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Niniejsza, ju˝ siódma edycja raportu Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce, stanowi odpowiedê na nieoczekiwane wyzwania,
przed jakimi stan´∏y firmy na ca∏ym Êwiecie. Raport jest cyklicznà publikacjà Koalicji Bezpieczni w Pracy, która powsta∏a
w 2014 roku w celu promocji kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy. Obecnie zrzesza pi´ç niezale˝nych firm: CWS Pol-
ska, PW Krystian, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A. i DHL w Polsce reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel
i DHL Supply Chain. Koalicja prowadzi dynamicznà dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie obowiàzujàcych norm i procedur
bhp, wspierajàc pracodawców we wdra˝aniu wysokich standardów bezpieczeƒstwa i wskazujàc realne korzyÊci p∏ynàce
z ich przestrzegania.

Pierwsza edycja badaƒ zrealizowanych przez Koalicj´ pozwoli∏a uzyskaç wglàd w aktualnà sytuacj´ pracowników 
w zakresie bezpieczeƒstwa i zidentyfikowaç obszary wymagajàce poprawy. Rok póêniej Koalicja postanowi∏a oddaç g∏os
pracodawcom i dowiedzieç si´, czy ich zdaniem firmy wystarczajàco inwestujà w zarzàdzanie bezpieczeƒstwem pracy.
Badanie przeprowadzone w 2016 roku mia∏o na celu porównanie pracowników fizycznych i umys∏owych pod wzgl´dem
postaw wobec bezpieczeƒstwa i higieny pracy. W 2017 roku zaj´to si´ stanem wiedzy dotyczàcym przepisów bhp wÊród
pracodawców ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Badanie realizowane w 2018 roku by∏o odpowiedzià na dynamicznà
sytuacj´ cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, a w ubieg∏ym roku raport dotyczy∏ zagro˝eƒ psychospo∏ecznych i ich
wp∏ywu na pracownika. 

Pandemia koronawirusa, która do Polski dotar∏a w marcu 2020 roku, naruszy∏a dotychczasowy model organizacji pracy 
i mia∏a ogromny wp∏yw na zmian´ podejÊcia do kwestii bezpieczeƒstwa i – w szczególnoÊci – higieny pracy. To s∏u˝by bhp
w firmach zosta∏y rzucone na pierwszy front walki z epidemià o minimalizowanie ryzyka wystàpienia zaka˝eƒ w organizacji.
Oznacza∏o to nie tylko – mówiàc wprost – intensyfikacj´ pracy dzia∏ów bhp, ale tak˝e wzi´cie na siebie du˝o wi´kszej 
odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo i zdrowie pracowników. Na poczàtku bowiem ani s∏u˝ba zdrowia, ani ustawodawca,
nie wiedzieli do koƒca, czym jest wirus SARS-CoV-2, jak wyglàda jego transmisja i jakie nale˝y wprowadziç obostrzenia.
To na barki s∏u˝b bhp w pierwszej fazie spad∏ obowiàzek szukania rozwiàzaƒ i wprowadzania obostrzeƒ sanitarnych, zanim
tak naprawd´ pojawi∏y si´ wytyczne ze strony regulacyjnej. 

Pandemia koronawirusa mia∏a wp∏yw na spowolnienie gospodarcze i kondycj´ finansowà polskich firm. Jednak si´ga ona
du˝o g∏´biej niêli kwestie finansowe – dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, optymalizacji kosztów dzia∏ania,
gotowoÊci do zmian i reorganizacji w firmie. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale równie˝
i psychicznego pracowników. Istotnym elementem jest tak˝e wp∏yw pandemii na d∏ugofalowà strategi´ biznesowà polskich
firm. Na niespotykanà dotychczas skal´ wdro˝y∏y one zmiany organizacyjne takie jak praca zdalna czy praca zmianowa.
Pojawi∏y si´ obostrzenia sanitarne, których nigdy dotàd nie stosowano tak powszechnie. Zrodzi∏o to szereg wàtpliwoÊci
natury regulacyjnej, poniewa˝ – jak pokaza∏ raport – polskie przedsi´biorstwa zmuszone by∏y reagowaç szybciej ni˝ 
ustawodawca. Istotne z punktu widzenia badania jest porównanie dwóch perspektyw – pracowników i pracodawców. 
Jak oceniajà oni prac´ zdalnà? Jaki ma ona wp∏yw na efektywnoÊç? Jakie b´dà d∏ugofalowe skutki pandemii dla polskich
przedsi´biorstw? 

Zapraszamy do lektury raportu.
Anna Jab∏oƒska

przewodniczàca Koalicji Bezpieczni w Pracy 
dyrektor zarzàdzajàca CWS Polska



� Celem projektu by∏o kompleksowe zbadanie zakresu wp∏ywu pandemii 
koronawirusa na bezpieczeƒstwo i organizacj´ pracy polskich firm. 

� Badanie sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci: 

� Cz´Êç Pracodawcy obejmowa∏a zbadanie opinii pracowników odpowiadajàcych
za bezpieczeƒstwo i organizacj´ pracy (w tym dzia∏ania zwiàzane z pandemià).
Pomiar zosta∏ zrealizowany metodà wywiadu telefonicznego (CATI) na 
próbie 200 osób.

� Cz´Êç Pracownicy obejmowa∏a zbadanie opinii pracowników. Pomiar zosta∏ 
zrealizowany metodà wywiadu on-line (CAWI) z wykorzystaniem panelu 
internetowego SW Panel na próbie 1517 osób.

� Próby badawcze w obu cz´Êciach projektu zosta∏y dobrane w taki sposób, aby 
reprezentowaç struktur´ bran˝ obecnych w polskiej gospodarce.

� Badanie zosta∏o przeprowadzone w dniach 21.07.–17.08.2020.



Polska na tle Europy
Wp∏yw pandemii COVID-19 na ˝ycie jednostki i spo∏eczeƒstwa, w tym na gospodark´, jest bezprecedensowy. Jak
wynika z raportu Eurofound Covid-19: Policy responses across Europe, gospodarcze i rynkowe konsekwencje 
pandemii COVID-19 sà trudne do przewidzenia, ale prawdopodobnie b´dà powa˝niejsze, ni˝ skutki Êwiatowego 
kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Ze wzgl´du na charakter Êrodków ograniczajàcych rozwój pandemii, 
skutki ich wprowadzenia sà bardzo specyficzne dla poszczególnych sektorów i prawdopodobnie b´dà mia∏y 
istotny wp∏yw na osoby z wi´kszà liczbà zadaƒ oraz osoby, które nie mogà Êwiadczyç pracy zdalnej, a tak˝e na 
pracowników korzystajàcych z elastycznych form zatrudnienia.

Z porównaƒ mi´dzynarodowych IPSOS na podstawie badania What worries the world wynika, ˝e Êrednio 47 proc.
respondentów na ca∏ym Êwiecie twierdzi, ˝e COVID-19 jest jednym z 3 g∏ównych problemów, z którymi boryka si´
ich kraj. Polacy nie sà tutaj wyjàtkiem – pytani o zagadnienia budzàce najwi´ksze obawy zgodnie wskazywali  
tematyk´ zwiàzanà z COVID-19 oraz stan s∏u˝by zdrowia (po 41 proc. wskazaƒ).

Obawy te znajdujà odzwierciedlenie w emocjach towarzyszàcych czasom pandemii – jak wynika z badaƒ na zlecenie
Parlamentu Europejskiego, najpowszechniejszym stanem emocjonalnym deklarowanym przez mieszkaƒców krajów
Unii Europejskiej jest „niepewnoÊç” (45 proc. wskazaƒ), choç ze wzgl´du na przed∏u˝ajàcy si´ czas trwania 
pandemii zaczynajà rozpowszechniaç si´ postawy bardziej optymistyczne („nadzieja” – 41 proc. wskazaƒ, „pewnoÊç
siebie” – 24 proc.). Mo˝e to wynikaç z faktu przyzwyczajenia si´ do nowej sytuacji przez cz´Êç Europejczyków.
Niemniej negatywne emocje, które ca∏y czas dominujà, wynikajà cz´Êciowo z doÊwiadczeƒ gospodarczych 
– 28 proc. badanych doÊwiadczy∏a utraty dochodu, 22 proc. musia∏o skorzystaç z prywatnych oszcz´dnoÊci 
wczeÊniej ni˝ planowa∏o, a 14 proc. mia∏o problemy ze sp∏atà bie˝àcych zobowiàzaƒ finansowych. Porównujàc
odpowiedzi obywateli Polski, zwraca uwag´ ni˝szy poziom problemów zwiàzanych z bezrobociem – jest to czynnik
najbardziej odbiegajàcy od Êredniej unijnej (16 proc. wskazaƒ dla Polski vs. 21 proc. dla UE) obok wczeÊniejszego
wykorzystywania prywatnych oszcz´dnoÊci (Polska – 29 proc., Êrednia UE – 22 proc.). Fakt, ˝e pomimo 
powszechnego stosowania Êrodków ochrony dochodów, wiele osób i rodzin doÊwiadczy∏o dramatycznego spadku
dochodów, ilustruje powszechne podejmowanie inicjatyw majàcych na celu odroczenie sp∏aty czynszu, kredytu
hipotecznego lub po˝yczki.

Zapewnienie bezpieczeƒstwa pracownikom jest jednym 

z najwa˝niejszych obszarów zwiàzanych z organizacjà pracy, 

z którym mierzà si´ w ostatnich miesiàcach przedsi´biorcy. 

Zalecenia instytucji publicznych odnoÊnie bhp w pierwszych

tygodniach pandemii w Polsce zmienia∏y si´ dynamicznie.



Pierwsze skutki pandemii dla gospodarki
Pandemia, która do Polski dotar∏a w po∏owie marca, wyraênie wp∏yn´∏a na wyniki gospodarcze uzyskane 
w I pó∏roczu br. G∏ówny Urzàd Statystyczny, porównujàc rok do roku kluczowe wskaêniki dla sytuacji spo∏eczno-
gospodarczej w kraju, odnotowa∏ spadki w wielu obszarach, jak sprzedana produkcja przemys∏u czy sprzeda˝ 
detaliczna. W niektórych aspektach, jak produkcja budowlano-monta˝owa, mo˝na zauwa˝yç wzrost, niemniej jest to
zas∏uga dobrych wyników z poczàtku roku, jeszcze sprzed okresu dotarcia koronawirusa do naszych granic. 
Przeci´tne zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw zmniejszy∏o si´ w porównaniu z I pó∏roczem ubieg∏ego roku, 
a stopa bezrobocia wzros∏a. Niemniej statystyki publiczne wykazujà, ˝e sytuacja zmienia si´ bardzo dynamicznie 
– ju˝ w czerwcu odnotowano popraw´ sytuacji w niektórych obszarach: zmniejszy∏a si´ skala spadku rok do roku 
w produkcji budowlano-monta˝owej oraz sprzeda˝y detalicznej, a produkcja w przemyÊle by∏a nawet wy˝sza 
ni˝ przed rokiem. Podobnie jak wÊród innych mieszkaƒców UE, nastroje u Polaków w lipcu uleg∏y poprawie i sà
wyraênie mniej pesymistyczne ni˝ w poprzednich miesiàcach. W lipcu Komisja Europejska poda∏a szacunki spadku
PKB w zwiàzku z pandemià koronawirusa w poszczególnych krajach cz∏onkowskich. Spadek PKB Polski ma wynieÊç
4,6 proc., co jest optymistycznà informacjà na tle spadków w pozosta∏ych paƒstwach Unii Europejskiej. Komisja
Europejska szacuje, ˝e gospodarka ca∏ej UE skurczy si´ o 8,3 proc. w 2020 roku.

Wp∏yw na obszar bhp
Zapewnienie bezpieczeƒstwa pracownikom jest jednym z najwa˝niejszych obszarów zwiàzanych z organizacjà
pracy, z którym mierzà si´ w ostatnich miesiàcach przedsi´biorcy. Zalecenia instytucji publicznych odnoÊnie bhp 
w pierwszych tygodniach pandemii w Polsce zmienia∏y si´ dynamicznie. 

Zagadnienia takie jak badania profilaktyczne pracowników czy szkolenia bhp w wielu przedsi´biorstwach zesz∏y 
na dalszy plan. Z drugiej strony ogó∏ polskich pracodawców musia∏ dostosowaç swoje zak∏ady pracy do nowych
wymogów sanitarnych, reorganizujàc przestrzeƒ lub radykalnie zmieniajàc sposób pracy firmy, wprowadzajàc 
system pracy zdalnej w niespotykanej dotychczas skali. Zmiany te pokazujà, jak dynamicznie zmienia si´ w ostatnim
czasie aspekt pracy, jakim jest bezpieczeƒstwo i higiena. 



