
Jak Polacy pracują i jak 

chcieliby pracować

prezentacja wyników badania



16,3 mln Polaków pracuje

Kilka faktów

Źródło: GUS - Kwartalna informacja o rynku pracy na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2016 r.
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12,4 mln 
w sektorze prywatnym

3,9 mln 
w sektorze publicznym



Źródło: OECD, 2015
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w 2015 przepracowaliśmy

1963 h
około 245 dni 

(na 252 dni robocze)

Według OECD

zajmujemy 7. miejsce na 

świecie pod względem liczby 

przepracowanych godzin



Jak pracują 

pracownicy biurowi?
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12%

21%

38%

29%

poniżej 3 h 3-5 h 5-7 h powyżej 7 h

5h 42m

Prawie 40% badanych spędza dziennie przy biurku 5-7 godzin

5h 24m

5h 59m

N=1000 – pracownicy umysłowi
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5%

57%

31%

7%

poniżej 4 h 4-6 h 6-8 h powyżej 8 h

5h 44m

Prawie 60% badanych deklaruje, że efektywnie pracuje przez 4-6 godzin dziennie

5h 50m

5h 40m

N=1000 – pracownicy umysłowi
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Badani najchętniej rozpoczynaliby pracę o godz. 7 lub 8 rano

N=1000 – pracownicy umysłowi

O której godzinie najchętniej zaczynalibyśmy pracę ?

10%34%

33%

17%

6%



2 na 3 badanych pracuje najefektywniej, kiedy ma dobrze sprecyzowane zadanie do wykonania

Podstawa: Ogółem N=1000

P6. Kiedy czujesz się najbardziej efektywna/y w pracy?

65%

61%

50%

46%

37%

28%

27%

13%

12%

10%

2%

Kiedy mam dobrze sprecyzowane zadanie do
wykonania

 Kiedy sam mogę wyznaczać sobie tempo pracy

 Kiedy działam w zespole ludzi, których lubię

 Kiedy nikt mnie nie pogania i nie czuję presji

 Kiedy koncentruje się na jednej sprawie

 Kiedy otoczenie jest przytulne

 Kiedy mogę posłuchać muzyki w pracy

 Kiedy mogę zając się wieloma sprawami naraz

 Kiedy pracuję pod presją czasu

 Kiedy mogę zmieniać miejsce w którym pracuje w
zależności od nastroju

 Kiedy ktoś mnie ciągle kontroluje

Kiedy czujesz się najbardziej efektywny/a w pracy?

8

Kobiety częściej niż mężczyźni 

wskazują na dobrze 

sprecyzowane zadanie do 

wykonania (68% do 61%)

Kobiety lubią też kiedy 

otoczenie jest przytulne i 

kiedy nikt ich nie pogania i 

nie czują presji



Pracowanie kreatywnie w grupie współpracowników by stworzyć wspólnie jakieś 

rozwiązanie

W czasie wolnym zajmowanie się czynnościami związanymi z życiem 

zawodowym

Pracowanie z domu, wykonywać obowiązki zawodowe będąc w domu

Pracowanie w weekendy

Podczas pracy załatwianie prywatnych spraw (zakupy online, przeglądanie 

informacji, drobne sprawunki)

Przychodzenie wcześniej do pracy żeby wcześniej z niej wyjść

Pracowanie w weekendy żeby odebrać dzień wolny w tygodniu

W czasie pracy poświęcanie czasu na własne zainteresowania bądź 

zrelaksowanie się: drzemka, granie w gry itp.

Pracowanie z kawiarni (bądź innego punktu gastronomicznego)

30%

39%

49%

55%

49%

59%

73%

73%

84%

39%

36%

33%

28%

26%

19%

15%

12%

6%

Zanika wyraźny podział na życie prywatne i zawodowe

Podstawa: Ogółem N=1000

P5. Jak często zdarzają Ci się poniżej wymienione sytuacje?

Bottom2boxes[nigdy/rzadko] Top2boxes [często]
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5%

20%

22%37%

16%

zdecydowanie nie raczej nie ani tak, ani nie
raczej tak zdecydowanie tak

53%
chciałoby zmienić 

biuro

Ponad połowa chciałaby zmienić swoje biuro

N=1000 – pracownicy umysłowi

Skłonność do zmiany

biura

25-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

61%

55%

38%
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Najważniejsze czynniki środowiska pracy

N=1000 – pracownicy umysłowi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ważność

Wygodny dojazd do miejsca pracy
Zaplecze kuchenne w miejscu pracy

Parking przy miejscu pracy

Lokalizacja biura w pobliżu 

przedszkoli/szkół

Lokalizacja w pobliżu 

punktów gastronomicznych

Miejsca, w których można 

odpocząć i się zrelaksować

Przestrzeń, w której  istnieje możliwość 

czasowego odizolowania się

Dostęp do urządzeń typu stoły 

ping-pongowe, konsole do gier etc.

Miejsce sprzyjające kontaktom 

z innymi ludźmi

Właściwe warunki pracy 

(wentylacja, oświetlenie etc.)

