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Wstęp

Niniejszy dokument powstał wyniku realizacji projektu „Employee involvement in deci-
sion-making in times of crisis as a key to the effective organization of the company’s work” 
finansowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i  Włączenia Społecznego w  ramach zaproszenia do  składania wniosków 
„Informacje, konsultacje i uczestnictwo przedstawicieli w przedsiębiorstwach”.

Projekt przyczynia się do:

• wspierania udziału pracowników w  przewidywaniu zmian i  zarządzaniu nimi oraz 
zapobieganiu i  rozwiązywaniu sporów w  przypadku różnych form restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw w skali UE;

• wspierania zaangażowania pracowników w opracowywanie i wdrażanie środków ma-
jących na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego przez koronawirusa dla 
pracowników;

• wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich 
(Hiszpania, Włochy, Polska, Niemcy, Portugalia) i krajów kandydujących (Czarnogóra, 
Serbia) oraz pomiędzy przedstawicielami pracowników sektora handlu i usług z róż-
nych organizacji;

• przygotowania narzędzi i  rozwiązań prowadzących do  zwiększenia zaangażowania 
pracowników w firmach z sektora handlu i usług.

Niniejszy raport porównawczy powstał na  podstawie Raportów Krajowych z  siedmiu 
państw, które zawierają analizę ankiety internetowej przeprowadzonej wśród pracowni-
ków oraz wywiadów semiustrukturalnych z pracodawcami.

Raport ma następującą strukturę:

• Metodologia opisuje podejście i  techniki wykorzystywane do  analizy danych 
do raportu;

• Podsumowanie kontekstów krajowych zawiera najważniejsze informacje na  temat 
ram prawnych (jeśli takie istnieją) istniejących w poszczególnych krajach w czasie pan-
demii oraz ich skutków (znanych w poszczególnych krajach);
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• Analiza porównawcza opinii pracowników to  rozszerzona analiza informacji uzyska-
nych za pośrednictwem ankiet internetowych przeprowadzonych latem 2021 r. wśród 
pracowników z krajów uczestniczących w projekcie. Obejmuje ona analizę wszystkich 
odpowiedzi, tj.:

 » informacji, które otrzymali pracownicy,

 » procesu konsultacji,

 » udziału w podejmowaniu decyzji,

 » atmosfery, w której wprowadzono zmiany,

 » opinii pracowników na temat zmian organizacyjnych,

 » oceny własnej postawy pracowników,

 » świadomości pracowników w zakresie przysługujących im praw,

 » kwestii, czy pracownikom zaoferowano wybór lub alternatywy w zakresie wpro-
wadzanych zmian organizacyjnych,

 » w  jakim stopniu poproszono ich o przedstawienie pomysłów i wyrażenie opinii 
na temat wprowadzonych wyzwań organizacyjnych,

 » w jaki sposób płeć wpłynęła na wprowadzone warunki pracy,

 » czy oferowano możliwość pracy w domu i czy pracownicy byli wspierani w no-
wych warunkach,

 » czy pracownicy czuli się bezpiecznie, mogąc rozwijać swoją działalność zawo-
dową, oraz

 » w  hipotetycznym przypadku kolejnego kryzysu podobnego do  pandemii co-
vid-19, jak oceniliby procesy informowania, konsultacji i  podejmowania decyzji 
oraz jaki byłby preferowany mechanizm tych procesów.

 » I  wreszcie zapytano pracowników, co  w  hipotetycznym przypadku zmieniliby 
w przyszłości w odniesieniu do informowania i konsultacji dotyczących zmian or-
ganizacyjnych w swojej firmie.

• Analiza porównawcza opinii pracodawców podsumowuje informacje uzyskane w wy-
niku wywiadów z pracodawcami z sektora handlu i usług w siedmiu krajach europej-
skich i ilustruje:

 » skutki pandemii w ich przedsiębiorstwach,

 » proces włączania pracowników w zmiany wprowadzone w czasie pandemii,

 » opinię pracodawców na temat postawy pracowników,

 » wskazanie najlepszych praktyk,

 » doskonalenie procesu angażowania pracowników, oraz

 » w hipotetycznym przypadku wystąpienia kolejnego kryzysu, co może ulec popra-
wie na poprawić?

• Wnioski czyli omówienie uwag końcowych zawartych w raporcie, oraz

• Rekomendacje przedstawiają główne wnioski i  opinie na  przyszłość sformułowane 
przez koordynatora projektu i uczestników na podstawie informacji i analiz zawartych 
w niniejszym raporcie.

• Załączniki zawierają siedem Raportów Krajowych, oddzielnych od  niniejszego 
dokumentu.
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Podsumowanie  
kontekstów krajowych

Raporty krajowe opracowane przez siedem zespołów z  Niemiec, Włoch, Czarnogóry, 
Polski, Portugalii, Serbii i Hiszpanii rozpoczynają się od informacji na temat kontekstu kra-
jowego w czasie pandemii covid-19 oraz ram prawnych, które mogły mieć wpływ na za-
angażowanie pracowników w zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach.

Raporty pokazują, że w tych nadzwyczajnych czasach korzystano z przepisów normatyw-
nych i prawnych:

• w Niemczech poprzez znowelizowaną w 2001 roku Ustawę o organizacji zakładu pracy;

• w  Polsce poprzez Ustawę o  informowaniu pracowników i  przeprowadzaniu z  nimi 
konsultacji, Ustawę o związkach zawodowych oraz Kodeks pracy;

• w  Portugalii „Generalna Dyrekcja Zdrowia wydała przewodnik na  temat dobrych 
praktykach i sposobach monitorowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, na które 
narażeni są pracownicy, która zdawała sobie sprawę, że zagrożenia te zwiększyły się 
w wyniku telepracy spowodowanej pandemią covid-19”;

• W Serbii stosowano przepisy dekretu w sprawie środków w czasie stanu wyjątkowe-
go, dekretu w sprawie organizacji pracy pracodawców w czasie stanu wyjątkowego, 
dekretu w sprawie organizacji ochrony socjalnej w celu świadczenia usług zakwate-
rowania w domu w czasie stanu wyjątkowego, dekretu w sprawie uzupełnienia wy-
nagrodzenia podstawowego pracowników instytucji opieki zdrowotnej i niektórych 
pracowników w obszarach zdrowia, ochrony zdrowia publicznego, leczenia i zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby covid-19 itp.;

• W Hiszpanii dekret królewski z mocą ustawy 8/2020 z dnia 17 marca w sprawie pil-
nych środków nadzwyczajnych w  celu zapobiegania ekonomicznym i  społecznym 
skutkom covid-19 oraz wykorzystania przepisów dotyczących regulacji zatrudnienia 
tymczasowego (ERTE).

W przypadku Włoch w Raporcie krajowym wskazano, że „we włoskim systemie prawnym 
procedury informowania i konsultacji nie są szczegółowo uregulowane ustawowo, lecz 
zasadniczo pozostawione do rozstrzygnięcia w drodze układów zbiorowych”.

Nie podano żadnych konkretnych informacji na temat ram prawnych obowiązujących 
w Czarnogórze.

Metodologia

Niniejszy raport europejski zbiera, porównuje i podsumowuje informacje zawarte w sied-
miu Raportach krajowych przygotowanych przez uczestników projektu oraz krajowe wy-
niki badań przeprowadzonych zgodnie z celami projektu.

Metodologia prowadzenia badań została omówiona i  zalecona do  stosowania pod-
czas pierwszego spotkania w ramach projektu. Ze względu na faktu, że raporty zostały 
opracowane przez różne zespoły krajowe, które przeprowadziły badania (analiza ankiet 
online i przeprowadzenie wywiadów semistrukturalnych), niejednorodność informacji 
jest naturalna.

Mając powyższe na względzie, w niniejszym raporcie przeprowadzono przegląd informacji 
krajowych i opracowano jednolity dokument zawierający analizę zaangażowania pracow-
ników podczas zmian organizacyjnych wprowadzonych w sektorze handlu i usług w czasie 
pandemii covid-19 pozwalająca w sposób przejrzysty zilustrowania informacji pochodzą-
cych bezpośrednio z poszczególnych krajów.

W odniesieniu do przykładów, są to cytaty z raportów krajowych, przedstawiane w for-
mie skróconej lub dosłownej przedstawiające analizę na poziomie europejskim. Jeżeli nie 
podano cytatu z danego kraju, oznacza to, że dana informacja nie znalazła się w przeka-
zanym Raporcie krajowym.

Raporty krajowe zostały przygotowane w okresie od lipca do grudnia 2021 roku, a niniej-
szy dokument został opracowany w styczniu 2022 roku.
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Biorąc pod uwagę skutki pandemii covid-19 dotyczące pracowników i najbardziej znaczą-
ce zmiany w przedsiębiorstwach, przedstawiciele poszczególnych krajów podają nastę-
pujące informacje, w bardzo skróconej formie:

Niemcy: rady pracownicze i rady pracowników postawiły sobie za zadanie zapewnienie 
udziału przedstawicieli pracowników w okresie kryzysu. W wielu niemieckich przedsię-
biorstwach nie ma  reprezentacji ich interesów, co  nie gwarantuje współdecydowania 
pracowników;

• Włochy: problem braku regulacji prawnych był wyraźnie odczuwalny podczas pan-
demii covid-19, w czasie której informacja i konsultacje były niezbędnymi narzędziami 
zarządzania kryzysem i zdalnej koordynacji produkcyji, a także bardziej efektywnego 
ogólnego dostosowania do  środków zapobiegawczych chroniących przed rozpo-
rzestrzenianiem wirusa;

• Czarnogóra: pandemia jeszcze bardziej osłabiła kondycję czarnogórskiego przemysłu, 
dlatego porównując lata 2019 i 2020, w ośmiu branżach odnotowano spadek od 3% 
do 34%, przy czym w przemyśle metalowym spadek wyniósł 9,7%;

• Polska: według danych ujawnionych przez POHID, organizację zrzeszającą największe 
sieci handlowe w Polsce, sieci członkowskie sprzedające artykuły przemysłowe odno-
towały straty w wysokości 3 mld zł w wyniku pierwszej fali pandemii covid-19. Duże 
sklepy z artykułami nieżywnościowymi były zamknięte przez 16 tygodni. W firmach 
członkowskich POHID, które zatrudniają ponad 200 000 osób, nie było zauważalnych 
zwolnień, ponieważ priorytetem było utrzymanie pełnej obsady kadrowej, aby móc 
obsługiwać klientów w zmieniającej się sytuacji. Jednak niektórzy pracownicy – mi-
granci z Ukrainy – wrócili do domu, do swoich rodzin (mimo że ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach... przewidywała przedłużenie ważności wszystkich rodzajów zezwoleń 
na pracę cudzoziemców w Polsce w czasie pandemii covid-19);

• Portugalia: firmy, które skorzystały ze  środków wsparcia przyjętych przez rząd, były 
w bardziej niekorzystnej sytuacji, a te środki odegrały bardzo ważną rolę w zabezpie-
czeniu ich stabilności finansowej i utrzymaniu zatrudnienia;

• Serbia: przepisy nie były stosowane. Kryzys wywołany karonawirusem miał nieko-
rzystny wpływ na sytuację ekonomiczną pracowników w Serbii. Wzmógł i pogłębił 
nierówności i ubóstwo w społeczeństwie, zagroził zdrowiu fizycznemu i psychiczne-
mu narodu. W wielu przypadkach kwestia ryzyka wypadków w miejscu pracy nie jest 
uregulowane, rekompensata za zwolnienie lekarskie w przypadku infekcji nie wynosiła 
100%, lecz 65% jak w przypadku normalnego zwolenienia lekarskiego, przez co zale-
cenia Rządu Republiki Serbskiej nie były przestrzegane. Wzrosła liczba osób zatrudnio-
nych nielegalnie, które pracowały bez umowy o pracę;

• Hiszpania: według stanu na koniec sierpnia 2021 r. w Hiszpanii 272 190 osób było ob-
jętych ochroną w ramach ERTE, co stanowi najniższy poziom od początku pandemii 
covid-19. ERTE, których celem jest wspieranie firm i utrzymanie zatrudnienia, zdoła-
ły ochronić ponad 3,6 mln pracowników w szczycie kryzysu w 2020 r. ERTE stały się 
prawdziwą tarczą społeczną dla zatrudnienia w Hiszpanii w czasie pandemii covid-19.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat kontekstu poszczegól-
nych krajów, zawarte w Raportach Krajowych.