� Prawie wszyscy pracodawcy w Polsce wprowadzili szereg zmian organizacyjnych w zakresie bhp z powodu
pandemii: 97 proc. z nich zaopatrzy∏o pracowników w dodatkowe Êrodki ochrony, 96 proc. dostosowa∏o
zak∏ad pracy do nowych wymogów sanitarnych.  

� Szczegó∏owe dzia∏ania z zakresu bhp w du˝ej mierze pozostajà niedostrze˝one przez pracowników, 
niemniej ogólnie pozytywnie oceniajà oni inicjatywy pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa 
w dobie pandemii. 

� Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy pozytywnie oceniajà wprowadzony system pracy zdalnej. W obu 
badanych grupach przewa˝ajà opinie, ˝e praca zdalna nie wp∏ywa negatywnie na skutecznoÊç wykonywanych 
zadaƒ. Badani sà entuzjastycznie nastawieni do utrzymania systemu pracy zdalnej ju˝ po zakoƒczeniu pandemii.

� Ponad 1/3 pracowników zadeklarowa∏a, ˝e stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wp∏ywajàcych 
na ich prac´.

� Prawie 3 na 4 badanych zacz´∏o doÊwiadczaç schorzeƒ od czasu wybuchu pandemii. Co trzeci badany 
wspomina o uczuciu l´ku i niepokoju. WÊród 31 proc. pracowników pojawi∏y si´ zaburzenia nastroju.

� 95 proc. pracodawców i 52 proc. pracowników spodziewa si´ pozytywnego wp∏ywu pandemii na jakoÊç 
standardów bhp w miejscu pracy. 

� Obie grupy badanych spodziewajà si´, ˝e d∏ugofalowy wp∏yw pandemii na kondycj´ przedsi´biorstwa
b´dzie negatywny. 

� Porównujàc obawy o przysz∏oÊç widaç ró˝nic´ perspektyw w podejÊciu obu badanych grup – pracodawcy 
zdecydowanie cz´Êciej spodziewajà si´ wstrzymania planowanych inwestycji (45 proc.) i spadku 
konkurencyjnoÊci (35 proc.). Pracownicy natomiast w wi´kszym stopniu obawiajà si´ redukcji wynagrodzeƒ 
(25 proc.) i zwi´kszenia kosztów pracy (20 proc.). 

� Pracodawcy widzà wi´cej d∏ugofalowych skutków wp∏ywu pandemii na dzia∏anie polskich przedsi´biorstw. 
Zdecydowanie cz´Êciej wskazujà potrzeb´ inwestycji w bezpieczeƒstwo infrastruktury IT oraz materia∏ów 
informacyjnych odnoÊnie bhp.

Szczegó∏owe dzia∏ania z zakresu bhp w du˝ej mierze pozostajà

niedostrze˝one przez pracowników, niemniej ogólnie pozytywnie

oceniajà oni inicjatywy pracodawców w zakresie zapewnienia 

bezpieczeƒstwa w dobie pandemii. 





Pracodawcy widzà wi´cej d∏ugofalowych skutków wp∏ywu 

pandemii na dzia∏anie polskich przedsi´biorstw. Zdecydowanie

cz´Êciej wskazujà potrzeb´ inwestycji w bezpieczeƒstwo 

infrastruktury IT i materia∏ów informacyjnych dotyczàcych bhp.

� Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements, Eurofound, czerwiec 2020

� Covid-19: Policy responses across Europe, Eurofound, lipiec 2020

� What worries the world, Ipsos, czerwiec 2020

� Public opinion in times of Covid-19, Parlament Europejski, lipiec 2020

� Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia osób pracujàcych w czasie epidemii Covid-19. Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy, maj 2020

� Covid-19: powrót do miejsca zatrudnienia, Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy, kwiecieƒ 2020

� Badania profilaktyczne pracowników – koronawirus, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, 2020

� Szkolenia BHP – koronawirus, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, 2020

� Sytuacja spo∏eczno-gospodarcza kraju w I pó∏roczu 2020 r., G∏ówny Urzàd Statystyczny, lipiec 2020

� Koniunktura w przetwórstwie przemys∏owym, budownictwie, handlu i us∏ugach – sierpieƒ 2020 roku, 
G∏ówny Urzàd Statystyczny, sierpieƒ 2020



PRZYGOTOWANIE DO PANDEMII
DZIA¸ANIA WDRO˚ONE W ZWIÑZKU Z PANDEMIÑ

Pracodawcy, zapytani o zainicjowane dzia∏ania z zakresu bhp, zadeklarowali bardzo szerokie ich wdra˝anie. 
Najpopularniejszym podj´tym dzia∏aniem by∏o zaopatrzenie pracowników w dodatkowe Êrodki ochrony (97 proc.
wskazaƒ). Ponad 90 proc. ankietowanych wspomina∏o równie˝ o dostosowaniu zak∏adu pracy do nowych wymogów
sanitarnych, wprowadzeniu pracy zdalnej w przedsi´biorstwie oraz wysy∏aniu pracowników na obowiàzkowe urlopy.
Metody cieszàce si´ mniejszà popularnoÊcià to wprowadzenie systemu pracy rotacyjnej (70 proc. ankietowanych)
oraz czasowe zamkni´cie zak∏adu pracy (65 proc.).

Pracodawcy zadeklarowali zastosowanie szerokiego wachlarza metod bezpieczeƒstwa niezale˝nie od wielkoÊci
przedsi´biorstwa. Praca rotacyjna by∏a rzadziej stosowana przez ma∏e firmy – mniejsza popularnoÊç tej formy 
dzia∏ania prewencyjnego wydaje si´ naturalna oraz mo˝e wynikaç z kwestii logistycznych i sposobu organizacji
pracy tego typu firm. 

Podj´te dzia∏ania z zakresu bhp ró˝ni∏y si´ w zale˝noÊci od kategorii pracowników, do których by∏y skierowane. 
Najbardziej wyraêna ró˝nica w tym zakresie dotyczy zmian w systemie Êwiadczenia pracy – wprowadzenie pracy
zdalnej by∏o zastosowane przez 96 proc. pracodawców wobec pracowników umys∏owych. Z kolei pracodawcy 
zatrudniajàcy pracowników fizycznych zdecydowanie cz´Êciej kierowali do nich dzia∏ania zwiàzane z rotacyjnym
systemem pracy (70 proc.).



DZIA¸ANIA WDRO˚ONE W ZWIÑZKU Z PANDEMIÑ

Wykres 1. Jakie dzia∏ania z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy wdro˝y∏a Pani/Pana firma w zwiàzku z pandemià
koronawirusa?* [N=200]

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Zgodnie z wynikami badania, wi´kszoÊç pracodawców zapewni∏o swoim pracownikom Êrodki ochrony,

takie jak r´kawiczki, maseczki czy Êrodki do dezynfekcji (97 proc.) oraz dostosowa∏o swój zak∏ad pracy

do nowych wymogów sanitarnych, np. poprzez wprowadzenie badania temperatury przed wejÊciem 

na teren zak∏adu (96 proc.). WÊród pracowników terenowych sytuacja nieco si´ komplikuje. Tutaj kroki

podejmowane przez pracodawc´ musia∏y byç dostosowane indywidualnie do charakteru pracy. 

W DHL Parcel wprowadziliÊmy mobilne dystrybutory wody, które nasi kurierzy mogà woziç ze sobà 

w samochodach i u˝ywaç do cz´stego mycia ràk. WprowadziliÊmy bezdotykowà form´ potwierdzenia

dor´czenia paczek oraz uruchomiliÊmy p∏atnoÊci bezgotówkowe za przesy∏ki pobraniowe, ˝eby 

zminimalizowaç bezpoÊredni kontakt, a przez to zmniejszyç ryzyko zaka˝enia.

Bo˝ena
Narloch-Witkowska

regionalny 
specjalista ds. bhp

DHL Parcel Polska

*  Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y 
podj´cie dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy z powodu pandemii



Wykres 2. Czy któreÊ z wymienionych wczeÊniej dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy zosta∏y wdro˝one
przez Paƒstwa firm´ z w∏asnej inicjatywy, jeszcze przed oficjalnym zamro˝eniem gospodarki? 
JeÊli tak, to które?* [N=199]

Cz´Êç pracodawców podejmowa∏a dodatkowe dzia∏ania z zakresu bhp z w∏asnej inicjatywy, jeszcze przed 
wdro˝eniem obowiàzkowych restrykcji przez instytucje publiczne. Najcz´Êciej podejmowanym dzia∏aniem by∏o
wprowadzenie pracy zdalnej (54 proc. respondentów) oraz wys∏anie pracowników na obowiàzkowe urlopy (49 proc.
pracodawców stosowa∏o t´ metod´). Prawie co trzeci pracodawca zaopatrywa∏ swoich pracowników w dodatkowe
Êrodki ochrony jeszcze przed wprowadzeniem oficjalnych wymogów w tym zakresie. 

*  Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y podj´cie dzia∏aƒ 
z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy z powodu pandemii

W kontekÊcie przygotowania do pracy zdalnej, ankietowani 

przyznajà, ˝e firmy powinny zadbaç o edukacj´ pracowników

dostosowanà do nowych realiów Êwiadczenia pracy.



DOSTOSOWANIE ZAK¸ADU PRACY DO NOWYCH WYMOGÓW SANITARNYCH

Prawie wszyscy pracodawcy, zapytani o szczegó∏owe metody spe∏niania wymogów sanitarnych, zadeklarowali ich 
przestrzeganie. Jedynà relatywnie niepopularnà metodà, sugerowanà przez instytucje kontrolne, okaza∏ si´ podzia∏
powierzchni na sekcje (tylko 43 proc. respondentów zdecydowa∏o si´ na wprowadzenie takiego rozwiàzania). 

ORGANIZACJA PRACY
PRACA ZDALNA

84 proc. pracodawców, którzy wprowadzili system pracy zdalnej zadeklarowa∏o, ˝e wczeÊniej nie by∏o w ogóle 
mo˝liwoÊci Êwiadczenia pracy w ten sposób w ich firmie. Nieca∏e 15 proc. wspomnia∏o o praktykowaniu pracy zdalnej
ju˝ wczeÊniej, jednak w mniejszej skali, ni˝ ma to miejsce obecnie.

Wykres 3. Czy przed rozpocz´ciem pandemii umo˝liwiali Paƒstwo pracownikom prac´ zdalnà?* [N=200]

*    Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y 
stosowanie przez firm´ pracy zdalnej w czasie pandemii. 



SpoÊród pracodawców, którzy wprowadzili prac´ zdalnà w przedsi´biorstwie, a˝ 97 proc. nie wskaza∏o zastrze˝eƒ
co do jej wp∏ywu na efektywnoÊç pracowników – 17 proc. zauwa˝y∏o popraw´ efektywnoÊci, prawie 80 proc. 
wskaza∏o z kolei, ˝e jest ona na podobnym poziomie. Konsekwencjà tego jest relatywnie du˝a grupa pracodawców
chcàcych utrzymaç taki system pracy po pandemii (57 proc.). Niech´tny d∏u˝szemu stosowaniu rozwiàzania pracy
zdalnej jest co piàty badany. 

Wykres 4. Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw pracy zdalnej na efektywnoÊç pracowników, którzy pracujà w ten sposób? 
Czy Pani/Pana zdaniem ich efektywnoÊç: [N=190]

Wykres 5. Czy chcia∏aby/∏by Pani/Pan, by firma utrzyma∏a taki system pracy ju˝ po zakoƒczeniu epidemii?* [N=190] 

*    Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y stosowanie przez firm´ 
pracy zdalnej z powodu pandemii. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Cz´Êç pracodawców przyznaje, ˝e efektywnoÊç pracowników podczas pracy zdalnej wzros∏a 

(17 proc.), a jednoczeÊnie ponad po∏owa ankietowanych chce utrzymaç taki system pracy ju˝ 

po zakoƒczeniu epidemii (57 proc.). Jest to bardzo wysoki wynik, zw∏aszcza jeÊli porównamy go 

z 1 proc. pracodawców, którzy stwierdzili, ˝e przed rozpocz´ciem epidemii umo˝liwiali pracownikom

prac´ zdalnà w podobnej skali. 