Prestiżowy budynek, 

w którym znajduje się biuro

Wyposażenie i prawidłowa 

aranżacja samego stanowiska

komputerowego

Ogólna atmosfera pracy
O

c
e

n
a



Lubię posiadać swoje miejsca w biurze, swoje 

stałe biurko

Lubię gdy w miejscu pracy oprócz zwykłych 

biurek w zamkniętych biurach znajdują się także 

różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni, 

pobudzające kreatywność

Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają 

wpływ na wybór mojego miejsca pracy 

4%

10%

26%

84%

68%

56%

Jesteśmy przywiązani do stałego miejsca pracy, ale oczekujemy różnorodności w swoim 

otoczeniu

Bottom2boxes Top2boxes

N=1000 – pracownicy umysłowi
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Nowoczesny Model Pracy

N=1000 – pracownicy umysłowi

Wskaźnik oparty jest na odpowiedzi na poniższe pytania:

• Lubię gdy w miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych 

biurach znajdują się także różnorodne miejsca pracy w otwartej 

przestrzeni, pobudzające kreatywność

• Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają wpływ na wybór 

mojego miejsca pracy 

• Nie mam ścisłego podziału na pracę i życie prywatne, sfery te 

przenikają się

• Mam nieregulowany czas pracy – elastyczne godziny pracy

• Lubię jednego dnia pracować z domu, drugiego dnia z kawiarni, 

a kolejnego dnia z biura. 

Jeśli badany zgodził się z minimum trzema z powyższych stwierdzeń 

został zaliczany do NMP.

NMPTradycyjni

42%
58%



14

Kto jest zwolennikiem Nowoczesnego Modelu Pracy?

N=1000 – pracownicy umysłowi

46%

39%

25-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

40%

45%

41%

NMP 
to nie jest kwestia wieku 
lub płci tylko otwartości 

umysłu i gotowości do 
zmiany.



Zwolennicy Nowoczesnego Modelu Pracy są bardziej elastyczni

NMPTradycyjni

51%

50%

48%

38%

33%

24%

23%

18%

11%

20%

25%

32%

20%

22%

16%

10%

7%

1%

 Praca z domu - "home office'

Zajmowanie się czynnościami związanymi z
życiem zawodowym  w czasie wolnym

 Praca w weekendy

 Praca kreatywna w grupie współpracowników

 Praca w weekendy żeby odebrać dzień wolny w
tygodniu

Załatwianie prywatnych spraw w trakcie
pracy(zakupy online, przeglądanie informacji

 W czasie pracy poświęcanie czasu na własne
zainteresowania bądź zrelaksowanie się:

 Pracowanie z kawiarni (bądź innego punktu
gastronomicznego)

 Przychodzenie wcześniej do pracy żeby
wcześniej z niej wyjść

N=1000 – pracownicy umysłowi
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13%15%

Tak  Nie  Nie wiem

72%
nie słyszało o wspólnej 

przestrzeni do pracy

Jeszcze nie znamy zbyt dobrze idei wspólnej przestrzeni do pracy,

N=1000 – pracownicy umysłowi

Znajomość idei wspólnej

przestrzeni do pracy

10%

16%

Nieatrakcyjna Ani tak, ani nie Atrakcyjna

74%
uważa wspólną 

przestrzeń do pracy

za atrakcyjną

ale dla znakomitej większości jest ona atrakcyjna
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17%

42%

brak skłonności neutralni Wysoka skłonność

41%
byłoby skłonnych 

pracować we wspólnej 

przestrzeni do pracy

Ponad 40% badanych byłoby skłonnych pracować w biurze typu co-create

N=1000 – pracownicy umysłowi

25-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

48%

38%

33%

NMPTradycyjni

55%31%



Kreatywna praca wymaga równie kreatywnego otoczenia oraz kontaktu z 

ludźmi z innych branż/ światów

W miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych biurach powinny 

znajdować się także różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni

Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają wpływ na wybór miejsca 

pracy

Starsi pracownicy nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń dotyczących 

środowiska pracy

Obecnie często pracownicy mają nieregulowany czas pracy - elastyczne 

godziny pracy, dopasowane do ich życia rodzinnego

Obecnie nie ma ścisłego podziału na pracę i życie prywatne, sfery te 

przenikają się

Obecnie coraz popularniejsze jest elastyczne podejście do pracy - ludzie 

jednego dnia pracują z domu, drugiego dnia z kawiarni, a kolejnego dnia z 

biura

5%

5%

7%

9%

15%

21%

18%

82%

79%

76%

75%

64%

61%

55%

Badani w największym stopniu zgadzają się z tym, że kreatywna praca wymaga równie 

kreatywnego otoczenia oraz kontaktu z ludźmi z innych branż/światów

Podstawa: Ogółem N=1000

C6. Powiedz na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami:

Bottom2boxes – [zdecydowanie się nie zgadzam +raczej się nie zgadzam]; Top2boxes – [zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam] 

Bottom2boxes Top2boxes
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Najatrakcyjniejszym elementem idei jest otoczenie przyjazne dla pracownika

N=1000 – pracownicy umysłowi

65%

54%

43%

41%

30%

25%

25%

22%

Otoczenie przyjazne dla pracownika

 Niestandardowa aranżacja biura

 Dostęp do wydzielonych stref relaksu na terenie biura

 Możliwość poznania ludzi z różnych branż i firm

 Brak ujednoliconych ram zachowania

 Dostęp do wydarzeń i warsztatów biznesowych

 Możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w czasie przerw w
pracy

 Brak potrzeby przywiązywania się do danego biura, możliwość
zmian, większa elastyczność

Najbardziej atrakcyjne elementy wspólnej przestrzeni do pracy

Najczęściej wskazywane odpowiedzi