NIEMCY

Według Fundacji Hansa Böcklera (2021) praca zakładowych grup interesu w firmie ma ogól-
nie pozytywny wpływ na  radzenie sobie z  kryzysem wywołanym przez koronawirusa. 
W  celu sprostania wyzwaniom związanym z  pandemią covid-19, niektórzy pracodawcy 
wprowadzili dodatkowe regulacje zakładowe, w ramach których istniejące umowy zakła-
dowe zostały dostosowane do ochrony interesów pracowników. Regulacje te dotyczą środ-
ków higieny w celu utrzymania sprzedaży, pracy z domu, ofert opieki nad dziećmi w czasie, 
gdy szkoły i przedszkola są zamknięte, ustalenia skróconego czasu pracy, zmian w ramach 
czasu pracy i kont czasu pracy (Hans-Böckler-Stiftung 2010).

WŁOCHY

We włoskim systemie prawnym procedury informowania i konsultacji nie są szczegółowo 
uregulowane ustawowo, lecz w znacznym stopniu pozostawione negocjacjom zbioro-
wym, których zadaniem jest interweniowanie w celu uregulowania tych aspektów relacji 
między pracownikami a przedsiębiorstwem.

CZARNOGÓRA

Wpływ pandemii covid-19 na poziomie globalnym był szczególnie widoczny w działal-
ności gospodarczej związanej z podróżami, czyli w turystyce, która w Czarnogórze gene-
ruje jedną piątą PKB. Spowodowało to jego spadek o 15,2%, zgodnie z kwartalnymi sza-
cunkami Urzędu Statystycznego Czarnogóry. Według kwartalnych szacunków MONSTAT 
w 2020 r. odnotowano ujemną realną stopę wzrostu PKB w wysokości -15,2%, co było bez-
pośrednim skutkiem działań mających na  celu zwalczanie pandemii covid-19, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
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POLSK A

Kluczowymi działaniami wprowadzonymi w  ramach osłony (w  ustawie o  szczególnych 
rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz związanych 
bezpośrednio z ochroną miejsc pracy i organizacją pracy były: (i) subsydiowane zatrudnie-
nie (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub 
obniżonym wymiarem czasu pracy) dostępne dla firm, które doświadczyły spadku obrotów 
ekonomicznych o co najmniej 30%); (ii) zwiększenie elastyczności czasu pracy (dozwolone 
w firmach, które doświadczyły spadku obrotów ekonomicznych w wyniku covid-19 i nie mia-
ły zaległości w opłacaniu podatków i składek do końca trzeciego kwartału 2019 r.); (iii) prawo 
do skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku pracownika z obowiązujących 
11 godzin do 8 (z gwarancją udzielenia pracownikowi równoważnego odpoczynku w ciągu 
8 tygodni), a tygodniowego czasu takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin; oraz (iv) prawo 
do zawierania porozumień ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, 
jeśli takie organizacje nie istnieją, w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu 
pracy, w którym możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymal-
nie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy), przy czym prze-
dłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem 
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; w sprawie stosowania mniej 
korzystnych warunków zatrudnienia dla pracowników niż wynikające z umów o pracę za-
wartych z tymi pracownikami, w zakresie i na czas określony w porozumieniu.

PORTUGALIA

DGERT (Generalna Dyrekcja Administracji i  Zatrudnienia Publicznego) stwierdziła, 
że  przedsiębiorstwa, które skorzystały ze  środków wsparcia przyjętych przez rząd, były 
w bardziej niekorzystnej sytuacji, a te środki odegrały bardzo ważną rolę w zapewnieniu 
ich stabilności finansowej i utrzymaniu zatrudnienia.

Generalna Dyrekcja Zdrowia w Portugalii wydała przewodnik dotyczący dobrych prak-
tyk i sposobach monitorowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, na które narażeni 
są pracownicy, wiedząc, że zagrożenia te zwiększyły się w wyniku telepracy w związku 
z pandemią covid-19.

SERBIA

Przed i po ogłoszeniu stanu wyjątkowego rząd Republiki Serbii przyjął środki w odpowie-
dzi na pandemię covid-19. Rozporządzenia przyjęte w czasie stanu wyjątkowego o szcze-
gólnym znaczeniu dla prawa pracy i pracowników: Dekret w sprawie środków w czasie 
stanu wyjątkowego, Dekret w sprawie organizacji pracy pracodawców w czasie stanu wy-
jątkowego, Dekret w sprawie organizacji ochrony socjalnej w zakresie świadczenia usług 
zakwaterowania w domu w czasie stanu wyjątkowego, Dekret w sprawie uzupełnienia 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zakładów opieki zdrowotnej i niektórych pra-
cowników w obszarach zdrowia, ochrony zdrowia publicznego, leczenia i zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się epidemii choroby covid-19, Dekret w sprawie procedury uzyskiwa-
nia zgody na nowe zatrudnienie korzystających ze środków publiczych, Dekret w sprawie 
ulg podatkowych i świadczeń bezpośrednich dla przedsiębiorstw w sektorze prywatnym 
oraz pomocy finansowej dla obywateli w związku z konsekwencjami pandemii covid-19, 
Konkluzje w sprawie przestrzegania zasad kontynuacji pracy pracodawców w dziedzinie 
budownictwa, handlu i  zielonych rynków w związku z zastosowaniem środków epide-
miologicznych, Konkluzje w  sprawie zalecenia pracodawcom umożliwienia pracowni-
kom, którzy mają obowiązek wykonywania pracy w czasie stanu wyjątkowego, korzysta-
nia z urlopu wypoczynkowego z 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. obowiązują: Konkluzje 
w sprawie zalecenia dla pracodawców dotyczącego zapewnienia prawa do rekompen-
saty wynagrodzenia w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia pracownikom, którzy 
są czasowo nieobecni w pracy z powodu potwierdzonej choroby covid-19 lub z powodu 
środków izolacji i  samoizolacji związanych z chorobą, Konkluzje w sprawie zawieszenia 
pracy przez strony związane z bezpośrednim kontaktem, Zalecenie dotyczące organiza-
cji pracy w administracji publicznej i  instytucjach państwowych wydane przez Ministra 
Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego, Zalecenie przesłane do instytucji 
opieki społecznej dotyczące zakwaterowania podopiecznych.

HISZPANIA

Po pierwsze, Dekret Królewski z mocą ustawy 8/2020 z 17 marca w sprawie pilnych środ-
ków nadzwyczajnych w  celu zapobiegania ekonomicznym i  społecznym skutkom co-
vid-19 ustanowił skrócenie czasu pracy z  powodów ekonomicznych, technicznych, or-
ganizacyjnych i  produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonych praw 
do konsultacji i negocjacji. Terminy konsultacji skrócono do 7 dni. Wszystkie zawieszenia 
umów i  redukcje czasu pracy spowodowane przez covid-19 uznano za wynik działania 
siły wyższej, o czym należało najpierw poinformować pracowników i ich przedstawicieli. 
Zezwolono na  prowadzenie działalności związkowej i  reprezentacji pracodawców przy 
jednoczesnym ograniczeniu mobilności. W czasie epidemii covid-19 partnerzy społeczni 
aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu polityki.
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Przepisy dotyczące regulacji zatrudnienia tymczasowego (skrót w języku hiszpańskim: 
ERTE) to tymczasowe zawieszenie umów, regulowane artykułem 47 Statutu Pracownika, 
wprowadzane podczas pandemii covid-19 i uznawane za siłę wyższą, co zostało zwe-
ryfikowane przez Urząd Pracy. Okres konsultacji nie jest konieczny. Pracownicy objęci 
ERTE wracają do  pracy po  upływie wyznaczonego terminu. Pracodawcy nadal płacą 
100% składek na  ubezpieczenie społeczne pracowników (przy czym wysokość tych 
składek zmniejsza się w  zależności od  wielkości przedsiębiorstwa), ale nie wypłacają 
pracownikom rekompensat. Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku wypłacania wyna-
grodzenia, ponieważ pracownicy otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (w wysokości 70% 
wynagrodzenia brutto).

Analiza porównawcza  
opinii pracowników

W  celu poznania opinię pracowników w  ramach projektu przeprowadzono ankietę in-
ternetową, którą wypełniło średnio 50 pracowników handlu w każdym z siedmiu krajów 
uczestniczących w projekcie. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, ta liczba była podwo-
jona i wynosiła 100. W badaniu wzięli udział przedstawiciele obu płci i grup wiekowych, 
przy czym najliczniej reprezentowane były osoby powyżej 34 roku życia. Większość re-
spondentów stanowili mężczyźni w przypadku Niemiec, Włoch, Serbii i Hiszpanii, a kobie-
ty w przypadku Czarnogóry, Polski i Portugalii. Zawody i stanowiska respondentów w ich 
przedsiębiorstwach były zróżnicowane – od pracowników z wykształceniem podstawo-
wym do pracowników ze średnim lub wyższym wykształceniem. Działalność responden-
tów w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana, są to: handel i usługi, transport 
i  logistyka, służba zdrowia (w  przypadku Portugalii) oraz hotelarstwo. Firmy, w  których 
pracują, są  bardzo zróżnicowane w  poszczególnych krajach. W  Polsce zdecydowano 
o przeprowadzeniu badania wśród pracowników Auchan.

Pracownicy zostali zapytani o to, czy byli informowani, konsultowani i uczestniczyli w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących zmian w ich przedsiębiorstwach w czasie pandemii co-
vid-19. Pytania były zadawane oddzielnie, odpowiednio w odniesieniu do informowania, 
konsultowania i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.

W kwestii informacji, które otrzymywali pracownicy bezpośrednio lub za pośrednictwem 
związków zawodowych, w 7 krajach istnieje wspólny trend gdzie większość pracowników 
wysoko oceniła fakt bycia informowanym przez pracodawcę.

Mają poczucie, że pracodawca przekazywał im dobre informacje. (Niemcy)

Większość pracowników odpowiedziała uznając, że są dostatecznie poinformowani, a wśród 
nich dziesięciu pracowników wykazało na wysoki poziom informowania. (Włochy)

Według udzielonych odpowiedzi wynika, że  respondenci byli w  znacznym stopniu poinfor-
mowani o wspomnianych procesach zmian, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji 
związkowej. (Czarnogóra)

Większość respondentów stwierdziła, że  pracownicy byli dobrze informowani i  konsultowani 
w  przedsiębiorstwie podczas pandemii covid-19 (tylko 12 respondentów uznało proces infor-
mowania za słaby, a 16 miało takie zdanie o procesie konsultacji). (Polska)
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9 osób nie zostało w ogóle poinformowanych o zmianach w ich przedsiębiorstwie w związku 
z  pandemią covid-19, tylko 3 osoby uznały, że  były dobrze poinformowane w  tym czasie, 22 
uczestników uważa, że byli informowani, ale słabo, a 23 deklaruje, że byli informowani w spo-
sób zadowalający. (Portugalia)

W skali od 0 do 10 największa liczba respondentów, 45, udzieliła odpowiedzi od 5 do 10, pozo-
stali respondenci, 11, udzielili odpowiedzi od 0 do 4. Na tej podstawie można stwierdzić, że pra-
cownicy byli początkowo wystarczająco poinformowani o zmianach spowodowanych pande-
mią covid-19. (Serbia)

Zdecydowana większość respondentów zgadza się, że  zostali bardzo dobrze poinformowani 
(85 z nich oceniło odpowiedź na 6-10, a tylko 15 na 0-5) przez swoich pracodawców o zmia-
nach w przedsiębiorstwie w czasie pandemii covid-19. Taka tendencja jest widoczna zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn oraz w trzech kategoriach wiekowych. (Hiszpania)

W  kwestii procesu konsultacji (bezpośrednio lub za  pośrednictwem związków zawo-
dowych), jakie przeprowadzili pracodawcy i pracownicy w związku z wprowadzeniem 
zmian w  przedsiębiorstwie podczas pandemii covid-19, pracownicy deklarują, że  byli 
mniej zaangażowani niż w przypadku informacji, ale mimo to wykazują umiarkowane 
lud duże zadowolenie z przeprowadzonego procesu konsultacji, jaki prowadził praco-
dawca. Jest to ogólna tendencja we wszystkich krajach, z wyjątkiem Serbii, gdzie więk-
szość respondentów twierdzi, że  nie konsultowano się z  nimi w  wystarczającym lub 
zadowalającym stopniu.