Przypomnijmy, ˝e przyj´ta przez rzàd tarcza antykryzysowa umo˝liwi∏a pracodawcy nakazanie

swoim pracownikom przejÊcie na system zdalny. Przepisy nie mówià jednak o formie, w jakiej ma

nastàpiç to polecenie, dlatego pracownik powinien przyjàç ka˝dà z nich; zarówno telefonicznà,

ustnà, jak i e-mailowà. Co wa˝ne, pracownik nie mo˝e odmówiç. JednoczeÊnie ustawa nie definiuje

szczegó∏ów zwiàzanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics



WP¸YW PANDEMII NA ZWI¢KSZONÑ NIEOBECNOÂå PRACOWNIKÓW

Od momentu rozpocz´cia pandemii prawie 96 proc. pracodawców zaobserwowa∏o w firmie zwi´kszonà 
nieobecnoÊç pracowników z tytu∏u opieki nad dzieçmi. W 87 proc. firm zwi´kszy∏a si´ cz´stotliwoÊç przebywania
pracowników na zwolnieniach lekarskich. 4 na 10 pracodawców mierzy∏o si´ z brakami kadrowymi w zwiàzku 
z kwarantannà pracowników. 

Wykres 6. Jak firma powinna przygotowaç pracownika do wykonywania bezpiecznie pracy zdalnej?* [N=190] 

*    Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y 
stosowanie przez firm´ pracy zdalnej z powodu pandemii. 

W kontekÊcie przygotowania do pracy zdalnej, ankietowani przyznali, ˝e firmy powinny zadbaç o edukacj´ 
pracowników dostosowanà do nowych realiów Êwiadczenia pracy, m.in. w formie dodatkowych szkoleƒ nt. obs∏ugi
sprz´tu firmowego (93 proc. odpowiedzi), bezpieczeƒstwa danych (87 proc.) oraz szkoleƒ bhp dostosowanych 
do sytuacji pracy zdalnej. Relatywnie niewielu pracodawców (nieca∏e 14 proc.) stwierdzi∏o, ˝e firmy powinny 
zapewniaç pracownikom dodatkowe ergonomiczne przyrzàdy do przygotowania miejsca pracy. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Pracodawcy sà niemal˝e zgodni, ˝e firma przygotowujàc pracownika do pracy zdalnej, powinna

wprowadziç dodatkowe szkolenia na takie tematy jak: zasady obs∏ugi sprz´tu firmowego w domu 

(93 proc.), bezpieczeƒstwo danych w trakcie pracy zdalnej (87 proc.) czy bhp pracy zdalnej 

(83 proc.). To niewàtpliwie dobra informacja, martwi natomiast, ˝e zaledwie 14 proc. pracodawców

uwa˝a, ˝e powinni zapewniç ergonomiczne przyrzàdy do przygotowania miejsca pracy. Niestety 

na razie prawo nie okreÊla jasno, po czyjej stronie le˝y odpowiedzialnoÊç za zapewnienie 

bezpiecznych (czyli w tym wypadku ergonomicznych) warunków pracy w trybie home office. JeÊli

pracodawca nie ma mo˝liwoÊci wp∏ywu na nie, powinien wymagaç od pracowników z∏o˝enia 

oÊwiadczenia, ˝e ich stanowisko pracy pozwala im na bezpieczne wykonywanie pracy z domu.

Jakub Nowak

g∏. specjalista ds. bhp
inspektor ochrony
ppo˝.

SEKA S.A.



SKUTKI
WDRO˚ONE DZIA¸ANIA A POCZUCIE BEZPIECZE¡STWA

Pracodawcy pozytywnie ocenili wp∏yw wdro˝onych przez siebie dzia∏aƒ na zabezpieczenie pracowników przed
zagro˝eniami psychofizycznymi. Najlepiej ocenianymi dzia∏aniami w tym zakresie sà: system pracy rotacyjnej 
(81 proc. pozytywnych ocen), dostosowanie zak∏adu pracy do nowych wymogów sanitarnych (77 proc.) oraz 
intensyfikacja komunikacji wewn´trznej w firmie (76 proc.). Najgorzej oceniana przez pracodawców by∏a decyzja 
o wys∏aniu pracowników na obowiàzkowe urlopy (59 proc. pozytywnych ocen).

Wykres 7. Czy w zwiàzku z pandemià zaobserwowali Paƒstwo w firmie któreÊ z poni˝szych zjawisk? [N=200]

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Osoby pracujàce z domu cz´sto sp´dzajà wiele godzin przed ekranem laptopa, niejednokrotnie na

kanapie i przy stoliku kawowym. W takich warunkach zachowanie odpowiedniej postawy jest 

problematyczne i dotkliwe dla pracownika w ka˝dym wieku, jednak w szczególnoÊci dla osób 

w wieku dojrza∏ym. Jeszcze przed wybuchem pandemii, jako DHL Parcel Polska, opracowaliÊmy

autorski projekt „Ergonomia 50+”, w ramach którego doposa˝ono stanowiska pracy magazynowej

m.in. w tzw. maty antyzm´czeniowe, podpory do stania i specjalne pasy biodrowe. Teraz przed

nami kolejne zadanie – i przed wszystkimi pracodawcami, którzy zatrudniajà pracowników 

w trybie zdalnym – opracowanie ergonomicznych rozwiàzaƒ przygotowania miejsca pracy w domu. 

Niestety, w badaniu zaledwie 14 proc. pracodawców wskaza∏o, ˝e jest to obowiàzek firmy 

dla zapewnienia bezpieczeƒstwa podczas home office.

Bo˝ena
Narloch-Witkowska

regionalny 
specjalista ds. bhp

DHL Parcel Polska



Wykres 8. Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw wdro˝onych dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy 
na zabezpieczenie pracowników przed zagro˝eniami psychofizycznymi w Pani/Pana firmie?

S∏u˝by bhp w firmach zosta∏y rzucone na pierwszy front walki z epidemià 

o minimalizowanie ryzyka wystàpienia zaka˝eƒ w organizacji.

Oznacza to nie tylko intensyfikacj´ pracy dzia∏ów bhp, ale tak˝e 

wzi´cie na siebie du˝o wi´kszej odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo 

i zdrowie pracowników.



Wykres 9. Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na kondycj´ gospodarczà Pani/Pana firmy b´dzie:
[N=200] 

WP¸YW PANDEMII NA KONDYCJ¢ FIRMY

Badani pesymistycznie ocenili wp∏yw pandemii na kondycj´ firmy. Bioràc pod uwag´ wielkoÊç przedsi´biorstwa, 
najwi´cej negatywnych ocen pojawi∏o si´ wÊród mniejszych firm zatrudniajàcych od 10 do 49 pracowników (79 proc.
negatywnych ocen). Wyró˝niajàcà si´ podgrupà, w której oceny negatywne stanowià mniej ni˝ 50 proc. ogó∏u 
odpowiedzi, sà przedsi´biorstwa Êredniej wielkoÊci (50–249 pracowników), wÊród których brak wp∏ywu pandemii 
lub pozytywny jej wp∏yw na dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa zadeklarowa∏o 52 proc. respondentów. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

D∏ugofalowo koronawirus wp∏ynie negatywnie na kondycj´ gospodarczà firmy – z tym stwierdzeniem

zgadza si´ 67 proc. ankietowanych. Ci, którzy odpowiedzieli inaczej, sà w znacznej mniejszoÊci 

– 15 proc. mówi o pozytywnym wp∏ywie. To niewiele, ale z drugiej strony cieszy, ˝e cz´Êç firm jest 

w stanie wyjÊç z tej nieoczekiwanej sytuacji na plusie. Najwi´cej wygranych jest wÊród firm Êredniej

wielkoÊci – ju˝ wystarczajàco stabilnych finansowo, a jeszcze elastycznych organizacyjnie. Epidemia

najbardziej dotkn´∏a tych najmniejszych – 79 proc. firm zatrudniajàcych 10–49 pracowników, mówi 

o negatywnym jej wp∏ywie na kondycj´ firmy. Czy lepsze przygotowanie proceduralne firm do radzenia

sobie w kryzysowych sytuacjach zmniejszy∏oby ten efekt? Na pewno nie stracilibyÊmy tyle czasu na

dostosowywanie si´ do sytuacji. Mo˝na podejrzewaç, ˝e szok zwiàzany z sytuacjà by∏by mniejszy, 

a rynek mo˝e zachowa∏by wi´kszà stabilnoÊç. To jednak tylko podejrzenia. Faktem jest jednak, ˝e

pozytywnà zmianà jest wi´kszy nacisk na bhp, który obserwujemy we wszystkich niemal˝e firmach.

Mam nadziej´, ˝e wp∏ynie to pozytywnie i d∏ugofalowo na bezpieczeƒstwo i higien´ pracy w Polsce. 

El˝bieta Rogowska

wiceprezes zarzàdu
ds. operacyjnych

PW KRYSTIAN



WP¸YW PANDEMII NA JAKOÂå STANDARDÓW BHP

Zdecydowana wi´kszoÊç pracodawców (94 proc. spoÊród ankietowanych), zadeklarowa∏o, ˝e spodziewa si´ 
pozytywnego wp∏ywu pandemii na wzrost jakoÊci standardów bhp. Nastawienie to jest podobne dla wszystkich 
pracodawców, niezale˝nie od wielkoÊci ich firmy. 

Wykres 10. Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na jakoÊç standardów bezpieczeƒstwa i higieny
pracy w Pani/Pana firmie b´dzie: [N=200] 

Zdecydowana wi´kszoÊç pracodawców spodziewa si´ pozytywnego

wp∏ywu pandemii na wzrost jakoÊci standardów bhp.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Ocena zdecydowanej wi´kszoÊci pracodawców, ˝e spodziewajà si´ pozytywnego wp∏ywu koronawirusa 

na jakoÊç standardów bhp, jest dobrà informacjà. Opinia ta pokazuje, ˝e pracodawcy dostrzegajà wag´

wprowadzanych rozwiàzaƒ i jednoczeÊnie sà przekonani o ich skutecznoÊci, a to pozwala za∏o˝yç, ˝e b´dà

bardziej zaanga˝owani d∏ugofalowo w proces utrzymywania odpowiednich standardów. PrzeÊwiadczenie 

o pozytywnym wp∏ywie na jakoÊç standardów bezpieczeƒstwa mo˝e byç te˝ zwiàzana z faktem, ˝e w wielu

zak∏adach pracy dzia∏ania w zakresie bezpieczeƒstwa i przeciwdzia∏ania koronawirusowi by∏y prowadzone 

w formie grupowej przy zaanga˝owaniu przedstawicieli wielu komórek zak∏adu. W tym zakresie dosz∏o do

poprawy wspó∏pracy dotyczàcej tworzenia standardów bezpieczeƒstwa i uznawania ich wagi dla funkcjono-

wania ca∏ego przedsi´biorstwa. Podj´cie wspólnych dzia∏aƒ i pozytywne efekty sprawià, ˝e w przysz∏oÊci

∏atwiej b´dzie realizowaç inne zadania zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa osób zatrudnionych.

Jakub Nowak

g∏. specjalista ds. bhp
inspektor ochrony
ppo˝.

SEKA S.A.



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Je˝eli w ogóle mo˝emy mówiç o pozytywnym wp∏ywie koronawirusa na sytuacj´ polskich firm, to 

z pewnoÊcià b´dzie to poprawa jakoÊci standardów bhp. Potwierdzajà to wyniki badania, 

w których z tym stwierdzeniem zgodzili si´ prawie wszyscy, bo a˝ 94 proc. pracodawców. Jako 

PW Krystian, zawsze stawialiÊmy kwestie bezpieczeƒstwa naszych pracowników na pierwszym

miejscu. W obliczu koronawirusa tym bardziej zaostrzyliÊmy re˝im sanitarny, i ju˝ teraz mo˝emy

powiedzieç, ˝e niektóre wprowadzone dzia∏ania zostanà z nami na sta∏e. Mamy przy tym 

ÊwiadomoÊç, ˝e nie wystarczy do tego wprowadzenie odpowiednich procedur, istotniejsza jest

bowiem zmiana mentalna osób, do których sà one kierowane. Tym samym z dumà przyznaj´, ˝e

w naszej firmie od samego poczàtku epidemii obserwuj´, jak pracownicy ka˝dego szczebla 

ze zrozumieniem dbajà o zachowanie nowych zasad, które tak naprawd´ sta∏y si´ ju˝ normà.  

El˝bieta Rogowska

wiceprezes zarzàdu
ds. operacyjnych

PW KRYSTIAN

SKUTKI GOSPODARCZE W ZWIÑZKU Z PANDEMIÑ

Negatywne skutki pandemii dla firmy odczu∏o 88 proc. ankietowanych. W ponad po∏owie badanych przedsi´biorstw
pojawi∏y si´ redukcje wynagrodzeƒ. 45 proc. firm zmaga∏o si´ ze zwi´kszonà skalà zwolnieƒ pracowników. 
Co czwarty badany zadeklarowa∏ spadek popytu na produkty lub us∏ugi swojej firmy.



