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WSTĘP
WELLBEING, WORK-LIFE BALANCE, PRODUKTYWNOŚĆ
Te trzy zagadnienia zdominowały dyskusję wokół nowoczesnych strategii HR,
tworzonych w cieniu wciąż istniejącej w świadomości firm pandemii. Organizacje
przyzwyczaiły się do funkcjonowania w warunkach niepewności i częściej deklarują
powrót do biur. Jednak wyzwania z ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniły kierunek
rozwoju strategii zatrudnienia, a w szczególności – metod dbania o satysfakcję
i zaangażowanie pracowników.
Przemęczeni i zdemotywowani

Czy to ma sens?

W zdalnym modelu pracy nierzadko trudniej jest zadbać
o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Wyzwaniem
jest rozdzielenie tego, co zawodowe i prywatne, a także
zakończenie pracy, gdy służbowy komputer jest ulokowany
w centrum życia rodzinnego. Do tego dochodzą nadgodziny,
większa presja i obawy o to, co przyniesie przyszłość.
Pracownicy częściej narzekali na przemęczenie i brak
motywacji. Odbijało się to na ich ogólnej satysfakcji z życia,
a także na wynikach w pracy. Problem był zatem złożony.

Czy skrócenie tygodnia pracy jest odpowiedzią na
te wyzwania? Czy może realnie poprawić dobrostan
pracowników, a tym samym zwiększyć ich efektywność?
Czy firmom może się to finansowo opłacać? Wśród
potencjalnych wyzwań wymieniane są m.in. konieczność
zatrudnienia dodatkowych pracowników, spadek
konkurencyjności firmy oraz zjawisko nadgodzin w dniach
pracy.

W ostatnich kilkunastu miesiącach firmy coraz więcej uwagi
przywiązywały do kwestii dbania o dobrostan psychiczny
zatrudnionych. Wdrożone zostały programy well-beingowe,
konsultacje psychologiczne, wewnętrzne procedury mające
na celu ograniczenie nadgodzin i umożliwienie pracownikom
całkowite odcięcie się od pracy.

Krótszy czas pracy idealnym rozwiązaniem?
Pojawiają się propozycje idące o krok dalej, a konkretnie
projekty skracania tygodnia pracy. Więcej czasu wolnego
w założeniu ma ułatwiać pracownikom osiągnięcie
pełnej równowagi pomiędzy życiem prywatnym
i zawodowym. Korzyścią dla organizacji ma być zwiększenie
produktywności, w myśl założenia, że mając mniej czasu
na wykonanie określonych zadań działamy szybciej
i skuteczniej, lepiej priorytetyzujemy zadania i podejmujemy
uzasadnione biznesowo decyzje. W państwach, w których
krajowe gospodarki silnie ucierpiały w wyniku pandemii,
skrócenie tygodnia pracy postrzegane jest jako sposób
na pobudzenie konsumpcji, a tym samym wzrostu
gospodarczego.

Niniejszy raport nie odpowie na wszystkie z powyższych
pytań. Nakreśli natomiast sposób postrzegania tego
zagadnienia przez specjalistów i menedżerów.

•

Czy polscy pracownicy mają doświadczenie
funkcjonowania w modelu czterodniowego
tygodnia pracy?

•

Czy chcieliby tak pracować?

•

Czy są gotowi otrzymywać mniejsze
wynagrodzenie, jeśli w konsekwencji zyskaliby
więcej czasu wolnego?

•

Czy oferty pracy umożliwiające skrócenie
tygodnia są bardziej atrakcyjne?

•

Jakie szanse i zagrożenia dostrzegają
pracownicy?

Różne warianty
Niektóre firmy testują model, w którym zatrudnieni
pracują 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie, co daje im
dodatkowy dzień wolny. Inne idą o krok dalej – oferują pełne
wynagrodzenie za mniej godzin pracy, tj. 4 dni pracy po
8 godzin dziennie lub 5 dni pracy po 6 godzin dziennie. Coś,
co do tej pory było wdrażane pilotażowo w poszczególnych
filiach globalnych korporacji, teraz staje się rozwiązaniem
rozważanym przez rządy państw. Jako przykład może
posłużyć Hiszpania, która zapowiada program testowania
4-dniowego tygodnia pracy w ramach rządowego programu
dotacji. Celem ma być zwiększenie produktywności
hiszpańskiej gospodarki i pobudzenie konsumpcji.
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O BADANIU

Raport powstał na bazie odpowiedzi
zebranych w okresie od lipca do
września 2021 r. Publikacja zawiera
wyniki badania internetowego,
w którym łącznie udział wzięło
2230 respondentów.

Celem badania jest poznanie opinii specjalistów
i menedżerów na temat czterodniowego tygodnia pracy,
a także ich gotowości do świadczenia obowiązków
zawodowych w trzech wariantach:
•

Model 1: Praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie, 100% wynagrodzenia

•

Model 2: Praca 4 dni w tygodniu po 10 godzin
dziennie, 100% wynagrodzenia

•

Model 3: Praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie, 80% wynagrodzenia

UCZESTNICY BADANIA
Poziom zajmowanego stanowiska

4% 12% 30% 25% 23% 4%
Asystent

Młodszy
specjalista

Specjalista

Starszy
specjalista

Menedżer/
Kierownik

Dyrektor

1%

1%

Członek
zarządu

Właściciel

Obszar specjalizacji zawodowej
IT

17%

Finanse i księgowość

16%

HR i szkolenia

14%

Administracja

5%

Marketing, PR i komunikacja

5%

e-Commerce i digital

4%

Logistyka

4%

Obsługa klienta

4%

Sprzedaż

4%

Zakupy i łańcuch dostaw

4%

Produkcja

3%

Usługi biznesowe/ SSC/ BPO

3%

Bankowość i inwestycje

2%

Inżynieria i ekologia

2%

Life Sciences

2%

Prawo i podatki

2%

Budownictwo

1%

Energetyka

1%

Nauka i badania

1%

Nieruchomości

1%

Ubezpieczenia

1%

Usługi finansowe
Inna*

1%
3%

*Wśród innych wymieniano m.in. profesje związane z architekturą, ochroną zdrowia, telekomunikacją i transportem.

