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„Niesprzyjające okoliczności często tworzą nowe możliwości.”

Wprowadzenie
Przewodnik jest dedykowany pracodawcom i związkom zawodowym reprezentującym pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa,
aby wspólnie identyfikować problemy i poszukiwać najlepszych rozwiązań w nowej
rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Niniejsze opracowanie ma ułatwiać
tworzenie strategii i konkretnych przedsięwzięć w zakresie zarządzania ryzykiem oraz
poszukiwanie dobrych praktyk mających zapewnić ciągłość działalności biznesowej
przy znaczącym udziale pracowników. W tym kontekście ważne jest zapewnienie przepływu informacji i prowadzenie konsultacji, aby wspólnie planować zmiany i dążyć
do stworzenia jak najbardziej korzystnych warunków pracy wobec następstw wynikłych z szerzącego się koronawirusa, którego obecność może się w najbliższym czasie
nasilić i doprowadzić do kolejnego kryzysu międzynarodowego. Celem przewodnika
jest wspieranie partnerów społecznych w rozpoznawaniu szans i zagrożeń wpływających na utrzymanie stabilnej pozycji przedsiębiorstwa, zwracaniu uwagi na różne
aspekty, które mogły być pomijane w dotychczasowym jego funkcjonowaniu oraz
identyfikowaniu wyzwań na podstawie diagnozy sytuacji post-pandemicznej.
Do przygotowania treści instruktażowych posłużyły wyniki badań empirycznych, które polegały na analizie danych zastanych (desk research) i pogłębionych wywiadach
indywidualnych prowadzonych ze stroną pracodawczą oraz opinie uczestników międzynarodowych szkoleń realizowanych w sześciu krajach biorących udział w projekcie.
Pomocne były raporty i sprawozdania różnych instytucji europejskich na temat COVID-19, aby społeczeństwo wiedziało jak najwięcej o tym zagrożeniu.
Na wstępie warto podkreślić, że przed weryfikacją możliwych do przyjęcia rozwiązań
należy w pierwszej kolejności zidentyfikować problem, aby działania były trafione i skuteczne. Zebranie danych na temat pandemii koronawirusa jest o tyle ważne, że wcześniej ta choroba zakaźna nie występowała i często sprzeczne informacje wzmagały
niepokój, jak również utrudniały właściwe postępowanie. Jednocześnie zatrważające
były statystyki dotyczące śmiertelności. Drugą wskazówką jest dokładna analiza otoczenia i sytuacji w branży pod kątem jej podatności na oddziaływanie COVID-19. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza objętych restrykcjami w celu zabezpieczenia obywateli
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przed zachorowalnością doświadczyło gwałtownych zmian podażowo-popytowych,
zakłóceń logistyki i utraty stabilności ekonomicznej. Na skutek koniecznych interwencji rządów państw europejskich w celu ochrony ludzi przed rozprzestrzenianiem się
wirusa nastąpił ogólny spadek koniunktury, doszło do masowego wstrzymania bądź
ograniczenia działalności w wielu sektorach, obniżenia konsumpcji i zamrożenia inwestycji. Najsilniej ucierpiały usługi świadczone bezpośrednio klientom, które musiały
zostać niezwłocznie zamknięte z powodu konieczności zachowania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Przykładem jest turystyka, gastronomia, transport, kultura, rekreacja. Z drugiej strony rozwijały się branże informatyczne i telekomunikacyjne,
wszelkie aktywności realizowane drogą elektroniczną, na odległość, jak: e-commerce,
zarządzanie stronami internetowymi (hosting), logistyka i magazynowanie, teleporady, działalność kurierska.
Światowy kryzys związany z pandemią stanowi wyzwanie dla gospodarki europejskiej.
Wobec konieczności priorytetowego podejścia do zdrowia obywateli ważna jest zarazem ochrona sektorów o krytycznym znaczeniu dla dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego, aby utrzymać miejsca pracy i dbać o pracowników. Poprzez różne
programy wsparcia inwestycji, technologii, infrastruktury chodzi o stworzenie odporniejszej, bardziej cyfrowej i ekologicznej Europy. Dzięki zdecydowanym działaniom
politycznym podjętym w celu utrzymania PKB na dodatnim poziomie (prognoza dla
strefy euro 2,7% w 2022 r. i 2,3% w 2023 r.) i wyhamowania wzrostu stopy bezrobocia
przewiduje się odzyskiwanie stabilności po pandemii.

