętności wymagane od zdalnych 
menedżerów to:  
- Przewidywanie przyszłości i bycie uważnym 
- Inspirowanie 
- Empatia i kierowanie 
- Aktywne słuchanie i regularne przekazywanie informacji zwrotnych 
Bhende (2020) stwierdzili, że jakość (równowagi) między życiem zawodowym a prywatnym 
składa się z trzech wymiarów: wolności i uznania, nagradzania i rozpatrywania zażaleń. 
Oznacza to, że pracownicy potrzebują uznania za wykonywanie swojej pracy i nie lubią być 
stale monitorowani. 
Trudno jest mieć idealną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, ale należy 
starać się ustanowić równowagę, która spełnia ich osobiste potrzeby i oczekiwania, a także 
jest w stanie dostosować się do wszystkich aspektów życia. Należy zawsze pamiętać, że 
organizacja i skupienie są priorytetami dla równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym i to właśnie taką kulturę pracy powinniśmy wspierać. 
Pracownicy powinni umieć ustalać priorytety i korzystać z przepisów, które pomagają w 
zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Komputer w pracy 
zapisuje się i wyłącza w godzinach wyjścia; Osoby, które nie pracują więcej niż dzienne 8h i 
tylko w dni powszednie będą miały jakieś profity; Elastyczność w pracy jest istotna ze 
względu na lepszą równowagę w życiu osobistym. Nasz świat jest coraz bardziej wymagający 
i dlatego musimy znaleźć czas na wszystko, co daje nam spełnienie i satysfakcję.  
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Praca przyszłości 

1.5 Praca przyszłości – jak mogłaby wyglądać? 

“Nowe dane pochodzące od dyrektorów ds. kadr wypełniających ankietę Forum Future of Jobs 2020 
wskazują, że średnio 44% pracowników jest w stanie pracować zdalnie podczas kryzysu COVID-19, 
podczas gdy 24% pracowników nie jest w stanie wykonywać swojej obecnej funkcji. Szacunek ten 
wskazuje na dążenie do rozszerzenia dostępności pracy zdalnej. Obecny teoretyczny udział miejsc 
pracy, które mogą być wykonywane zdalnie w każdej gospodarce, został przybliżony do 38% miejsc 
pracy w krajach o wysokim dochodzie, 25% w gospodarkach o wyższym i średnim dochodzie, 17% w 
gospodarkach o niższym i średnim dochodzie oraz 13% w gospodarkach o niskim dochodzie." 

Z wielu artykułów i raportów dostarczonych przez organizacje partnerskie wynika, że praca zdalna ma 
szansę trwać nawet po zakończeniu pandemii. Kontakt cyfrowy staje się normą - zarówno dla HR, jak i 
menedżerów/pracowników. Koncepcja home office staje się nową normą nawet po czasach pandemii.   
Przykładowo tryb pracy pozwalający na pracę zdalną w niektóre dni tygodnia mógłby zostać wdrożony, 
natomiast wciąż trwają dyskusje, w jakim stopniu firmy powinny wdrażać koncepcję home office - czy 
w całości, czy częściowo. Oprócz powyższych kwestii, w celu usprawnienia funkcji pracy zdalnej istnieje 
również potrzeba transformacji cyfrowej, aby dostosować się do oczekiwań związanych z pracą, które 
powstały się w czasie pandemii.  
Większość partnerów zauważyła, że przyszłość będzie składać się z pewnego rodzaju hybrydowych 
rozwiązań pracy. Reasumując, badacze z Portugalii uważają, że w przyszłości firmy będą rozważać 
wybór, kto będzie pracował zdalnie, oczywiście według pewnych kryteriów, takich jak np. dział i staż 
pracy. 

Wyniki badań w Słowenii pokazały, że pracownicy w przyszłości szukaliby firmy, która od czasu do 
czasu pozwoliłaby im pracować zdalnie. Jednakże wydajność pracy może zmniejszyć się  w przyszłości, 
ponieważ praca w domu może szybko stać się pracą "niewidzialną". Interesariusze wspominają, że 
pracownicy pracujący zdalnie są zadowoleni z komunikacji ze strony kierownictwa, natomiast czasami 
czują się bezproduktywni i zmęczeni monotonią, są mniej wydajni, mimo że mają wszystkie warunki do 
pracy w domu. Podoba im się elastyczny dzień pracy, oszczędność czasu na dojazdy do pracy oraz 
więcej czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. 

Belgia jest jednym z krajów europejskich, w których duża część (62%) populacji pracującej pracowała 
zdalnie podczas lockdownu. 
Podsumowując, pomimo pewnych negatywnych czynników, kadra zarządzajaca  firm ocenia sytuację w 
przedsiębiorstwach jako możliwą do opanowania. W przyszłości firmy będą działać w zakresie legislacji, 
organizacji środowiska pracy i zasobów, transformacji cyfrowej oraz dostosowania kultury 
organizacyjnej, a także poprawy dobrostanu pracowników. Podsumowując przyszłość praca zdalna 
będzie możliwa, ale zależy to od posiadania: dobrej komunikacji, otwartego zarządzania i strategii 
dotyczącej pracy zdalnej, zaufania w firmie, samodzielności i inicjatywy pracowników, odpowiednich 
systemów teleinformatycznych, edukacji i rozwoju pracowników.  
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2. Przykłady biznesowe prezentujące najlepsze 
praktyki w pracy zdalnej  
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Przykład biznesowy 

 Wprowadzone działania i rozwiązania: 

2.1 FreshMail 

FreshMail (https://freshmail.pl/) jest polską firmą  założoną w 2008 roku. Specjalizuje się 
w email marketingu, szablonach newsletterów, email marketingu know-how, 
automatyzacji marketingu, SMS marketingu, mailach transakcyjnych, serwerach SMTP, 
kampaniach email, kampaniach SMS, mailach transakcyjnych, szablonach newsletterów i 
autoresponderach.  
Zmiana z pracy na co dzień w biurze z zespołem 70 osób, na działanie w rozproszonym 
zespole, rozmieszczonym w całym Krakowie, zajęła firmie kilka dni. 
Jeśli chodzi o wyzwania, to firma prawie nie radziła sobie z ważnym elementem: 
wspólnym kanałem komunikacji. Przez kilka lat istniało kilka kanałów, w tym Slack, 
Hangouts i YouTrack, a każdy zespół wypracował swój własny sposób komunikacji. Z tego 
czasem wynikały nieporozumienia i od dłuższego czasu widoczna była potrzeba 
ujednolicenia.  
 

Dosłownie kilka dni przed ogłoszeniem pierwszych ograniczeń w Polsce, firma 
zrezygnowała z komunikacji na Slacku i uruchomiła główny kanał firmowy - 
komunikator Mattermost. Wpłynęło to na szybki przepływ informacji, a pracownicy nie 
muszą już zastanawiać się, gdzie napisać, aby dana wiadomość dotarła do właściwych 
osób w odpowiednim czasie. 
Naczelną zasadą komunikacji jest regularne informowanie o tym, co dzieje się w firmie 
i dbanie o transparentność. FreshMail posiada trzy regularne źródła informacji, które 
są ogólnodostępne i sprawdziły się w erze home office. 
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Wprowadzone działania i rozwiązania: 

 
 

 

Mailing firmy The Lemonade tworzony jest z treści nadsyłanych przez wszystkich w organizacji. Ma on 
nieco luźniejszą formę i zawiera ciekawe historie, sukcesy, anegdoty, materiały, zdjęcia i różne 
informacje, którymi chcemy się podzielić z resztą firmy. 
Co miesiąc podawane są wyniki finansowe. Prezentacje pokazują, jak sytuacja firmy ma się do celów 
strategicznych i celów kwartalnych poszczególnych zespołów. Nie powinny to być tylko suche 
statystyki, ale także informacja, że z wykresów można wyciągnąć wnioski dla całej organizacji. 

Sprint Review to kolejne regularne wydarzenie. A dokładnie jest to spotkanie scrumowe, które 
odbywa się na koniec każdego sprintu, a we FreshMailu ma to miejsce co dwa tygodnie. Podczas 
Sprint Review omawiane są prace wykonane i zaplanowane przez zespoły IT, marketingu i sprzedaży. 
Każdy z tych działów ma podczas tego spotkania miejsce na zaprezentowanie swoich działań, a 
pozostali pracownicy mogą zadawać pytania, sugerować rozwiązania lub zgłaszać wątpliwości. 
Opracowany został standard zdalnego wprowadzania nowego pracownika do firmy. 
 

Ambasadorzy zmian w postaci liderów lub osób z poszczególnych zespołów wspierali działania i pomagali 
w tworzeniu odpowiednich procesów, doborze narzędzi, ocenie polityk i praktyk. Na kanale Mattermost 
pracownicy dodają muzykę, której słuchają i tam tworzone są playlisty na dany miesiąc. Niby mała rzecz, 
a cieszy. Organizowane są wewnętrzne warsztaty, gdzie osoby spoza swoich zespołów mogą się spotkać 
online i nauczyć czegoś nowego. 
Kolejną kwestią jest integracja. Przed pandemią przynajmniej raz w miesiącu byłaby jakaś integracja 
firmowa: gry planszowe, ognisko pod Krakowem czy jakaś inicjatywa, którą ktoś aktualnie wymyślił i 
zaproponował. Już w pierwszym tygodniu pracy zdalnej padło pytanie, co teraz zorganizować. Pomysł 
kalamburów firmowych tak zainteresował pracowników, że nikogo nie trzeba było namawiać do udziału i 
już nie możemy się doczekać kolejnej edycji. 
 