Pracownicy odpowiedzieli na  pytanie 2 w  następujący sposób: 20 z  nich oceniło odpowiedź 
na 0-3, co oznacza, że „prawie wcale” nie byli pytani o zmiany, 19 z nich wskazało wartości 5-7, 
tzn.: zostali wysłuchani w  umiarkowanym stopniu, a  8 respondentów uznało, że  byli dobrze 
wysłuchani przez pracodawcę podczas konsultacji (8-10 punktów). (Niemcy)

Z drugiej strony, odsetek pozytywnych odpowiedzi dotyczących stopnia konsultacji w odniesieniu 
do zmian, jakie zaszły w przedsiębiorstwie w czasie pandemii covid-19, był różny. Jeśli chodzi o ten 
aspekt, odpowiedzi były niejednorodne: 10 pracowników uważa, że konsultowano się z nimi w nie-
wielkim stopniu (niektórzy stwierdzili, że w ogóle się z nimi nie konsultowano), 16 pracowników twier-
dzi, że konsultowano się z nimi w średnim stopniu, podczas gdy 12 pracowników wykazało, że kon-
sultacje w przedsiębiorstwie były prowadzone na wysokim poziomie. (Włochy)

W opinii respondentów, biorąc pod uwagę proces wprowadzania i wdrażania zmian w przed-
siębiorstwach, znaczna część z  nich stwierdziła, że  była stosunkowo mocno zaangażowana 
w ten proces poprzez działania konsultacyjne. Dokładnie 80% respondentów oceniło ten proces 
na 5 lub więcej punktów, co potwierdza wcześniejszy wniosek, że pracownicy w firmach są za-
dowoleni ze  sposobu, w  jaki konsultowano się z  nimi, ale także informowano ich o  procesie 
wprowadzania zmian i komunikacji w czasie pandemii covid-19. (Czarnogóra)

W drugim pytaniu wykres wskazuje, że duża część respondentów, 20, w ogóle nie była konsul-
towana w sprawie zmian, a 26 osób było konsultowanych, ale niezbyt często. Tylko nieliczni, 11 
z całej próby, twierdzą, że konsultowano się z nimi częściej. Jedna osoba nie udzieliła odpowie-
dzi na to pytanie. (Portugalia)

Największa liczba respondentów udzieliła odpowiedzi w skali od 0 do 4, to znaczy 48 z nich, 
a tylko 8 respondentów udzieliło odpowiedzi w skali od 5 do 10, co oznacza, że pracownicy na niż-
szych stanowiskach nie byli konsultowani przy wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie. (Serbia)

W odniesieniu do konsultacji, tendencja ta nieco się zmienia, ale nadal pozostaje pozytywna 
(74 respondentów oceniło je na 6-10, a 26 na 0-5), przy czym nie ma żadnych zmian ani pod 
względem płci, ani wieku. (Hiszpania)

Pracowników zapytano o  ich udział w  procesie podejmowania decyzji (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem związków zawodowych), w chwili gdy w ich przedsiębiorstwach 
wprowadzano zmiany związane z pandemią covid-19. Tendencja w tym zakresie jest na-
dal malejąca: od  informowania do  konsultacji, a  następnie do  podejmowania decyzji. 
Niemniej jednak odpowiedzi z siedmiu krajów wskazują, że większość pracowników nie 
uczestniczyła w podejmowaniu decyzji, z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie większość pracow-
ników (67%) odpowiedziała twierdząco na  pytanie dotyczące zaangażowana w  proces 
podejmowania decyzji.

Większość pracowników odpowiedziała, że nie była zaangażowana w procesy decyzyjne, pod-
czas gdy niewielka część (około 6 pracowników) stwierdziła coś przeciwnego. (Włochy)

Nie odnotowano już tak pozytywnych doświadczeń pod względem procesu podejmowania 
decyzji dotyczących wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, a nieco mniej niż połowa re-
spondentów (48%) ma w tym względzie wątpliwości. Mianowicie, 48% respondentów oceniło 
ten proces na ocenę od 0 do 3, co jest naprawdę niepokojącym wynikiem. Niewielka większość 
respondentów oceniła jednak ten proces na  5 lub więcej punktów, a  14% z  nich stwierdziło, 
że są bardzo zadowoleni ze swojego udziału w procesie podejmowania decyzji podczas wpro-
wadzania zmian w czasie pandemii covid-19. (Czarnogóra)

Nieco gorzej oceniono możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji – średnia 
ocena była zbliżona do środka skali, 18 respondentów oceniło ten aspekt negatywnie. (Polska)

Na trzecie pytanie [o podejmowanie decyzji] ponad połowa z 58 osób w całej próbie stwier-
dziła, że  w  ogóle nie uczestniczyła w  procesie decyzyjnym, 24 respondentów stwierdziło, 
że uczestniczyło w niewielkim stopniu, a tylko 4 osoby stwierdziły, że uczestniczyły w pew-
nym stopniu lub często. (Portugalia)
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Największa liczba respondentów, bo  aż 53, odpowiedziała na  to  pytanie w  skali od  0 do  4. 
Zauważalne jest, że odpowiedzi 0 udzieliło aż 32 respondentów, a tylko 4 osoby udzieliły od-
powiedzi od  5 do  10. Świadczy to  o  tym, że  pracownicy nie mieli możliwości uczestniczenia 
w podejmowaniu decyzji w czasie pandemii covid-19. (Serbia)

Trzeci etap relacji pracodawca-pracownik to  uczestnictwo w  podejmowaniu decyzji. W  tym 
przypadku tendencja jest pozytywna, ale z mniejszą częstotliwością niż w przypadku informo-
wania i konsultacji. 62 respondentów przyznało ocenę 6-10, a 37 – 0-5, bez zmian pod wzglę-
dem płci i  wieku. Warta zauważenia jest większa liczba głosów „0”, tzn. brak jakiegokolwiek 
uczestnictwa w procesie wprowadzania zmian przez pracodawcę. (Hiszpania)

W odniesieniu do atmosfery, w jakiej wprowadzano zmiany, większość pracowników od-
powiedziała, że była ona trudna w przypadku Włoch, a przeciwnie, była neutralna/życzli-
wa w przypadku Czarnogóry, Polski, Portugalii, Serbii i Hiszpanii.

Jeśli chodzi o atmosferę w przedsiębiorstwie po wprowadzeniu zmian, większość respondentów 
(około 20) odpowiedziała, że klimat był trudny (Włochy).

Zdaniem respondentów atmosferę panującą podczas wprowadzania zmian w  działalności 
firm w czasie pandemii covid-19 można określić jako względnie zadowalającą, czyli: dość swo-
bodną, mamy więc sytuację, w której 20% z nich oceniło atmosferę na 5. Tylko 2% responden-
tów wystawiło najniższą ocenę, natomiast 8% było bardzo zadowolonych.

Atmosfera, w  jakiej przebiegały zmiany związane z  wprowadzeniem ograniczeń sanitarnych 
w  czasie pandemii covid-19, została oceniona raczej pozytywnie (tylko 7 odpowiedzi nega-
tywnych), jak również ogólna ocena tej zmiany jest również pozytywna (tylko 6 odpowiedzi 
negatywnych). Znaczna większość respondentów zadeklarowała znajomość swoich praw 
w  zakresie informowania i  konsultowania, ale aż 12 respondentów nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie. (Polska)

Na  pytanie czwarte [atmosfera podczas wprowadzania zmian], dotyczące atmosfery w  czasie 
wprowadzania zmian, 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi, 25 osób stwierdziło, że była ona frustru-
jąca lub ogólnie frustrująca, 21 osób uznało ją za przeciętną, ani bardzo złą, ani bardzo dobrą, 
a pozostałe 11 osób stwierdziło, że atmosfera była zbliżona do spokojnej i życzliwej. (Portugalia)

Tylko 5 respondentów udzieliło odpowiedzi w skali od 5 do 7, pozostali udzielili odpowiedzi 
od 0 do 4, co wskazuje na bardzo złą atmosferę wśród pracowników podczas wprowadzania 
zmian. (Serbia)

Jeśli chodzi o atmosferę, w której wprowadzano zmiany, 35 respondentów uważa ją za frustru-
jącą, a 64 za spokojną, bez zmian w zakresie płci i wieku. (Hiszpania)

W kwestionariuszu zadano pytanie o opinię pracowników na temat zmian organizacyj-
nych wprowadzonych w  ich przedsiębiorstwach w  czasie pandemii covid-19. Z  odpo-
wiedzi wynika, że głównie wprowadzanie zmian odbywało się w sposób pozytywny, jak 
w  przypadku Czarnogóry i  Hiszpanii, oraz w  sposób stosunkowo niezadowalający, jak 
w przypadku Portugalii i Serbii.

Proces wdrażania zmian w przedsiębiorstwach przebiegał w zgodzie z interesem respondentów, 
a z uzyskanych odpowiedzi wynika, że ponad 70% z nich oceniło ten proces na 5 lub więcej punk-
tów, co można uznać za wynik stosunkowo zadowalający. Tylko 10% respondentów oceniło ten 
proces raczej nisko, przyznając mu noty od 0 do 2, co jednoznacznie potwierdza, że działania te 
były w stosunkowo zadowalający sposób zgodne z interesami członków organizacji. (Czarnogóra)

Na pytanie piąte udzielono 57 odpowiedzi, ponad 31 osób oceniło je na 3, co oznacza, że ich 
zdaniem zmiany zostały przeprowadzone bez uwzględnienia interesu pracowników, a tylko 9 
osób oceniło je na 7. (Portugalia)

Największa liczba respondentów, bo aż 45, udzieliła odpowiedzi w skali od 0 do 4, odpowiedzi 
9 i 10 nie udzielił żaden respondent, co świadczy o dużym niezadowoleniu ze zmian organiza-
cyjnych w firmie. (Serbia)

Na  pytanie o  to, jak oceniają zmiany organizacyjne w  swoim przedsiębiorstwie, zdecydowa-
na większość odpowiada, że zostały one przeprowadzone w zgodzie z ich interesami (70 osób 
wskazało ocenę 6-10, a tylko 28 osób ocenę 0-5), przy czym mężczyźni w porównaniu z kobie-
tami i osobami w wieku 35-54 lat wykazują pewną powściągliwość. (Hiszpania)

Zgodnie z celem projektu, jakim było zrozumienie oceny własnej postawy pracowników 
podczas zmian strukturalnych w  przedsiębiorstwie w  czasie pandemii covid-19, w  ba-
daniu zapytano pracowników o ich własną postawę, która w większości została uznana 
za aktywną i uczestniczącą, co miało miejsce w przypadku Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

Postawa pracowników wobec tych zmian została określona jako średnio aktywna i partycypa-
cyjna, a tylko 4 pracowników wykazało postawę obojętną. (Włochy)

Oni [respondenci] byli aktywni. Blisko 70% respondentów przyznało temu procesowi ocenę 
5 lub więcej, z czego co trzeci respondent ocenił ten proces najwyżej na 8-10. (Czarnogóra)

W  odniesieniu do  postawy pracowników, większość z  nich ujawnia, że  byli często aktywni, 
5 osób oceniło ją na 10, czyli byli zawsze aktywni, a 17 osób z próby oceniło ją na 4 lub poniżej, 
uważając się za bardziej pasywnych. (Portugalia)

Jeśli chodzi o ich własną postawę wobec zmian, zdecydowana większość uważa ją za aktywną 
(87 respondentów oceniło ją na 6-10, a tylko 12 na 0-5), bez zróżnicowania ze względu na płeć 
i wiek. (Hiszpania)
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W  odniesieniu do  świadomości praw pracowników w  zakresie informacji i  konsulta-
cji w  przedsiębiorstwie, także w  czasach kryzysu, takiego jak pandemia covid-19, dane 
z  ankiety pokazują, że  większość pracowników zna te prawa w  Niemczech, Włoszech, 
Czarnogórze i Hiszpanii; inaczej jest w Portugalii i Serbii, gdzie większość respondentów 
twierdzi, że nie zna swoich praw.