Forma zatrudnienia

86%
2%

Umowa o pracę

Umowa o pracę tymczasową

3%
9%

Umowa zlecenia/ o dzieło

B2B (kontrakt, samozatrudnienie)
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UCZESTNICY BADANIA
Wielkość firmy pod względem zatrudnienia

11%
21%

Mała (do 50 pracowników)

Średnia (50-250 pracowników)

25%
43%

Duża (251-1000 pracowników)

Bardzo duża (powyżej
1000 pracowników)

Branża pracodawcy
IT

15%
17%

Produkcja

14%
16%

HR

9%
14%

Sprzedaż
Bankowość i inwestycje
Finanse i księgowość
Usługi biznesowe/ SSC/ BPO
Budownictwo
Energetyka
Handel detaliczny
Inżynieria i ekologia
Life Sciences
Logistyka i zakupy
Edukacja i szkolenia
Marketing
Prawo i podatki
Transport
Administracja
Nieruchomości
Obsługa klienta
Telekomunikacja
Inna*

8%
5%
7%
5%
7%
4%
7%
4%
3%
4%
3%
4%
3%
4%
3%

3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
1%

1%

*Wśród innych znalazła się branża architektoniczna, hotelarska, ubezpieczeniowa oraz ochrona zdrowia.

Wiek

1% 39% 37% 18% 4%
Poniżej 21 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

1%
Powyżej 60 lat
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UCZESTNICY BADANIA
Płeć

58%

40%

Kobieta

1%

Mężczyzna

1%
Inna

Odmowa odpowiedzi

Sytuacja rodzinna

30%

63%

Obecnie wychowuję co najmniej
jedno dziecko

7%

Obecnie nie wychowuję dzieci

Odmowa odpowiedzi
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DOŚWIADCZENIE FUNKCJONOWANIA
W CZTERODNIOWYM TYGODNIU PRACY
Chociaż skrócony tydzień pracy nie jest powszechnym rozwiązaniem, to co dziesiąty
polski specjalista ma na swoim koncie doświadczenie pracy w takim modelu.
Najczęściej stosowanym w Polsce modelem (37 proc.
wskazań) jest rozwiązanie, w którym pracownik świadczy
pracę przez 4 dni po 8 godzin, za co otrzymuje pełne
wynagrodzenie. Pracodawca oferuje zatem płacę
przewidzianą dla pełnoetatowego pracownika, natomiast ten
pracuje przez 32 godziny tygodniowo.

Wśród respondentów posiadających doświadczenie
funkcjonowania w czterodniowym tygodniu pracy, co
czwarty wskazał na model 4 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie z wynagrodzeniem rzędu 80 proc. W tym
kontekście można mówić o pracy na 4/5 etatu, gdzie
dodatkowy dzień wolny idzie w parze z obniżeniem
wynagrodzenia.

Drugim pod względem popularności (30 proc. wskazań) jest
model skompresowanych godzin. Pracownik pracuje wtedy
40 godzin tygodniowo – a więc pełny wymiar etatu – lecz
w 4 dni robocze. Oznacza to, iż dzień pracy wynosi
10 godzin, natomiast zatrudnieni cieszą się dodatkowym
dniem wolnym od pracy.

Czy kiedykolwiek miałeś/aś możliwość pracy w modelu 4-dniowego tygodnia pracy?

9%

91%

Tak

Nie

Jaki był to model?

37%
30%

Praca 4 dni w tygodniu
po 8 godzin dziennie,
100% wynagrodzenia

Praca 4 dni w tygodniu
po 10 godzin dziennie,
100% wynagrodzenia

25%
8%

Praca 4 dni w tygodniu
po 8 godzin dziennie,
80% wynagrodzenia

Inny*

*Najczęściej pojawiały się odpowiedzi sugerujące posiadanie doświadczenia pracy w więcej niż jednym modelu oraz czterodniowy tydzień pracy bez stale
ustalonych godzin
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KOMENTARZ EKSPERTA

Skrócenie tygodnia pracy może przełożyć się na większą produktywność
pracowników. W tradycyjnym modelu najbardziej intensywna praca zazwyczaj
przypada na okres od poniedziałku do czwartku. Piątek to czas dopinania
różnych spraw, wewnętrznych spotkań i mało kreatywnych zadań o charakterze
administracyjnym. Przed weekendem tempo pracy jest mniejsze, a wydajność niższa.
Obietnica dodatkowego dnia wolnego mogłaby zmotywować pracowników do wykonania
wszystkich swoich zdań w ciągu czterech dni. Potencjalnie jest to zatem rozwiązanie
korzystne dla obu stron.
Wciąż jednak trudno sobie wyobrazić sytuację, w której czterodniowy tydzień pracy
wprowadzają wszystkie firmy w Polsce. Skrócenie czasu pracy nie będzie możliwe w każdej
organizacji i na każdym stanowisku. Mowa tutaj głównie o zadaniach, które wymagają
ciągłości, np. w placówkach medycznych, w logistyce czy na stanowiskach związanych
z bezpieczeństwem. Chociaż już teraz pracownicy tych obszarów często nie pracują
w standardowych godzinach biurowych, to skrócenie tygodnia pracy wymagałoby od
pracodawców dokonania zaawansowanych zmian planowania grafików, a nierzadko również
zwiększenia zatrudnienia.