Zaangażowane osoby i rekomendacje  

W najbliższej przyszłości organizacje będą musiały pracować nad trzema kluczowymi aspektami: 

umiejętnością komunikacji i prowadzenia rozmów w różnych środowiskach, optymalizacją 

narzędzi, tworzeniem rozwiązań dostosowanych do pracy zdalnej lub hybrydowej. 
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Przykład biznesowy  

 

2.2 Orange Polska 
 

Orange Polska (przed połączeniem osobne spółki - Telekomunikacja Polska i PTK 
Centertel) - operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący 
dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce. Największy operator komórkowy w 
Polsce, obsługujący 14,36 mln klientów. Jeden z największych w Polsce dostawców 
usług internetowych i mobilnych usług telekomunikacyjnych. 
Obecnie podstawową marką handlową i korporacyjną spółki jest Orange. 
Akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu publicznego we wrześniu 1998 roku. W 
pierwszym etapie prywatyzacji w ofercie publicznej sprzedano 210 mln akcji, 
stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki. W listopadzie 1998 roku odbyło się 
pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w 
formie GDR) na giełdzie w Londynie. 

Na rok przed pandemią umożliwiono pracownikom pracę zdalną przez jeden dzień 
w tygodniu. Pracownicy chętnie z tego korzystali i dobrze to ocenili, a firma 
"przećwiczyła" - choć na mniejszą skalę - kwestie techniczne. 
Przed pandemią około 700 z 1200 menedżerów zarządzało zespołami, których 
członkowie pracowali w różnych regionach kraju. Mieli oni doświadczenie w 
utrzymywaniu relacji z zespołem pomimo braku codziennego kontaktu twarzą w 
twarz, utrzymywaniu zaangażowania, motywacji i dążeniu do osiągnięcia wspólnych 
celów. To doświadczenie było pomocne podczas pandemii. 
Pandemia przyspieszyła wiele zmian. Wyzwaniem była skala i szybkość. Podczas 
lockdownu przeniesienie personelu do domu, doposażenie w sprzęt i dostosowanie 
systemów zajęło nam 5 dni. Podczas drugiej fali pandemii było to tylko 5 godzin 

Wprowadzone działania i 
rozwiązania  
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Osoby zaangażowane 

Rekomendacje: 

 

 

Rolą menedżera, który stanął w obliczu  pandemii, jest przede wszystkim bycie z 
zespołem, tak po ludzku, empatia, drobne gesty, zainteresowanie tym, jak ludzie 
radzą sobie w danej sytuacji, jak się czują, docenienie. To wzmacnia relacje w 
zespole i zbliża ludzi. 
Już przed pandemią inwestowaliśmy w zmianę roli przywództwa. Wspólnie z 
menedżerami, pytając również pracowników, jakich chcą liderów, opracowaliśmy 
nowy model, w którym lider jest blisko zespołu, realizuje jego potencjał, jest 
skoncentrowany na dobrostanie zespołu, w tym psychicznym oraz na jego rozwoju. 
Szczerze i otwarcie komunikuje się z zespołem i udziela informacji zwrotnej. Wierzę, 
że ta praca zaprocentowała podczas lockdownu - menedżerowie dobrze odnaleźli 
się w nowej roli, a pracownicy odczuli zmianę stylu przywództwa. 
 

Zaufanie ma fundamentalne znaczenie. Tradycyjne mechanizmy kontroli w 
zarządzaniu już nie działają. Nadzorujący, kontrolujący szef nie wydobędzie z ludzi 
ich potencjału, nie zachęci do podejmowania inicjatywy, do szukania lepszych 
rozwiązań. Ludzie będą starali się jedynie wykonywać polecenia. Oczywiście, jako 
firma współpracująca z klientami, świadcząca usługi, Orange sprawdza jakość i 
standardy, mierzy wydajność. Jednak przejście na elastyczny model pracy to wyraz 
zaufania do pracowników, że nawet bez bezpośredniej kontroli wykażą się 
odpowiedzialnością i wykonają zadania. W przypadku Orange to się sprawdziło i 
firma ma wysoką efektywność. Budowanie motywacji w trudnych czasach powinno 
opierać się na zaufaniu, włączaniu, słuchaniu, dawaniu pracownikom przestrzeni do 
proponowania własnych rozwiązań. Firmom, które wcześniej zainwestowały w takie 
wartości, jest dziś zdecydowanie łatwiej.  
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Przykład biznesowy  

Wprowadzone działania i rozwiązania:  

2.3 SoftwareMill  

SoftwareMill (https://softwaremill.com/) is a polish company that provides 
software for large and medium-sized customers from around the world (including 
Japan, Australia, the United States and Sweden). It uses agile methodologies with a 
strong emphasis on close cooperation with the client. Our main areas of activity 
are: Java and Scala, cloud-based systems (GCP / AWS), Blockchain, Big Data and 
Machine Learning. Currently it has 80 employees. 
The company operates remotely since the first day of its existence. 
When SoftwareMill had about 25 people - the Board of Directors, who still wanted 
to participate in projects, decided to switch to the revolutionary for them company 
model, today called 'turquoise', with a so-called flat structure. 

SoftwareMill (https://softwaremill.com/) jest polską firmą dostarczającą oprogramowanie 
dla dużych i średnich klientów z całego świata (m.in. Japonii, Australii, Stanów Zjednoczonych 
i Szwecji). Wykorzystuje metodyki zwinne z dużym naciskiem na ścisłą współpracę z 
klientem. Nasze główne obszary działalności to: Java i Scala, systemy oparte na chmurze 
(GCP / AWS), Blockchain, Big Data i Machine Learning. Obecnie zatrudnia 80 pracowników. 
Firma działa zdalnie od pierwszego dnia swojego istnienia. 
Gdy SoftwareMill liczył około 25 osób - Zarząd, który nadal chciał uczestniczyć w projektach, 
postanowił przejść na rewolucyjny dla nich model firmy, zwany dziś "turkusowym", z tzw. 
płaską strukturą. 
 

https://softwaremill.com/
https://softwaremill.com/
https://softwaremill.com/
https://softwaremill.com/
https://softwaremill.com/
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Wprowadzone działania i rozwiązania:  

 

 

Każdy pracuje kiedy chce i skąd chce, ale w ramach reguł uzgodnionych i zaakceptowanych 
przez klienta. 
Developerzy pracują w mniejszych, międzynarodowych zespołach budowanych dla 
konkretnego klienta. Tam organizacją pracy jest klasyczne podejście IT "scrum", które 
pozwala w zwinny sposób śledzić postępy projektu i na bieżąco priorytetyzować potrzeby. 
Ponieważ praca firmy opiera się na metodyce Agile, bardzo ważne są codzienne spotkania 
scrumowe. podczas tych spotkań każdy w zespole mówi, jaki jest status zadań, którymi się 
zajmuje i komunikuje ewentualne problemy. Jednym z formatów spotkań scrumowych jest 
retrospekcja, która pozwala omówić rzeczy, które najbardziej zakłócają pracę nad 
projektem, a następnie je wyeliminować. 
Deweloperzy spędzają od pięciu do sześciu godzin dziennie pracując synchronicznie, co 
pozwala na dyskusje, wspólne rozwiązywanie problemów czy programowanie w parach. 
 

Głównym narzędziem komunikacyjnym jest Slack. Służy on przede wszystkim do tekstowej, 
synchronicznej, jak i asynchronicznej komunikacji. Bywa też wykorzystywany do rozmów 
głosowych i wideo. Na slacku powstało 400 kanałów - wiele z nich służy do rozmów off-
topic, dzięki czemu kanały te zastępują biurową kuchnię czy strefę wspólną. To, że 
pracownicy znają się prywatnie, procentuje lepszą pracą nad projektami, bo się lubią i 
wiedzą, jak ze sobą rozmawiać. 
Huddle ze Slacka lub częściej TeamSpeak pozwalają symulować pracę w jednym 
pomieszczeniu, umożliwiając szybkie konsultacje, bo łatwiej jest mówić niż pisać. Do 
wideokonferencji służą Google Meet i Zoom. 
 
Onboarding rozpoczyna się od wysłania e-booka SoftwareMill Starter Handbook do 
potencjalnego kandydata. Jeśli ta osoba zostanie zatrudniona, otrzymuje wersję książkową 
e-booka oraz link do wersji rozszerzonej. Ponadto zostaje zaproszona do dołączenia do 
specjalnego kanału Slacka, aby poznać firmę przed oficjalnym dołączeniem, zadać pytania i 
oswoić się zarówno z samym Slackiem (jeśli jest to nowe narzędzie), jak i poznać kulturę 
firmy i komunikację. Przez pierwsze trzy miesiące każdej osobie dołączającej do firmy 
przydzielany jest Tutor. Gdy w okresie przed dołączeniem odbywają się spotkania 
integracyjne, zapraszane są na nie również osoby, które dopiero dołączą do SoftwareMill. 
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Rekomendacje 

 

 

Wydajność pracowników nie jest monitorowana w żaden systematyczny sposób. 
Cała firma spotyka się online codziennie o 10 rano na 20-30 minut, aby 
porozmawiać o czymś innym niż praca. 
Z pomocą aplikacji Donut dla Slacka firma wprowadziła cotygodniowe "rozmowy o 
pączkach i kawie" dla grup czterech losowo wybranych osób. 
 