Pracownicy odpowiedzieli na  pytanie 7 w  następujący sposób: 1 na  50 osób wstrzymał się 
od odpowiedzi, czy jest świadomy swoich praw do bycia wysłuchanym i poinformowanym. 15 
respondentów odpowiedziało na to pytanie przecząco, a większość, tj. 34 uczestników, twierdzi, 
że zna swoje prawa. (Niemcy)

Ponad 75% udzieliło odpowiedzi twierdzącej, dowodząc, że zostali poinformowani na temat 
informacji i prawa do konsultacji; 25% odpowiedziało przeciwnie. (Włochy)

Procedura prawna i prawa, które wymagają, aby członkowie organizacji mieli dostęp do informa-
cji i konsultacji w przedsiębiorstwie w czasie kryzysu, takiego jak pandemia covid-19, były przestrze-
gane w większości przypadków, a 2 na 3 respondentów było świadomych swoich praw do infor-
macji i konsultacji. Z drugiej strony, 1/3 respondentów odpowiedziała negatywnie na to pytanie, 
wskazując, że nie są świadomi swoich praw do informacji i konsultacji. (Czarnogóra)

Pytanie siódme ujawniło, że  większość osób, 57% respondentów, nie jest świadoma swoich 
praw do uzyskiwania informacji i konsultacji ze spółką, a mniejszość – 43% próby – jest ich świa-
doma. (Portugalia)

Duża liczba respondentów, 45 z  nich, udzieliła odpowiedzi negatywnej, a  11 osób– pozy-
tywnej. Oznacza to, że pracownicy są w bardzo niewielkim stopniu świadomi swoich praw 
do informacji w czasie kryzysu. (Serbia)

Większość pracowników była świadoma swoich praw do informacji i konsultacji w czasie pan-
demii covid-19 (88 odpowiedzi pozytywnych i 12 negatywnych). Kobiety wydają się być bardziej 
świadome tych praw w porównaniu z mężczyznami. (Hiszpania)

W  kwestii oferowania pracownikom wyboru lub alternatywy dotyczących zmian orga-
nizacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwach w czasie pandemii covid-19, wydaje 
się, że  istnieje różnica między Czarnogórą i  Polską, gdzie większość osób odpowiadała 
pozytywnie, a Portugalią i Serbią, gdzie większość odpowiedzi była negatywna.

Wprowadzając zmiany w organizacji, tworzy się przestrzeń do oferowania pewnych wyborów 
lub alternatyw, które można zaproponować członkom organizacji. Z odpowiedzi responden-
tów wynika, że taka możliwość była stosunkowo powszechna w czasie pandemii covid-19, dla-
tego mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 60% respondentów oceniło tę możliwość na 5 lub 
więcej punktów, a nawet 20% na 9 i 10. (Czarnogóra)

Prawie wszyscy (48 z 54) respondenci zadeklarowali, że zaoferowano im wybór lub alternaty-
wy dotyczące zmian organizacyjnych wprowadzonych podczas pandemii covid-19, ale tylko 
18 respondentów stwierdziło, że poproszono ich o przedstawienie pomysłów i wyrażenie opinii 
na temat zmian organizacyjnych. (Polska)

Pytanie ósme pokazało wyraźnie, że generalnie ludziom nie oferowano możliwości wyboru, po-
nieważ 22 osoby oceniły tę kwestię na 0, czyli brak wyboru, a tylko 2 osoby oceniły ten poziom 
na 9 i 10. Po ocenie 0 najczęściej wybieranym przez 13 osób poziomem był 3. (Polska)

Bardzo duża liczba respondentów udzieliła odpowiedzi 0, to  znaczy 18 osób, a  w  skali od  0 
do 4 odpowiedzi takiej udzieliło 52 respondentów, tylko 4 osoby udzieliły odpowiedzi od 5 do 9. 
Pracownicy nie mieli wyboru ani alternatywy podczas wprowadzania zmian organizacyjnych 
w przedsiębiorstwach. (Serbia)

Prawie połowie respondentów nie zaoferowano możliwości wyboru w zakresie zmian organi-
zacyjnych wprowadzonych w  ich przedsiębiorstwach podczas pandemii covid-19. (46 punk-
tów w skali 0-5 i 54 punkty w skali 6-10) Nie zauważono różnic w zależności od płci i wieku. 
(Hiszpania)

W ramach kontynuacji zapytano pracowników, w jakim stopniu byli proszeni o przedsta-
wienie pomysłów i wyrażenie opinii na temat wyzwań organizacyjnych wprowadzonych 
w przedsiębiorstwach podczas pandemii covid-19. Tutaj odpowiedzi wydają się być nie-
zadowalające we wszystkich krajach europejskich uczestniczących w projekcie.

Na pytanie 9 pracownicy odpowiedzieli w następujący sposób: 26 z nich przyznało ocenę 0-3, 
tzn. że „raczej nie” zostali poproszeni o przedstawienie swojej opinii, 13 z nich wskazało na war-
tości 5-7, czyli: byli uwzględniani w umiarkowanym stopniu, a 5 respondentów uznało, że byli 
uwzględniani przez pracodawcę dobrze lub bardzo dobrze (8-10 punktów). (Niemcy)

Większość (około 22 pracowników) przyznała, że pracodawca nie zwrócił się do nich z prośbą 
o wniesienie własnego wkładu w postaci pomysłów i projektów zmian, jakie należy wprowa-
dzić na poziomie przedsiębiorstwa w okresie pandemii covid-19. (Włochy)

Pytanie 9 nie pozostawiło wątpliwości, 24 osoby oceniły je na 0, co oznacza, że nigdy nie były 
proszone o wyrażenie opinii na temat wyzwań organizacyjnych. Tylko 5 osób uważa, że pytano 
je o to często. (Czarnogóra)

Spośród 56 respondentów 31 udzieliło odpowiedzi 0, odpowiedzi 1 udzieliło 7, a  odpowie-
dzi 3  udzieliło 15 respondentów, tylko 3 respondentów udzieliło odpowiedzi od  5 do  10. 
Zdecydowanie pracownicy nie mieli możliwości przedstawienia swoich opinii i pomysłów doty-
czących organizacji pracy podczas pandemii covid-19. (Serbia)



20 21

Większość respondentów nigdy lub w niewielkim stopniu została poproszona o przedstawie-
nie pomysłów dotyczących zmian organizacyjnych w ich przedsiębiorstwie (54 osoby wskazało 
ocenę 0-5, a 44 osoby ocenę 6-10), bez zróżnicowania pod względem płci i wieku. (Hiszpania)

Jeśli chodzi o opinię na  temat wpływu płci na warunki pracy proponowane w wyniku 
zmian organizacyjnych wprowadzonych w  przedsiębiorstwach w  czasie pandemii co-
vid-19, większość respondentów we Włoszech twierdzi, że płeć miała wpływ, natomiast 
respondenci z  Czarnogóry, Polski, Portugalii, Serbii i  Hiszpanii uważa, że  ta  kwestia nie 
miała żadnego wpływu.

Odpowiedzi były zróżnicowane i  niejednorodne. Około 13 respondentów stwierdziło brak ta-
kiego wpływu w odniesieniu do zmian podyktowanych pandemią covid-19; 14 pracowników 
uznało, że płeć miała średni wpływ; 11 pracowników mówiło natomiast o silnym i decydującym 
wpływie. (Włochy)

Tylko 4% respondentów jest zdania, że ich płeć miała wpływ na warunki pracy proponowane 
w wyniku zmian organizacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie podczas pandemii co-
vid-19. (Czarnogóra)

Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała brak wpływu płci w procesie zmian or-
ganizacyjnych. Tylko 12 respondentów wskazało na pewne znaczenie tego czynnika – w rów-
nym stopniu mężczyźni (6 wskazań.) i kobiety (6 wskazań). (Polska)

Większość, 36 osób nie uważa, że  ich płeć ma  wpływ na  proponowane im warunki pracy. 
Jednak spośród 4 osób, które stwierdziły, że  czuły się dotknięte tym czynnikiem, 3 to  kobiety, 
a 1 to mężczyzna. (Portugalia)

Płeć nie miała większego znaczenia, jeśli chodzi o zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach 
tego sektora. (Serbia)

Według odpowiedzi udzielonych przez respondentów, płeć nie miała wpływu na warunki pra-
cy oferowanych w wyniku zmian organizacyjnych (Hiszpania)

Pomimo faktu, że praca z domu była powszechna na całym świecie, w przypadku respon-
dentów z sektora handlu i usług nie wszyscy pracownicy mieli taką możliwość ze wzglę-
du na  charakter ich pracy. Na  przykład większość pracowników we  Włoszech, Polsce, 
Portugalii i  Hiszpanii nie miała możliwości pracy z  domu. Przeciwnie, w  Czarnogórze 
i Serbii pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w domu.

W kwestii form pracy zdalnej lub mobilnej, pracownikom zadano pytanie, czy mieli możliwość 
pracy z domu podczas pandemii covid-19. 63% udzieliło odpowiedzi negatywnej, podkreślając 
niską skłonność przedsiębiorstwa do organizowania pracy zdalnej, natomiast około 37% odpo-
wiedziało twierdząco. (Włochy)

Wyniki badania pokazują, że ponad 3/4 respondentów miało możliwość wykonywania swoich 
czynności służbowych z domu. Mniej niż 1/4 respondentów nie miała możliwości pracy z domu, 
co z dużym prawdopodobieństwem jest związane z charakterem pracy, tj. działalnością, wyko-
nywaną przez te przedsiębiorstwa. (Czarnogóra)

Ze względu na fakt, że 52 z 54 respondentów było pracownikami galerii handlowych, ich pra-
cy nie mogła być wykonywana z domu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach: 
48 pracowników pracowało na miejscu w czasie pandemii covid-19, tylko jedna osoba mogła 
pracować z  domu (pracownik biurowy), a  5 innych respondentów nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie. (Polska)

Tylko 24% badanych mogło pracować z  domu, a  pozostałe 76% zawsze musiało pracować 
w miejscu pracy. (Portugalia)

Odpowiedzi TAK na  to  pytanie udzieliło 56 respondentów, a  tylko 2 odpowiedziało NIE. 
Ponieważ są to pracownicy sieci handlowych zatrudnieni na stanowiskach operacyjnych, nie 
istniała możliwość wykonywania pracy w  domu, z  wyjątkiem stanowisk administracyjnych 
w biurach. (Serbia)

Prawie połowa pracowników odpowiedziała, że  miała możliwość pracy z  domu (52 z  nich nie 
miało takiej możliwości, a 47 tak), przy czym kobiety rzadziej korzystały z możliwości telepracy niż 
mężczyźni. (Hiszpania)

Respondenci, którzy mieli możliwość pracy z  domu, stwierdzili, że  organizacja pracy 
w  domu na  takich samych warunkach, jak w  stałym miejscu pracy, jest dla nich łatwa 
i satysfakcjonująca.

Większość (około 10 pracowników) spośród tych, którzy udzielili odpowiedzi, wykazała łatwość 
w podejściu do tego sposobu pracy i brak szczególnych przeszkód. (Włochy)

Spośród respondentów, którzy mieli możliwość wykonywania swojej pracy z domu, większość nie 
miała żadnych problemów z organizacją, tak więc blisko 80% z nich oceniło ten proces jako sto-
sunkowo łatwy do organizacji, przy czym aż 52% z nich wystawiło najwyższą ocenę od 9 do 10, 
jeśli chodzi o stopień łatwości przystosowania się do nowych warunków pracy. (Czarnogóra)

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci stwierdzają, że łatwo było im stworzyć dobre warunki pracy 
w domu, tylko 3 osoby oceniły to na 3. (Portugalia)

Zdecydowana większość osób pracujących z domu uznała, że było to łatwe (38 osób wskazało 
oceny 6-10, a 11 osób 0-5), bez różnic w zależności od płci i wieku. (Hiszpania)
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W kwestii wsparcia otrzymanego od przedsiębiorstwa w celu dostosowania się do no-
wych warunków pracy spowodowanych pandemią covid-19, wydaje się, że większość pra-
cowników we Włoszech, Czarnogórze, Polsce i Hiszpanii otrzymała wsparcie, podczas gdy 
większość pracowników w Portugalii i Serbii deklaruje, że nie otrzymała żadnego wsparcia.