Pandemia koronawirusa ma wp∏yw na spowolnienie gospodarcze 

i kondycj´ finansowà polskich firm. Si´ga du˝o g∏´biej ni˝ kwestie 

finansowe – dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, 

optymalizacji kosztów dzia∏ania, gotowoÊci do zmian i reorganizacji 

w firmie. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia 

fizycznego, ale równie˝ i psychicznego pracowników. 

Wykres 11. Czy Pani/Pana firma zmaga∏a si´ z którymÊ z poni˝szych zjawisk od rozpocz´cia epidemii koronawirusa
w Polsce? [N=200] 



PROGNOZY NA PRZYSZ¸OÂå

Pytani o negatywne zjawiska mogàce wystàpiç w najbli˝szym czasie, ankietowani wskazywali wstrzymanie 
planowanych inwestycji. Co trzeci z badanych obawia si´ spadku konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa.

Wykres 12. Których z poni˝szych zjawisk spodziewa si´ Pani/Pan w firmie w najbli˝szym czasie? [N=200] 

89 proc. badanych oceni∏o, ˝e zwi´kszona dost´pnoÊç Êrodków do dezynfekcji i Êrodków ochronnych b´dzie wdra˝ana
w firmach d∏ugofalowo. Ponad 70 proc. badanych zadeklarowa∏o, ˝e nastàpi zwi´kszenie inwestycji przedsi´biorstw w
bezpieczeƒstwo infrastruktury IT oraz w materia∏y informacyjne o tematyce bhp. Mimo w∏asnych pozytywnych ocen
odnoÊnie pracy zdalnej, jedynie 29 proc. ankietowanych oceni∏o, ˝e stanie si´ ona d∏ugofalowym zjawiskiem.



Przed pracodawcami, którzy zatrudniajà pracowników w trybie zdalnym, 

stoi zadanie – opracowania ergonomicznych rozwiàzaƒ przygotowania 

miejsca pracy w domu. W badaniu ponad 55 proc. pracowników 

wskaza∏o, ˝e jest to kluczowy obowiàzek firmy dla zapewnienia 

bezpieczeƒstwa podczas home office.

Wykres 13. Które z poni˝szych rozwiàzaƒ, które pojawi∏y si´ w czasie pandemii, b´dà Pani/Pana zdaniem wdra˝ane
w firmach d∏ugofalowo? [N=200] 



STRUKTURA PRÓBY



STRUKTURA PRÓBY



PRZYGOTOWANIE DO PANDEMII
DZIA¸ANIA WDRO˚ONE W ZWIÑZKU Z PANDEMIÑ

Pracownicy, pytani o podj´te w ich zak∏adzie pracy dzia∏ania z zakresu bhp w zwiàzku z pandemià, najcz´Êciej
wskazywali zaopatrzenie ich w dodatkowe Êrodki ochrony (72 proc.). Ponad po∏owa badanych odnotowa∏a równie˝
dostosowanie zak∏adu pracy do nowych wymogów sanitarnych (54 proc.) oraz ograniczenie kontaktu mi´dzy 
pracownikami (53 proc.). Najrzadziej wyst´pujàcymi dzia∏aniami, z jakimi spotkali si´ w tym zakresie, by∏o wys∏anie
pracowników na obowiàzkowe urlopy oraz czasowe zamkni´cie zak∏adu pracy – dzia∏ania te wymieni∏o nieco ponad
20 proc. badanych.

Charakter wykonywanej pracy ma wp∏yw na dzia∏ania bhp dostrzegane

przez pracowników.



Wykres 14. Jakie dzia∏ania z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy wdro˝y∏a Pani/Pana firma 
w zwiàzku z pandemià koronawirusa?* [N=1513]

*    Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi

Dodatkowe dzia∏ania z zakresu bhp cz´Êciej zauwa˝ane by∏y przez pracowników wi´kszych firm – prawie wszystkie
wymieniane zjawiska by∏y cz´Êciej odnotowywane przez osoby pracujàce w zak∏adach pracy zatrudniajàcych 
powy˝ej 250 pracowników, ni˝ w firmach o ma∏ej lub Êredniej wielkoÊci. 

Charakter wykonywanej pracy ma wp∏yw na dzia∏ania bhp dostrzegane przez pracowników. Pracownicy umys∏owi
cz´Êciej wspominali o pracy zdalnej, natomiast sà grupà najrzadziej dostrzegajàcà stacjonarne inicjatywy 
pracodawców, takie jak zaopatrzenie w dodatkowe Êrodki ochrony, dostosowanie zak∏adu do nowych wymogów czy
intensyfikacja komunikacji wewn´trznej w firmie.  

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Nieca∏e 44 proc. pracowników wskaza∏o, ˝e zostali przeszkoleni w zakresie nowych zasad bhp. 

JednoczeÊnie zaledwie 41 proc. pracowników przyzna∏o, ˝e w zwiàzku z pandemià koronawirusa 

zintensyfikowano komunikacj´ wewn´trznà w firmie. Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik

prawdopodobnie nie b´dzie si´ w pe∏ni stosowa∏ do nowych zasad, i to nie ze wzgl´du na niech´ç

czy ignorancj´, ale dlatego, ˝e nie ma wiedzy dotyczàcej nowych wskazaƒ. Mo˝e si´ tak zdarzyç, ˝e

pracodawca nie mo˝e przeprowadziç szkolenia, poniewa˝ na przyk∏ad nie ma do tego warunków. 

W takiej sytuacji zaleca∏bym sporzàdzenie dokumentu wewn´trznego, zawierajàcego spis obecnie

obowiàzujàcych zasad, który b´dzie stale dost´pny do wglàdu pracowników i na bie˝àco aktualizowany.

Przemys∏aw Lewicki

kierownik ds. bhp
i zarzàdzania 

ciàg∏oÊcià biznesu

DHL Supply Chain



Uwzgl´dniajàc podzia∏ na bran˝e widaç zró˝nicowanie mo˝liwoÊci i potrzeb poszczególnych sektorów, jeÊli chodzi
o zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. W edukacji, finansach i ubezpieczeniach, a tak˝e 
informacji i komunikacji, odsetek deklaracji wprowadzenia pracy zdalnej by∏ najwy˝szy i wyniós∏ odpowiednio 
65 proc., 60 proc. i 56 proc. Z kolei najwi´cej respondentów wskaza∏o na czasowe zamkni´cie zak∏adu pracy 
z bran˝, których dzia∏alnoÊç zosta∏a ograniczona ustawowo, tak jak w bran˝y HoReCa.

DOSTOSOWANIE ZAK¸ADU PRACY DO NOWYCH WYMOGÓW SANITARNYCH

W przypadku zaobserwowanych dzia∏aƒ dostosowujàcych zak∏ad pracy do nowych wymogów sanitarnych, 
respondenci najcz´Êciej wspominali o zapewnieniu Êrodków do mycia i dezynfekcji (80 proc.), umieszczeniu 
instrukcji, jak nale˝y myç r´ce (73 proc.) oraz rozmieszczeniu dozowników z p∏ynem odka˝ajàcym. Oko∏o 44 proc.
badanych przyzna∏o, ˝e w ich miejscu pracy odby∏y si´ szkolenia w zakresie nowych zasad bhp. Najrzadziej 
wymienianymi dzia∏aniami by∏o ograniczenie kontaktu mi´dzy dzia∏ami lub sekcjami w firmie (32 proc.) oraz podzia∏
stanowisk na sekcje (16 proc.). 

Bran˝e, które w najwi´kszym stopniu wdro˝y∏y w zak∏adzie pracy nowe wymogi sanitarne to HoReCa oraz kultura,
rozrywka i rekreacja. Negatywnie wyró˝niajàcymi si´ sektorami pod wzgl´dem dostrzegania dostosowania zak∏adów
pracy jest budownictwo oraz informacja i komunikacja. Widaç zatem, ˝e im bardziej praca zwiàzana jest 
z kontaktem z drugim cz∏owiekiem, tym wi´ksza uwaga zwracana jest na dost´pnoÊç Êrodków ochrony. 

Zdecydowana wi´kszoÊç pracowników pozytywnie ocenia wag´, jakà przyk∏ada si´ do przestrzegania nowych 
zaleceƒ bhp w ich miejscu pracy. Obszar ten najlepiej oceni∏y osoby pracujàce w charakterze fizyczno-umys∏owym
oraz pracownicy przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 250 pracowników (85 proc. pozytywnych wskazaƒ w obu
podgrupach).  



Wykres 16. Czy Pani/Pan pracuje zdalnie w trakcie pandemii? [N=1513]

ORGANIZACJA PRACY
PRACA ZDALNA

Co najmniej 6 na 10 ankietowanych przyzna∏o, ˝e pracuje lub pracowa∏o zdalnie w trakcie pandemii, a 13 proc.
badanych realizuje swoje obowiàzki w ten sposób ka˝dego dnia. Najliczniejsza grupa spoÊród pracujàcych zdalnie,
to osoby pracujàce w modelu mieszanym, przeplatajàcy dni pracy zdalnej wizytami w biurze (31 proc. wskazaƒ). 
Z kolei 17 proc. pracowników przyzna∏o, ˝e mia∏o okazj´ pracowaç zdalnie w czasie pandemii, ale zaprzesta∏o 
ju˝ Êwiadczenia obowiàzków w ten sposób. 

PopularnoÊç zdalnych metod pracy zale˝y od wielkoÊci miejsca pracy. Bardziej rozpowszechni∏y si´ one w ma∏ych
i Êrednich firmach – prawie 70 proc. z ich pracowników zadeklarowa∏o, ˝e posiada doÊwiadczenia zwiàzane z pracà
zdalnà. W du˝ych przedsi´biorstwach, zatrudniajàcych powy˝ej 250 pracowników, niestacjonarne formy wykonywania
obowiàzków mia∏a okazj´ pe∏niç nieco ponad po∏owa badanych.

Wykres 15. Czy w Pani/Pana miejscu pracy wystarczajàco du˝à uwag´ przyk∏ada si´ do przestrzegania zaleceƒ 
bezpieczeƒstwa i higieny pracy wdro˝onych z powodu pandemii? [N=1513]

Przyk∏adanie wagi do przestrzegania zaleceƒ bhp najlepiej ocenili pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy spo∏ecznej
(90 proc. pozytywnych ocen). Najgorzej oceniajàcà ten aspekt grupà sà pracownicy bran˝y budowlanej, choç wÊród
nich a˝ 74 proc. respondentów dobrze oceni∏o pracodawc´ w tym zakresie.



Wykres 17. Czy przed rozpocz´ciem pandemii mia∏a Pani/mia∏ Pan mo˝liwoÊç pracowaç zdalnie?* [N=934] 

Wykres 18. Dlaczego Pani/Pan nie pracuje zdalnie w czasie pandemii?* [N=579] 

Dla wi´kszoÊci badanych Êwiadczenie pracy zdalnie by∏o nowym zjawiskiem. Ponad 42 proc. spoÊród pracujàcych
zdalnie w trakcie pandemii nie mia∏a okazji robiç tego wczeÊniej. Nieca∏e 24 proc. pracowa∏o zdalnie w podobnej
skali przed pandemià. Osoby niepracujàce zdalnie, jako g∏ówny powód wskaza∏y charakter wykonywanej przez 
siebie pracy. 

*  Pytanie zadawane osobom, które mia∏y okazj´ 
pracowaç zdalnie w trakcie pandemii.

*  Pytanie zadawane osobom, które nie mia∏y okazji 
pracowaç zdalnie w trakcie pandemii.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W trakcie pandemii prawie 45 proc. ankietowanych pracowników codziennie (13 proc.) lub czasem

(31 proc.) pracuje w formie zdalnej. Warto tutaj podkreÊliç, ˝e (wed∏ug stanu na koniec wrzeÊnia)

wcià˝ brakuje przepisów, które regulowa∏yby ten tryb pracy. Na ten moment pracodawcy muszà

posi∏kowaç si´ tymczasowymi narz´dziami prawnymi wprowadzonymi w ramach tarczy antykryzysowej

i zapisów dotyczàcych telepracy, które nie sà w tutaj w pe∏ni adekwatne. Ze wzgl´du na skal´ home

office, ten tryb pracy powinien byç mo˝liwie pilnie opisany w Kodeksie pracy z uwzgl´dnieniem, 

˝e wiele elementów jego wykonywania jest wynikiem indywidualnych ustaleƒ na linii pracodawca-

pracownik.