Pracownicy korzystają z pakietu Google Suite. W firmie panuje zwyczaj 
dokumentowania wszystkiego, na piśmie lub w formie nagranych spotkań wideo. 
Oprogramowanie Confluence służy do zbierania i analizowania wymagań 
projektowych z klientem oraz dokumentowania decyzji. 
Do zarządzania zadaniami wykorzystywana jest Jira oraz - częściej - Trello. 
 

Przejście na pracę zdalną wymaga dobrania zestawu narzędzi cyfrowych, które 
sprawią, że praca ta będzie wydajna i efektywna. Wyzwaniem w pracy zdalnej 
jest jednak zbudowanie zespołu, który nie spotyka się osobiście. Dlatego 
wypracowanie nawyków regularnej komunikacji jest kluczowym elementem 
efektywnej pracy zdalnej. 
 

Wprowadzone działania i rozwiązania:  
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Przykład biznesowy: 

2.4 A1 Chorwacja 

A1 Chorwacja jest częścią  Telekom Austria Group - wiodącego dostawcy usług cyfrowych 
i rozwiązań komunikacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa A1 Telekom 
Austria działa w siedmiu krajach i zatrudnia około 2000 osób. 
Podczas kryzysu pandemicznego, który uderzył na początku 2020 roku, zespoły zdalne, a 
zwłaszcza rodzice z małymi dziećmi, borykali się z problemem równowagi między pracą a 
życiem prywatnym podczas przymusowej pracy zdalnej w czasach lockdownu 
spowodowanego przez Covid 19. 
 

Wprowadzone działania i rozwiązania: 
 
Niektóre z programów, które wprowadzili i udostępnili w mediach społecznościowych to 
wirtualne opowiadanie historii dla dzieci pracowników oraz cyfrowy przewodnik po 
zajęciach dla dzieci. Uruchomili również program Mind Wellness dla menedżerów i 
pracowników, aby zwiększyć satysfakcję i produktywność pracowników  by stworzyć 
zdrowe środowisko pracy. Ponadto firma zorganizowała wirtualne get-togety o nazwie 
#StayConnected Talks, gdzie zebrali inne firmy z Chorwacji i rozmawiali oraz dzielili się 
wiedzą zdobytą w niezwykłych okolicznościach pracy. Wśród  tematów omawiano opiekę 
nad dziećmi z poradami i praktycznymi sugestiami, co zrobić z dziećmi podczas lockdown. 
 

Rekomendacje: 
 
Dostosuj inicjatywy i praktyki do potrzeb swojej organizacji i pracowników. Nie ma 
jednego uniwersalnego podejścia. Treść strategii programu wellness dla pracowników 
powinna być oparta na unikalnych potrzebach i cechach organizacji oraz oczywiście jej 
pracowników. 
Upewnij się, że menedżerowie, zwłaszcza ci najwyższego szczebla, są świadomi znaczenia 
zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy i wspierają Twoje inicjatywy 
jednocześnie zapewniając, że temat traktowany jest poważnie w całej organizacji. 
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Przykład biznesowy: 

 

2.5 Rentlio 
 

Rentlio to globalnie rozpoznawalny system zarządzania nieruchomościami i 
kanałami informacyjnymi dla małych hoteli, hosteli, wypożyczalni wakacyjnych i 
zarządców nieruchomości z użytkownikami w ponad 40 krajach. Firma została 
założona w 2014 roku przez Marko Mišulića, który porzucił pracę w korporacji, 
wrócił z rodziną do rodzinnego Zadaru i założył Rentlio - rozwiązanie aplikacji do 
hotelarstwa, turystyki i zarządzania nieruchomościami. Wraz z Ivanem Padavićem - 
CTO Rentlio od pierwszego dnia - pierwsza wersja Rentlio została uruchomiona w 
lutym 2015 roku. 
Zespół Rentlio jest rozproszony w wielu miastach. Chociaż mają biuro główne w 
Zadarze, reszta ich zespołu jest rozproszona po całym kraju. Wiąże się to z 
unikalnym szeregiem wyzwań, w zakresie komunikacji, zarządzania czasem i 
produktywności. 

Praca zdalna wiąże się z wieloma wyzwaniami, wśród których równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowym elementem, z którym należy się 
zmierzyć. W Rentlio, jednym z problemów związanych z pracą zdalną jest tworzenie 
granic, a firma zajęła się tym poprzez firmowy blog, aby pomóc swoim pracownikom 
i innym interesariuszom odwiedzającym jej stronę internetową. 
Jak stwierdzają na swoim blogu: "Granice między pracą a życiem domowym są 
niewyraźne, zwłaszcza gdy pracujemy w domu. Wyłączenie " służbowych" myśli, gdy 
nadchodzi czas, by zakończyć dzień pracy, jest łatwiejsze niż wykonanie."  Problem 
polegał na tym, jak uniknąć sprawdzania e-maili, śledzenia klientów i wykonywania 
niekończących się zadań administracyjnych, gdy biurko robocze znajduje się 
zaledwie kilka stóp od kanapy danej osoby? Jak mówią w Rentlio, nie zostałbyś w 
biurze po tym, jak wszyscy pójdą do domu, i to samo powinno dotyczyć pracy 
zdalnej. Ważne jest ustalenie jasnych granic, dostosowanych do poszczególnych 
osób, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. 

Wprowadzone działania i rozwiazania: 
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Wprowadzone działania i rozwiązania 

Recommendations 

 

 

Niektóre z pomocnych rozwiązań, które zalecają swoim pracownikom i innym 
interesariuszom są następujące:  
Miej ustalone godziny pracy (tj. 9 - 5 w dni powszednie) 
W Rentlio używają funkcji Slack's Do Not Disturb, aby wstrzymać powiadomienia po 
godzinach. 
Stworzenie dedykowanego miejsca pracy, które służy wyłącznie do pracy 
Kolejną kwestią poruszoną na ich blogu związaną z pracą zdalną jest 
odpowiedzialność za pracę zdalną. Ponieważ ich pracownicy pracujący zdalnie nie 
mają przełożonego lub kierownika fizycznie w pobliżu na co dzień, oznacza to, że nie 
ma nikogo, kto mógłby codziennie sprawdzić, czy pracują, czy nie. Nie ma nikogo, 
kto mógłby upewnić się, że faktycznie wykonują zadania lub efektywnie regulują 
swoją pracę.  
W Rentlio podkreślają, że nie ma nic złego w spotkaniach towarzyskich czy 
wykonywaniu obowiązków domowych w ciągu dnia pracy, ale ważne jest 
przestrzeganie terminów i istotnych ustaleń. Zachęcają swoich pracowników do 
dzielenia się nimi. Na przykład, ich zespół marketingowy robi miesięczne raporty z 
mediów społecznościowych dla całego zespołu . Dzięki temu cały zespół, bez 
względu na to, gdzie się znajduje, jest ukierunkowany na ten sam cel. 

Niektóre z pomocnych rozwiązań, które zalecają swoim pracownikom i innym interesariuszom są 
następujące:  
Miej ustalone godziny pracy (tj. 9 - 17 w dni powszednie) 
W Rentlio używają funkcji Slack's Do Not Disturb, aby wstrzymać powiadomienia po godzinach. 
Stworzenie dedykowanego miejsca pracy, które służy wyłącznie do pracy 
Kolejną kwestią poruszoną na ich blogu związaną z pracą zdalną jest odpowiedzialność za pracę 
zdalną. Ponieważ ich pracownicy pracujący zdalnie nie mają przełożonego lub kierownika 
fizycznie w pobliżu na co dzień, oznacza to, że nie ma nikogo, kto mógłby codziennie sprawdzić, 
czy pracują, czy nie. Nie ma nikogo, kto mógłby upewnić się, że faktycznie wykonują zadania lub 
efektywnie regulują swoją pracę.  
W Rentlio podkreślają, że nie ma nic złego w spotkaniach towarzyskich czy wykonywaniu 
obowiązków domowych w ciągu dnia pracy, ale ważne jest przestrzeganie terminów i celów. 
Zachęcają swoich pracowników do dzielenia się nimi. Na przykład, ich zespół marketingowy robi 
miesięczne raporty z mediów społecznościowych dla całego zespołu. Dzięki temu cały zespół, 
niezależnie od tego, gdzie się znajduje, jest skupiony na tych samych celach.. 
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Przykład biznesowy: 

Wprowadzone działania i rozwiązania:  

2.6 Atlantic Group  

Atlantic Grupa jest jedną z wiodących firm spożywczych w regionie, posiadającą 
renomowane marki regionalne, które obok asortymentu partnerów zewnętrznych 
są wspierane przez własny system dystrybucji w regionie. Produkty Atlantic Grupa 
są silnie reprezentowane w Rosji, krajach WNP oraz krajach Europy Zachodniej. 
Atlantic Grupa zatrudnia łącznie około 5300 osób. Siedziba firmy znajduje się w 
Zagrzebiu, zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Chorwacji, Słowenii, B&H, Serbii 
i Macedonii, natomiast spółki i przedstawicielstwa znajdują się w 8 krajach. Została 
założona w 1991 roku jako Atlantic Trade przez przedsiębiorcę Emila Tedeschi, z 
podstawowym zakresem dystrybucji dóbr konsumpcyjnych na rynek chorwacki. (*) 
 
