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“ 
Wstrząs, jakim był pierwszy lockdown, w wielu przypadkach uodpornił firmy na 
drugą falę pandemii. Przedsiębiorcy z tych branży, które podczas jesiennego szczytu 
koronawirusa nie zostały czasowo zamknięte, w większości poukładali na nowo procesy, 
zoptymalizowali koszty, zrewidowali strategiczne plany oraz taktyki osiągania celów. 
Ani myślą się poddawać, choć oczywiście niepokój jest u nich odczuwalny.

Okazuje się, że model pracy zdalnej zdał egzamin. W większości przypadków nie obniżył efektywności – jak dowodzi szereg rynkowych badań, a nawet 
ją zwiększył. Równocześnie jednak ujawnił negatywne konsekwencje w postaci choćby wyizolowania, utraty poczucia bezpieczeństwa czy np. obniżonej 
kreatywności zespołów. Jednak pracownicy, mimo słabszego poczucia więzi z pracodawcą czy firmową społecznością, pracują wciąż z olbrzymim 
zaangażowaniem. Dowodzą tego wyniki naszego badania – w odpowiedzi na pytanie o to, czy zdecydowaliby się świadczyć pracę w przypadku 
kwarantanny, przy dobrym samopoczuciu – absolutna większość respondentów deklaruje gotowość do działania.

Także pracodawcy – mimo pandemii – się zbroją. W bardzo wielu firmach trwają procesy rekrutacyjne. Najnowsze dane GUS-u wskazują, że produkcja 
przemysłowa r/r wzrosła o 1%, co potwierdza korzystny trend w gospodarce. Pełnej mobilizacji sprzyja fakt, że tym razem nie doszło do przerwania 
łańcuchów dostaw, jak to miało miejsce wiosną. Otwarty jest zarówno rynek chiński, jak i np. nasz największy partner w wymianie handlowej – Niemcy. 
Czyżby przedsiębiorcy wyszli z założenia, że zawirowania w gospodarce i na rynku pracy dają szanse na pozyskanie talentów i wzmocnienie sił przed 
skokiem do przodu w chwili, kiedy COVID-19 będzie w odwrocie? 

Niezłomni

Zapraszamy do lektury 

Zespół Departamentu Outsourcingu Grant Thornton
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Kluczowe wnioski

W firmach trwają rekrutacje

Firmy nadal rekrutują pracowników – na podobnym poziomie, jak podczas 
wiosennego szczytu epidemii koronawirusa. Wówczas o trwających 
procesach rekrutacyjnych donosiło niespełna 65% ankietowanych,  
a obecnie nawet ciut więcej – ok. 68% respondentów. Tzw. miękki lockdown, 
wprowadzony przez rząd od 24 października br., bardzo boleśnie dotknął 
wiele branż, jednak większości umożliwił dalsze funkcjonowanie – choć  
w maksymalnym reżimie sanitarnym. Rekrutacjom sprzyja również 
zbliżający się sezonowy szczyt świątecznych zamówień.

Liderzy są nadal skuteczni

Ankietowani niezmiennie pozytywnie – choć znacznie gorzej, niż podczas 
czerwcowej edycji naszego badania – oceniają skuteczność liderów podczas 
trwającego kryzysu. Podczas wiosennej fali zachorowań na COVID-19 niemal 
76% badanych dodatnio oceniało ich decyzje – co może być efektem sporego 
kredytu zaufania, jakim wówczas pracownicy obdarzyli zarządzających. 
Obecnie nadal większość respondentów – bo ponad 55% – wystawia liderom 
korzystną cenzurkę. Równocześnie sporo – bo aż 18% – nie ma wyrobionego 
zdania. Respondenci zapytani o to, czy obawiają się o swoją pracę lub losy 
pracodawcy w obliczu drugiej fali pandemii, w 58% odpowiedzieli przecząco 
– co może potwierdzać zaufanie do liderów i dobrą ocenę ich skuteczności  
w warunkach koronakryzysu. Równocześnie 38% badanych stwierdziło, że ma 
w tym zakresie obawy. I zapewne z tego powodu aż niemal 58% respondentów 
naszego badania jako główną kompetencję wymagającą wzmocnienia  
u liderów podało umiejętność budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Pracownicy i pracodawcy ramię w ramię

Mimo bardzo wysokich dziennych liczb nowych zachorowań i dziesiątków 
tysięcy pracowników przebywających w izolacji lub kwarantannie, aż 60% 
ankietowanych twierdzi, że w ich firmie nie jest odczuwalny brak rąk do 
pracy czy ograniczenie działalności firmy. Pracodawcy zadbali o ciągłość 
pracy, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie odpowiedzialna postawa 
pracowników, z których aż niemal 89% zadeklarowało gotowość do 
świadczenia pracy w zdalnym trybie w przypadku konieczności odbycia 
kwarantanny lub izolacji oraz dobrego samopoczucia w tym okresie.