Aleksandra Tyszkiewicz
Executive Director – Hays Talent Solutions
Hays Poland
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OCENA ATRAKCYJNOŚCI CZTERODNIOWEGO
TYGODNIA PRACY

Odpowiedzi nie zaskakują – pracownicy są najbardziej skłonni pracować mniej za
wynagrodzenie takie, jak dotychczas.
Respondenci badania bardzo entuzjastycznie podchodzą
do perspektywy pracy 4 dni w tygodniu przez 8 godzin
dziennie, jeśli idzie to w parze z zachowaniem pełnego
wynagrodzenia. Aż 96 proc. z różną stanowczością
zadeklarowało, iż chciałoby pracować w powyższym modelu.
Oferta pracy przewidująca taki wariant byłaby również
zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla 87 proc. specjalistów.
To informacja istotna z punktu widzenia pracodawców,
rozważających wdrożenie takiego modelu pracy.
Gorzej oceniona została atrakcyjność modelu
skompresowanego tygodnia pracy, w którym pełny,
40-godzinny tydzień należy zmieścić w 4 dni robocze, co
niesie za sobą konieczność pracy przez 10 godzin na dobę.
Pracować w tym modelu chciałoby 52 proc. badanych. Co
ciekawe, 56 proc. respondentów za bardziej atrakcyjną
uznałoby ofertę pracy umożliwiającą pracę w tym modelu.
Z czego może wynikać różnica 4 proc.? Niektórzy
respondenci traktują oferty umożliwiające skompresowanie
tygodnia pracy jako oznakę większej elastyczności

pracodawcy. Inni nie posiadają doświadczenia pracy
w tym modelu, więc chociaż nie deklarują jednoznacznej
chęci pracy 4 dni w tygodniu po 10 godzin, to oferta
umożliwiająca przetestowanie takiego rozwiązania byłaby
dla nich atrakcyjna.
W perspektywie pracowników najmniej atrakcyjnym
rozwiązaniem jest wariant przewidujący obniżenie
wynagrodzenia. Jednak nawet w tym przypadku, będącym
de facto zatrudnieniem w wymiarze 4/5 etatu, gotowość
do pracy w tym modelu zadeklarował niemal co piąty
respondent badania. 20 proc. pracowników uznało, że oferta
zakładająca możliwość pracy w tym modelu jest bardziej
atrakcyjna niż oferta, która tego nie przewiduje. Można
zatem wywnioskować, iż grupa specjalistów przedkładająca
czas wolny nad wynagrodzenie jest całkiem pokaźna.
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OCENA ATRAKCYJNOŚCI CZTERODNIOWEGO
TYGODNIA PRACY

MODEL 1
DNI PRACY

8H

8H

8H

8H

WOLNE

WYNAGRODZENIE

100%

Czy chciałbyś/ chciałabyś pracować w modelu 4-dniowego tygodnia pracy?

88% 6%
Zdecydowanie
tak

Tak

2%

1%

1%

1%

1%

Raczej tak

Trudno
powiedzieć

Raczej nie

Nie

Zdecydowanie
nie

Czy oferta pracy zakładająca możliwość pracy przez 4 dni w tygodniu byłaby dla Ciebie
atrakcyjniejsza od oferty, która tego nie przewiduje?

87% 8%
Zdecydowanie
tak

Tak

3%

1%

0%

0%

1%

Raczej tak

Trudno
powiedzieć

Raczej nie

Nie

Zdecydowanie
nie
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OCENA ATRAKCYJNOŚCI CZTERODNIOWEGO
TYGODNIA PRACY

MODEL 2
DNI PRACY

10H

10H

10H

10H

WOLNE

WYNAGRODZENIE

100%

Czy chciałbyś/ chciałabyś pracować w modelu 4-dniowego tygodnia pracy?

15% 16% 21%
Zdecydowanie
tak

Tak

Raczej tak

9%
Trudno
powiedzieć

17% 8%
Raczej nie

Nie

14%
Zdecydowanie
nie

Czy oferta pracy zakładająca możliwość pracy przez 4 dni w tygodniu byłaby dla Ciebie
atrakcyjniejsza od oferty, która tego nie przewiduje?

17% 19% 20% 12% 13% 7%
Zdecydowanie
tak

Tak

Raczej tak

Trudno
powiedzieć

Raczej nie

Nie

12%
Zdecydowanie
nie
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OCENA ATRAKCYJNOŚCI CZTERODNIOWEGO
TYGODNIA PRACY

MODEL 3
DNI PRACY

8H

8H

8H

8H

WOLNE

WYNAGRODZENIE

80%

Czy chciałbyś/ chciałabyś pracować w modelu 4-dniowego tygodnia pracy?

3%

5%

Zdecydowanie
tak

Tak

11% 10% 22% 16% 33%
Raczej tak

Trudno
powiedzieć

Raczej nie

Nie

Zdecydowanie
nie

Czy oferta pracy zakładająca możliwość pracy przez 4 dni w tygodniu byłaby dla Ciebie
atrakcyjniejsza od oferty, która tego nie przewiduje?