Covid-19 i 2 trzęsienia ziemi w Zagrzebiu w 2020 roku wymusiły na wielu firmach 
kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. Od wysiłków komunikacyjnych 
do potrzeby nocnej zmiany na pracę zdalną, kierownictwo w wielu firmach musiało 
niemal z dnia na dzień przestawić się na to, co obecnie nazywamy "nową normą" 
(*) https://www.atlanticgrupa.com/en/about-us/company-history/ , dostęp 8.8. 
2022 
 

Pierwszą reakcją w następstwie lockdown i trzęsienia ziemi w Grupie Atlantic była ocena 
szkód i sprawdzenie, czy nie trzeba rozwiązać jakichś natychmiastowych problemów. Po tym 
jak ta pierwsza wstępna burza ucichła, kierownictwo wiedziało, że musi postawić na 
zarządzanie kryzysowe, ponieważ będzie to "długa i wyboista droga w niepewności". 
Pierwszą rzeczą, jaką zaczęli robić, było znalezienie zasad przewodnich, które poprowadzą 
ich proces decyzyjny w oparciu o wizję i misję, która już kierowała kulturą organizacyjną 
firmy i która była dostosowana w szczególności do strategii Ludzie i Kultura, która 
koncentruje się na zorientowaniu organizacji na konsumenta, budowaniu relacji poprzez 
rozwój autentycznych liderów, a także na wzroście i dobrobycie pracowników. 



28 

Wprowadzone działania i rozwiązania: 

Rekomendacje 

 

 

Praca okresowa z domu w Atlantic Grupa została wprowadzona w 2018 roku. Jedna trzecia 
pracowników firmy wykonuje prace, które mogą być wykonywane z domu, choć wcześniej było 
to praktykowane w mniejszym stopniu. Jednak wraz z wprowadzeniem pierwszego lockdown w 
Chorwacji na początku 2020 roku, około 1 500 pracowników dosłownie z dnia na dzień zaczęło 
pracować z domu. 
„Większość kadry pomocniczej zaczęła pracować zdalnie. Proste przejście na moduł "praca z 
domu" było możliwe dzięki narzędziu Microsoft Teams. Microsoft Teams ze swoimi 
dodatkowymi opcjami bardzo szybko okazał się dobrym narzędziem w warunkach pracy 
zdalnej. Na przykład: można zadawać pytania, co umożliwiło interaktywne spotkania,  breakout 
roomy, dzielenie się materiałami, a to znacznie ułatwiło nam pracę'', na co zwróciła uwagę 
dyrektor wykonawcza działu People and Culture w Atlantic Grupa, Mojca Domiter." (*) 
 
Rolą HR wraz z Top managementem była codzienna i przejrzysta komunikacja z pracownikami. 
Od pierwszego dnia Top management przekazał zestaw komunikatów, których celem było: 
zachowanie zdrowia, utrzymanie miejsc pracy i ciągłości biznesu. Celem komunikatów 
dostarczanych za pośrednictwem różnych platform internetowych, było uspokojenie ludzi, 
rozwianie ich obaw i wątpliwości. Ważną rolę odgrywał CEO, który regularnie, za 
pośrednictwem różnych platform internetowych, przekazywał ważne wiadomości 
pracownikom, informując o tym, dokąd zmierzają i jaka jest sytuacja w firmie. 

Jak wskazują w Atlantic Group, nowa normalność oznacza akceptację niejednoznaczności, niepewności i 
trzeba umieć z tym żyć, ale też należy na tym budować kultury organizacyjne. Sytuacja kryzysu buduje 
energię, a niepewność może też budować nową kreatywność. Aby praca hybrydowa lub w pełni zdalna 
przyniosła pozytywne efekty, jedną z ważnych kluczowych kwestii jest zaufanie - do najwyższego 
kierownictwa, do organizacji, do pracowników - pracownicy powinni czuć, że firma się o nich troszczy, 
ale też, że wie dokąd zmierza, co podkreśla znaczenie stawiania jasnych oczekiwań i celów. Ludzie 
powinni być również upoważnieni do artykułowania swoich potrzeb i pragnień, szczególnie Millennialsi, 
którzy czasami mają problemy z werbalizacją swoich rzeczywistych potrzeb.  

 (*)https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-
otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html 
, accessed on multiple occasions in August 2022 

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html
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Przykład biznesowy: 

Wprowadzone działania i rozwiązania: 

2.7 Slovenian bank 

W tym studium przypadku chcieliśmy się dowiedzieć, jak epidemia COVID i wprowadzenie 
pracy zdalnej wpłynęły na podstawowe procesy funkcji zasobów ludzkich. Aby się o tym 
przekonać, musieliśmy wybrać dużą organizację. Jako przykład wybraliśmy jeden z 
największych banków w Słowenii. Wybrany bank jest zorganizowany jako grupa. Działa 
zarówno: w Słowenii, jak i oczywiście w międzynarodowym środowisku biznesowym. Grupa 
bankowa jest właścicielem kilku spółek córek bankowych w różnych krajach. Spółki te 
działają jako niezależne banki, ale oczywiście są częścią grupy. Bank jako grupa zatrudnia 
ponad 6.000 pracowników, z czego około 2.700 w Słowenii. Jako całość ma około 450 
oddziałów i nieco poniżej 700 000 aktywnych klientów. W oparciu o całkowite aktywa, bank 
ma udział w rynku w Słowenii na poziomie około 25%. 
Procesy HR banku w Słowenii badaliśmy tylko podczas epidemii COVID. We wrześniu 2021 
roku przeprowadziliśmy wywiad z jednym z dyrektorów działu HR w Lublanie. 
 
 

Z wywiadu wynika, że generalnie praca zdalna nie doprowadziła do zmiany liczby 
pracowników zatrudnionych w działach. Sam fakt wprowadzenia pracy zdalnej nie 
wpłynął na strukturę organizacyjną. W pewnym sensie wydaje się to zrozumiałe, 
ponieważ misja organizacji, cel i wielkość działalności również nie uległy zmianie. 
Jedyne, co się zmieniło, to miejsce wykonania określonej pracy. Nie ma to wpływu 
na strukturę organizacyjną i liczbę pracowników 
Wyniki wywiadów wskazały, że jedynym wyjątkiem, czyli potencjalnym wąskim 
gardłem, są działy wsparcia ICT. 
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Wprowadzone działania i 
rozwiązania: 

 
 

 

Ile bank zatrudniał osób w czasie epidemii? Tyle samo, co wcześniej. Nikt nie stracił 
pracy z powodu epidemii. Ale oczywiście w czasie epidemii ludzie też zmieniali pracę. Te 
procesy odbywały się tak samo jak w czasach przed epidemią i przed pracą zdalną. 
 
Proces rekrutacji w każdej organizacji składa się zazwyczaj z kilku etapów. Bardzo 
ważnym etapem jest selekcja kandydatów do pracy. Zwykle przeprowadzane są również 
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. W czasie epidemii w banku również nastąpiły 
zmiany w tych procedurach. W czasie epidemii bank przeprowadzał procesy selekcji 
zdalnie, za pomocą narzędzi internetowych (MS TEAMS, MS ZOOM...). W przypadku 
obserwowanego banku stwierdzamy, że wywiady zdalne mogą w pełni zastąpić kontakt 
osobisty. 
 

Zarządzanie personelem jest kluczowym elementem HRM; obejmuje zadania 
wymienione powyżej (obliczanie niezbędnych poziomów zatrudnienia, dobór 
pracowników, zatrudnienie itp.) Często są to procedury techniczne, administracyjne lub 
biurokratyczne. Procesy te tworzą "szkielet" lub strukturę organizacji. Dlatego nie jest 
bez znaczenia, jak je realizujemy. Są to przecież procedury, które decydują o życiu 
organizacji. 
 
Nawet podczas epidemii życie toczy się dalej. Jeśli spojrzymy na bank, to ludzie 
potrzebują pieniędzy. Pieniądze muszą krążyć wśród ludzi. To jest rezonans, dlatego 
banki muszą pracować. Jednak pracownicy banku, jak wszyscy inni, również przechodzą 
na emeryturę, zmieniają pracę itd. Bank zawsze potrzebuje swoich pracowników. 
Stwierdziliśmy, że treść pracy HR nie zmieniła się w zasadzie w żaden sposób nawet 
podczas pracy zdalnej. Naszym kluczowym wnioskiem jest to, że treść funkcji HR 
pozostaje taka sama. Podobnie jak w innych obszarach, zmieniła się tylko technologia. 
 

Zaangażowane osoby i 
rekomendacje: 
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Przykład biznesowy:  

 

2.8 Komunala 
 

Komunala jest firmą biznesową, której właścicielem jest Gmina. Spółka chce osiągnąć 
zadowolenie właścicieli poprzez udaną i efektywną działalność, poprzez wzrost kapitału 
i tworzenie środków finansowych na rozwój firmy, a przede wszystkim poprzez 
zaspokajanie potrzeb ich użytkowników. 
Główną działalnością spółki jest realizacja obowiązkowych usług publicznych gospodarki 
komunalnej w zakresie ochrony środowiska: 
- zaopatrzenia w wodę pitną, 
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i deszczowych, 
- zbieranie i usuwanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych, 
- wywóz odpadów komunalnych. 
 