Pracodawcy nie wspierają psychicznie pracowników

Respondenci zapytani o to, czy w ich firmach pracodawca oferuje wsparcie 
psychologiczne osobom pracującym zdalnie, w zdecydowanej większości 
stwierdzili, że albo nie – 73% wskazań, albo nic im o tym nie wiadomo – 12% 
odpowiedzi. Jedynie w ok. 14% przypadków firm zatrudnieni mogą liczyć  
na taką pomoc ze strony zatrudniających. Pracownicy w większości 
otrzymują inne formy wsparcia ze strony pracodawców, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami – na czele z niezbędnym sprzętem technicznym 
oraz biurowym. Pracodawcy zdecydowali się najwyraźniej nie uprzedzać 
faktów dotyczących planowanych rozwiązań legislacyjnych (m.in. w zakresie 
oferowania ekwiwalentu pieniężnego zdalnie pracującym) i w zdecydowanej 
większości proponują jedynie podstawową pomoc osobom pracującym  
w trybie home office. 
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Przedsiębiorcy nie zasypiają przysłowiowych gruszek w popiele, uznając 
najwyraźniej, że pandemia jest okazją do pozyskania talentów – i prowadzą 
rekrutacje. W porównaniu do badania z czerwca, odsetek firm prowadzących 
rekrutacje nawet nieznacznie się zwiększył – z poziomu 64,8% do 67,7%.

 
 

 
 
Przedsiębiorcy nadal walczą o przychody, realizując przyjęte wcześniej 
strategie, choć modyfikują sposoby osiągania założonych celów biznesowych.

Pracodawcy myślą perspektywicznie  
i nadal rekrutują
Zdecydowana większość pracodawców nauczyła się działać mimo permanentnej zmiany 
i wysokiego poziomu niepewności. Niemal 68% z nich rekrutuje pracowników również 
podczas drugiej fali pandemii!

Odpowiedzi ankietowanych mogą potwierdzać tezę,  
że pandemia nie spowodowała ograniczenia aktywności 
firm w branżach, których działalność nie została 
administracyjnie zredukowana lub całkowicie zamknięta 
podczas jesiennego szczytu zachorowań.

“ 

Wykres 1. Czy mimo trwającej II fali pandemii w Pani/Pana firmie 
odbywają się rekrutacje pracowników?

NIE: 25,5%

NIE WIEM: 6,8%

TAK: 67,7%
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Na pytanie, czy w firmie ankietowanych odczuwa się z powodu kwarantanny 
lub izolacji brak rąk do pracy i/lub ograniczenie zakresu działalności 
firmy, 59,7% badanych odpowiedziało negatywnie. Przeciwnego zdania 
było 34,3% respondentów. 

Wśród ankietowanych zapytanych o gotowość do świadczenia pracy  
w sytuacji konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny lub  
izolacji i równoczesnego dobrego samopoczucia, aż 88,6% stwierdziło,  
że w przypadku dobrego samopoczucia pracowałoby nadal.

Pracownicy stanęli do walki z koronakryzysem 
ramię w ramię z pracodawcami
Firmy w większości nie odczuwają braków kadrowych i nie ograniczają swojej działalności, 
między innymi dzięki wysokiemu poziomowi odpowiedzialności i lojalności pracowników

Wykres 2. Czy w Pani/Pana firmie z powodu kwarantanny lub izolacji jest 
odczuwalny brak rąk do pracy i/lub ograniczenie zakresu działalności firmy?

Wykres 3. Czy w przypadku konieczności odbycia przez Panią/Pana 
kwarantanny lub izolacji oraz dobrego samopoczucia w tym okresie,  
byłaby Pani/byłby Pan skłonny świadczyć pracę zdalnie?