Około 12 pracowników stwierdziło, że otrzymali niewielkie wsparcie lub nie otrzymali go wca-
le; około 17 pracowników umieściło się w  średnim przedziale, twierdząc, że  otrzymali średnie 
wsparcie; natomiast 10 pracowników podkreśliło odpowiednie i wystarczające wsparcie ze stro-
ny przedsiębiorstwa podczas pandemii covid-19. (Włochy)

Nieco ponad 1/5 respondentów (21%) nie otrzymała otwartego wsparcia ze strony przedsiębior-
stwa w procesie adaptacji do nowych warunków prowadzenia działalności. (Czarnogóra)

Pracownicy biorący udział w badaniu pozytywnie ocenili wsparcie otrzymane od przedsiębior-
stwa podczas pandemii covid-19 (tylko 6 ocen negatywnych). (Polska)

Większość respondentów wskazuje na brak wsparcia ze strony przedsiębiorstwa, 18 osób oceni-
ło ją na 0, co oznacza brak jakiegokolwiek wsparcia, 17 osób oceniło ją na od 1 do 3, co oznacza 
słabe wsparcie, a tylko 4 osoby uważają, że wsparcie było bardzo dobre. (Portugalia)

Największa liczba respondentów przyznała ocenę 2 to znaczy 15 osób, ocenę 3 przyznało 14 
osób, a ocenę wyższą niż 5 przyznało tylko 10 respondentów. W tym przypadku można stwier-
dzić, że brakowało wsparcia ze strony przedsiębiorstwa i kierownictwa, od pracowników wy-
magano na ogół wykonywania zadań zawodowych zgodnie z już określonym stanowiskiem 
przez kierowników. (Serbia)

Większość respondentów wskazała, że  otrzymała wsparcie w  dostosowaniu się do  no-
wych warunków pracy (69 osób uzyskało ocenę 6-10, a 29 osób 0-5), bez zróżnicowania 
ze względu na płeć i wiek. (Hiszpania)

Pomimo dużej niepewności w  czasie pandemii covid-19 większość pracowników 
we Włoszech, Czarnogórze, Polsce i Hiszpanii czuła się bezpiecznie wykonując swoje 
obowiązki po wprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwach, w przeciwieństwie do pra-
cowników w Serbii. Odpowiedzi Portugalczyków były dość niejednorodne i nie wyka-
zywały żadnej tendencji.

Odpowiedzi były niejednorodne. 11 pracowników stwierdziło, że  odczuwało bardzo niski po-
ziom bezpieczeństwa, zbliżający się do zera; 13 pracowników wskazało na niski lub średni po-
ziom bezpieczeństwa, a 14 pracowników stwierdziło, że czuli się dość bezpiecznie z punktu wi-
dzenia zdrowia. Należy zauważyć, że żaden z respondentów nie stwierdził, że czuł się całkowicie 
bezpieczny podczas wykonywania swoich zadań w okresie pandemii covid-19. (Włochy)

Ponad 3/4 respondentów oceniło swoją sytuację w zakresie zdrowia w nowych warunkach wy-
konywania pracy jako względnie bezpieczną, przyznając oceny od 5 do 10, z czego 20% oceniło 
warunki pracy w zakresie zdrowia jako bardzo bezpieczne. Nieco ponad 1/5 respondentów oce-
niła warunki pracy jako niebezpieczne, jeśli chodzi o zdrowie po wprowadzeniu zmian w orga-
nizacjach, przyznając im oceny z przedziału od 0 do 4. (Czarnogóra)

Respondenci deklarowali, że czują się bezpiecznie pod względem zdrowotnym po wprowadze-
niu reżimu sanitarnego (tylko 4 oceny negatywne). (Polska)

14 osób wskazało oceny 0 i 1, co oznacza, że nie czują się bezpiecznie, 12 osób wskazało oceny 
9 i 10, co oznacza, że czują się bardzo bezpiecznie, a najczęstszą oceną było 5, czyli 10 osób nie 
czuło się ani całkowicie bezpiecznie, ani w grupie wysokiego ryzyka. (Portugalia)

Większość respondentów (49) udzieliła odpowiedzi w skali od 0 do 4, wskazując na wysokie ry-
zyko zarażenia pracowników w sektorze handlu i usług podczas pandemii covid-19. (Serbia)

Na pytanie o bezpieczeństwo zdrowotne po wprowadzeniu zmian organizacyjnych spowodo-
wanych pandemią covid-19 zdecydowana większość respondentów odpowiedziała pozytyw-
nie – czując się bezpiecznie (74 osoby wskazały ocenę 6-10, a 25 osób ocenę 0-5), bez zróżnico-
wania ze względu na wiek i płeć. (Hiszpania)

W  hipotetycznym przypadku kolejnego kryzysu podobnego do  pandemii pracownicy 
uważają, że ważne jest dla nich otrzymywanie od przedsiębiorstwa informacji, konsultacji, 
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, a  także uważają, że  ich postawa jest kluczem 
do uczestnictwa, zwłaszcza w przypadku polskich respondentów.

Pracownicy odpowiedzieli na pytanie 15 w następujący sposób: 3 z nich przyznało ocenę 0-3, 
tzn.: nie chcieliby być informowani, gdyby doszło do kolejnego kryzysu podobnego do pande-
mii covid-19. 15 osób opowiedziało się za ocenami 5-7, tzn.: chcieliby otrzymać pewne informa-
cje od pracodawcy, a większość respondentów (30) chciałaby bardzo dużego zaangażowania 
(8-10 punktów) i instrukcji przekazywanych przez pracodawcę. (Niemcy)

Większość pracowników uważa, że informacja jest kluczowym elementem; w istocie ponad 
18 pracowników określa ten aspekt jako absolutnie konieczny, a około 8 jako średnio ważny. 
Należy zauważyć, że żaden z  respondentów nie odpowiedział, że  informowanie pracowni-
ków jest mało ważne lub, w  sensie absolutnym, niepotrzebne. Pod względem konsultacji, 
pracownicy podkreślili, że w dużym stopniu uważają ten aspekt za ważny także w kontekście 
sytuacji kryzysowych. W rzeczywistości ponad 80% respondentów uznało konsultacje za ele-
ment kluczowy. Tylko 1 pracownik wskazał, że ta kwestia nie jest uważany za ważny. Również 
w odniesieniu do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji występują podobne odset-
ki: 21 pracowników zalicza ten aspekt do podstawowych w odniesieniu do faz kryzysu kor-
poracyjnego, podczas gdy 14 pracowników twierdzi, że  uczestnictwo jest elementem śred-
nio ważnym. Z drugiej strony, 2 pracowników uważa, że jest on mało istotny. Pod względem 
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stosunku do uczestnictwa pracownicy udzielili jednorodnych odpowiedzi. 26 respondentów 
stwierdziło, że  ten aspekt jest absolutnie istotny. Z  drugiej strony 10 pracowników uważa, 
że ten element jest średnio ważny. (Włochy)

W  przypadku nowych wydarzeń i  pojawienia się nowego kryzysu podobnego do  istniejącej 
pandemii covid-19, respondenci są przede wszystkim zdania, że ważne jest, aby przedsiębior-
stwo przede wszystkim dostarczyła odpowiednich informacji, co jest zgodne ze stanowiskiem 
co drugiego respondenta. Jeśli chodzi o konsultowanie, nieco ponad 45% respondentów uwa-
ża, że jest to element ważny i potrzebny, aby odpowiednio i sprawnie realizować proces wpro-
wadzania innowacji i zmian w organizacji przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w podejmowaniu 
decyzji i poszanowanie indywidualnych postaw lub opinii jednostek to działania, które powin-
ny być realizowane według ponad 1/3 respondentów, w przypadku gdy nowy kryzys, podobny 
do obecnego, zobliguje do wdrażania procesów zmian w organizacji pracy i prowadzenia dzia-
łalności w organizacjach/przedsiębiorstwach. (Czarnogóra)

Najważniejszym czynnikiem jest osobiste nastawienie (tylko 4 osoby zadeklarowały, że  nie jest 
to ważny czynnik). Respondenci oczekiwali przede wszystkim informacji od przedsiębiorstwa (11 
osób wskazało na małe znaczenie tego wymiaru). Natomiast udział w konsultacjach i uczestnic-
two w procesie podejmowania decyzji miały dla respondentów umiarkowane znaczenie. Należy 
jednak podkreślić, że odpowiedzi na dwa ostatnie pytania są spolaryzowane: tyle samo pracow-
ników chciałoby większego zaangażowania w konsultacje i udział w procesie podejmowania de-
cyzji, co tych, którzy nie są tym zainteresowani. (Polska)

Informacje, konsultacje, uczestnictwo i postawa są uważane za bardzo ważne uzyskując ocenę 
10 przez odpowiednio 33, 24, 22 i 20 osób. (Portugalia)

W  przypadku informowania, konsultowania i  uczestnictwa w  podejmowaniu decyzji, więk-
szość respondentów, bo aż 90%, udzieliło odpowiedzi w skali od 5 do 10, co pokazuje, że pra-
cownicy chcą większego zaangażowania w proces podejmowania decyzji, zgłaszania sugestii 
i propozycji. (Serbia)

Otrzymywanie informacji wydaje się najważniejszym aspektem dla respondentów (98 punk-
tów w  skali 7-10 – tabela 15), a  następnie konsultacje (91 punktów w  skali 6-10 – tabela 16) 
i udział w podejmowaniu decyzji (84 punkty w skali 6-10 – tabela 17). Również w tym przypadku 
zdecydowana większość respondentów zaangażowałaby się, przyjmując postawę proaktywną 
w przypadku hipotetycznego kryzysu (95 punktów w skali 6-10 – tabela 18). (Hiszpania)

Na  pytanie, jaki mechanizm informacji i  konsultacji respondenci preferowaliby w  hipote-
tycznym przypadku kolejnego kryzysu podobnego do pandemii covid-19, odpowiedzi były 
zróżnicowane. W kwestii informacji, większość Włochów i Portugalczyków chciałaby, aby 
były one przekazywane w  formie pisemnej, natomiast respondenci z  Czarnogóry, Polski 
i Hiszpanii woleliby, aby były one przekazywane ustnie za pomocą środków cyfrowych.

W  przypadku konsultacji, Włosi nie mają wyróżniającej się opinii zyskującej większość, 
Czarnogórcy i Polacy woleliby, aby odbywały się one osobiście w siedzibie firmy, nato-
miast Hiszpanie woleliby, aby odbywały się one w formie cyfrowej.

Pod względem informacji, ponad 60% respondentów chciałoby otrzymać informacje 
pisemne pocztą elektroniczną lub listownie, ponad 26% – ustnie przez telefon lub 
za pomocą innego narzędzia cyfrowego, a ponad 10% wolałoby otrzymać informacje 
ustne osobiście. W przypadku procedur konsultacji, 43% respondentów stwierdziło, że preferu-
je spotkania osobiste (z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa), 29% – spotkania 
w siedzibach przedsiębiorstw, a 27% – spotkania na odległość lub przez telefon. (Włochy)

Respondenci są przede wszystkim zdania, że mechanizm informacyjny powinien być ukierunko-
wany na ustną, telefoniczną lub inną cyfrową formę komunikacji – takiego zdania jest 40% re-
spondentów. 1/3 respondentów jest zdania, że mechanizm ten powinien mieć formę pisemną, na-
tomiast nieco mniej niż ¼ respondentów preferuje komunikację ustną, tj. osobistą. W przypadku 
mechanizmu konsultacji, 60% respondentów uważa, że powinien on być realizowany osobiście, 
poprzez spotkania w siedzibie firmy. Z drugiej strony, 14% respondentów chciałoby, aby te spotka-
nia i proces konsultacji odbywały się w innym, bezpieczniejszym miejscu, natomiast ich zdaniem 
najlepszym modelem konsultacji są spotkania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i dźwięko-
wych. (Czarnogóra)

Większość pracowników wolałaby być informowana ustnie, osobiście (44 respondentów), tylko 7 
respondentów preferowało formę pisemną, a 3 respondentów telefonicznie lub za pomocą na-
rzędzi cyfrowych. Większość respondentów preferowała proces konsultacji w  formie fizycznych 
spotkań w siedzibie przedsiębiorstwa (25 respondentów) lub w innym bezpiecznym miejscu (23 
respondentów). Tylko 6 respondentów preferowało spotkania zdalne z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych. (Polska)

Respondenci wyrazili chęć otrzymywania informacji w formie listu lub wiadomości e-mail (60%) 
oraz konsultacji za pośrednictwem wideokonferencji (48%) lub podczas spotkań w siedzibie firmy 
(26%) lub w innym bezpiecznym miejscu (26%). (Portugalia)

Większość respondentów (37 osób) odpowiedziała, że chce otrzymywać informacje na piśmie lub 
pocztą elektroniczną, a większość z nich chce być konsultowana podczas spotkań w siedzibie fir-
my. (Serbia)

Pracownicy wolą otrzymywać informacje ustnie za pośrednictwem środków cyfrowych/telefonu 
(47 respondentów), następnie w formie pisemnej (32) i ustnie osobiście (21), bez zróżnicowa-
nia pod względem płci i wieku. Preferują konsultacje w formie cyfrowej (55 responden-
tów), w bezpiecznych miejscach (35) i wreszcie w swoim biurze (10). (Hiszpania)
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Na  koniec zapytano pracowników o  to, co  zmieniliby, w  hipotetycznym przypadku 
w przyszłości w odniesieniu do  informowania i konsultowania zmian organizacyjnych 
w firmie. Było to pytanie otwarte.