Spółka wykonuje również następujące fakultatywne komercyjne usługi publiczne: 
- utrzymanie dróg gminnych, 
- energetyka publiczna i sprzątanie terenów publicznych, 
- działalność cmentarną i pogrzebową oraz urządzanie cmentarzy (poprzez kontrahenta, 
który jest zarejestrowany do wykonywania tej działalności). 
Przedsiębiorstwo zatrudnia średnio 50 pracowników, a do prac dorywczych zatrudnia 
również współpracowników tymczasowych lub zawiera umowy z podwykonawcami 
 

Ze względu na charakter pracy, niektórzy pracownicy mogą pracować w domu (np. 
administracja, księgowość), ale inni nie mogą (np. konserwatorzy sieci 
wodociągowych w terenie itp.). Należy również zwrócić uwagę na relacje pomiędzy 
tymi grupami pracowników. 
Niezadowolenie pracowników i złe relacje wewnętrzne mogą szybko przenieść się 
na właściciela i zarząd może szybko wylądować w problemach. 
Treść lub przedmiot percepcji związanej z satysfakcją z pracy jest inna u 
pracowników zdalnych niż u pracowników fabryk czy terenowych. W teorii 
satysfakcja z pracy opiera się na założeniu, że przedmiot percepcji, który wyzwala 
poczucie satysfakcji, może znajdować się albo w środowisku fizycznym (np. w 
cechach miejsca pracy), interakcjach społecznych (np. ze współpracownikami, z 
kierownikiem), albo w jakiejś mieszance tych dwóch czynników. 
 

Wprowadzone działania i rozwiązania:  
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Osoby zaangażowane  

 

 

We wrześniu 2021 roku przeprowadziliśmy wywiad z osobą odpowiedzialną za utrzymanie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach ustrukturyzowanego wywiadu 
rozmawialiśmy również o satysfakcji i klimacie organizacyjnym. Aby przedstawić 
przynajmniej ogólną ocenę, zadaliśmy dwa pytania: 
- Jak wygląda sytuacja z aktywnym wyrażaniem niezadowolenia? 
- Czy uważa Pan, że praca zdalna spowodowała, że jest go więcej czy mniej wśród 
współpracowników? 
Odpowiedź na oba pytania brzmiała: "Mniej niż wcześniej". Fizyczna odległość między 
pracownikami terenowymi a zdalnymi nie powoduje mniejszego poczucia osobistej 
rywalizacji ani mniejszej ilości pretensji niż w przypadku, gdy pracownicy pracują razem w 
biurze. Z wywiadu wynika, że praca zdalna nie wpływa na rywalizację interpersonalną. Nie 
ma ani więcej, ani mniej osobistej rywalizacji, pretensji czy złej woli w organizacji z 
powodu pracy zdalnej. 
Uważamy, że współpraca między współpracownikami jest jednym z najbardziej 
krytycznych aspektów pracy zdalnej. Byliśmy zaskoczeni, gdy okazało się, że wyniki 
wywiadu wskazują, że w tej organizacji współpraca między współpracownikami w czasie 
epidemii COVID-19 była w rzeczywistości większa, niż gdyby byli w miejscu pracy. 
 

Firmy takie jak Komunala są niezwykle wrażliwe na wewnętrzne spory. Pierwszym 
powodem jest to, że założycielem i właścicielem jest gmina, co oznacza duży wpływ 
polityki. 
Drugim powodem jest duża liczba zewnętrznych pracowników kontraktowych. 
Może to oznaczać dodatkową presję na wygraną w biznesie. 
 

Osoby zaangażowane i 
rekomendacje: 
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Przykład biznesowy: 

2.9 Vortal  

VORTAL jest wiodącą na świecie firmą w zakresie rozwiązań eSourcing i 
eProcurement. W naszym e-Marketplace w chmurze tysiące publicznych i 
prywatnych nabywców łączy się każdego dnia z międzynarodową społecznością 
wykwalifikowanych dostawców. 
Platforma VORTAL skupia ponad 350 000 użytkowników z sektora publicznego i 
prywatnego, co oznacza więcej i lepsze możliwości zarówno dla kupujących, jak i 
dostawców. 
Jako młoda firma, która działa zarówno na bazie powtarzalnych przychodów, jak i 
zorientowana na projekty, VORTAL musi zwiększyć swoje zespoły, zwłaszcza 
rozwojowe, w ciągu kilku dni i mieć je produktywne w ciągu tygodni. Zdalny 
onboarding wymaga poświęcenia większej ilości czasu przez osoby, które zazwyczaj 
pełnią tę rolę, a zaangażowanie osób rozpoczynających pracę może łatwo spaść z 
powodu braku wsparcia i/lub uwagi. 
 

Liderzy byli bardziej wyraźnie zaangażowani w działania związane z onboardingiem - na 
przykład tworzenie planów nauki, ustalanie jasnych i realistycznych oczekiwań dotyczących 
czasu na produktywność oraz aktywne moderowanie spotkań, aby nowi pracownicy byli 
włączeni w proces i aktywnie w nim uczestniczyli. 
Menedżerowie opracowali wytyczne i podręcznik onboardingu: stworzenie podręczników 
onboardingu we wszystkich zespołach, często aktualizowanych; przygotowanie filmów i 
repozytorium online, w którym każda nowa osoba może łatwo uzyskać dostęp do wszystkich 
kluczowych informacji na swój początek pracy w firmie; 

Wprowadzone działania i rozwiazania:  
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Wprowadzone działania i rozwiązania:  

Rezultaty i rekomendacje: 

 

 

Firma podjęła również wysiłki w celu ustanowienia regularnych praktyk: 
rozpowszechnianie korzystania z narzędzi współpracy (wirtualne tablice, czat) i 
najlepszych praktyk cyfrowych (kamery podczas rozmów, nagrywanie sesji, 
rozpowszechnianie informacji i prośba o zabranie głosu); zestaw częstych inicjatyw: 
ratusze, webinaria, które stanowią przykład wartości firmy (np. różnorodność - 
instytucja wspierająca osoby LGBT), akcje budowania zespołu online; inicjatywy 
tworzenia sieci wewnętrznych między menedżerami liniowymi w celu przełamania 
lodów i promowania współpracy; zapewnienie czasu podczas powtarzających się 
spotkań na interakcje społeczne i zachęty dla kolegów do spotkań towarzyskich 
poza czasem pracy/kontekstem. 
Ostatni etap obejmował monitorowanie: Małe wywiady, ankiety pulsacyjne lub 
proszenie przełożonych o informacje zwrotne. 
 

W pracy zdalnej nowi pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w rozmowach na 
temat tego, jak należy wykonywać zadania, gdy nie mają informacji ani nie 
posiadają  wartości, określonych struktur czy procedur grupowych, które 
składają się na kulturę organizacyjną. 
Niezwykle istotne jest wspieranie kultury zorientowanej na wyniki, która daje 
zespołom uprawnienia i nakłada na nie odpowiedzialność za "załatwianie 
spraw", a jednocześnie zachęca do otwartości, szczerości i komunikacji oraz 
przekazuje określone wartości firmy.  
Pracownicy, którzy uczestniczyli w dobrze zorganizowanym programie 
onboardingowym, mają nawet o 69% większe szanse na pozostanie w firmie 
przez okres do trzech lat. 
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Przykład biznesowy: 

Osoby zaangażowane  

2.10 Neotalent 

Neotalent jest częścią Novabase Group i posiada biura w Portugalii (Lizbona i 
Porto) oraz Hiszpanii (Madryt). Neotalent posiada wysoko wykwalifikowanych 
ponad 800 konsultantów IT i ponad 20 lat doświadczenia w dopasowywaniu 
talentów technologicznych do potrzeb klienta w zakresie projektów i 
zdolności. Neotalent zapewnia IT Staffing i Managed Services. Tradycyjnie, 
przed pandemią, konsultanci pracowali w siedzibie klienta pod nadzorem 
technicznym i zgodnie z praktykami zarządzania projektami klienta byli 
przedłużeniem jego kadry. 