NIE: 59,7%

NIE WIEM: 6%

TAK: 34,3%

NIE: 7,1%

NIE WIEM: 4,3%

TAK: 88,6%

Powyższe odpowiedzi respondentów mogą świadczyć o perspektywicznym myśleniu pracodawców, którzy mimo niesprzyjających warunków 
rynkowych kontynuują rekrutacje i szukają rynkowych szans, jakie otwierają się zwłaszcza w kryzysie. Równocześnie odpowiedzi dowodzą, że wśród 
zdecydowanej większości pracowników istnieje wysoki poziom świadomości oraz poczucia odpowiedzialności zarówno za własne miejsce pracy, jak  
i za całą firmę. U części zatrudnionych jednakże wyższy poziom lojalności może wynikać wyłącznie z obawy przed utratą miejsca pracy i zarobków. 
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“Na uwagę zasługuje bardzo racjonalna postawa 
pracowników.

Jak pokazują wyniki, w zdecydowanej większości 
są oni gotowi świadczyć pracę nawet w trakcie 
obowiązkowej kwarantanny i izolacji. To wyraźny 
dowód ich zaangażowania, ale też determinacji, by 
pokazać swoją przydatność i utrzymać miejsce pracy.

Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, by nie 
nadużywać zaufania swoich ludzi, choć kryzys  
może być okazją do wprowadzania zmian, o których  
w innych warunkach ciężko byłoby myśleć.

Komentarz eksperta

Wojciech Chromik
Menedżer HRM 
Departament Outsourcingu 
Grant Thornton



Raport z krajowego rynku pracy, II fala koronakryzysu  7  

“
Pandemia jest testem sprawdzającym firmy na wielu płaszczyznach.  
To, jak sobie radzą, świadczy między innymi o sprawności zarządczej  
top menedżmentu, kulturze organizacyjnej danej firmy, sprawności jej  
procesów czy kompetencjach, odpowiedzialności i zaangażowaniu 
wszystkich zatrudnionych.

Na pierwszy ogień jednak zwykle idą liderzy – w tym ich odporność 
na stres i wytrzymałość, decyzyjność w kryzysowych warunkach, 
zdolności relacyjne czy umiejętność dostosowywania się do dynamicznie 
zmieniających się warunków wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu.

W ocenie respondentów skuteczność liderów wypada dobrze, choć opinie 
nie są już tak optymistyczne, jak w czerwcu. 55,3% badanych stwierdziło, 
że liderzy potrafią skutecznie działać w warunkach pandemii,  podczas gdy 
w czerwcu odsetek takich opinii wyniósł 76%. Jednak – jak wspomnieliśmy 
we wstępnie – takie wyniki mogą być z jednej strony efektem początkowo 
udzielonego liderom kredytu zaufania przez zatrudnionych, natomiast 
z drugiej – faktem braku zdania aż u 17,8% badanych. Negatywnie 
skuteczność liderów oceniło poprzednio 24% respondentów, natomiast 
obecnie nieco więcej – 26,8%. 

Skuteczność liderów wciąż na plus

Liderzy nadal zdają egzamin ze skuteczności zarządzania w kryzysowych warunkach.

Wykres 4. Czy liderzy w Pani/Pana firmie potrafią działać skutecznie  
w obliczu kryzysu wywołanego pandemią?

NIE: 26,8%

NIE WIEM: 17,8%

TAK: 55,3%
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Porównując odpowiedzi drugiej edycji badania (próba: 533) z pierwszą 
(próba: 512) widać wyraźnie, że respondenci we wszystkich obszarach 
kompetencji, o które pytał Grant Thornton, dostrzegają braki u swoich liderów. 
Jednakże zdecydowanie największy wzrost potrzeb jest obecnie widoczny 
w zakresie budowania wspomnianego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, 
co wyraźnie wskazuje na aktualne bolączki pracowników – przedłużające się 
poczucie niepewności, brak stabilizacji, obawy o los firmy czy strach przed 
utratą pracy. Nie dziwi zatem, że jako drugi obszar wymagający poprawy  

u liderów respondenci wskazali na umiejętności komunikacyjne. W czerwcowej 
edycji badania ankietowanym brakowało nieco bardziej wsparcia w zakresie 
inspirowania się w warunkach kryzysu, na co i w bieżącym czasie zwrócili 
uwagę, jednak tym razem dopiero w trzeciej kolejności. 

Istotne wzrosty wskazań ze strony respondentów pojawiły się ponadto  
w obszarze optymizmu i pewności siebie u liderów oraz ich elastyczności 
stylu kierowania zespołem.

Pracownikom doskwiera brak poczucia 
bezpieczeństwa i dobrego poziomu komunikacji
Liderzy na bieżącym etapie pandemii powinni wzmocnić przede wszystkim dwie kompetencje: 
umiejętności budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz zdolności komunikacyjne.