3%

6%

Zdecydowanie
tak

Tak

11% 13% 21% 14% 32%
Raczej tak

Trudno
powiedzieć

Raczej nie

Nie

Zdecydowanie
nie
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KOMENTARZ EKSPERTA

Zastosowanie modelu czterodniowego tygodnia pracy może stać się skutecznym
sposobem na wyróżnienie się na rynku w walce o cennych kandydatów – również
jeśli pracodawca w rzeczywistości oferuje pracę na 4/5 etatu. Chociaż poziom
wynagrodzenia jest najczęściej wskazywanym przez kandydatów motywatorem
do zmiany pracy, to nie dla wszystkich pieniądze są najważniejsze. Dla sporej części
profesjonalistów – szczególnie ekspertów posiadających bogate doświadczenie i zajmujących
dobrze opłacane stanowiska – kluczowym argumentem jest możliwość zachowania zdrowej
równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Możliwość skrócenia tygodnia pracy
o jeden dzień będzie dla nich szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem.
Rozważając zasadność czterodniowego tygodnia pracy należy wziąć pod uwagę ostatnią
transformację globalnego rynku. Doświadczenia kilkunastu miesięcy powszechnego
zastosowania home office pokazały bowiem, że specjaliści i menedżerowie są gotowi na
projekty skracania czasu pracy. W realiach pracy zdalnej nauczyliśmy się działać intensywniej
i sprawniej, często rozplanowując każdy kwadrans dnia na spotkania i realizację określonych
zadań. Do tego dochodzi postępująca automatyzacja i rosnąca skala zastosowania
nowoczesnych narzędzi. W konsekwencji mniej uwagi poświęcamy prozaicznym czy
administracyjnym zadaniom, koncentrując się na tym, w czym się realnie specjalizujemy.
Jestem zdania, że w tym post-pandemicznym krajobrazie jesteśmy w stanie w cztery dni
wypracować tyle, co w pięć dni pracy.

Łukasz Grzeszczyk
Executive Director – Client Relations
Hays Poland
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POTENCJALNE KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Lepsza równowaga i większa wydajność są wskazywane jako największe zalety
skróconego tygodnia pracy. Pracownicy jako wadę postrzegają przede wszystkim
ryzyko obniżenia wynagrodzenia.
Najwięcej respondentów jako zalety modelu czterodniowego
tygodnia pracy wskazało poprawę work-life balance oraz
więcej wolnego czasu. Co więcej, 74 proc. jako korzyść
skrócenia pracy podało polepszenie zdrowia psychicznego,
które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znalazło się
w centrum uwagi działów HR. Pracownicy dostrzegają
również związek pomiędzy krótszym tygodniem
pracy a większą produktywnością i zaangażowaniem
w wykonywanie służbowych obowiązków. Kolejne
16 proc. respondentów badania stwierdziło, że korzyścią
czterodniowego tygodnia pracy byłaby stymulacja wzrostu
gospodarczego, m.in. w wyniku zwiększenia konsumpcji na
skutek dodatkowego dnia wolnego.

Najczęściej jako wada określane jest ryzyko obniżenia
zarobków, w konsekwencji uzyskiwania 80 proc.
podstawowego wynagrodzenia lub ograniczonych
możliwości otrzymywania premii za osiągane wyniki.
Co drugi respondent obawia się pracy w nadgodzinach,
natomiast co trzeci – większego stresu związanego
z koniecznością wykonania tego samego nakładu pracy
w krótszym czasie. Kolejne 26 proc. respondentów badania
jako wadę czterodniowego tygodnia pracy wskazało
konieczność pracy w dniach wolnych.

Jakie dostrzegasz potencjalne zalety
modelu 4-dniowego tygodnia pracy?*

Jakie dostrzegasz potencjalne wady
modelu 4-dniowego tygodnia pracy?*

Poprawa work-life balance

Obniżenie wynagrodzenia

87%
Więcej wolnego czasu (dla bliskich, na rozwój zainteresowań)
86%
Wzrost wydajności
74%
Poprawa zdrowia psychicznego
74%
Wzrost zaangażowania w pracy
63%
Stymulacja wzrostu gospodarczego
16%
Inne**
5%

70%
Praca w nadgodzinach
51%
Większy stres (np. czy uda się wszystko zrobić w 4 dni)
32%
Praca w dniach wolnych
26%
Problemy z pozyskaniem i utrzymaniem klientów
11%
Obniżenie konkurencyjności firmy
8%
Inne***
7%

*Procenty nie sumują się do 100, gdyż możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
**Wśród innych zalet najczęściej wymieniane były: przestrzeń na rozwój i dokształcanie się, lepsza organizacja pracy, mniejsza rotacja i lepszy wizerunek
pracodawcy, możliwość podjęcia dodatkowej pracy
***Wśród innych wad najczęściej wymieniane były: ryzyko naruszenia przepisów kodeksu pracy; brak poszanowania ustaleń dot. 4 dni pracy; ograniczona
dostępność dla klientów firmy; konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, co może zmniejszyć częstotliwość przyznawania podwyżek
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KLUCZEM DO SUKCESU
JEST SZACUNEK DO
NASZEGO CZASU
Tradedoubler jest międzynarodową
organizacją działającą na pograniczu
technologii i marketingu. Od maja
2019 roku, polski oddział firmy
funkcjonuje w modelu 6-godzinnego
dnia pracy, przy zachowaniu
pełnego wynagrodzenia i wszystkich
benefitów pracowników. Oprócz
skróconego i elastycznego czasu
pracy, zespół ma również dowolność
w wyborze miejsca wykonywania
swoich obowiązków.