Będąc częścią grupy Novabase, Neotalent ściśle współpracował z obszarami wsparcia 
grupy i miał miejsce w Głównej Grupie Koordynacyjnej, która została powołana do 
zarządzania pandemią. Była to wielodyscyplinarna grupa, w skład której wchodzili 
członkowie z każdego obszaru biznesowego Novabase i obszarów wsparcia, i była 
odpowiedzialna za monitorowanie wymagań biznesowych, najlepszych praktyk, 
podejmowanie decyzji dotyczących polityki, działań w zakresie dobrego samopoczucia, 
zgodności obiektów, postępu infekcji i utrzymywania regularnego przepływu informacji do 
społeczności Neotalent. 
Szef wsparcia biznesu Neotalent był kluczową osobą w tej grupie i zagwarantował, że 
firma i biznes były zgodne z wszelkimi politykami krajowymi lub Grupy Novabase. W 
Neotalent wszyscy Business Managerowie (każdy odpowiedzialny za obszar klientów i 
konsultantów), ludzie (HR) i lokalne punkty kontaktowe z klientem były zaangażowane w 
tę misję. 
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Wprowadzone działania i 
rozwiązania 

 
 

 

Podejście Neotalent było zawsze oparte na komunikacji ze wszystkimi 
interesariuszami (w szczególności klientami i konsultantami) i elastyczności zawsze 
stawiając naszych ludzi na pierwszym miejscu bez narażania kogokolwiek na ryzyko 
lub w jakiejkolwiek sytuacji dyskomfortowej. 
Zauważ, że w niektórych przypadkach, Neotalent musiał zarządzać odmiennymi 
punktami widzenia, a także pomagać klientowi w rozwiązaniach logistycznych i 
technicznych, które pozwoliłyby ludziom pracować w domu przy bezpiecznym 
połączeniu sieciowym. 
Pomimo różnych prędkości, Neotalent był w stanie umieścić wszystkich pracujących 
zdalnie, z wyjątkiem kluczowych osób / ról niezbędnych do zapewnienia ciągłości 
pracy wszystkich pozostałym osobom, które nadal pracowały w siedzibie firmy (w 
pełnym wymiarze godzin lub w ramach zaplanowanej zmiany). 
W miarę rozwoju pandemii i znoszenia ograniczeń, Neotalent musiał wyjaśnić, jaka 
będzie polityka pracy zdalnej, ponieważ w tym momencie nie było możliwości 
powrotu do środowiska pracy w pełnym składzie na miejscu.  W branży IT, gdzie 
granice państw nie stanowią już bariery dla wykonywanej pracy, stało się to 
nienegocjowalnym warunkiem zatrudnienia i zatrzymania uzdolnionych pracowników. 
 

Patrząc wstecz, można wyróżnić kilka kluczowych czynników, które są ściśle związane z 
sukcesem tej misji. Po pierwsze, umiejętność słuchania, empatii oraz otwartej i szczerej 
komunikacji ze wszystkimi interesariuszami. Było to kluczem do znalezienia wspólnej 
płaszczyzny porozumienia i posiadania wspólnego mianownika.  
Umożliwiło to zarządzanie oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych oraz podejście 
oparte na zasadzie "ludzie przede wszystkim", bez pozostawiania klienta bez rozwiązania. 
Bezpośredni kontakt konsultantów i klientów był czymś, co wszyscy cenili najbardziej. 
Innym kluczowym czynnikiem było utrzymanie i dostosowanie bez uszczerbku istniejących 
procedur, takich jak spotkania zespołu i klientów oraz spotkania kierownictwa. 
. 

Rezultaty i rekomendacje 
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Business case 

 

2.11 Flexible work @Hays Portugal 
 

 Hays inwestuje w długotrwałe partnerstwo, które umożliwia ludziom i organizacjom 
osiągnięcie sukcesu. Z ponad 50-letnim sukcesem i siłą roboczą 10,000+ osób w 33 
krajach, Hays ewoluował, aby umieścić swoich klientów w centrum wszystkiego, co 
robią. 
Jest wiodącym na świecie specjalistą w zakresie rekrutacji i rozwiązań dla 
pracowników, takich jak RPO i MSP. W roku obrotowym 2021 udzieliliśmy pomocy 
ok. 280 000 kandydatów -przyszłych pracowników umysłowych w zabezpieczeniu 
ich następnej kariery, w tym ok. 220 000 ról tymczasowych i kontraktowych oraz ok. 
59 000 ról na czas nieokreślony.  
To o wiele więcej niż tylko specjalistyczna firma rekrutacyjna. To co naprawdę 
wyróżnia nas to nasza wiedza dzięki dużej skali, głębokie zrozumienie i nasza 
zdolność do znaczących innowacji dla naszych klientów. Poprzez dostarczanie porad, 
spostrzeżeń i wiedzy na temat problemów, z którymi borykają się klienci i kandydaci 
w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie pracy jest to skuteczna pomoc w 
podejmowaniu właściwych decyzji w przyszłości. 

W Hays zdają sobie sprawę, że świat pracy szybko się zmienia, a temat elastycznej 
pracy znalazł się na wokandzie wszystkich pracowników.  
Pandemia Covid spowodowała bardzo szybką eskalację tego tematu, dlatego lokalny 
zarząd stworzył nową politykę elastycznej pracy w 2021 r. 
 

Wprowadzone działania i 
rozwiazania  
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Wprowadzone działania i rozwiązania  

Rezultaty i rekomendacje  

 

 

Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników (w tym stażystów), którzy pracują 
bezpośrednio dla firmy. 
Wszyscy mają możliwość pracy z domu do dwóch dni w tygodniu.   
Wspólną odpowiedzialnością każdej osoby i jej Kierownika jest zapewnienie, że 
polityka ta jest sprawiedliwie realizowana, gwarantując, że koledzy, którzy nie chcą 
pracować z domu, nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji 
spowodowanych nieobecnością innych.  
W ramach tej polityki Flex wprowadzono również elastyczność w standardach pracy, 
z możliwością wcześniejszego przychodzenia do pracy (między 8-9 rano) lub 
późniejszego wychodzenia (między 17-18 wieczorem).  
Zgodnie z wytycznymi lokalnego ustawodawstwa, Hays wdrożył również Subsydium 
Telework dla wszystkich pracowników. 
 

Po prawie roku stwierdzili, że działania te były niezwykle korzystne dla nich 
wszystkich, ponieważ wydajność, zaangażowanie i motywacja wykazały znaczny 
wzrost w porównaniu z poprzednimi badaniami przeprowadzonymi podczas 
pandemii. 
Jeśli chodzi o nasze zalecenia, pracownicy zgadzają się, że hybrydowy system pracy 
ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania naszą kulturą. Niemniej jednak, 
obowiązkiem ich menedżerów jest dostosowanie dni, w których ludzie z każdego 
zespołu spotykają się w biurze.  
Szkolenia bezpośrednie i budowanie zespołów z udziałem wszystkich pracowników 
(z różnych zespołów i biur) będą kluczowe, aby umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk.  
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Przykład biznesowy:  

Osoby zaangażowane i 
rekomendacje:  

2.12 Greek bank  

Znany bank w Grecji zatrudnił zewnętrzną prywatną firmę będącą ekspertem w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, aby odpowiedzieć na potrzebę przeprowadzenia 
szeregu istotnych zmian, które były wymagane w ramach: 
-wykorzystania nowych kanałów komunikacyjnych 
-zarządzania i maksymalizacji efektywności zdalnych grup roboczych 
-zarządzania konfliktami w zdalnych grupach roboczych 
-definiowania celów 
-mentoringu osób pracujących na odległość. 
 

Wprowadzone działania i rozwiązania: 
Podczas opracowywania rozwiązania przez firmę zewnętrzną, uwzględniono w dużym stopniu 
potrzebę: 
-pracy zdalnej 
-natychmiastowej adaptacji nowego modelu pracy oraz 
-przeniesienia i zastosowania nowych praktyk już następnego dnia. Kroki obejmowały; 
-Przeprowadzenie grupy fokusowej w celu określenia perspektyw uczestników w odniesieniu do 
wyzwań i oczekiwań związanych z programem nauczania. 
Opracowano nowy, dostosowany do potrzeb program szkoleniowy, który w całości symulował 
hybrydowe działanie 30% warsztatów online, z elementami interakcji i aktywnego uczestnictwa. 
Ponadto, program szkoleniowy skupiał się na uczestnictwie zespołowym uczestników szkolenia, 
dążąc do 70% samodzielnego uczenia się. Przez cały okres trwania szkolenia odbywała się 
interakcja pomiędzy uczestnikami za pośrednictwem platformy edukacyjnej, wykorzystano 
również istniejące kursy online. 
 

Zaangażowano 500 urzędników bankowych oraz zewnętrzną firmę prywatną 
składającą się z 14 ekspertów w dziedzinie rozwoju HR i uczenia się z doświadczeń. 
 
Praca zdalna to nowa rzeczywistość. Szczególnie preferowane było ykorzystanie 
praktycznych narzędzi i technik w codziennej pracy i zadaniach biorąc pod uwagę 
potrzeby pracowników. 
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Przykład biznesowy:  

2.13 Greek mining company 

Grecka firma wydobywcza potrzebuje automatyzacji w codziennych procesach 
zarządzania zasobami ludzkimi dla swoich pracowników i przeprowadziła cyfrową 
transformację poprzez zainstalowanie aplikacji w chmurze dla usług płacowych, dla 
usług Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz wykorzystanie platformy 
myWorkplace do interaktywnej komunikacji pracownik  w dziale kadr. 
 

Wprowadzone działania i rozwiązania : 
Innowacyjna firma oferująca systemy usług w chmurze została zatrudniona w celu 
zaspokojenia potrzeby cyfrowej transformacji działu HR. Konkretnie, usługi 
obejmowały: 
-automatyczne monitorowanie autoryzacji & wniosków, 
-śledzenie zmian, 
-szczegółowe rejestrowanie kar i pochwał, 
-szczegółowe dane dotyczące wydajności pracowników, 
-zwiększoną produktywność, 
-obliczanie listy płac i prognoz oraz niejawny dostęp użytkowników 

W firmie zaangażowano 1600 pracowników sektora górniczego oraz pracowników 
techników innowacyjnej firmy świadczącej usługi w chmurze. 
  
Dzięki temu doświadczeniu dział HR firmy górniczej mógł łatwo zarządzać zdalnymi 
pracownikami, zautomatyzować codzienne zadania i pozyskać cyfrowe akta osobowe. 
Cyfrowa transformacja poprzez wdrożenie aplikacji w chmurze do obsługi usług HR 
pokazuje wielką wartość i praktykę w działaniu. 
 