Wykres 5. Jakie kompetencje u liderów w Pani/Pana firmie warto wzmocnić podczas II fali pandemii? Zaznacz te, które uważasz za właściwe lub uzupełnij 
(możliwość wielokrotnego wyboru).

Umiejętność budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa

Zdolności komunikacyjne         

Zdolność inspirowania zespołu w warunkach kryzysu              

Elastyczność stylu kierowania zespołem   

Optymizm i pewność siebie     

Zdolności decydowania pod presją                   

57,6%

52,7%

47,5%

39,6%

29,3%

22,1%

43,2%

39,7%

44,3%

32,2%

21,5%

19,0%

Rodzaj kompetencji Faza IIFaza I

↑ 14,4 p.p.

↑ 13,1 p.p.

↑ 3,1 p.p.

↑ 7,4 p.p.

↑ 7,8 p.p.

↑ 3,2 p.p.

Zmiana

“
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“Pracownicy na ogół dobrze oceniają swoich menedżerów, 
jednakże można postawić tezę, że w odniesieniu do pierwszej 
fali pandemii, oczekiwaniom w kilku istotnych obszarach 
menedżerowie nie zdołali sprostać. 
Wiele jest przede wszystkim do zrobienia na płaszczyźnie interpersonalnej. Do bardzo ważnej kwestii – jaką  
są zdolności komunikacyjne – dołączyła potrzeba w zakresie budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa.  
Wynika z tego, że praca zdalna przyniosła określone wyzwania dla menedżerów, z którymi do tej pory nawet  
w warunkach biurowych nie było najlepiej. 

Rosnące poczucie izolacji występujące w rozproszonych zespołach, które działają już w ten sposób grubo ponad 
pół roku, może powodować deficyty w zakresie podstawowych potrzeb psychologicznych – takich jak poczucie 
bezpieczeństwa, afiliacji i własnej wartości. Menedżerowie muszą o tym pamiętać, ponieważ brak zaspokojenia  
tych potrzeb ma destrukcyjny wpływ na postawę i zaangażowanie pracowników, co z pewnością nie będzie  
sprzyjało efektywności ich pracy. 

Ponadto sami menedżerowie poddani są nieustannej próbie pracy pod presją. Niestety tylko niewielka część  
firm myśli o jakimkolwiek wsparciu psychologicznym dla swoich kadr.

Komentarz eksperta

Wojciech Chromik
Menedżer HRM 

Departament Outsourcingu 
Grant Thornton
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Na pytanie właśnie o strach przed utratą miejsca pracy bądź obawy 
o dalsze losy przedsiębiorstwa na skutek drugiej fali pandemii, prawie 
60% badanych odpowiedziało, że nie odczuwa takich emocji – nie boi 
się ani o pracę, ani o swoją firmę. Przeciwnego zdania było prawie 37% 
ankietowanych, a prawie 6% odpowiedziało „nie wiem”. 

Rozkład odpowiedzi na wykresie 6. zdaje się potwierdzać ich zaufanie  
do skuteczności liderów, jednak czy równocześnie powinien oznaczać,  
że pracownicy nie wymagają psychologicznego wsparcia?

Szereg ekspertów ds. HR zwraca uwagę na rosnące zaburzenia  
w funkcjonowaniu zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów. 

Menedżerowi są wystawieni na przedłużający się stres i presję. Poniższe 
odpowiedzi ankietowanych jednak nie pozostawiają złudzeń. Pracodawcy 
najwyraźniej nie dostrzegają w tym obszarze większego ryzyka i w zdecydowanej 
większości (73,4%) nie oferują zdalnie pracującym wsparcia psychologicznego 
lub zatrudnieni nie wiedzą o takiej pomocy (12%). Tylko 14,6% pracodawców 
zdecydowało się podjąć w tym zakresie działania i zaoferować wsparcie.

Wsparcie psychologiczne w zdecydowanej 
większości firm nadal nie jest dostępne
Strach związany z pandemią koronawirusa towarzyszy nam już co najmniej od ośmiu 
miesięcy. Mimo to pracodawcy nadal nie decydują się wesprzeć zdalnie pracujących 
fachową pomocą psychologów. 

Wykres 6. Czy obawia się Pani/Pan o swoją pracę lub losy pracodawcy  
w obliczu drugiej fali pandemii?