Anna Jab∏oƒska

dyrektor 
zarzàdzajàca
CWS Polska

przewodniczàca
Koalicji 

Bezpieczni w Pracy



Wykres 19. Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw pracy zdalnej na efektywnoÊç wykonywanych przez Panià/Pana obowiàzków
zawodowych?* [N=934] 

*  Pytanie zadawane osobom, które mia∏y okazj´ pracowaç zdalnie w trakcie pandemii.

Wykres 20. Czy chcia∏aby Pani/chcia∏by Pan, aby firma utrzyma∏a taki model pracy ju˝ po zakoƒczeniu pandemii?*
[N=934] 

*  Pytanie zadawane osobom, które mia∏y okazj´ pracowaç zdalnie w trakcie pandemii.

Ponad po∏owa badanych pracujàcych zdalnie uwa˝a, ˝e firma powinna zapewniç swoim pracownikom ergonomiczne
przyrzàdy do przygotowania miejsca pracy. Kategorià, która by∏a wymieniana najrzadziej, sà dodatkowe szkolenia bhp
poÊwi´cone pracy zdalnej. 

Wi´kszoÊç osób pracujàcych zdalnie w trakcie pandemii oceni∏o, ˝e pracujàc w domu ich efektywnoÊç pozosta∏a 
bez zmian lub wzros∏a (∏àcznie 79 proc. osób). Nieca∏e 17 proc. ankietowanych negatywnie oceni∏o swojà efektywnoÊç
w trakcie zdalnego Êwiadczenia pracy. Relatywnie dobra ocena tego obszaru koresponduje ze sk∏onnoÊcià 
ankietowanych do utrzymania takiego modelu pracy – 46 proc. z nich chcia∏oby kontynuowaç prac´ w ten sposób
ju˝ po zakoƒczeniu pandemii, przeciwnego zdania jest 29 proc. 



Wykres 21. Co dla Pani/Pana jest najbardziej ucià˝liwe w pracy zdalnej? [N=934] 

SpoÊród ucià˝liwoÊci dotykajàcych pracowników Êwiadczàcych prac´ zdalnie najcz´Êciej wymieniano brak 
bezpoÊredniego kontaktu z innymi (43 proc.). Badani wskazywali równie˝ na przenikanie si´ ˝ycia zawodowego 
i prywatnego (37 proc.) oraz koniecznoÊç dostosowania si´ do innych domowników (34 proc.). Z kolei najrzadszymi
niedogodnoÊciami w trakcie pracy niestacjonarnej sà obszary dotyczàce kwestii technicznych: brak dost´pu do
szybkiego internetu (17 proc. wskazaƒ), odpowiednich rozwiàzaƒ IT w organizacji (17 proc.) czy jasnych procedur
dotyczàcych ewidencji czasu pracy (21 proc.). 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Odpowiedzi udzielone przez pracowników jasno wskazujà na wag´ czynników psychospo∏ecznych oraz 

ich wp∏yw na mo˝liwoÊç prawid∏owego wykonywania pracy. Pozytywnym aspektem jest fakt, ˝e ankietowani

identyfikujà ró˝ne êród∏a zagro˝eƒ oraz ucià˝liwoÊci zwiàzane z wykonywaniem pracy w formie zdalnej 

– Êwiadczy to o dokonaniu Êwiadomej oceny istniejàcej sytuacji. Pokazuje to równoczeÊnie, ˝e pomimo

podejmowania przez zak∏ady pracy dzia∏aƒ majàcych na celu umo˝liwienie wykonywania pracy w trybie 

zdalnym, nadal brakuje w pe∏ni funkcjonalnych narz´dzi zapewniajàcych np. bie˝àcy kontakt  pracowników 

w sprawach s∏u˝bowych (jest to kierunek do dalszego rozwoju zak∏adów od strony techniczno-organizacyjnej).

Brakuje równie˝ wsparcia o charakterze szkoleniowym, jak indywidualnie reagowaç na zmiany sytuacji 

w najbli˝szym otoczeniu, zarzàdzaç czasem pracy, ustalaç priorytety zadaƒ itp. (jest to kierunek do dalszego

rozwoju profilaktyki zagro˝eƒ psychospo∏ecznych równie˝ przy udziale przedstawicieli komórek bhp).

Jakub Nowak

g∏. specjalista ds. bhp
inspektor ochrony
ppo˝.

SEKA S.A.

*  Pytanie zadawane osobom, które mia∏y okazj´ 
pracowaç zdalnie w trakcie pandemii. 

Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi.



Wykres 22. Czy w zwiàzku z pandemià przebywa∏a Pani/ przebywa∏ Pan na obowiàzkowej kwarantannie? [N=1513] 

Wykres 23. Czy w zwiàzku z pandemià przebywa∏a Pani/ przebywa∏ Pan na urlopie z tytu∏u opieki nad dzieçmi/
/cz∏onkami rodziny? [N=1513] 

Wykres 24. Czy w Pani/Pana zak∏adzie pracy wykryto przypadek koronawirusa? [N=1513] 

WP¸YW PANDEMII NA ZWI¢KSZONÑ NIEOBECNOÂå PRACOWNIKÓW

Prawie co czwarty pracownik przebywa∏ w czasie pandemii na urlopie z tytu∏u opieki nad bliskim, 14 proc. badanych
by∏o obj´tych obowiàzkowà kwarantannà, a 17 proc. zadeklarowa∏o, ˝e w ich miejscu pracy wykryto przypadek 
koronawirusa. Jako najcz´stsze tego skutki dla przedsi´biorstwa, badani wymieniali kwarantann´ pracowników 
(54 proc.) oraz testy na obecnoÊç wirusa wÊród pracowników (51 proc.). W prawie 1/4 przypadków wykrycie osoby
zaka˝onej spowodowa∏o zamkni´cie ca∏ego zak∏adu pracy.



Wykres 25.  Jakie nast´pstwa mia∏o dla zak∏adu pracy wykrycie wÊród pracowników przypadku koronawirusa?*
[N=262] 

CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE W MIEJSCU PRACY

SpoÊród czynników psychofizycznych, które mogà wp∏ywaç na efektywnoÊç w czasie pandemii, respondenci 
najcz´Êciej wymieniali obaw´ przed zaka˝eniem oraz koniecznoÊç pracy w maseczce lub przy∏bicy ochronnej 
(38 proc.). Ponad 1/3 badanych zadeklarowa∏a, ˝e stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wp∏ywajàcych
na ich prac´.

*  Pytanie zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym 
przyzna∏y, ˝e w ich zak∏adzie pracy wykryto przypadek koronawirusa. 
Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

4 z 5 najwa˝niejszych czynników, które wywierajà najwi´kszy negatywny wp∏yw na efektywnoÊç

pracy w czasie pandemii, to – jak pokazujà wyniki badania – czynniki psychospo∏eczne: obawa

przed zaka˝eniem (miejsce I z 38 proc.), stres, atmosfera w pracy, zachowanie zdrowia 

psychicznego. To pokazuje kierunek, w jakim musi si´ rozwijaç wspó∏czesne bhp. Pandemia

pokaza∏a, ˝e potrafimy zmotywowaç si´ do dzia∏ania i wspierania grup najbardziej nara˝onych, ale

wzmocni∏a równie˝ zachowania mobbingowe i hejtu, które wzmagajà si´ zawsze w obliczu 

strachu i niepewnoÊci. Ten obszar obszernie zbadaliÊmy jako Koalicja ju˝ w zesz∏ym roku.  

Na drugim miejscu czynników wp∏ywajàcych negatywnie na efektywnoÊç pracownicy postawili

koniecznoÊç pracy w maseczce lub przy∏bicy ochronnej (38 proc.). Ten wynik nie dziwi. 

Niezale˝nie, czy sà maski higieniczne, bawe∏niane, czy specjalistyczne z filtrami, utrudniajà one

oddychanie, co od razu wp∏ywa na naszà zdolnoÊç koncentracji i poczucie komfortu.

El˝bieta Rogowska

wiceprezes zarzàdu
ds. operacyjnych

PW KRYSTIAN



Wykres 26.  Poni˝ej znajduje si´ lista czynników, które mogà wp∏ywaç na efektywnoÊç pracy w czasie pandemii.* 
Prosz´ wybraç 5 czynników, które majà najwi´kszy wp∏yw w przypadku Pani/Pana pracy: [N=1513] 

*   Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi. 



SCHORZENIA W TRAKCIE PANDEMII

Prawie 3 na 4 badanych zacz´∏o doÊwiadczaç schorzeƒ od czasu wybuchu pandemii. Co trzeci badany wspomina
o uczuciu l´ku i niepokoju. WÊród 31 proc. pracowników pojawi∏y si´ zaburzenia nastroju. Co czwarty badany 
zadeklarowa∏, ˝e zaczà∏ doÊwiadczaç zaburzeƒ snu, bólu g∏owy lub pleców bàdê kr´gos∏upa. 

Wykres 27.  Których z poni˝szych schorzeƒ zacz´∏a Pani/zaczà∏ Pan doÊwiadczaç od czasu wybuchu pandemii?* 
[N=1513] 

Najwi´ksze obawy przed zaka˝eniem zadeklarowali pracownicy zwiàzani z sektorem HoReCa oraz kulturà, 
rozrywkà i rekreacjà (51 proc.). Z kolei pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy spo∏ecznej sà grupà najcz´Êciej 
wymieniajàcà stres i koniecznoÊç pracy w maseczce jako czynniki, które majà wp∏yw na ich prac´. Bran˝a HoReCa,
której pracownicy majà codzienny kontakt z nieznajomymi, wyró˝nia si´ na tle pozosta∏ych najwi´kszymi odsetkami
wskazaƒ poszczególnych czynników majàcych wp∏yw na efektywnoÊç pracy. Najmniej zwiàzku mi´dzy czynnikami
a efektywnoÊcià pracy widzà pracownicy bran˝y budowlanej.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Czas pandemii, szczególnie w pierwszych miesiàcach, by∏ trudnym czasem dla nas wszystkich. Jak wynika

z badania, wielu z nas doÊwiadczy∏o uczucia niepokoju i l´ku (33 proc.), zaburzeƒ nastroju (31 proc.) czy

zaburzeƒ lub braku snu (26 proc.). Warto przy tym podkreÊliç, ˝e praca zdalna, która dla niektórych by∏a

– i jest nadal – mo˝liwoÊcià zaoszcz´dzenia czasu na dojazdach i poÊwi´cenia go rodzinie czy realizacji

pasji, dla wielu oznacza∏a kilkumiesi´czne wykluczenie z ˝ycia spo∏ecznego. Jak pokaza∏ nasz zesz∏oroczny

raport Bezpieczeƒstwo Pracy w Polsce, 85 proc. pracowników odczuwa stres w pracy. Widaç – w∏aÊnie

w czasie pandemii – potrzeb´ zwrócenia uwagi wszystkich pracodawców na problem czynników psycho-

spo∏ecznych w miejscu pracy, teraz w kontekÊcie pracy z domu.

Przemys∏aw Lewicki

kierownik ds. bhp
i zarzàdzania 

ciàg∏oÊcià biznesu

DHL Supply Chain

*   Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi. 



SKUTKI
WDRO˚ONE DZIA¸ANIA A POCZUCIE BEZPIECZE¡STWA

Pracownicy w wi´kszoÊci pozytywnie ocenili wp∏yw dodatkowych dzia∏aƒ bhp na bezpieczeƒstwo. Najwy˝ej 
ocenianà inicjatywà jest zaopatrzenie ich w dodatkowe Êrodki ochrony (82 proc. pozytywnych wskazaƒ) i dostosowanie
zak∏adu do nowych wymogów (75 proc. wskazaƒ). 

Negatywnie wyró˝niajàcym si´ wyjàtkiem jest wys∏anie pracowników na obowiàzkowe urlopy –  37 proc. ankietowanych,
których pracodawcy wdro˝yli takie dzia∏ania, oceni∏o je negatywnie.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

WÊród dzia∏aƒ bhp wdro˝onych w firmie, które mia∏y najwi´kszy wp∏yw na zabezpieczenie 

pracowników w czasie pandemii, pracownicy najcz´Êciej wskazywali zaopatrzenie w dodatkowe

Êrodki ochrony, takie jak r´kawiczki i maseczki (80 proc.) oraz dostosowanie zak∏adu pracy do

nowych wymogów sanitarnych (76 proc.). Na trzecim miejscu znalaz∏a si´ intensyfikacja komunikacji

wewn´trznej w firmie (71 proc.). W TenCate na bie˝àco informowaliÊmy – i dalej informujemy –

naszych pracowników o wprowadzonych obostrzeniach wymogów sanitarnych i zmianach 

w obowiàzujàcych procedurach. Zarówno pracownicy firmy, jak i osoby z zewnàtrz, otrzymujà 

specjalne instrukcje, majàce na celu uÊwiadomienie i wprowadzenie obowiàzku przestrzegania 

procedur w zakresie zachowania zasad bhp zarówno na terenie zak∏adu pracy, jak i w terenie 

w przypadku pracowników terenowych.