Zaangażowane osoby i rekomendacje 
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Przykład biznesowy: 

Zaangażowane osoby i 
rekomendacje 

2.15 Onboarding 2.0 - Jak firma IT dostarcza 
zupełnie nowe rozwiązanie wdrażające?  

Znana międzynarodowa firma IT z krajowym oddziałem w Grecji opracowała 
inne zdalne rozwiązanie dla nowych pracowników firmy, nazwane "On-
boarding v2.0". 
 

Działania i wprowadzone rozwiązania: 
Nowi zrekrutowani pracownicy doświadczają pełnego zaangażowania w 
firmę, ponieważ mają szansę: 
-od 1 dnia wirtualnie poznać swoich menedżerów, swoje zespoły i swoich HR 
Business Partnerów  
-poruszać się w e-przewodniku i brać udział w wirtualnych kawach, aby 
poznać swoich współpracowników 
-pomyślnie rozwinąć się poprzez szkolenia, które program oferuje do końca 
pierwszego miesiąca. 
 

W badaniu wzięli udział nowi pracownicy międzynarodowej firmy informatycznej, 
która działa w 13 krajach i ma oddział w Grecji. 
 
Rozpoczęcie nowej pracy jest jedną z możliwych przyczyn niepokoju. Dzięki tej 
platformie firma jest w stanie zbudować pewność siebie nowych rekrutów, 
sprawiając, że pracownicy czują się przygotowani i wspierani w nowej roli. 
Zauważono również, że firmy, które zapewniają program onboardingowy mają 50% 
większe utrzymanie pracowników i 62% większą wydajność wśród nowo 
zatrudnionych. 
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3. Polecane narzędzia i ich zastosowanie 
w pracy zdalnej  
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Narzędzia i ich zastosowanie: 

Istnieje kilka narzędzi organizacyjnych służących do sprawnego zarządzania 
zespołami zdalnymi. Ich najważniejszym zadaniem jest usprawnienie wirtualnej 
komunikacji i współpracy. 
Istnieje wiele możliwości wykorzystania narzędzi ułatwiających i zarządzających 
pracą zdalną.  
Większość popularnych platform cyfrowych pozwala użytkownikom na prowadzenie: 
wirtualnych konferencji i spotkań one to one, webinarów, wirtualnych wydarzeń 
networkingowych, szkoleń i warsztatów, rozmów z klientami i wielu innych. 
W poniższej tabeli przedstawiliśmy najważniejsze z nich, ich przeznaczenie, funkcje, 
wady i zalety.  Zespoły pracujące zdalnie powinny same zdecydować, które z tych 
narzędzi są dla nich najbardziej odpowiednie. 

Nazwa narzędzia: Przeznaczenie narzędzia: Zastosowanie: 

1. SKYPE 

https://www.skype.co

m/ 

Skype to darmowe narzędzie do 

komunikacji internetowej, które 

umożliwia prowadzenie 

wideokonferencji, wykonywanie połączeń 

i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. 

 Rozmowy wideo● Rozmowy 

telefoniczne● Czat● Wiadomości● 

Rozmowy grupowe● Udostępnianie 

ekranu● Wiadomości tekstowe SMS● 

Poczta głosowa. 

 

 
2. ZOOM 

https://zoom.us 

. Zoom to platforma wideokonferencyjna, 

z której można korzystać za 

pośrednictwem pulpitu komputera lub 

aplikacji mobilnej, i która umożliwia 

użytkownikom łączenie się online w celu 

prowadzenia spotkań 

wideokonferencyjnych, webinarów i 

czatu na żywo. 

Wideokonferencja + czat w trakcie 

konferencji● Współdzielenie ekranu● 

Nagrywanie rozmów 

 

3. MICROSOFT TEAMS 

https://www.microsoft

.com 

Microsoft Teams to aplikacja do współpracy, 

która pomaga członkom organizacji używać 

dowolnego urządzenia, aby pozostać 

zorganizowanym i prowadzić rozmowy. Za 

pomocą Microsoft Teams można prowadzić 

natychmiastowe rozmowy z członkami 

personelu lub gośćmi spoza organizacji. 

Możesz również wykonywać połączenia 

telefoniczne, organizować spotkania i 

udostępniać pliki. 

 

Integracje z innymi narzędziami 

firmy Microsoft● Czat i 

wiadomości● Połączenia audio● 

Planowanie spotkań (powiązania z 

programem Outlook) 

 

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
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Narzędzia i ich zastosowanie: 

 
 
 

 

4. GOOGLE MEET 

https://apps.google.co

m/meet/  

Bezpieczne 

spotkania 

wideo dla 

zespołów i 

firm.  Program 

wideokonferen

cji online 

. Dwu- i wielokierunkowe rozmowy audio i wideo w rozdzielczości 

do 720p● Towarzyszący im czat● Szyfrowanie rozmów między 

wszystkimi użytkownikami● Filtr audio z redukcją szumów● Tryb 

słabego oświetlenia dla wideo● Możliwość dołączania do spotkań 

przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem aplikacji na 

Androida lub iOS● Integracja z Kalendarzem Google i Kontaktami 

Google w celu nawiązywania spotkań jednym kliknięciem● 

Współdzielenie ekranu w celu prezentacji dokumentów, 

Współdzielenie ekranu w celu prezentacji dokumentów, arkuszy 

kalkulacyjnych, prezentacji lub (w przypadku korzystania z 

przeglądarki) innych zakładek przeglądarki● Możliwość łączenia się 

ze spotkaniami za pomocą numeru dial-in w USA● Możliwość 

odmowy wejścia i usunięcia użytkowników przez gospodarzy 

podczas połączenia. Możliwość podnoszenia i opuszczania ręki● 

Filtry wideo, efekty i maski rzeczywistości rozszerzonej. 

5. SLACK 

https://slack.com/ 

Slack to aplikacja do przesyłania wiadomości dla 

firm, która łączy ludzi z informacjami, których 

potrzebują. Łącząc ludzi, by pracowali jako jeden 

zespół, Slack zmienia sposób, w jaki organizacje 

komunikują się 

 

● Możliwość korzystania z 

integracji i wtyczek ● 

Współdzielenie plików ● 

Tworzenie oddzielnych 

kanałów ● Jednoliniowe 

przesyłanie wiadomości ● 

Możliwość korzystania z 

integracji i wtyczek ● 

Współdzielenie plików ● 

Tworzenie oddzielnych 

kanałów 

6. GOTOMEETING 

https://www.goto.com

/meeting 

 GoTo Meeting zapewnia wysoką jakość 

konferencji internetowych, oferując funkcje 

platformy do wirtualnych spotkań, które są 

potrzebne w Twojej firmie 

●Wideokonferencje z 25 

kanałami wideo wysokiej 

rozdzielczości na jedną sesję● 

Czat● Rozmowy bezpłatne● 

Osobiste pokoje spotkań 

 

https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/
https://slack.com/
https://www.goto.com/meeting
https://www.goto.com/meeting
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Narzędzia i ich zastosowanie:  

 
 
 

 

7. DIALPAD 

https://www.dialpad.com/ 

Zunifikowana platforma komunikacji 

biznesowej zaprojektowana w celu 

połączenia globalnych zespołów w jednym 

miejscu pracy. 

 

●Połączenie konferencyjne● 

Współdzielenie ekranu● Nagrywanie i 

odtwarzanie● Dostęp mobilny● 

Dołączanie do połączeń nie wymaga 

użycia pinów. 

 
8. FREECONFERENCE 

https://www.freeconferenc

e.com/ 

Free Conference oferuje bezpłatną i 

nieograniczoną usługę połączeń na 

konferencje w jakości HD. Zaplanuj swoje 

połączenie z wyprzedzeniem, wyślij 

zaproszenia i przypomnienia. Uczestnicy 

mogą dołączyć do rozmowy z komputera, 

aplikacji mobilnej lub wybrać numer za 

darmo z telefonu.ee 

●Połączenia konferencyjne i wideo● Brak 

ukrytych opłat 

 

9. JOIN.ME 

https://www.join.me 

 

Join.me to oprogramowanie do współpracy 

w sieci, służące do współdzielenia ekranu i 

prowadzenia spotkań online. Aby 

udostępnić pulpit lub zorganizować 

spotkanie, użytkownicy muszą najpierw 

pobrać i zainstalować oprogramowanie 

join.me. Aplikacje mobilne są dostępne dla 

systemów Android i iOS. 

 

●Łatwe prowadzenie konferencji i 

rozmów wideo ● Współdzielenie ekranu 

● Możliwość dostosowania adresu URL i 

tła 

10 GATHER 

https://www.gather.town/ 

Gather.Town jest oprogramowaniem do 

prowadzenia konferencji internetowych, 

takim jak Zoom, ale z dodatkowym 

elementem, jakim jest możliwość 

zobaczenia wirtualnego "pokoju", który 

zajmujesz ty i inni, oraz z możliwością 

poruszania się i interakcji z innymi 

uczestnikami w oparciu o lokalizacje w 

pokoju, tak jak w prawdziwym życiu. 