Wykres 7. Czy pracodawca w Pani/Pana firmie oferuje pracującym zdalnie 
wsparcie psychologiczne?

NIE: 57,2%

NIE WIEM: 5,8%

TAK: 37,0%

NIE: 73,4%

NIE WIEM: 12,0%

TAK: 14,6%
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Praca zdalna obniża koszty funkcjonowania firm w obszarze utrzymania 
infrastruktury biurowej (wynajem powierzchni, media etc.), przenosząc część 
z nich na pracowników. Badanie pokazało, że pewien procent firm dzieli się 
tymi oszczędnościami z zatrudnionymi, wspierając ich w różnej formie.  

Najczęściej jednak pracodawcy zapewniają pomoc wyłącznie w takim 
zakresie, jaki narzucają obowiązujące przepisy: oferując podstawowe  
i/lub dodatkowe narzędzia pracy oraz sprzęt biurowy. 

Co dość zaskakujące – aż jedna piąta pracodawców (20,8%) nie oferuje 
pracownikom zdalnym wsparcia zagwarantowanego w obowiązujących 
regulacjach prawnych.

Ankietowani, zapytani o dodatkowe rodzaje wsparcia, na jakie mogą 
liczyć ze strony pracodawców, wymieniali gł.: spotkania online, możliwość 
rozmowy z coachem, zajęcia wellbeing online, elastyczne podejście do 
czasu pracy, programy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym 
pracowników, czat firmowy oraz częstszy kontakt telefoniczny.

Pracodawcy wspierają zdalnych pracowników 
głównie w zakresie wymaganym przez przepisy 
Zdecydowana większość pracodawców zapewnia pracownikom świadczącym pracę 
zdalną sprzęt techniczny, biurowy oraz dodatkowe narzędzia pracy. 

Wykres 8. Czy pracodawca w Pani/Pana firmie oferuje pracującym zdalnie 
wsparcie techniczno-organizacyjne (możliwość wielokrotnego wyboru)?

NIE WIEM: 3,2%

NIE: 20,8%

TAK – sprzęt techniczny: 60,4%

TAK – sprzęt biurowy: 39,6%

TAK – dodatkowe narzędzia pracy: 21,2%

INNE (m.in. „zdalny dostęp do programów”, „support”): 4,9%
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Absolutna większość badanych (79,9%) stwierdziła, że nie otrzymuje żadnej 
pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami 
ponoszonymi podczas pracy z domu. Wsparcie w tym zakresie występuje 
incydentalnie, jako wyraz dobrej woli pracodawców – co nie dziwi, skoro 
aktualne przepisy nadal nie uregulowały m.in. kwestii ewentualnego 
wypłacania zdalnym pracownikom ekwiwalentu pieniężnego.

Pracodawcy wspierają zdalnych pracowników 
głównie w zakresie wymaganym przez 
przepisy c.d.

Wykres 9. Czy pracodawca w Pani/Pana firmie partycypuje w kosztach 
związanych z wykonywaniem pracy w trybie zdalnym (możliwość 
wielokrotnego wyboru)?

NIE WIEM: 6,6%

NIE: 79,9%

TAK - nieodpłatny serwis techniczny: 6,4%

TAK – finansowanie dodatkowych szkoleń: 2,8%

TAK – ekwiwalent pieniężny: 2,4%

INNE (m.in.: „zapewnienie aplikacji i sprzętu”, „rachunek  
za Internet”, „rachunek za energię”): 1,7%

TAK – dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego: 3,9%

Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA PRACY

Sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy pracy zdalnej pracownik może używać własnego laptopa pod 
warunkiem, że umożliwia to ochronę informacji i danych poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych w tym danych osobowych.
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Po ośmiu miesiącach od wybuchu epidemii COVID-19 zdalna forma 
świadczenia pracy stała się modelem dominującym. Druga fala 
pandemii niewiele w tym zakresie zmieniła. Prawdopodobnie tam, gdzie 
jest to możliwe, zdecydowana większość zatrudnionych ma możliwość 
pracy w trybie home office – w bieżącej edycji potwierdziło to 88,4% 
badanych, wobec 85,6% w badaniu z czerwca br. Równocześnie 11,1% 
ankietowanych obecnie oraz 14,5% poprzednio stwierdziło, że ich 
pracodawca nie umożliwia pracy zdalnej.

Praca zdalna tak samo popularna, jak wiosną

Pracodawcy w absolutnej większości oferują zatrudnionym możliwość świadczenia pracy  
z domu, a pracownicy chętnie z tego rozwiązania korzystają.