Pomysłodawcą projektu jest
Łukasz Szymula, Country Manager
Tradedoubler Polska – doświadczony
międzynarodowy menedżer, trener
biznesu, twórca kilku startup’ów.
Z sukcesem wdraża autorski
Program Budowania Zaangażowania
w zespołach – „Zaangażowanie 3.0”, za
który otrzymał wyróżnienie w konkursie
„TOP HR Manager in ACTION 2019”.

Agnieszka Czarnecka, Hays Poland:
Skąd wziął się pomysł na skrócenie
tygodnia pracy?

pracy oraz czas – dla siebie, dla
rodziny, na dokończenie zadań, na
swoje pasje.

Łukasz Szymula, Tradedoubler:
Jakiś czas temu zafascynowała
mnie kwestia zaangażowania
pracowników, poświęciłem dużo czasu
na dobre poznanie tego zagadnienia.
Przez następne trzy-cztery lata
podejmowałem w firmie różne
działania, które uznałem za właściwe,
aby mieć prawdziwie zaangażowany,
zmotywowany zespół.

Tak więc zacząłeś się zastanawiać, co
zrobić, aby móc pracować mniej i mieć
więcej czasu.

Wprowadzane zmiany zaczęły
przynosić bardzo dobre rezultaty.
Odzwierciedlały to wyniki badania
zaangażowania, prowadzone we
wszystkich filiach Tradedoublera.
Polska zaczęła zajmować pierwsze
miejsce, i to z ogromną przewagą.
Podobne rezultaty wskazało narzędzie
porównujące zaangażowanie w różnych
firmach z branży. Okazało się, że
znaleźliśmy się w 2 proc. najlepszych
organizacji na świecie.
Naturalną konsekwencją tej sytuacji
było zadanie sobie pytania – co dalej?
Skoro mam zmotywowany, silny zespół,
to jak utrzymać ten stan rzeczy?
Skrócenie czasu pracy było dla Ciebie
oczywistym wyborem?
Rozważaliśmy różne rozwiązania,
natomiast finalnie chcieliśmy
zdecydować się na coś, na czym
pracownicy mogą realnie skorzystać.
W końcu uświadomiłem sobie, że
właściwie wszyscy tak po ludzku
potrzebujemy więcej czasu dla siebie.

Łukasz Szymula
Country Manager Poland & CEE
Tradedoubler

W tym czasie decyzję o przetestowaniu
krótszego czasu pracy przyspieszyły
dwa czynniki. Po pierwsze, znaleźliśmy
się w fazie dynamicznego wzrostu.
Wszyscy mieliśmy coraz więcej zadań,
do zespołu stale dołączały nowe osoby,
więc zaczęło pojawiać się ogólne
zmęczenie.
Drugim impulsem było uświadomienie
sobie, że wszystkie firmy konkurują
o pracowników za pomocą coraz
ciekawszych, choć nie zawsze
adekwatnych benefitów. Aby móc
się czymś wyróżnić, musieliśmy
pójść o krok dalej i odpowiedzieć
na realne potrzeby. Wszystkie
badania jednoznacznie wskazują, że
dla pracowników najcenniejszymi
benefitami są elastyczność godzin