 

●Użytkownicy mogą budować własne, 

niestandardowe przestrzenie ● Tablice i 

współdzielone dokumenty ● Dostępne są 

gry, w które można grać z zespołem 

 

11 CLICKUP ClickUp Pozwala na tworzenie bogatych w 

tekst dokumentów dla planów 

marketingowych, raportów, strategii i innych 

plików. Możesz przechowywać je wszystkie 

w jednym miejscu w ClickUp, a nawet 

dołączać do zadań. Możesz również 

edytować i współpracować z członkami 

zespołu w czasie rzeczywistym, w stylu 

Google Docs. 

 

 

●Podzadania● Przypomnienia● Priorytety 

zadań● Śledzenie czasu● Wykresy 

Gantta● Cele● Zależności● Statusy 

niestandardowe● Przypisane 

komentarze● Powiadomienia 

niestandardowe● Wielu przypisanych● 

Widok czatu● Niestandardowe prawa 

dostępu● Docs Collaboration● 

Współpraca w czasie rzeczywistym. 

 

https://www.dialpad.com/
https://www.freeconference.com/
https://www.freeconference.com/
https://www.join.me/
https://www.join.me/
https://www.gather.town/


12 MEISTERTASK 

https://www.meistertask.com  

TaskMeisterTask to elastyczna aplikacja do 

zarządzania projektami, która skaluje się od 

osobistego śledzenia projektów do pełnego 

narzędzia do zarządzania projektami dla 

dużego zespołu. Opiera się na systemie 

zarządzania zadaniami Kanban, ale można go 

dostosować do potrzeb projektu lub firmy. 

●Tablice projektów Kanban● 

Zadania pomocnicze● Opcje 

personalizacji● Notatki● 

Komentarze● Załączniki● 

Tagi● Automatyzacje● 

Integracje● Gwiazdy● 

Relacje między zadaniami● 

Aplikacje mobilne● Własne 

pulpity. 

 

13 BASECAMP 

https://basecamp.com/ 

Basecamp jest to aplikacja do współpracy 

online, która umożliwia ludziom wspólne 

zarządzanie pracą i komunikowanie się ze 

sobą. Używasz jej do śledzenia wszystkich 

zadań, terminów, plików, dyskusji i ogłoszeń, 

które mają miejsce w pracy. 

  

● Calendar Kalendarz● 

Interaktywne wykresy 

Gantta● Szablony 

projektów● Planowanie● 

Lista rzeczy do zrobienia● 

Tworzenie 

zespołów/grup● 

Zarządzanie 

dokumentami● Fora● 

Wiadomości i 

komunikatory● 

Dodawanie 

powtarzających się zadań● 

Ustalanie priorytetów● 

Historia zadań● Kanał 

RSS● Alokacja i 

prognozowanie zasobów● 

Śledzenie czasu trwania 

projektu● Platforma 

współpracy społecznej 
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https://www.meistertask.com/
https://basecamp.com/
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14 ASANA 

https://asana.com 

Asana to oparte na chmurze rozwiązanie 

do zarządzania zadaniami, które pozwala 

firmom zarządzać, współpracować, 

komunikować się i organizować swoje 

zadania i projekty. Jest wyspecjalizowany 

do obsługi wielu projektów w jednym 

czasie i nadaje się dla firm każdej 

wielkości. 

 

● Tworzenie projektów/zadań● Uprawnienia do 

projektów● Przeszukiwane widoki● Śledzenie● 

Ustalanie priorytetów i terminów realizacji● 

Mobilna strona HTML5 (obsługiwana również 

przez iPhone'a) ● Integracje● Wsparcie klienta● 

Wiele obszarów roboczych● Dodawanie 

followersów● Dyskusje grupowe● Tagi i 

komentarze 

15. TRELLO  Trello - to wizualne narzędzie, które 

umożliwia Twojemu zespołowi zarządzanie 

każdym rodzajem projektu, przepływem 

pracy lub śledzeniem zadań. Dodaj pliki, 

listy kontrolne, a nawet automatyzację: 

Dostosuj wszystko do tego, jak Twój zespół 

pracuje najlepiej. Wystarczy się 

zarejestrować, utworzyć tablicę i już można 

działać! 

●  Szczegółowy i szybki podgląd kart przód/tył● 

Łatwa edycja metodą "przeciągnij i upuść"● 

Łatwa organizacja dzięki etykietom, znacznikom i 

komentarzom● Lista kontrolna licznika 

postępów● Archiwum rekordów kart● Łatwe 

przesyłanie danych (urządzenia lokalne, Dropbox, 

Google Drive i Box)● Dołączanie plików● Filtry 

danych● Alerty i powiadomienia o terminach● 

Automatyczne powiadomienia e-mailowe● 

Dzienniki aktywności● Przypisywanie zadań 

indywidualnych/grupowych● Kopia zapasowa 

informacji● Wyszukiwanie informacji● 

Szyfrowanie danych SSL● Przyjazny dla urządzeń 

mobilnych widok● API dla programistów 

 

https://asana.com/


16 WRIKE 

https://www.wrike.com/ 

Wrike to proste w obsłudze narzędzie 

do usprawniania procesów zarządzania 

projektami wewnętrznymi i współpracy 

między członkami zespołu, niezależnie 

od tego, czy znajdują się w tym samym 

biurze, czy dzieli ich ocean. 

. 

●Zarządzanie zadaniami● Śledzenie 

czasu pracy● Integracja z pocztą 

elektroniczną● Integracja z Box, 

Dropbox i Google Docs● Zarządzanie 

obciążeniem pracą● Zadania 

powtarzalne● Indywidualne raporty● 

Priorytetyzacja zadań● Aplikacje na 

Androida i iPhone'a● Dyskusje w 

zadaniach● Współpraca z 

dokumentami● Dodatki do Apple Mail i 

Outlooka● Newsfeed w czasie 

rzeczywistym● Interaktywna oś czasu 

(wykres Gantta) 

17 FILESTAGE 

https://filestage.io/about-

us/  

Filestageto rozwiązanie oparte na 

chmurze, które umożliwia organizacjom 

udostępnianie, przeglądanie i 

zatwierdzanie plików i treści za 

pośrednictwem ujednoliconego portalu. 

Platforma umożliwia organizacjom 

zapraszanie wielu recenzentów, 

śledzenie wersji plików oraz tworzenie 

niestandardowych przepływów pracy w 

celu kierowania plików do zespołów i 

usprawniania procesów 

opiniowania/zatwierdzania. 

●Współpracuj w czasie rzeczywistym● 

Klienci mogą komentować bez rejestracji● 

Przejrzyste wersjonowanie● Oszczędzający 

czas obieg zatwierdzania● Szczegółowa 

dokumentacja● Zintegrowana lista rzeczy do 

zrobienia● Archiwizuj i eksportuj 

komentarze● Dodaj swój własny branding● 

Działa na urządzeniach mobilnych● 256-

bitowe szyfrowanie SSL dla Twoich danych● 

Wklejaj linki do recenzji w takich 

narzędziach jak Trello, Slack czy Basecamp. 
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https://www.wrike.com/
https://filestage.io/about-us/
https://filestage.io/about-us/
https://filestage.io/about-us/


18 WEEKPLAN 

https://weekplan.net/  

Czym jest Weekplan? Weekplan to coś więcej 

niż tylko standardowa aplikacja do 

kalendarza czy program do robienia zadań. 

Jest to planer priorytetów zaprojektowany 

tak, aby ułatwić Ci osiąganie celów poprzez 

pomoc w identyfikacji różnych ról, 

definiowaniu celów, śledzeniu poniesionego 

czasu i monitorowaniu wyników. 

 

●Intuicyjny● Cele tygodnia● 

Przegląd tygodnia 

19 MURAL 

https://www.mural.co/ 

MURAL to cyfrowa przestrzeń robocza do 

współpracy wizualnej. MURAL pomaga 

wszystkim w zespole wyobrazić sobie razem, 

aby odblokować nowe pomysły, rozwiązać 

trudne problemy i szybciej wprowadzać 

innowacje. 

. 

●Burza mózgów● Narzędzia 

współpracy● 

Komentarze/Notatki● 

Zarządzanie komunikacją● 

Import/Eksport danych● 

Diagramowanie● Digital Canvas● 

Dyskusje / Fora● Wymiana 

plików● Flowchart● Forum / 

Discussion Board● Zarządzanie 

pomysłami● Ideation● 

Zarządzanie wiedzą● Zarządzanie 

spotkaniami 

 

20 TEAMWIEVER 

https://www.teamviewer.

com/pl/ 

TeamViewer to kompleksowe rozwiązanie do 

zdalnego dostępu, zdalnego sterowania i 

zdalnego wsparcia, które działa z niemal 

każdą platformą stacjonarną i mobilną, w tym 

Windows, macOS, Android i iOS. TeamViewer 

pozwala Ci zdalnie zalogować się do 

komputerów lub urządzeń mobilnych 

znajdujących się w dowolnym miejscu na 

świecie i korzystać z nich tak, jakbyś tam był. 

● Moduły klienta z własnym, 

firmowym wyglądem● Zdalna 

administracja● Centralne polityki 

ustawień● Home Office● 

Rejestrowanie każdego połączenia 

pomocniczego● Prezentacja 

online● Bezpieczne połączenie● 

Praca zespołowa online● Zobacz 

listę wszystkich zainstalowanych 

aplikacji● Umieszczenie w 

schowku ● Przesunięcia tekstu● 

Wyciągnięcie plików dziennika 

systemowego● Współdzielenie 

ekranu w czasie rzeczywistym● 

Czat i sygnały ● Zarządzanie 

użytkownikami. 
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