W przypadku Portugalii podkreślono, że „należy rozmawiać z pracownikami, starać się za-
angażować ich w proces i zrozumieć ich potrzeby, upewnić się, że są brani pod uwagę 
przy wprowadzanych zmianach”.

W przypadku Serbii „jako punkty krytyczne, a tym samym propozycje usprawnień, pra-
cownicy wymieniali brak wyposażenia ochronnego podczas pandemii covid-19, niewy-
starczającą opiekę nad pracownikami, złą organizację transportu dla pracowników pod-
czas godziny policyjnej, gdy transport publiczny nie funkcjonował w  pełnym zakresie, 
bardziej szczegółową analizę sytuacji, która wpłynie na podejmowanie lepszych decyzji 
w zakresie organizacji procesu, brak zachęt finansowych dla pracowników pierwszej linii 
w zakresie zaopatrywania ludności”.

I wreszcie w przypadku Hiszpanii „niektóre z najczęstszych to: szybkość procesów, kon-
sultacje z całym personelem, a nie tylko z wybranym, wdrożenie takich środków, jak pla-
nowanie, większa przejrzystość, lepsza koordynacja, bardziej szczegółowe informacje itp”

Analiza porównawcza opinii 
pracodawców

Niniejsze wyniki badań zbierają informacje od pracodawców z siedmiu krajów uczest-
niczących w projekcie z sektora handlu i usług na temat tego, w jaki sposób angażowali 
swoich pracowników w zmiany organizacyjne wprowadzane w ich przedsiębiorstwach 
w  czasie pandemii covid-19. Pod względem metodologicznym wywiady były semi-
strukturalne, prowadzone w językach ojczystych krajów, przeprowadzane fizycznie, te-
lefonicznie lub za pomocą środków cyfrowych jesienią 2021 roku.

W  każdym kraju przeprowadzono od  trzech do  pięciu wywiadów1, tak jak podano 
w raportach krajowych w załączniku, z wyjątkiem Czarnogóry i Polski, które nie podają 
żadnych konkretnych informacji na temat liczby respondentów. Pracodawcy byli przed-
stawicielami sektora handlu i usług z różnych branż, takich jak: reklama i PR, doradztwo 
w zakresie opieki, edukacja i szkolenia, inżynieria, hotelarstwo i gastronomia, działalność 
przemysłowa, handel detaliczny i  transport. Respondenci zajmują stanowiska kierowni-
cze, są pracownikami działów kadr lub właścicielami firm, które w większości reprezen-
tują sektor MŚP. Przeprowadzono również wywiady z osobami reprezentującymi średnie 
i duże przedsiębiorstwa.

Skutki pandemii covid-19 w przedsiębiorstwach

Pandemia covid-19 dotknęła wszystkie firmy w Europie, ale ze względu na ich różny charak-
ter, konsekwencje także były różne. Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej widocz-
nych skutków pandemii covid-19, odnotowanych przez personel, z którym przeprowadzono 
wywiady w siedmiu krajach.

Niestety, z badań wynika, że niektóre firmy musiały zredukować liczbę pracowników, tak 
jak to miało miejsce w Hiszpanii, Włoszech i Serbii.

Na początku nasza działalność została całkowicie sparaliżowana, a pracownicy zostali obję-
cie ERTE (tymczasowa regulacja zatrudnienia). Otworzyliśmy ponownie, gdy tylko było to po-
nownie dozwolone, ale sprzedaż spadła o prawie 40%, dlatego musieliśmy zwolnić dwie osoby. 
Przed pandemią covid-19 było nas pięć osób. (Menedżer, sklep odzieżowy, Hiszpania)

W czasie zamknięcia gospodarki skorzystaliśmy ze zwolnień. (Pracodawca 3, Włochy)

1. Cztery w Niemczech, trzy we Włoszech, pięć w Portugalii, sześć w Serbii i pięć w Hiszpanii.
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Pracownikom, którzy mieli umowę na czas określony [umowa z określonym terminem jej za-
kończenia], nie została ona przedłużona. (Serbia)

Inną niekorzystną konsekwencją było wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa w tym 
okresie, na przykład w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Serbii.

 
Zmniejszono zamówienia, sparaliżowano kontrakty, opóźniono dostawy robót, a więc i rozli-
czenia. (Dyrektor, MŚP z branży inżynieryjnej, Hiszpania)

Musieliśmy zawiesić działalność na  okres kilku miesięcy, a  następnie, mimo wznowienia, 
musieliśmy dokonać przeglądu niektórych procesów związanych z  wykonywaniem prac. 
(Pracodawca 2, Włochy)

Większość respondentów stwierdziła, że  ich faktury były niższe, ponieważ zamknięto usługi 
świadczone osobiście, a oni mogli pracować tylko zdalni, a niektórzy musieli zaprzestać dzia-
łalności, ponieważ rodzaj działalności nie pozwalał im na kontynuowanie pracy przez Internet. 
(Portugalia)

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, wielu pracodawców skarży się na zmienny wpływ pan-
demii covid-19 w okresie zamknięcia gospodarki, w innym przypadku obroty przekroczyły ocze-
kiwania. (Serbia)

Ogólnie rzecz biorąc, praca była utrudniona podczas pandemii covid-19, co  wyraźnie 
podkreślił przedstawiciel Niemiec.

W czasie pandemii covid-19 nie zawsze zapewniono dostawy sprzętu ochronnego dla pracow-
ników (rękawic ochronnych i artykułów higienicznych). Utrudniało to zagwarantowanie pra-
cownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. W sektorze gastronomicznym większość restauracji 
pozostała zamknięta podczas lockdownu, co doprowadziło do dużych strat w sprzedaży dla 
ich właścicieli. (Niemcy)

Z drugiej strony byli pracodawcy, którzy stwierdzili, że pandemia covid-19 wpłynęła pozy-
tywnie na ich działalność, jak wskazuje dwóch pracodawców.

Pandemia covid-19 pozytywnie wpłynęła na działalność firmy, ponieważ większość szkoleń, 
które prowadzimy, odbywa się online i zapotrzebowanie na nie znacznie wzrosło. (Dyrektor 
HR, firma konsultingowa, Hiszpania) Pandemia covid-19 pociągnęła za sobą znaczny wzrost 
obciążenia pracą, dostosowanie się w  rekordowym czasie do  telepracy, dostosowanie się 
do nowego sposobu pracy, z bardziej „horyzontalną” konfiguracją pracy, aby osiągnąć nie-
zbędną sprawność w podejmowaniu decyzji i ich realizacji. (Przedstawiciel działu kadr, firma 
konsultingowa, Hiszpania)

Inną widoczną zmianą jest uznanie dla stosowania narzędzi cyfrowych, a w szczególności 
telepracy, w procesie pracy. Jest to zauważalne w firmach z sektora usług i handlu, jest 
to także podkreślane we wszystkich wywiadach we wszystkich krajach, choć w różnych 
punktach dialogu.

W  zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pandemia covid-19 przyniosła ogromne zmiany, 
zwłaszcza związane z  cyfryzacją. Najbardziej zdecydowaną zmianą było wprowadzenie te-
lepracy. (Dyrektor biznesowy, firma konsultingowo-szkoleniowa). Dzięki pandemii covid-19 
przyspieszyliśmy proces cyfryzacji i  to pozwala nam utrzymać się na rynku. (Menedżer, sklep 
odzieżowy, Hiszpania)

Inny pracodawca potwierdził, że  ten czas był dobry na  wzmocnienie pozycji platform cyfro-
wych. (Portugalia)

I wreszcie, zauważalną zmianą była potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Pozytywnym aspektem było to, że  jeden z pracodawców uznał kryzys związany z pandemią 
covid-19 za  okazję do  ponownego przemyślenia swojej działalności i  struktury w  czasie, gdy 
firma była zamknięta, czego nie mógłby zrobić, gdyby cały czas aktywnie działał. (Portugalia)

Proces angażowania pracowników

Pytani o proces angażowania pracowników, pracodawcy podkreślają różne mechanizmy, 
które zostały wprowadzone w tym celu.

Nastąpiły zmiany w organizacji przedsiębiorstw, o których wspominają badania przepro-
wadzone w Serbii i Hiszpanii.

Ludzie tworzący organizację odgrywali kluczową rolę w procesach decyzyjnych i reorganiza-
cyjnych. Jak już wspomniano, ewoluowała ona w kierunku bardziej poziomej struktury orga-
nizacyjnej, z mniejszą liczbą menedżerów średniego szczebla i większym udziałem zespołów 
w  opracowywaniu projektów, nowych procesów pracy, projektowaniu nowych narzędzi itp. 
Ulepszenia pochodzą od osób wykonujących zadania, ponieważ istnieje swoboda zgłaszania 
pomysłów na każdym forum. (Dyrektor personalny, firma doradcza w zakresie szkoleń i zatrud-
nienia, Hiszpania)

Duże systemy mają dobrze rozwinięte i zorganizowane działy HR, które zapewniają pracowni-
kom duże wsparcie w czasie kryzysu. Konieczne było wprowadzenie nowego planu i harmo-
nogramu pracy, uproszczenie wielu zadań, wprowadzenie szybkiej automatyzacji niektórych 
segmentów działalności. (Serbia)
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Narzędzia cyfrowe zajmują wysokie miejsce wśród mechanizmów stosowanych w celu 
zaangażowania pracowników i utrzymania ciągłości pracy w poszczególnych krajach.

Pracodawcy wprowadzili w tym celu platformy internetowe (np. Microsoft Teams). Na kanałach 
grupowych oferowano wirtualne przerwy na kawę i spotkania zespołowe. (Niemcy)

Niektórzy pracodawcy zapewnili także telepomoc, w ramach której można było uzyskać szcze-
gółowe porady od lekarzy, a także dostarczyli wiele materiałów pisemnych, podręczników, in-
strukcji pracy, w których to przypadkach menedżerowie byli dostępni i zapewniali bezpośrednie 
wsparcie. (Polska)

Za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu. Wirtualne spotkania i praca w domu. 
(Przedstawiciel działu HR, firma konsultingowa dla liderów, Hiszpania)

Kolejnym mechanizmem stosowanym w tym okresie było szkolenie i przekwalifikowanie 
pracowników.

Ze  względu na  braki kadrowe, istniejący personel był szkolony i  dokształcany w  innych 
dziedzinach. Dzięki temu można było ich wykorzystać także w nowych obszarach. Również 
to działanie było pozytywnie postrzegane i popierane przez pracowników. (Niemcy)

Regularne informowanie pracowników o  pandemii covid-19 oraz o  aktualnej sytuacji 
w przedsiębiorstwie.

Aby zachować poczucie przynależności do grupy wśród pracowników i zapewnić przejrzystość 
działań zarządu w związku z pandemią covid-19. Jedna pracodawczyń przekazała, że informo-
wała pracowników o nowych przepisach i ogólnej sytuacji w czasie pandemii covid-19 za po-
średnictwem poczty elektronicznej raz w tygodniu przez cały rok (Niemcy).