Rysunek 1. Wskaźniki PKB w krajach Europy.

Źródło: Koronawirus – reakcja UE, https://ec.europa.eu/
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Kluczowym dokumentem zawierającym pakiet środków na ożywienie gospodarcze
jest „Plan Odbudowy”, który ma być szansą na wyjście z impasu i przeprowadzenie
modernizacji w następujących obszarach:
» badania naukowe i innowacje,
» sprawiedliwa transformacja klimatyczna i cyfrowa,
» gotowość, odbudowa i odporność na kryzysy, w tym działania na rzecz zdrowia.
Ponadto w pakiecie uwzględnia się:
» kontynuację zmian w polityce spójności i wspólnej polityce rolnej dla zmaksymalizowania ich wkładu w realizację priorytetów Unii Europejskiej,
» walkę ze zmianą klimatu,
» ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci.
Wieloletnie finansowanie (2021–2027) poszczególnych przedsięwzięć obejmuje działy:
1. jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe,
2. spójność, odporność i wartości,
3. zasoby naturalne i środowisko,
4. migracja i zarządzanie granicami,
5. bezpieczeństwo i obrona,
6. kraje sąsiadujące i reszta świata,
7. europejska administracja publiczna.

| WAŻNE |
Kraje europejskie niezwłocznie zareagowały na kryzys zdrowotny i łagodziły skutki załamania gospodarczego. Jednak odosobnione działania są niewystarczające. Konieczna jest zbiorowa odbudowa Europy,
co wymaga solidarności, spójności i konwergencji, żeby przyspieszyć
ekologiczną i cyfrową transformację, wzmocnić jej konkurencyjność,
odporność i pozycję międzynarodową.
Pandemia nie przypominała żadnego z dotychczasowych kryzysów, jej charakter okazał się zakłócający i ewoluujący, a wiele następstw będzie nadal zaskakiwać, gdyż problem nie zniknął. Co więcej, skutki oraz potencjał odbudowy będą bardzo zróżnicowane ze względu na nierównomierny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów,
mimo że wirus rozprzestrzeniał się wszędzie tak samo. Regiony bazujące na usługach
bezpośrednich dla klienta, eksporcie lub dużej liczbie małych przedsiębiorstw mogą
w większym stopniu odczuwać zastój wywołany przez COVID-19. Wspieranie przedsiębiorstw i ochrona pracowników odbywają się w różnym zakresie, co stwarza ryzyko
rozbieżnej pozycji rynkowej i powiększanie dysproporcji. Odpowiedzią na ten stan powinny być wspólne inicjatywy i wymiana dobrych praktyk w celu tworzenia jednakowych warunków do zarządzania biznesem, czego przykładem jest niniejszy projekt.
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Zaangażowanie pracowników
Przedstawiciele pracowników mają prawo brać czynny udział w działaniach pracodawców związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w celu zwiększania odporności
na różne negatywne zjawiska, w tym zapobiegania konsekwencjom pandemii. W praktyce siła partycypacji zależy w dużym stopniu od wielu czynników, w tym: aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, skali problemów i dostępnych środków zaradczych, identyfikacji
przestrzeni do negocjacji opartej na rzetelnej i uczciwej ocenie kondycji, postaw samych
partnerów i ukształtowanych zasad współpracy, chęci do osiągania porozumień w imię
dobra wspólnego. Niezależnie od faktycznej roli, jaką dialog społeczny spełnia w stosunkach zatrudnienia, podlega on rozwojowi stanowiąc przejaw zrozumienia współczesnego modelu prowadzenia biznesu i demokratyzacji życia wobec wyzwań globalizacji,
rosnącej konkurencji, postępu technologicznego, tworzenia zielonego ładu. Konieczna
jest zmiana świadomości i podejścia partnerów do pełnionych zadań oraz zajmowanych
pozycji negocjacyjnych. Pracodawca jako podmiot nadrzędny w pracy ma przewagę,
gdyż decyduje o strategii biznesowej i warunkach zatrudnienia, ale też ponosi ryzyka
i odpowiedzialność (materialną, osobową). Jeśli istnieją związki zawodowe, to jego samodzielność ulega ograniczeniu i musi prowadzić dialog, aby zyskać aprobatę dla swoich przedsięwzięć w słusznie pojętym interesie ogółu. Natomiast strona związkowa nie
może patrzeć wyłącznie przez pryzmat żądań i ochrony socjalnej, ale powinna angażować się i poszukiwać lepszych koncepcji, nowatorskich zmian.