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics



Wykres 28. Jak ocenia Pani/ocenia Pan wp∏yw poni˝szych dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy 
wdro˝onych w Pani/Pana firmie na zabezpieczenie pracowników przed zagro˝eniami w zwiàzku 
z pandemià?* [N=1513]

Ogólna ocena wp∏ywu zmian w organizacji pracy z powodu pandemii na poczucie bezpieczeƒstwa jest pozytywna.
56 proc. wszystkich badanych uzna∏o, ˝e takie dzia∏ania majà du˝y wp∏yw na poczucie bezpieczeƒstwa w miejscu
pracy. Pod wzgl´dem udzia∏u ocen pozytywnych podgrupami wyró˝niajàcymi si´ sà pracownicy umys∏owi oraz
osoby pracujàce w ma∏ych firmach. 

*   Respondenci oceniali dzia∏ania wdro˝one przez firm´, zadeklarowane 
w pytaniu poprzedzajàcym



WP¸YW PANDEMII NA JAKOÂå STANDARDÓW BHP

Badani pracownicy uwa˝ajà, ˝e d∏ugofalowy wp∏yw pandemii b´dzie mia∏ pozytywne konsekwencje dla standardów
bhp w ich miejscu pracy. Takiego zdania jest 52 proc. badanych. Poziom optymizmu jest uzale˝niony od charakteru
wykonywanej pracy – pracownicy umys∏owi sà w tej materii zdecydowanie wi´kszymi optymistami ni˝ pracownicy fizyczni
(odpowiednio 57 proc. vs. 44 proc. pozytywnych wskazaƒ).

Wykres 30. Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na jakoÊç standardów bezpieczeƒstwa
i higieny pracy w Pani/Pana miejscu pracy b´dzie: [N=1513]

Wykres 29. Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw zmian w organizacji pracy z powodu pandemii na Pani/Pana poczucie 
bezpieczeƒstwa pracy? [N=1513]

Pracownicy wszystkich bran˝ w wi´kszoÊci zadeklarowali pozytywny wp∏yw zmian w organizacji na ich poczucie 
bezpieczeƒstwa. Najmniej pozytywnych wskazaƒ dotyczy sektora budowlanego, niemniej równie˝ w nim dobre
oceny stanowi∏y wi´kszoÊç (51 proc. pozytywnych ocen). 



Wykres 31. Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na kondycj´ gospodarczà Pani/Pana miejsca
pracy b´dzie: [N=1513]

WP¸YW PANDEMII NA KONDYCJ¢ FIRMY

Oceniajàc d∏ugofalowy wp∏yw pandemii na kondycj´ gospodarczà ich miejsca pracy, badani sà nastawieni pesymi-
stycznie: 48 proc. z nich uwa˝a, ˝e wp∏yw ten b´dzie negatywny. Nie brakuje jednak optymistów – 36 proc. badanych
jest zdania, ˝e pandemia nie b´dzie mia∏a wp∏ywu na kondycj´ firmy lub b´dzie to wp∏yw pozytywny. 

Nastawienie jest zale˝ne od wielkoÊci przedsi´biorstwa – wraz ze wzrostem wielkoÊci przedsi´biorstwa, wzrasta udzia∏
deklaracji pesymistycznych.

We wszystkich sektorach gospodarki osoby spodziewajàce si´ pozytywnego wp∏ywu pandemii na kondycj´ 
gospodarczà firmy sà w zdecydowanej mniejszoÊci. Najwi´kszymi pesymistami sà osoby z bran˝y HoReCa i obszaru
kultury i rozrywki – wÊród nich a˝ 71 proc. uwa˝a, ˝e wp∏yw koronawirusa negatywnie odbije si´ na sytuacji przed-
si´biorstwa. Najmniejszy udzia∏ pesymistów dotyczy zawodów zwiàzanych z informacjà i komunikacjà (39 proc.).



Wykres 32. Jak zmieni∏a si´ Pani/Pana sytuacja zawodowa podczas pandemii?*  [N=1513]

Porównujàc obawy o przysz∏oÊç, widaç ró˝nic´ perspektyw 

w podejÊciu obu badanych grup – pracodawcy zdecydowanie 

cz´Êciej spodziewajà si´ wstrzymania planowanych inwestycji 

i spadku konkurencyjnoÊci. Pracownicy natomiast w wi´kszym stopniu

obawiajà si´ redukcji wynagrodzeƒ i zwi´kszenia kosztów pracy. 

SKUTKI GOSPODARCZE W ZWIÑZKU Z PANDEMIÑ

3/4 badanych odczu∏o wp∏yw pandemii na swojej sytuacji zawodowej. 30 proc. pracowników deklarowa∏o, ˝e w ich
pracy wstrzymano premie i awanse. 23 proc. musia∏o udaç si´ z powodu pandemii na przymusowy urlop. Pensj´
obni˝ono cz´Êciej ni˝ co piàtemu badanemu. Zjawiska te wyst´powa∏y z wi´kszym nat´˝eniem wÊród 
pracowników najwi´kszych zak∏adów pracy oraz w bran˝y HoReCa.

SpoÊród negatywnych zjawisk gospodarczych, które odnotowali w swoim przedsi´biorstwie, ankietowani najcz´Êciej
wymieniali obni˝enie popytu na towary lub us∏ugi firmy (32 proc. wskazaƒ). SpoÊród innych zjawisk relatywnie 
cz´sto wymieniali wstrzymanie inwestycji (28 proc.) oraz redukcj´ wynagrodzeƒ (27 proc.). 

* Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi



Wykres 33. Czy firma, w której Pani/Pan pracuje zmaga∏a si´ z którymÊ z poni˝szych zjawisk od rozpocz´cia 
epidemii koronawirusa w Polsce?*  [N=1513]

* Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi



PROGNOZY NA PRZYSZ¸OÂå

Badani, pytani o negatywne zjawiska w firmie mogàce wystàpiç w przysz∏oÊci, w pierwszej kolejnoÊci wspominali 
o mo˝liwej redukcji wynagrodzeƒ i wstrzymaniu inwestycji (oba 25 proc.). Oko∏o 24 proc. nie spodziewa si´ ˝adnych
negatywnych zjawisk gospodarczych w firmie.

Wykres 34.  Których z poni˝szych zjawisk spodziewa si´ Pani/Pan w firmie w najbli˝szym czasie? [N=1513]

Ponad po∏owa badanych uwa˝a, ˝e d∏ugofalowym skutkiem pandemii b´dzie rozpowszechnienie korzystania ze
Êrodków dezynfekcyjnych i ochronnych w przedsi´biorstwach. 42 proc. spodziewa si´ rozpowszechnienia pracy
zdalnej, a ok 1/3 – zwi´kszenia liczby szkoleƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem i higienà pracy.

* Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi



Wykres 35. Jak uwa˝asz, które z poni˝szych rozwiàzaƒ, które pojawi∏y si´ w czasie pandemii, b´dà wdra˝ane 
w firmach d∏ugofalowo?*  [N=1513]

*  Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Zwi´kszenie dost´pnoÊci Êrodków do dezynfekcji i ochronnych, takich jak maseczki, zdaniem 

55 proc. ankietowanych pracowników zostanie z nami na d∏u˝ej. Warto przy tym pami´taç o kilku

podstawowych zasadach. Po pierwsze, maska powinna zakrywaç usta i nos tak, aby mi´dzy nià 

a twarzà nie by∏o ˝adnych przerw. Po drugie, podczas jej u˝ywania i zdejmowania nie powinno si´

jej dotykaç. I wreszcie po trzecie, jeÊli jest ju˝ wilgotna, to znak, ˝e nale˝y wyrzuciç jà do zamykane-

go pojemnika, a po umyciu lub odka˝eniu ràk – za∏o˝yç nowà. 

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics

Zdecydowana wi´kszoÊç pracowników pozytywnie ocenia wag´, jakà

przyk∏ada si´ do przestrzegania nowych zaleceƒ bhp w miejscu pracy.

Osoby pracujàce w charakterze fizyczno-umys∏owym oraz pracownicy

przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 250 osób najlepiej oceniajà

ten aspekt.



STRUKTURA PRÓBY





STRUKTURA PRÓBY



PRZYGOTOWANIE DO PANDEMII
Dzia∏ania z zakresu bhp wdro˝one z powodu pandemii przez pracodawców w du˝ej mierze pozostajà niedostrze˝one
przez pracowników. Najwi´ksza rozbie˝noÊç dotyczy wprowadzenia pracy zdalnej (95 proc. wskazaƒ pracodawców 
i 41 proc. pracowników) oraz obowiàzkowych urlopów w firmie (odpowiednio 92 proc. i 23 proc.).  Mo˝e to wynikaç
z ró˝nicy perspektyw – pracownicy mogli cz´Êciej wspominaç o dzia∏aniach, które dotkn´∏y ich bezpoÊrednio, 
pracodawcy natomiast opisywali sytuacj´ z perspektywy ca∏ej organizacji. 

Wszystko wskazuje na to, ˝e koronawirus zostanie z nami na d∏u˝ej. 

Pracodawcy przy wsparciu ustawodawcy muszà byç gotowi 

do zapewnienia bezpieczeƒstwa w swoich zak∏adach pracy 

w kolejnych tygodniach i miesiàcach.



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Analizujàc odpowiedzi pracodawców na pytanie, jakie dzia∏ania z zakresu bhp wdro˝yli w zwiàzku 

z pandemià, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e firmy zda∏y egzamin niemal˝e w 100 procentach. 

Tymczasem porównujàc je do odpowiedzi pracowników, zauwa˝ymy tutaj istotne ró˝nice. 

Najwi´ksze rozbie˝noÊci widaç w kontekÊcie wysy∏ania pracowników na obowiàzkowe urlopy 

(69 punktów proc. ró˝nicy), wprowadzenia pracy zdalnej (54 punktów proc. ró˝nicy) i intensyfikacji

komunikacji wewn´trznej w firmie (47 punktów proc. ró˝nicy). Widaç tutaj ogromne pole do poprawy.

Wszystko wskazuje na to, ˝e koronawirus zostanie z nami na d∏u˝ej. Pracodawcy przy wsparciu

ustawodawcy muszà byç gotowi do zapewnienia bezpieczeƒstwa w swoich zak∏adach pracy 

w kolejnych tygodniach i miesiàcach.

Anna Jab∏oƒska

dyrektor 
zarzàdzajàca
CWS Polska

przewodniczàca
Koalicji 

Bezpieczni w Pracy

Wykres 36.
PRACODAWCY: Jakie dzia∏ania z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy wdro˝y∏a Pani/Pana firma w zwiàzku 

z pandemià koronawirusa? 
PRACOWNICY: Jakie dzia∏ania z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy wdro˝y∏ Pani/Pana pracodawca w zwiàzku

z pandemià koronawirusa? 



Wykres 37.
PRACODAWCY: Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw pracy zdalnej na efektywnoÊç pracowników? 
PRACOWNICY: Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw pracy zdalnej na efektywnoÊç wykonywanych obowiàzków zawodowych?

Ocena wp∏ywu pracy zdalnej na efektywnoÊç pracowników, którzy pracujà w ten sposób

Wykres 38.
PRACODAWCY: Czy chcia∏aby Pani/chcia∏by Pan, aby firma utrzyma∏a taki system pracy ju˝ po zakoƒczeniu 

epidemii?*
PRACOWNICY: Czy chcia∏aby Pani/chcia∏by Pan, aby firma utrzyma∏a taki system pracy ju˝ po zakoƒczeniu 

pandemii? 

Ch´ç, aby firma utrzyma∏a taki system pracy po zakoƒczeniu epidemii

ORGANIZACJA PRACY

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy pozytywnie ocenili wprowadzony system pracy zdalnej. Pracownicy 
cz´Êciej majà zastrze˝enia co do efektywnoÊci swojej pracy (17 proc.) i ch´ci pracy w takim trybie ju˝ po 
zakoƒczeniu pandemii, jednak w obu badanych grupach przewa˝a∏y opinie, ˝e praca zdalna nie wp∏ywa negatywnie
na skutecznoÊç wykonywanych zadaƒ. Zarówno wÊród pracodawców, jak i pracowników osoby entuzjastycznie
nastawione do utrzymania takiego systemu pracy przewa˝ajà nad jego krytykami. 