Przekazywaliśmy wiadomości dotyczące środków bezpieczeństwa i  informowaliśmy pracow-
ników o środkach ostrożności, jakie należy podjąć w miejscu pracy. Za pośrednictwem naszych 
konsultantów przekazywaliśmy wiadomości i informacje o dostępie do siatek bezpieczeństwa 
socjalnego. (Włochy)

Przedsiębiorstwa mogą w tym celu wykorzystywać różnego rodzaju komunikatory wewnętrz-
ne, platformy komunikacyjne, biuletyny informacyjne, seminaria internetowe i  inne środki; 
mogą organizować regularne spotkania pracowników z  kierownictwem, a  także dbać o  to, 
by  pracownicy pozostawali w  kontakcie, na  przykład w  małych zespołach, tak by  zapewnić 
utrzymanie łączności i zapobiegać poczuciu wyobcowania. (Polska)

Jak podawano w raportach z  różnych krajów, wprowadzono elastyczne godziny pracy, 
w tym telepracę.

Pracodawcy działali też elastycznie i otwarcie w odniesieniu do rozliczania czasu pracy pracow-
ników, zwalniając ich w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw koronawirusowi 
w  godzinach pracy lub gwarantując elastyczne godziny pracy. Pracodawcy reagowali także 
na zamykanie placówek opieki dziennej i szkół oraz oferowali pracownikom rozwiązania typu 
home office. (Niemcy)

Najbardziej zagrożeni pracownicy, jeśli chodzi o  ich stan zdrowia, otrzymali płatny urlop lub 
umożliwiono im pracę z domu. (Serbia)

W przedsiębiorstwie utworzono zespoły ds. zarządzania sytuacją wyjątkową.

Utworzono zespoły zarządzania kryzysowego oraz określono jasne zasady i procedury zacho-
wania we wszystkich sektorach. (Serbia)

Utworzono grupę, w której omawiano sytuacje i sposoby rozwiązywania problemów. (Portugalia)

W tym okresie wprowadzono zmiany płacowe i urlopy.

Dodatki do wynagrodzeń i dostosowanie do środków bezpieczeństwa. (Włochy)

Zamknięto wiele placówek, które próbowały przestawić się na zakupy przez Internet i dostawy 
gotowych posiłków do domu. Znalazło to odzwierciedlenie w zatrudnieniu – wystąpiła nad-
wyżka pracowników, którzy zostali wysłani na urlopy zbiorowe, a następnie na płatne zwolnie-
nia. (Serbia)

Wreszcie, zastosowano pewne mechanizmy indywidualne.

• „Dodatek covidowy” którego celem jest motywowanie pracowników, oraz „lokalne 
rady pracowników” w sektorze edukacji, które wynegocjowały porozumienie w spra-
wie telepracy w Niemczech.

• „Herosi codzienności”, organizowana przez Eurocash w  Polsce, to  inicjatywa mająca 
na celu wyróżnienie osób, które w sytuacjach kryzysowych wykazały się wyjątkową 
odpowiedzialnością i zaangażowały się w pomoc innym.
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Opinia pracodawców o postawach pracowników

We wszystkich krajach objętych projektem postawa pracowników jest oceniana przez an-
kietowanych pracodawców jako proaktywna i pozytywna.

Pięciu pracodawców postrzega postawę swoich pracowników jako „wzorową” (dyrektor inży-
nier, MŚP), „bardzo pozytywną” (dyrektor HR, kierownik sklepu). W wyniku zmian nie zgłoszono 
żadnych negatywnych kwestii ani skarg ani na początku, ani później w czasie trwania pande-
mii covid-19. (Hiszpania)

Większość pracowników była nastawiona na współpracę i pracę zespołową. Dla większości pra-
cowników istniało niewiele możliwości: były to zwolnienia lub praca w skróconym wymiarze go-
dzin. Mimo to pracownicy byli zainteresowani i starali się rozmawiać z pracodawcami. (Niemcy)

Często pracownicy prosili o informacje na temat procesów dezynfekcji pomieszczeń firmowych. 
(...) Udział pracowników był dość duży... Pracownicy byli zainteresowani aspektami pracy zwią-
zanymi z pandemią covid-19. (Włochy)

Ogólnie rzecz biorąc, z  perspektywy pracodawcy pracownicy wykazywali postawę uczestni-
czącą w czasie kryzysu, informując się na bieżąco o środkach ochrony zdrowia, aby bezpiecznie 
wykonywać swoje zadania. Pracodawca z firmy zajmującej się cateringiem i organizacją im-
prez stwierdził, że pracownicy byli chętni do współpracy, przedstawiali dobre pomysły i metody, 
które firma ostatecznie przyjęła w związku z pandemią covid-19, ale które zostaną utrzymane 
w przyszłości. Inny pracodawca z sektora restauracyjnego stwierdził, że pandemia przełożyła 
się na  wzrost zainteresowania pracowników, zaczęli oni wykazywać stałą chęć nadążania 
za zmianami i informowania się o bieżących sprawach. (Portugalia)

Na początku pracownicy byli przestraszeni, ale z czasem przyzwyczaili się do sytuacji i zaczęli 
bardziej aktywnie uczestniczyć w organizacji pracy, przedstawiając sugestie dotyczące popra-
wy sytuacji. (Serbia)

Identyfikacja dobrych praktyk

Dobre praktyki zidentyfikowane podczas wywiadów dotyczyły głównie wykorzystania 
cyfryzacji oraz szkoleń i przekwalifikowania.

Wykorzystanie cyfryzacji

Jeśli pandemia covid-19 czegoś nas nauczyła, to tego, że cyfryzacja jest niezbędna, by utrzymać 
się na rynku, zarówno w sprzedaży, jak i w wewnętrznym zarządzaniu firmą. (Menedżer, sklep 
odzieżowy, Hiszpania)

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej jest uznawana za najlepszą praktykę. (Włochy)

Najlepsze praktyki koncentrowały się na  przestrzeganiu wymogów prawnych, zapewnieniu 
bezpieczeństwa pracownikom w ich miejscu pracy. W przypadku osób, które przez pewien czas 
pracowały zdalnie, gdy nadszedł czas powrotu do pracy stacjonarnej, metoda była wspólna dla 
wszystkich rozmówców – zdecydowali się oni na stopniowy i naprzemienny powrót, co zmniej-
szyło ryzyko infekcji. (Polska)

Instalacje zostały przystosowane i przygotowane do przyjęcia pracowników w najbezpieczniej-
szy sposób. Częste testy i obowiązkowe stosowanie masek to także środki, które pomogły zapo-
biec masowym zakażeniom. W okresie obowiązkowej pracy zdalnej firma produkująca opro-
gramowanie umożliwiła swoim pracownikom samodzielne zarządzanie obciążeniem pracą, 
dzięki czemu mogli oni dostosować swój grafik do  warunków panujących w  ich domach. 
W przypadku firmy transportowej jedną z dobrych praktyk było stałe informowanie pracow-
ników o  międzynarodowych wymogach i  przepisach, ponieważ w  czasie pandemii covid-19 
pracownicy nadal musieli pracować i przemieszczać się przez wiele krajów. (Portugalia)

Jako przykłady dobrych praktyk pracodawcy podają nieprzerwany/stale otwarty kanał dwu-
kierunkowej komunikacji z pracownikami na wszystkich stanowiskach. Niektórzy z nich łączyli 
się za pomocą różnych aplikacji, które – oprócz tworzenia różnych grup komunikacyjnych 
– oferują różne możliwości zamieszczania wiadomości, planowania spotkań online, wy-
miany materiałów, raportowania, monitorowania wyników. Wszystkie informacje są  na-
stępnie przesyłane do placówek handlowych za pośrednictwem wewnętrznych kanałów 
komunikacyjnych. W sektorze gastronomicznym i turystycznym próbowano chronić pra-
cowników, a po ponownym otwarciu obiektów zatrudnić tych, którzy stracili pracę z powodu 
zamknięcia gospodarki. (Serbia)
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Szkolenia dla wszystkich pracowników lub określonych kategorii

Specjalne szkolenia z  takich zagadnień, jak równość, telepraca, covid-19 i  praca zespołowa, 
przeprowadzone dla całego personelu organizacji w sposób przekrojowy. Organizowano spe-
cjalistyczne szkolenia dla liderów, aby mogli stawić czoła sytuacji i kontynuować rozwój swoich 
zespołów. (Dyrektor HR, firma doradcza w zakresie szkoleń i zatrudnienia, Hiszpania)

Niektórzy pracodawcy zorganizowali przyspieszone szkolenia, aby móc stosować technologie, 
które umożliwiają codzienny kontakt ze wszystkimi współpracownikami. (Serbia)

Inną wskazaną dobrą praktyką jest „wspólna przestrzeń”, w której pracownicy mogą oma-
wiać ważne dla nich kwestie i znajdować rozwiązania, tak zwane forum.

Co jakiś czas organizujemy forum – jest to spotkanie, na którym omawiane są problemy, trudności, 
pomysły oraz wypracowywane są opinie i rozwiązania. Spotkania nie trwają dłużej niż 1 godz. 15 
min. Metoda staje się skuteczna po 3-5 spotkaniach. (Dyrektor, MŚP z branży inżynieryjnej, Hiszpania)

Doskonalenie procesu zaangażowania pracowników

Biorąc pod uwagę proces zaangażowania pracowników w zmiany organizacyjne podczas 
pandemii covid-19, respondenci stwierdzili, że wprowadziliby poniższe zmiany.

Zaproponowanie częstszej i lepszej komunikacji

Dalsza praca nad komunikacją wewnętrzną i nieformalną, aby wyeliminować poczucie izolacji 
i zwiększyć zaangażowanie. (Przedstawiciel działu HR, firma szkoleniowa i konsultingowa dla 
liderów)...Więcej komunikacji, więcej interakcji z pracownikami, aby poznać ich opinie i zaanga-
żować ich w konieczne zmiany. (Menedżer, sklep odzieżowy, Hiszpania).

Transparencja: zapewnienie dostępu do wszystkich informacji i danych na temat pandemii co-
vid-19, instrumentów pomocowych i  ich finansowania. Ponieważ podejmowane decyzje nie 
są  neutralne ekonomicznie, należy upewnić się, że  straty spowodowane ograniczeniami nie 
są nieproporcjonalne do występującego ryzyka. (Polska)

Zapewnienie większej przestrzeni dla zrozumienia i przewidywalności

Musimy lepiej rozumieć wartości, doświadczenia i życzenia pracowników. (Dyrektor HR, firma 
doradcza w zakresie szkoleń i zatrudnienia, Hiszpania)

Przewidywalność: wprowadzanie decyzji w sposób dający czas na przygotowanie i zapobiega-
nie możliwym do uniknięcia stratom; opracowanie z wyprzedzeniem odpowiednich scenariu-
szy. (Polska)

Budowanie zaufania

Musimy przezwyciężyć wzajemną nieufność, która istnieje między firmą a  pracownikami. 
(Dyrektor biznesowy, doradztwo w zakresie szkoleń, Hiszpania)

Dialog społeczny: decyzje powinny być podejmowane poprzez dialog z partnerami społeczny-
mi (Polska)

Zaoferowanie więcej i lepszych szkoleń

Zaoferowanie większej ilości szkoleń. (Dyrektor, MŚP z  branży inżynieryjnej) Potrzebna jest 
szersza pedagogika. (Dyrektor biznesowy, doradztwo w zakresie szkoleń, Hiszpania)

Ułatwienie wykonywania pracy

• Pracodawcy byli zainteresowani kontynuacją i zabezpieczeniem pracy pracowników. Istnieje 
jednak pragnienie ze strony pracodawców, aby uprościć pracę swoich pracowników i udosko-
nalić rozwiązania typu home office, na przykład poprzez inwestowanie w nowe rozwiązania 
pracy w chmurze. (Niemcy)

W hipotetycznym przypadku kolejnego kryzysu…

Pracodawcy zostali zapytani, co, w hipotetycznym przypadku wystąpienia kolejnego kry-
zysu, pomogłoby lepiej zaangażować pracowników w procesy reorganizacji, które mogli-
by wprowadzić w swojej firmie i w swojej działalności. Poniżej przedstawione są odpo-
wiedź respondentów.