Dokładnie. Wtedy zainspirowała mnie
jedna z koleżanek, która po powrocie
z urlopu macierzyńskiego chciała
pracować w niepełnym wymiarze
czasu pracy. Zajmowała stanowisko
menedżerskie, więc z szerokim
zakresem obowiązków. Początkowo
miałem pewne obawy, czy uda jej się to
wszystko zmieścić w krótszym czasie.
Po kilku miesiącach okazało się, że tak
zoptymalizowała pracę, że w ogóle
nie odczuwała braku tych 10 godzin
w tygodniu.
To było dla mnie pewnym objawieniem.
Okazało się, że można skrócić
czas pracy systemowo, natomiast
wymaga to zmiany na poziomie całej
organizacji. Zaczęliśmy testować różne
rozwiązania, które miały wyeliminować
nieefektywność i marnotrawienie czasu.
Przykładowo, ograniczyliśmy spotkania
do 30 minut i wprowadziliśmy nowy
regulamin, zakładający że zapraszane
są wyłącznie osoby, które mogą
do rozmowy coś wnieść albo z niej
skorzystać.
I to były początki tej większej zmiany?
Tak, zaczęliśmy dawać pracownikom
dodatkowe dni urlopu, wprowadziliśmy
zakaz umawiania spotkań po godzinie
15:00. Firma nadal funkcjonowała bez
zarzutu. Zdecydowaliśmy się zatem
na test. Chcieliśmy sprawdzić, czy
przy tych samych obowiązkach i tym
samym tempie wzrostu możemy
tak zmienić organizację, aby móc
pracować krócej. Zaprojektowałem
więc model 6-godzinnego dnia pracy
i po uzyskaniu zgody centrali firmy,
przystąpiliśmy do działania.
W tym miejscu należy pewnie
podkreślić, że skrócenie czasu pracy
to duży projekt, wymagający planu
działania. Nie można z dnia na
dzień skrócić pracę o dwie godziny
i oczekiwać, że wszystko będzie
działało tak, jak dotychczas.
Przede wszystkim pracownicy muszą
mieć świadomość, że wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za to, czy krótszy
czas pracy zda egzamin. Organizacja
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powinna wykazać się pełną gotowością
do usprawnienia wszystkich procesów
czy obszarów, które nie do końca
działają. Natomiast obmyślenie, jak
sprawić, aby projekt się powiódł,
wymaga już zaangażowania każdego
pracownika.
Każdy musi bowiem z własnej
perspektywy przeanalizować, co musi
się zmienić u niego, w zespole i w całej
organizacji, aby możliwe było skrócenie
czasu pracy. W naszym przypadku
odpowiedzi poszukiwaliśmy podczas
6 sesji warsztatowych.
Mówiłeś już o regulaminie dotyczącym
spotkań. Czy zostały wdrożone
jeszcze inne zmiany na poziomie
organizacji pracy, które były
niezbędne?
Tak, było ich wiele. Podczas warsztatów
obmyśliliśmy 60 niezbędnych zmian,
które należy wprowadzić. Tak, jak
wspomniałaś, jednym z poruszanych
aspektów było stworzenie nowej
kultury organizacji spotkań. Udział
w nich biorą wyłącznie te osoby, które
mogą z nich coś wynieść. Jeśli tak nie
jest, to mają prawo je opuścić.
Konieczne było też osiągnięcie
ogólnego przyzwolenia na to, że
pracownicy nie muszą pracować
w biurze. To z kolei wymagało
technologii – lepszego sprzętu
i nowych narzędzi. Byliśmy pionierami
w korzystaniu z MS Teams. Teraz, po
doświadczeniach pandemii, brzmi to
jak coś oczywistego, natomiast w 2019
na polskim rynku praca zdalna na taką
skalę nie była popularna.
Największe zmiany musiały jednak
nastąpić w zakresie wewnętrznych
procesów. Jeśli procedura była
nieefektywna, to musieliśmy ją
uprościć. Czasem były to usprawnienia
ważnych, biznesowych działań,
a czasem skrócenie czasochłonnej
procedury zamawiania sprzętu.
Jesteśmy firmą technologiczną, więc
wprowadziliśmy wiele usprawnień
procesów zachodzących pomiędzy
biznesem oraz działem IT. Jak
zaczęliśmy projekt skracania czasu
pracy, wdrożenie nowego klienta
trwało do 3 tygodni. Teraz potrafimy to
zrobić nawet w 10 godzin.
Cały czas odkrywaliśmy nowe
obszary, które zabierały nam

czas, i konsekwentnie nad nimi
pracowaliśmy. Wszystkie pomysły na
kolejne optymalizacje sprawdzaliśmy
pod kątem czasochłonności,
„zasobochłonności” oraz sensowności.
Nie było obaw, jak cały projekt
wpłynie na biznes?
Początkowo pojawiały się komentarze,
co powiedzą nasi klienci. Natomiast
z czasem uświadomiliśmy sobie,
że klienci nie oczekują od nas
dostępności 24h na dobę. Liczą się
efekty naszej pracy, to czy osiągamy
wyznaczone cele. Poza tym, gdy
klient pisze, abyśmy coś zrobili, to
zazwyczaj nie oczekuje, że zajmiemy
się tym natychmiast. Oczekuje jedynie
informacji zwrotnej i potwierdzenia,
że nad tym pracujemy. Wyjątkiem
są sytuacje awaryjne, kiedy coś nie
działa i musimy reagować natychmiast.
Natomiast tego typu zapytań jest
zdecydowanie mniej.
Co więcej, wszyscy w firmie otworzyli
się na innowacje i generowanie
nowych pomysłów. Później pracujemy
warsztatowo z menedżerami, czy i jak
te pomysły zrealizować. To wpływa
na zaangażowanie i wzmacnia kulturę
innowacyjności.
Co jest kluczem do sukcesu tego
projektu?
Dzięki wprowadzonym zmianom,
zyskaliśmy przyzwolenie na to, aby
pracować krócej, ale przede wszystkim
niezgodę na wzajemne marnowanie
czasu. To jest kluczowe we wdrażaniu
modeli skróconego czasu pracy.
Swoje nawyki musieli zmienić przede
wszystkim menedżerowie. Musieli
nauczyć siebie i swoje zespoły, jak na
co dzień trzymać się nowych zasad.
Natomiast należy podkreślić, że są
sprawy wysokiej rangi, kiedy trzeba
wspólnie usiąść i coś omówić. W takiej
sytuacji czas nie ma znaczenia.
Mija 6 godzina pracy, co się dzieje?
Pracownik ma obowiązek wyłączyć
komputer?
Rozpatrujemy 6-godzinny dzień
pracy w ramach przyzwolenia, a nie
obowiązku. To nie jest tak, że po
6 godzinach każdy musi zakończyć
pracę. Pracownik ma możliwość
zdecydowania, co dalej. Są osoby,
które z jakiegoś powodu lubią