* Pytania zadawane osobom, które w pytaniu poprzedzajàcym zadeklarowa∏y 
stosowanie przez firm´ pracy zdalnej z powodu pandemii



SKUTKI

Porównujàc wp∏yw dzia∏aƒ bhp w firmie na zabezpieczenie pracowników przed zagro˝eniami zwiàzanymi z pandemià,
uwag´ zwraca ró˝nica w ocenie dzia∏ania wysy∏ania pracowników na obowiàzkowe urlopy – wÊród pracowników
przewa˝a∏y negatywne oceny stosowania (36 proc. respondentów) tego dzia∏ania, podczas gdy pracodawcy 
oceniali je przewa˝nie pozytywnie (60 proc. pozytywnych wskazaƒ).  

Wykres 39.
PRACODAWCY: Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw wdro˝onych dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy 

na zabezpieczenie w Pani/Pana firmie?
PRACOWNICY: Jak ocenia Pani/Pan wp∏yw poni˝szych dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy 

na zabezpieczenie w Pani/Pana miejscu pracy? 

* Respondenci oceniali dzia∏ania wdro˝one przez firm´, 
zadeklarowane w pytaniu poprzedzajàcym



Pracodawcy i pracownicy zgodnie spodziewajà si´ pozytywnego wp∏ywu pandemii na jakoÊç standardów bhp 
w miejscu pracy. Przy czym ci pierwsi sà zdecydowanie bardziej kategoryczni w swoich prognozach (95 proc. 
pracodawców wskaza∏o, ˝e wp∏yw b´dzie pozytywny). Pracownicy sà bardziej stonowani w opisywaniu przysz∏oÊci
w tym aspekcie, ale i wÊród nich przewa˝ajà opinie optymistyczne (52 proc. nastawionych pozytywnie vs. 20 proc.
oceniajàcych negatywnie).

Wykres 40.
PRACODAWCY: Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw kronawirusa na jakoÊç standardów bezpieczeƒstwa 

i higieny pracy w Pani/Pana firmie b´dzie:
PRACOWNICY: Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na jakoÊç standardów bezpieczeƒstwa 

i higieny pracy w Pani/Pana miejscu pracy b´dzie:

Obie grupy badanych spodziewajà si´, ˝e d∏ugofalowy wp∏yw pandemii na kondycj´ przedsi´biorstwa b´dzie 
negatywny. Pracownicy sà bardziej stonowani w ocenach – odsetki osób oceniajàcych skutki pandemii pozytywnie
i negatywnie (odpowiednio 23 i 49 proc.) sà mniej zró˝nicowane wzgl´dem siebie, ni˝ w przypadku pracodawców
(15 i 68 proc.). WÊród pracowników jest te˝ zdecydowanie wi´cej osób, którym trudno przychodzi ocena tego 
rodzaju wp∏ywu. 



Wykres 41.
PRACODAWCY: Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na kondycj´ gospodarczà Pani/Pana

firmy b´dzie:
PRACOWNICY: Czy Pani/Pana zdaniem d∏ugofalowy wp∏yw koronawirusa na kondycj´ gospodarczà Pani/Pana 

miejsca pracy b´dzie:

Przy porównywaniu obaw o przysz∏oÊç widaç ró˝nic´ perspektyw w podejÊciu obu badanych grup – zdecydowanie
wi´cej pracodawców spodziewa si´ wstrzymania planowanych inwestycji (45 proc.) i spadku konkurencyjnoÊci 
(35 proc.). Pracownicy natomiast w wi´kszym stopniu obawiajà si´ redukcji wynagrodzeƒ (25 proc.) i zwi´kszenia
kosztów pracy (20 proc.). 



Wykres 42.
PRACODAWCY: Których z poni˝szych zjawisk spodziewa si´ Pani/Pan w firmie w najbli˝szym czasie? 
PRACOWNICY: Których z poni˝szych zjawisk spodziewa si´ Pani/Pan w miejscu pracy w najbli˝szym czasie?

Pracodawcy widzà wi´cej d∏ugofalowych skutków wp∏ywu pandemii na dzia∏anie polskich przedsi´biorstw. 
Zdecydowanie cz´Êciej wskazywali potrzeb´ inwestycji w bezpieczeƒstwo infrastruktury IT (73 proc. pracodawców
vs. 20 proc. pracowników) oraz materia∏ów informacyjnych odnoÊnie bhp (odpowiednio 73 proc. vs. 28 proc. wskazaƒ).
Obie badane grupy zgodnie stwierdzi∏y, ˝e najwa˝niejszà d∏ugofalowà zmianà b´dzie wi´ksza dost´pnoÊç Êrodków
ochronnych i dezynfekcyjnych w polskich firmach. Jedynym zagadnieniem w tym obszarze, wobec którego 
pracownicy Êmielej prognozujà zmian´ w porównaniu z pracodawcami jest popularyzacja pracy zdalnej (spodziewa
si´ tego 42 proc. badanych pracowników i 29 proc. badanych pracodawców).

* Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi



Wykres 43.
PRACODAWCY: Które z poni˝szych rozwiàzaƒ, jakie pojawi∏y si´ w czasie pandemii, b´dà Pani/Pana zdaniem

wdra˝ane w firmach d∏ugofalowo? 
PRACOWNICY: Jak Pani/Pan uwa˝a, które z poni˝szych rozwiàzaƒ, jakie pojawi∏y si´ w czasie pandemii, b´dà 

wdra˝ane w Pani/Pana miejscu pracy d∏ugofalowo?

* Mo˝liwoÊç wyboru wielu odpowiedzi

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Odpowiednio 88 proc. pracodawców i 55 proc. pracowników uwa˝a, ˝e zwi´kszenie dost´pnoÊci 

Êrodków dezynfekcji lub ochronnych b´dzie dzia∏aniem d∏ugofalowym w firmach. OczywiÊcie te opinie

mogà si´ rozminàç ze stanem faktycznym, jednak i tak wyniki nie napawajà optymizmem. Tymczasem

higiena jest zasadniczym elementem bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w pracy, bez wzgl´du na 

sektor czy bran˝´. W∏aÊnie dlatego dostawcy myd∏a, Êrodków dezynfekujàcych i innych produktów

higienicznych powinni byç klasyfikowani wysoko pod kàtem priorytetów. Warto tutaj przywo∏aç dane

WHO, zgodnie z którymi a˝ do 80 proc. patogenów chorób zakaênych jest przenoszonych za poÊred-

nictwem d∏oni. JednoczeÊnie regularne i prawid∏owe mycie ràk mo˝e zmniejszyç ryzyko infekcji nawet

o 50 proc. Nie mówimy tutaj o niczym wielkim – wystarczy umieszczenie w zak∏adzie pracy informacji,

jak dok∏adnie myç r´ce, zapewniç dost´pnoÊç myd∏a i jednorazowych r´czników oraz Êrodków 

dezynfekcyjnych tam, gdzie mycie ràk wodà z myd∏em nie jest mo˝liwe. 

Anna Jab∏oƒska

dyrektor 
zarzàdzajàca
CWS Polska

przewodniczàca
Koalicji 

Bezpieczni w Pracy



K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Bardzo wysoko oceniç nale˝y raport Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce, który zosta∏ 
przeprowadzony na bardzo reprezentatywnej próbie firm, nie tylko iloÊciowej, ale i ze wzgl´du
na struktur´ gospodarki. WartoÊcià raportu jest mo˝liwoÊç porównania wyników badaƒ 
pracodawców i pracowników, choç co wa˝ne, obserwujemy sporà zbie˝noÊç oceny badanych
zjawisk i skutków pandemii dla prowadzonej dzia∏alnoÊci i warunków wykonywania pracy. 

Wyniki badaƒ sà doÊç optymistyczne, wskazujà, ˝e firmy doskonale poradzi∏y sobie 
z wyzwaniami zwiàzanymi z pandemià. I tak zdecydowana wi´kszoÊç firm umo˝liwi∏a 
pracownikom korzystanie z dodatkowych Êrodków ochrony, wprowadzono te˝ dodatkowe
zasady zachowania dystansu i zmian w organizacji pracy. Firmy, które mog∏y – skorzysta∏y 
na szerokà skal´ z pracy zdalnej. Z rozwiàzaƒ tych korzysta∏y zarówno firmy du˝e, Êrednie 
i ma∏e, przy czym z pracy zdalnej cz´Êciej korzysta∏y firmy du˝e i Êrednie. Skutki pandemii
dotkn´∏y wi´kszoÊç firm – Êrednio 2/3 znacznie lub raczej znacznie odczu∏a skutki pandemii.
MniejszoÊç firm musia∏a wprowadziç nadzwyczajne oszcz´dnoÊci, w tym w zakresie premii,
bonusów i wynagrodzeƒ – Êrednio ponad 20 proc. Skutki pandemii sà i b´dà w przysz∏oÊci
najbardziej widoczne w obszarze inwestycji. 

Bardzo ciekawà cz´Êç raportu stanowi badanie zasad wykorzystania, skutków, ale 
i perspektyw wykorzystania przez firmy pracy zdalnej. Zdecydowana wi´kszoÊç firm 
korzysta∏a z tego rozwiàzania, firmy oceni∏y, ˝e praca zdalna nie wp∏yn´∏a istotnie 
(ani pozytywnie ani negatywnie) na produktywnoÊç i wydajnoÊç. Wi´kszoÊç zamierza 
skorzystaç z tego rozwiàzania tak˝e w przysz∏oÊci. W raporcie wskazano te˝ na ocen´ 
psychofizycznych skutków pracy zdalnej dla pracowników, takich jak: bóle g∏owy, k∏opoty 
z koncentracjà, problemy z komunikacjà i poczucie wyizolowania. Zwrócono te˝ uwag´ 
na wyzwania dla pracodawcy zwiàzane z dodatkowymi inwestycjami w oprogramowanie,
organizacj´ pracy zdalnej, bezpieczeƒstwo, ale i niwelowanie negatywnych psychofizycznych
skutków. Te wyniki sà bardzo wa˝ne w kontekÊcie obecnie prowadzonych prac nad 
uregulowaniem pracy zdalnej w kodeksie pracy. 

prof. UW 
dr hab. Jacek M´cina

doradca zarzàdu 
Konfederacji Lewiatan
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K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Jednym z kluczowych zagadnieƒ, z którym przysz∏o si´ nam zmierzyç w wyniku pandemii koro-
nawirusa, jest zapewnienie bezpieczeƒstwa pracujàcych – zarówno tych, którzy swoje zadania
wykonujà w przestrzeniach zak∏adów pracy, jak i pracujàcych zdalnie, najcz´Êciej w domu.
Raport Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce. Wp∏yw pandemii koronawirusa na polski rynek pracy
dostarcza interesujàcych danych, które mogà pomóc pracodawcom lepiej zadbaç 
o bezpieczeƒstwo i jakoÊç ˝ycia w „nowym” Êwiecie pracy. 

Niekwestionowanà wartoÊcià Raportu jest pokazanie problemów zwiàzanych z pracà zdalnà 
z perspektywy pracodawców i pracujàcych – szczególnie w kwestiach, w których spojrzenie 
obu stron jest rozbie˝ne. Przyk∏adowo, wypowiadajàc si´ na temat sposobów przygotowania 
pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej, zaledwie 13 proc. pracodawców
wskaza∏a na rol´ doposa˝enia pracowników zdalnych w ergonomiczne elementy nowych miejsc
pracy. Tymczasem wÊród pracowników odpowiedzi takiej udzieli∏o ponad 55 proc. respondentów.
Intersujàcego uzupe∏nienia tych wyników dostarcza tegoroczne, wczeÊniejsze badanie CIOP-PIB
pt. Praca zdalna w czasie koronawirusa – ergonomia, zdrowie i bezpieczeƒstwo pracy. 
W tym przypadku prawie po∏owa badanych nie oceni∏a swojego stanowiska pracy zdalnej 
z komputerem jako ergonomicznego (47 proc.), a a˝ dla 39 proc. z nich brak ergonomii 
stanowiska by∏ efektem braku odpowiedniego wyposa˝enia. 