Wykorzystanie cyfryzacji

Zadania związane z  innowacjami mogą być realizowane zdalnie lub stacjonarnie, przynaj-
mniej częściowo. Jesteśmy przygotowani na kolejny kryzys. (Dyrektor, MŚP z branży inżynieryj-
nej, Hiszpania)

W sektorze handlu detalicznego zalecane jest wzmocnienie pracowników zajmujących się usłu-
gami online. (Portugalia)

Usprawnienie transformacji cyfrowej firmy i  dostosowanie się do  nowych operacyjnych wa-
runków biznesowych, wysyłanie pracowników na  szkolenia w  celu zdobycia nowej wiedzy 
i umiejętności, aby byli gotowi do reagowania na nowe wyzwania w przyszłości, przyczyni się 
do zwiększenia wydajności i lepszych wyników biznesowych. (Serbia)
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Korzystanie z lepszej komunikacji

Lepsza komunikacja wewnętrzna w miejscu pracy, tak aby nikt nie czuł się wypierany lub spy-
chany w związku z zachodzącymi zmianami. (Dyrektor HR, doradztwo w zakresie szkoleń i za-
trudnienia) Musimy poprawić protokoły i sposób przekazywania wiadomości. (Przedstawiciel 
działu HR, firma konsultingowa dla liderów, Hiszpania)

Okazało się, że  kluczową sprawą przy wprowadzaniu rozwiązań antykryzysowych jest i  po-
winna pozostać regularna komunikacja wewnętrzna z pracownikami. Firmy, w których komu-
nikacja była dobra, zdołały złagodzić poczucie niepewności i obawy pracowników związane 
z pandemią covid-19. (Polska)

Wykorzystanie szkoleń

Promowanie szkoleń dotyczących pewnych zagadnień, takich jak telepraca, zarządzanie cza-
sem i stres w pracy. Potrzebna jest pedagogika, aby stworzyć bardziej pozytywne i przychylne 
nastawienie dla zmian. (Dyrektor biznesowy, firma doradcza ds. szkoleń, Hiszpania)

Większe zaangażowanie w proces podejmowania decyzji

Mam nadzieję, że  następnym razem będziemy lepiej przygotowani, będziemy mieli więcej czasu 
na reakcję, na planowanie i organizowanie zmian, a tym samym będziemy mogli zaangażować 
więcej pracowników. (Menedżer, sklep odzieżowy) Jako podsumowujące uwagi końcowe z wywia-
du pracodawcy podają, że  ważne może być „przeprowadzenie analizy możliwych zagrożeń dla 
firmy i opracowanie planu awaryjnego na wypadek ewentualnego przyszłego kryzysu”. Kluczowe 
znaczenie mają inwestycje w cyfryzację i umiejętności. (Menedżer, sklep odzieżowy, Hiszpania).

Pracownicy powinni być także bardziej zaangażowani w praktyczną organizację i podział pracy, 
przedstawiać swoje punkty widzenia i spostrzeżenia.... Bardziej konstruktywna współpraca z pra-
cownikami. [Pożądane byłoby zaangażowanie, które mogłoby skłonić pracowników do przedsta-
wiania pomysłów dotyczących wdrażania pewnych procesów w przedsiębiorstwie. (Włochy)

Większe wsparcie ze strony rządu

Pracodawcy chcieliby nadal oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwa, na przykład 
na inwestycje w sprzęt techniczny dla swoich pracowników. (Niemcy)

Pracodawca z firmy transportowej zwrócił uwagę na znaczenie lepszego informowania przez 
jednostki rządowe. Za ważny punkt, na który należy położyć nacisk w przyszłości, uznano także 
zagwarantowanie warunków pracy zdalnej. (Portugalia)

Podkreślono także, że  ważne jest, aby przedstawiciele władz publicznych przekazywali jasne 
komunikaty dotyczące szczepień i walki z chorobami. (Serbia)

Wnioski

Raport europejski z  realizacji projektu „Employee Involvement in Decision-Making in 
Times of Crisis as a Key to the Effective Organization of the Company’s Work” informuje 
o procesie zaangażowania pracowników podczas zmian wprowadzanych w czasie pan-
demii covid-19 w  sektorze handlu i  usług w  siedmiu krajach europejskich: Niemczech, 
Włoszech, Czarnogórze, Polsce, Portugalii, Serbii i Hiszpanii.

Biorąc pod uwagę sytuację po  pandemii covid-19, niektóre ramy prawne były istotne, 
a pewne normy zaczęły obowiązywać zwłaszcza w Niemczech, Polsce, Portugalii, Serbii 
i Hiszpanii.

Pandemia covid-19 poważnie dotknęła sektor handlu i  usług na  całym świecie, w  tym 
w badanych krajach. Niemniej jednak wprowadzone zmiany miały na celu złagodzenie 
skutków i zwiększenie odporności poprzez umieszczenie zdrowia pracowników na pierw-
szym planie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, począwszy od marca 2020 r. W niektó-
rych krajach ramy prawne służyły jako „tarcza społeczna” chroniąca zatrudnienie, tak jak 
w przypadku Hiszpanii.

W celu poznania opinii pracowników w ramach projektu przeprowadzono ankietę inter-
netową, na którą odpowiedziało około 400 pracowników sektora handlu i usług w siedmiu 
krajach europejskich (z UE i spoza UE). Pozwoliło to dobrze zrozumieć opinię pracowni-
ków na temat zmian wprowadzonych podczas pandemii covid-19 w celu restrukturyzacji 
działalności przedsiębiorstw.

Wyniki na poziomie europejskim pokazują podobieństwo pomiędzy 7 krajami, w których 
pracownicy wysoko ocenili fakt bycia informowanym przez pracodawcę, a w mniejszym 
stopniu proces konsultacji, wciąż pokazując jednak zadowolenie z tego procesu. W kwestii 
zaangażowania w podejmowanie decyzji, odpowiedzi we wszystkich 7 krajach pokazują, 
że  większość pracowników nie była zaangażowana w  ten proces, z  wyjątkiem Hiszpanii, 
gdzie większość respondentów odpowiedziała pozytywnie. Pracownicy w różnych krajach 
postrzegają swoją postawę jako proaktywną i  pozytywną w  momencie wprowadzania 
zmian. Podobnie, istnieje wspólna tendencja co do odpowiedzi, że większość pracowników 
wydaje się niezadowolona z faktu, że nie poproszono ich o przedstawienie pomysłów i opi-
nii na temat wprowadzonych zmian organizacyjnych. Podobne opinie są wyrażane w po-
szczególnych krajach na temat łatwości pracy z domu.. Wszyscy respondenci są podobne-
go zdania co do znaczenia informacji, konsultacji, podejmowania decyzji i własnej postawy 
w hipotetycznym przypadku kolejnego kryzysu podobnego do pandemii covid-19.
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Wśród respondentów z poszczególnych krajów występują różnice w opiniach na temat 
atmosfery, w jakiej wprowadzono zmiany, oraz sposobu ich wdrażania. Podobnie istnieją 
różnice w zakresie świadomości praw pracowników w poszczególnych krajach, możliwo-
ści wyboru lub alternatywnych rozwiązań w związku z wprowadzonymi zmianami orga-
nizacyjnymi, wpływu płci na warunki pracy oferowane w wyniku wprowadzonych zmian 
organizacyjnych, możliwości pracy w domu i wsparcia otrzymanego od przedsiębiorstwa 
w  celu dostosowania się do  nowych warunków pracy, postrzegania bezpieczeństwa 
podczas rozwijania działalności po wprowadzeniu zmian oraz mechanizmów, z których 
respondenci woleliby korzystać w celu uzyskania informacji i konsultacji.

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców z 7 krajów uczestniczących w pro-
jekcie z sektora handlu i usług, dotyczących tego, w jaki sposób zaangażowali oni swoich 
pracowników w zmiany organizacyjne wprowadzone w ich przedsiębiorstwach podczas 
pandemii covid-19, można podsumować w następujący sposób.

Pandemia covid-19 dotknęła wszystkie firmy w Europie, ale ze względu na ich różny cha-
rakter, konsekwencje były w pewien sposób odmienne. Jako największą zmianę, jaka za-
szła w czasie pandemii covid-19, wskazuje się intensywne wykorzystanie narzędzi cyfro-
wych, co wpłynęło na proces zaangażowania pracowników. Innymi mechanizmami były 
szkolenia i przekwalifikowanie pracowników, regularne informowanie o aktualnym stanie 
wiedzy, elastyczność godzin pracy, telepraca, tworzenie specjalnych zespołów do zarzą-
dzania sytuacją itp. Jeśli chodzi o postawę pracowników, to pracodawcy we wszystkich 
7 krajach oceniają ją pozytywnie.

Wielokrotnie wskazywano na dwie dobre praktyki: wykorzystanie technologii cyfrowych 
i  szkolenia. Wśród usprawnień pracodawcy w  całej Europie dostrzegają potrzebę sku-
teczniejszego i  terminowego komunikowania się, zapewnienia większej przestrzeni dla 
zrozumienia i  przewidywalności, budowania zaufania, oferowania lepszych możliwości 
szkoleniowych i uproszczenia pracy.

W przypadku przyszłego kryzysu pracodawcy w całej Europie rozumieją potrzebę zwięk-
szenia umiejętności i potencjału w zakresie cyfryzacji, skuteczności komunikacji, szkoleń 
i większego zaangażowania w proces podejmowania decyzji.

W następnej części skupiono się na  rekomendacjach dotyczących modelu komunikacji 
dla pracodawców i pracowników, opartych na powyższych wynikach.

Rekomendacje

W ślad z wynikami Raportu Europejskiego w ramach projektu „Employee Involvement in 
Decision-Making in Times of Crisis as a Key to the Effective Organization of the Company’s 
Work” przeprowadzonego w 7 krajach europejskich: Niemczech, Włoszech, Czarnogórze, 
Polsce, Portugalii, Serbii i Hiszpanii, w przypadku hipotetycznego innego, podobnego kry-
zysu zaleca się następujące działania.

• Chociaż trudno jest przewidzieć wyjątkowe kryzysy, takie jak pandemia covid-19, za-
leca się, aby zainteresowane strony z sektora handlu i usług w Europie posiadały plan 
awaryjny z  zaleceniami uzgodnionymi na  poziomie europejskim, który uwzględnia 
główne kwestie pozwalające stawić czoła takim wyzwaniom.

• W tym czasie w Europie należy stopniowo wprowadzać strukturalne i trwałe zmiany, aby 
zwiększyć skuteczność zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji.

• W tym celu konieczne jest przekonanie i stworzenie wspólnej przestrzeni decyzyj-
nej, w której pracodawcy i pracownicy nie będą połączeni tylko jednokierunkowo 
– tylko w celu informowania – ale także w celu konsultacji i stworzenia przestrzeni 
do wspólnego podejmowania decyzji.

• Wymaga to szkoleń dla pracodawców – lub zaleceń, które są egzekwowane w ra-
mach systemu odpowiedzialności społecznej. Wymaga to także szkolenia pracow-
ników, którzy powinni czuć się bardziej komfortowo, uczestnicząc w procesie po-
dejmowania decyzji.

• Cyfryzacja procesów pracy i nie tylko będzie się w przyszłości nasilać, a dzięki jej wyko-
rzystaniu sektor handlu i usług może stać się bardziej odporny na hipotetyczne przy-
szłe kryzysy. Konieczne jest podniesienie umiejętności cyfrowych wszystkich pracow-
ników tych sektorów w  całej Europie oraz zwiększenie wszechstronności procesów 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dzięki cyfryzacji.

W oparciu o wyniki powyższych badań, rekomendacje te mogą zostać wykorzystane 
w przyszłym modelu komunikacji dla pracowników i pracodawców, który zostanie wy-
korzystany podczas kampanii informacyjnej zaplanowanej w ramach projektu europej-
skiego, po wydaniu niniejszego raportu.





Sole responsibility 
lies within autor. 
The European 
Commission is not 
responsible 
for any use that 
may be made of 
the information 
contained therein.

This copy is free

Unija poslodavaca Srbije

Confederación Sindical 
Independiente

Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft gGmbH

Confederazione dei Sindacati 
Autonomi dei Lavorator

Associação Sindical 
Independente

Unija poslodavaca 
Crne Gore 

Associação Sindical do Pessoal 
Administrativo da Saúde

Instytut Spraw publicznych