więcej pracować lub chcą osiągać
ponadprzeciętne wyniki, wykraczające
poza wyznaczone cele. Na to też jest
u nas przestrzeń.
Zastanawia mnie jedna kwestia.
Skoro cała firma jest nastawiona
na oszczędność czasu, aby móc jak
najlepiej wykorzystać te podstawowe
6 godzin, to czy tempo pracy nie jest
zawrotne? Czy są w zespole osoby,
którym to nie odpowiada i wolą
pracować dłużej, ale we własnym
rytmie?
Nie jestem przekonany, czy tempo
pracy jest teraz większe. Dzięki
niwelowaniu wszystkich elementów
przeszkadzających, pochłaniających
czas, zostaje więcej przestrzeni na
merytoryczną pracę. Nie mówię
tutaj o konieczności rezygnowania
z przerwy na kawę czy budowania
relacji ze współpracownikami w imię
optymalizacji, lecz o eliminacji tych
działań i procesów, które ewidentnie
marnują nasz czas. Mowa chociażby
o czekaniu na ważne dane przez kilka
godzin, wolno działających systemach
czy spotkaniach, które nic nie wnoszą.
Kiedy wyeliminuje się te wszystkie
bariery, to nagle okazuje się, że jest
przestrzeń na to, aby pracować w tym
samym tempie, ale w mniejszej ilości
czasu. Zanim zadzwonisz czy napiszesz
maila, zastanawiasz się, czy jest to
niezbędne oraz czy zwracasz się do
odpowiedniej osoby.
Czy jest coś jeszcze, jakiś proces czy
obszar, który z Twojej perspektywy
nadal wymaga udoskonalenia, lecz
w obecnych realiach nadal jest to
trudne do osiągnięcia?
Obecnie największą bolączką we
wdrażaniu usprawnień jest dla nas fakt,
że polski oddział Tradedoublera jest
częścią międzynarodowej struktury.
Pojawiają się sytuacje, w których
ktoś z centrali umawia spotkanie po
godzinie 17:00 lub zwraca się do nas
z pilnym pytaniem. Czasem trudno
jest to przeskoczyć. W związku z tym
mamy umowę wewnętrzną, że projekt
6-godzinnego czasu pracy nie dotyczy
naszych relacji z centralą. Podobną
zasadę przyjmujemy w przypadku
pilnych zapytań od klientów.
Jeśli rzeczywiście ktoś musi
uczestniczyć w spotkaniu o 17:00, to
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bierze w nim udział, ma jednak prawo
jakoś to sobie zrekompensować.
Posługiwanie się w komunikacji
z zewnętrznymi partnerami
argumentem, że pracujemy 6 godzin
dziennie, więc po 15:00 jesteśmy
niedostępni, budziłoby niepotrzebne
niezadowolenie. Staramy się więc
wychodzić naprzeciw ich potrzebom.
Jeśli pracownik uzbiera więcej
dodatkowych godzin pracy, to może
tak sobie rozplanować pracę, aby
któregoś dnia pracować nie 6, lecz
4 godziny.
Czyli tak naprawdę jest to szerszy
temat. Nie mówimy wyłącznie
o 6-godzinnym dniu pracy, ale
o prawdziwie elastycznym modelu
pracy.
Tak, skrócenie czasu pracy szło
u nas w parze z pełną elastycznością.
Pracownicy mają jednak obowiązek
bycia w pracy w godzinach od 10 do
14, przy czym sami decydują skąd
będą pracować. Odkąd wdrożyliśmy
nowy model, w firmie obowiązuje
dobrowolny, pełny home office.
Po pandemii pełny home office nadal
jest postrzegany jako atrakcyjny
element oferty pracy, ale po tym, jak
mieliśmy okazję go przetestować
w wersji wielomiesięcznej, to okazało
się, że ciągnie nas do ludzi.
Tutaj jest mi bliskie indywidualne
podejście do zarządzania. Są osoby,
które tego bezpośredniego kontaktu ze
współpracownikami poszukują i takie,
które w ogóle tego nie potrzebują.
Są osoby, które mają nastawienie
bardziej introwertyczne i zwyczajnie są
szczęśliwe, że nie muszą iść do biura.
Są też osoby, które mają taką sytuację
prywatną, że home office jest dla nich
najwygodniejszy albo wręcz przeciwnie
– aby móc pracować efektywnie,
muszą wyjść z domu. Preferencje
dotyczące miejsca pracy są absolutnie
indywidualną sprawą, więc pod tym
względem również niezbędna jest
elastyczność.
Aby pełny home office zadziałał,
potrzebne jest jednak zaufanie.
Zaufanie bierze się z zaangażowania,
a zaangażowanie buduje zaufanie.
Mieliśmy wiele szczęścia, że pracę
zdalną przetestowaliśmy półtora
roku przed pandemią, w spokojnych

warunkach. Bardzo współczułem
menedżerom, którzy przeżyli szok
wywołany pandemią i nagle odkryli, że
w zespole nie ma zaufania. Wielu z nich
nie potrafiło się odnaleźć w realiach
pracy zdalnej, wprowadzało nowe
formy raportowania czy organizowało
niepotrzebne wideokonferencje.
A czy pandemia zmieniła coś u Was?
Pojawiły się jakieś trudności?
Czas pierwszego lockdownu był trudny
szczególnie dla tych pracowników,
którzy są rodzicami lub nie posiadali
przygotowanej infrastruktury do
pracy z domu. Nie mieli możliwości
odseparowania się od domowników,
wydzielenia dla siebie przestrzeni do
pracy. Wyszliśmy z założenia, że w tych
wyjątkowych okolicznościach najlepiej
będzie dać każdemu możliwość
zorganizowania się najlepiej, jak potrafi.
Natomiast mieliśmy też wewnętrzną
zgodę na to, że w tym czasie
pracujemy nie 6 godzin, ale trochę
dłużej. Wynikało to z dwóch powodów.
Po pierwsze, musieliśmy się nauczyć,
jak w tym lockdownowym trybie
pracować. Po drugie, mieliśmy
klientów, którzy walczyli o przetrwanie,
przeprowadzali transformację cyfrową.
Tak więc nam, jako ich partnerom
biznesowym, przez pierwsze trzy
miesiące pandemii przyświecała pewna
misyjność. Chcieliśmy udzielić im jak
najlepszego wsparcia.
Zbliżamy się do podsumowania. Jeśli
organizacja zaczyna się zastanawiać
nad skróceniem tygodnia pracy, to
jak powinna ocenić, czy jest na to
gotowa?