Wykres 10. Czy obecnie (podczas II fali pandemii koronawirusa) w Pani/
Pana firmie istnieje możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej?

NIE: 11,1%

NIE WIEM: 0,6%

TAK: 88,4%
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Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA PRACY

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej  
w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania 
pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone,  
jeśli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe, 
a także pozwala na to rodzaj wykonywanej pracy.

Zdecydowana większość pracowników, która ma możliwość świadczenia 
pracy zdanie, korzysta z takiej opcji – tj. 70,7%. Pozostali, którzy wybierają 
pracę w biurze, robią to głównie z następujących powodów: obawy przed 
konsekwencjami ze strony pracodawcy (5,4%), poczucie izolacji (5,3%)  
oraz brak możliwości lokalowych (4,1%).

 
 

Praca zdalna tak samo popularna,  
jak wiosną c.d.

Wykres 11. Czy obecnie korzysta Pani/Pan z możliwości zdalnej pracy  
(możliwość wielokrotnego wyboru)?

NIE WIEM: 13,7%

TAK: 70,7%

NIE – obawa przed konsekwencjami  
ze strony pracodawcy: 5,4%

NIE – poczucie izolacji: 5,3%

NIE – brak możliwości lokalowych: 4,1%

NIE – zły odbiór ze strony współpracowników: 3%

“
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“
Monika Smulewicz

Partner, Dyrektor Zarządzający  
Grant Thornton

 
Wyniki drugiej edycji naszego badania napawają optymizmem. 
Wybrzmiewa z nich przede wszystkim niezłomność. 

Zdecydowana większość zarówno liderów, jak i pracowników, obroniła deklarowane albo zinternalizowane wartości  
i stanęła ramię w ramię, broniąc firm i miejsc pracy przed pandemiczną nawałnicą. 

Po stronie pracodawców przejawem tej niezłomności są przede wszystkim trwające rekrutacje. Wskazują, że liderzy 
potrafili elastycznie i skutecznie zareagować na uderzenie koronawirusa (zarówno pierwsze, jak i drugie). Nie tylko 
ustrzegli swoje organizacje przed koronakryzysem, ale mają apetyt, by przekuć przeciwności w sukces.

Pracownicy natomiast solidarnie, razem z pracodawcami, stanęli do walki z koronawirusem i są gotowi – choć  
nie muszą – świadczyć pracę zdalnie w przypadku izolacji lub kwarantanny, przy dobrym samopoczuciu.

Jak widać nie ma rzeczy niemożliwych, gdy działamy w tym samym duchu i jesteśmy razem!



Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. 
Wiedza ponad 56 000 pracowników dostępna jest dla klientów w 140 krajach. W Polsce działamy od 27 lat. Zespół 700 pracowników oraz obecność  
w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają bliski kontakt z Klientami oraz umożliwiają realizację 
usług audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, prawnego oraz outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na 
wielkość, rodzaj i lokalizację prowadzonego biznesu.

GrantThornton.pl

Opracowanie:
Honorata Zakrzewska–Krzyś

Skład:
Aleksandra Mendak

Zapraszamy do kontaktu!

Monika Smulewicz
Partner, Dyrektor Zarządzająca 

Departament Outsourcingu
T +48 603 446 692

E monika.smulewicz@pl.gt.com

Jacek Kowalczyk
Dyrektor 

Marketing i PR
T +48 505 024 168

E jacek.kowalczyk@pl.gt.com

Wojciech Chromik
Menedżer 

Departament Outsourcingu
T +48 502 680 789

E wojciech.chromik@pl.gt.com

Kontakt dla firm Kontakt dla mediów Informacja o badaniu

Raport z krajowego rynku pracy.

Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone w dniach 4-13 
listopada 2020 r. na grupie 533 
respondentów, z czego 42,6% 
reprezentowało duże firmy, 26,6% 
średnie, 21,6% małe, a 9,2%  
podmioty mikro. 

Pośród naszych ankietowanych 
aż 72,2% wywodziło się z branży 
usługowej, 11,1% handlowej, 16,5% 
produkcyjnej, a pozostałe 0,2% 
wskazało odpowiedź „inna”. 

Także większość badanych – bo  
aż 69,4% – reprezentowało firmy  
z kapitałem polskim, 28,3% z kapitałem 
zagranicznym, w 2% odpowiedź 
brzmiała „nie wiem”, a w 0,2% „inny”.