Raport wskazuje równie˝ na znaczenie dalekosi´˝nego patrzenia na kwestie zdrowia 
i bezpieczeƒstwa w pracy. Na przyk∏ad ponad 25 proc. pracowników uczestniczàcych 
w badaniu Koalicji Bezpieczni w Pracy od wybuchu pandemii zacz´∏o odczuwaç ból pleców
i kr´gos∏upa. Trudno si´ dziwiç temu wynikowi, szczególnie jeÊli – jak wskazuje cytowane ju˝
badanie CIOP-PIB – tylko 9 proc. badanych wykorzystywa∏o przerwy w pracy na aktywnoÊç
fizycznà (z kolei a˝ 50 proc. pracowników pracujàcych zdalnie wykorzystywa∏o przerwy 
w pracy na wykonywanie obowiàzków domowych). A przecie˝ praca zdalna wykonywana 
w domu to przede wszystkim praca w pozycji siedzàcej! Dla „pokolenia trzech krzese∏” 
(fotela w domu, krzes∏a biurowego i fotela samochodowego), jak jeszcze przed rozpocz´-
ciem pandemii i masowego przejÊcia w tryb pracy zdalnej okreÊlano wspó∏czesnych 
pracowników, aktywne przerwy w pracy wydajà si´ nieodzownym elementem troski 
o zdrowie i jakoÊç ˝ycia.

Autorki badania Praca zdalna w czasie koronawirusa – ergonomia, zdrowie i bezpieczeƒstwo pracy

(2020 r.)
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K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Zaciekawi∏a mnie cz´Êç raportu dotyczàca pracy zdalnej. Dotychczas stosowany przez 
pracodawców system telepracy, z uwagi na up∏yw czasu i post´p technologiczny oraz
zaw´˝ajàce interpretacje, nie móg∏ zostaç zastosowany przy epidemii. Prawodawca doszed∏
do wniosku, ˝e konieczne jest nowe rozwiàzanie organizacyjne w postaci pracy zdalnej,
która nie zosta∏a, przynajmniej w pierwszym okresie, uregulowana. Pracownik praktycznie
nie móg∏ odmówiç pracy zdalnej, co spowodowa∏o koniecznoÊç dostosowania jej warunków
do mo˝liwoÊci realizacji. Ponad 40 proc. ankietowanych pracujàcych zdalnie wczeÊniej 
nie pracowa∏o w tym lub podobnym systemie. Z drugiej strony, wi´kszoÊç pracowników
pozytywnie ocenia to rozwiàzanie. Spodziewaç si´ zatem nale˝y utrwalenia tego systemu
pracy. Partnerzy spo∏eczni powinni dostrzec swojà szans´ i wspólne pole do negocjacji, 
rozpoczàç rozmowy, najlepiej w odpowiednim zespole Rady Dialogu Spo∏ecznego, w celu
wypracowania warunków sta∏ego stosowania systemu pracy zdalnej. Wypracowane 
w ramach dialogu rozwiàzania mogà zostaç przeniesione do kodeksu pracy. Podobnie
powstawa∏y unormowania telepracy, jednak˝e sk∏onnoÊç paƒstwa do przeregulowania 
systemu spowodowa∏a odejÊcie pracodawców od stosowania tych rozwiàzaƒ. Analogicznie
jak przy telepracy, ws∏uchaç si´ nale˝y w g∏os pracowników. Z przeprowadzonego badania
wynika, ˝e szczególnie wa˝nym jest wprowadzenie hybrydowego, naprzemiennego stosowania
systemu pracy zdalnej, tak by zachowaç bezpoÊrednie kontakty mi´dzy pracownikami
danego zespo∏u. Wa˝nym dla obu stron, jest okreÊlenie standardów wyposa˝enia 
pracowników w odpowiednie narz´dzia do wykonywania pracy oraz uregulowanie na
szczeblu zak∏adu pracy, zasad rozliczania z wykonywanej pracy, a tak˝e okreÊlenie 
standardów bezpieczeƒstwa informacyjnego. Blisko 30 proc. pracodawców pozytywnie
odnosi si´ do wdro˝enia d∏ugofalowego tego systemu. Bez wàtpienia system pracy zdalnej
w sposób trwa∏y wp∏ynie na organizacje pracy biurowej – zmniejszy si´ np. zapotrzebowanie
na powierzchnie biurowà. To wszystko jeszcze przed nami.

Witold Polkowski

ekspert bhp



K O A L I C J A B E Z P I E C Z N I W P R A C Y

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiàzana zosta∏a z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian oraz TenCate

Protective Fabrics w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy wÊród 

pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona koalicjantów do∏àczy∏a firma SEKA S.A., a w 2018 DHL

w Polsce, reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. Cel Koalicji realizowany

jest poprzez dzia∏alnoÊç edukacyjnà na temat obowiàzujàcych norm i procedur oraz przez pokazywanie

dobrych praktyk i informowanie o korzyÊciach wynikajàcych z wdra˝ania wysokich standardów 

bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Wi´cej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl

F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

CWS jest czo∏owym dostawcà specjalistycznych us∏ug i rozwiàzaƒ w dziedzinie wynajmu oraz serwisu

odzie˝y roboczej i ochronnej, odzie˝y do pracy w pomieszczeniach czystych, a tak˝e urzàdzeƒ higieny 

i mat wejÊciowych. Grupa CWS dzia∏a w 16 krajach Europy i zatrudnia 11.000 pracowników. W roku 2017

osiàgn´∏a obrót 970 mln Euro. W ciàgu ostatnich dwóch lat CWS skupia si´ na innowacyjnych projektach.

Firma zainwestowa∏a w strategiczne partnerstwa: z przedsi´biorstwem Jonny Fresh, stajàc si´ partnerem

w pralni cyfrowej oraz z firmà Smixin, z którà wspólnie opracowuje nowatorskie metody codziennej higieny.

CWS mocno inwestuje w rozwiàzania cyfrowe w celu poprawy obs∏ugi klienta oraz rozwój nowych rynków.

Na polskim rynku CWS obecne jest od 1995 roku. Firma obs∏uguje zarówno du˝e obiekty przemys∏owe,

sieci handlowe, jak i ma∏e zak∏ady pracy. Cztery zaawansowane technologicznie zak∏ady pralnicze w ¸odzi,

Dàbrowie Górniczej Mi´dzyrzeczu oraz Warszawie sà w stanie obs∏u˝yç klientów zlokalizowanych na terenie

ca∏ego kraju. OdpowiedzialnoÊç za Êrodowisko oraz promowanie pracy w bezpiecznych warunkach pracy

jest wa˝nym elementem strategii rozwoju CWS w Polsce i innych krajach Grupy.

DHL, b´dàcy cz´Êcià Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy us∏ug logistycznych, jest obecny

na rynku polskim od 1983 roku. DHL jest czo∏owà markà globalnà w bran˝y logistycznej i zatrudnia ponad

510 000 pracowników, dzia∏ajàc w ponad 220 krajach i regionach na ca∏ym Êwiecie. W Koalicji Bezpieczni

w Pracy DHL w Polsce jest reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Supply Chain, DHL Parcel oraz DHL.

DHL Supply Chain dzia∏a na polskim rynku od 2002 roku. Firma zarzàdza oddzia∏ami na terenie ca∏ego

kraju o ∏àcznej powierzchni ponad 300 tys. m2. DHL Supply Chain dostarcza specjalistyczne 

rozwiàzania dla ró˝nych bran˝ i ogniw ∏aƒcuchów dostaw, od planowania, zaopatrzenia, logistyki produkcji,

sk∏adowania, konfigurowania, dystrybucji, eFullfiment, po logistyk´ us∏ug posprzeda˝owych i logistyk´ 

zwrotów. DHL Parcel jest na polskim rynku wiodàcym dostawcà us∏ug przesy∏ek krajowych i prekursorem

innowacyjnych rozwiàzaƒ e-commerce, dedykowanych Klientom w Polsce i w Europie. Firma wykorzystuje

swojà wiedz´ w dziedzinie krajowych oraz mi´dzynarodowych przesy∏ek drogowych docierajàc do 28 krajów

Unii Europejskiej.



F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

PW Krystian to rodzinna firma dzia∏ajàca na rynku od trzech pokoleƒ. G∏ówny obszar dzia∏alnoÊci przed-

si´biorstwa stanowi produkcja specjalistycznej odzie˝y ochronnej, certyfikowanej zgodnie z europejskimi

normami i szytej specjalnie dla Klienta, pod jego potrzeby i na wymiar. Firma oferuje równie˝ odzie˝ roboczà

i korporacyjnà oraz inne Êrodki ochrony osobistej takie jak maski, kombinezony, r´kawice, obuwie, ochronniki

s∏uchu, kaski czy okulary. Posiadamy dedykowane rozwiàzania dla firm z bran˝: chemicznej, energetycznej,

gazowniczej, paliwowej, budowlanej, przemys∏u ci´˝kiego, spo˝ywczego i do stref czystych. Firma 

przeprowadza równie˝ audyty stanowiskowe wraz z doborem ÂOI do ka˝dego zagro˝enia. Naszà specjal-

noÊcià jest produkcja najwy˝szej jakoÊci artyku∏ów dopasowanych do zró˝nicowanych potrzeb Klientów.

Ca∏a produkcja odbywa si´ w Polsce, co pozwala na wysokà elastycznoÊç i odszywanie dedykowanych

kolekcji zaprojektowanych dla naszych Klientów.

SEKA S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç o charakterze nadzorczym, doradczym i szkoleniowym na terenie ca∏ego

kraju, zatrudniajàc ok. 260 pracowników. G∏ównymi obszarami funkcjonowania firmy sà: outsourcing 

z zakresu bhp, ochrony przeciwpo˝arowej oraz ochrony Êrodowiska, doradztwo z prawa pracy, spraw 

personalnych i projektów unijnych, a tak˝e szkolenia z zakresu bhp, prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

zarzàdzania zasobami ludzkimi, rachunkowoÊci i podatków oraz szkolenia zawodowe. Firma rozpocz´∏a

dzia∏alnoÊç w 1988 r. W paêdzierniku 2011 r. zadebiutowa∏a na gie∏dzie NewConnect w Warszawie. Spó∏ka

w latach 2003–2009, w 2012, 2017 i 2018 zosta∏a zaliczona do presti˝owego grona Gazel Biznesu, a dowodem

wysokiego standardu us∏ug jest system zarzàdzania jakoÊcià zgodny z normà PN-EN ISO 9001:2008.

Ponadto, w 2013 r. SEKA S.A. zosta∏a laureatkà konkursu Mazowiecka Firma Równych Szans zorganizo-

wanego przez Zwiàzek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Nasi stali Klienci to ponad 1317 firm zatrud-

niajàcych ∏àcznie ponad 300 000 pracowników. Takiej liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie

przepisów prawa pracy i ochrony pracy. Dotychczas przeszkoliliÊmy ponad 1 500 000 osób. Dzi´ki nam

kilkadziesiàt tysi´cy z nich zdoby∏o nowy zawód. Stale zwi´kszajàca si´ liczba klientów oraz wysoka

dynamika rozwoju sprawi∏y, ˝e na dziÊ SEKA S.A. posiada 19 oddzia∏ów w miastach wojewódzkich oraz

przedstawicieli terenowych w ca∏ej Polsce.

TenCate Protective Fabrics jest Êwiatowym liderem w produkcji tkanin ochronnych. To renomowany 

producent i projektant specjalistycznych tkanin s∏u˝àcych ochronie cz∏owieka w miejscu pracy, 

szczególnie w trudnych warunkach. Wieloletnie doÊwiadczenie – firma za∏o˝ona w 1704 roku – kapita∏

oraz zaufanie klientów pozwalajà firmie na zachowanie najwy˝szych standardów jakoÊci. Jako lider 

innowacyjnych rozwiàzaƒ TenCate inwestuje w wiedz´ oraz specjalistycznà kadr´ i nowych projektantów,

dzi´ki czemu oferowany asortyment to szeroka gama bezpiecznych, unikalnych, opatentowanych tkanin.

Filozofià i misjà TenCate jest ekologiczna i skuteczna ochrona zdrowia i ˝ycia cz∏owieka w pracy. Odzie˝ 

wykonana z tkanin firmy chroni pracowników bran˝ paliwowych, energetycznych, motoryzacyjnych,

metalurgicznych, stra˝aków, ˝o∏nierzy oraz innych, w wielu zakàtkach globu.



Wi´cej informacji na: 

www.bezpieczniwpracy.pl

KONTAKT: 

Adrian ˚ebrowski  | Koalicja Bezpieczni w Pracy

T +48 721 549 528

�� pr@bezpieczniwpracy.pl

www.bezpieczniwpracy.pl

Zapraszamy do wspó∏pracy!

Pozytywnà zmianà, wywo∏anà obecnà trudnà sytuacjà, jest wi´kszy

nacisk na bezpieczeƒstwo i higien´ pracy. Obserwujemy to niemal

we wszystkich firmach. Mam nadziej´, ˝e wp∏ynie to pozytywnie 

równie˝ na bezpieczeƒstwo pracy w Polsce.

W raporcie wykorzystano fotografie z Pixabay oraz Shutterstock.