trudne, z uwagi na charakter ich
działalności. Jako przykład można
wskazać branżę produkcyjną,
gdzie niezbędne jest zachowanie
ciągłości pewnego cyklu. Jeśli
brakuje odpowiednich zasobów
technologicznych, to skrócenie
czasu pracy w takim miejscu
wymaga zatrudnienia dodatkowych
pracowników.
Po czwarte, warto wziąć pod uwagę
fakt, iż transformacja jest procesem
płynnym i długotrwałym, który
nie daje się zamknąć w ramach
rocznego budżetu. Koszty skrócenia
czasu pracy są falowe i powiązane
z poszczególnymi projektami, np.
wymianą sprzętu komputerowego.
To właśnie w kontekście mniejszych
projektów składających się na
transformację należy planować
budżety i rozpatrywać potencjalne
zwroty z inwestycji.
Więc jakie były zwroty z inwestycji
w Waszym przypadku? Czy to się
opłaciło?
Dla nas zwrotem z inwestycji była
oszczędność czasu, który pracownicy
mogą spożytkować na inne, ciekawsze
zadania. Jednocześnie, dzięki
skróceniu dnia pracy stali się bardziej
zaangażowani i zmotywowani, co
również pozytywnie wpłynęło na
ich pracę. Na tym nam zależało.
Ten projekt nie polegał na tym, aby
wprowadzić optymalizację kosztową,
tylko żeby autentycznie i intencjonalnie
pracować mniej. Ten cel udało się
osiągnąć.
Rozmawiała:

Po pierwsze, nie warto rozważać
takich opcji, jeśli pracownicy nie są
wystarczająco zaangażowani. Każda
transformacja wymaga bowiem
zaangażowania ludzi, których dotyczy.
Skracanie tygodnia pracy nie jest pod
tym względem wyjątkiem. Jeśli zespół
nie będzie zaangażowany, to nie będzie
otwarty na zmianę, a cały projekt może
utknąć na poziomie plotek i obaw.
Po drugie, skracanie czasu pracy
nie jest możliwe, gdy firma znajduje
się już w procesie transformacji.
Kolejna zmiana nie miałaby racji bytu
i powodowałaby zbyt duży bałagan.
Po trzecie, są branże, w których
skrócenie czasu pracy jest szalenie

Agnieszka Czarnecka
HR Consultancy Manager
Hays Poland
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PROJEKTY W INNYCH KRAJACH

JAPONIA

ISLANDIA

W 2019 firma Microsoft przeprowadziła miesięczny
test czterodniowego tygodnia pracy. Pracownicy
japońskiej filii firmy otrzymali wolne piątki, zachowując
pełne wynagrodzenie. Jak wynika z informacji
podanych przez firmę, w tym czasie przychód
generowany przez pracownika wzrósł o 40 proc.,
a 92 proc. zatrudnionych pozytywnie oceniło zmianę
trybu pracy.

W latach 2015-2019 podmioty z sektora publicznego
w Islandii zostały włączone do programu testowania
czterodniowego tygodnia pracy. 40-godzinny
tydzień pracy został skrócony do 35 lub 36 godzin
pracy w tygodniu, co nie wpłynęło na wysokość
wynagrodzenia. Uczestnicy programu deklarowali
obniżenie poziomu stresu oraz poprawę równowagi
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

NOWA ZELANDIA

HISZPANIA

W 2021 koncern Unilever testuje czterodniowy tydzień
pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. W myśl
założeń programu, każdy pracownik filii w Nowej
Zelandii może samodzielnie zdecydować, w które dni
tygodnia zamierza pracować. Relacje pomiędzy liczbą
godzin pracy a osiąganymi wynikami są analizowane
przez badaczy Uniwersytetu Technologicznego
w Sydney (UTS). Jeśli test przyniesie pozytywne
rezultaty, firma rozważy wdrożenie skróconego
tygodnia pracy w innych krajach.

W marcu 2021 pojawiła się zapowiedź rządowego
programu pilotażowego, testującego czterodniowy
tydzień pracy. Inicjatywa zakłada skrócenie
tygodniowej liczby godzin pracy do 32, z zachowaniem
dotychczasowego wynagrodzenia. Firmy biorące
udział w programie mają uzyskać dofinansowanie
kosztów wdrożenia i utrzymania nowego modelu
pracy. Wnioskodawcy motywują projekt koniecznością
zwiększenia produktywności hiszpańskiej gospodarki
oraz zmniejszenia – jednego z najdłuższych w Europie
– średniego czasu pracy.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Warszawa
+48 22 584 5650
warsaw@hays.pl
Kraków
+48 12 290 4460
krakow@hays.pl
Katowice
+48 32 603 7480
katowice@hays.pl

Trójmiasto
+48 58 782 6880
tricity@hays.pl
Poznań
+48 61 625 9111
poznan@hays.pl
Wrocław
+48 71 347 9980
wroclaw@hays.pl

Poszukujesz utalentowanych pracowników?
Możemy pomóc. Zleć rekrutację.

Obecna praca nie jest satysfakcjonująca?
Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy.
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