| WAŻNE |
Przysługująca pracownikom partycypacja w zakresie informacji, konsultacji i uczestnictwa odgrywa zasadniczą rolę dla skuteczności dialogu społecznego i należy do podstawowych praw socjalnych, które zapisano w międzynarodowych oraz europejskich dokumentach
kształtujących współczesne stosunki pracy.
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Punktem odniesienia do kształtowania europejskiego modelu społecznego jest prawodawstwo unijne implementowane do krajowych systemów prawnych, w skład
którego wchodzi między innymi dyrektywa 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (L 80/29)1 wskazująca na potrzebę wzmocnienia dialogu i wspierania wzajemnego zaufania w przedsiębiorstwach w celu poprawy
przewidywalności wystąpienia ryzyka, uelastycznienia organizacji pracy i ułatwienia
pracownikom dostępu do szkoleń, przy utrzymaniu bezpieczeństwa, a także uświadamiania im konieczności dostosowywania się do nowych wymagań, podniesienia zdolności do podejmowania środków i działań w celu zwiększenia pewności ich zatrudniania oraz zaangażowania w działalność i przyszłość przedsiębiorstwa oraz zadbania
o jego konkurencyjność. Zgodnie z założeniami tej dyrektywy zasadne jest dążenie
do rozwijania procesu informowania i przeprowadzania konsultacji w zakresie sytuacji
i prawdopodobnego wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a jeśli nastąpi jego zagrożenie, w sprawie podjęcia możliwych przewidywalnych środków wyprzedzających,
w szczególności obejmujących rozwijanie umiejętności pracowników dla zrównoważenia negatywnych zmian lub ich konsekwencji oraz przystosowania do rzeczywistości wywołanej różnymi kryzysami. W przedsiębiorstwach powinny funkcjonować
programy oparte na koncepcjach: 1) przewidywania, 2) zapobiegania, 3) zdolności zatrudniania, których powodzenie zależy od dialogu społecznego realizowanego co najmniej przez:
» informowanie czyli przekazywanie przez pracodawcę danych w celu umożliwienia
przedstawicielom pracowników zaznajomienie się z przedmiotem sprawy i zbadanie
jej;
» konsultowanie oznaczające wymianę poglądów oraz prowadzenie rozmów między
przedstawicielami pracowników a pracodawcą.
Do głównych zagadnień objętych tymi procedurami zalicza się:
» ostatni i prawdopodobny rozwój działalności przedsiębiorstwa oraz kondycja ekonomiczna;
» sytuacja w zatrudnieniu, jego struktura i możliwy rozwój w przedsiębiorstwie oraz
przewidywane środki zaradcze w przypadku zagrożenia stanu zatrudnienia;
» podejmowanie decyzji, jeśli prawdopodobnie mogą prowadzić do istotnych zmian
w organizacji pracy lub stosunkach umownych, w tym objętych przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zwolnień grupowych oraz przejęcia przedsiębiorstwa lub
jego części przez innego pracodawcę.
Informacja powinna być przedstawiana w odpowiednim terminie, formie i treści, aby
umożliwić przedstawicielom pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie jej i przygotowanie się do konsultacji. W celu lepszego rozumienia tematów
i dążenia do profesjonalizacji współpracy można korzystać z pomocy ekspertów.
Dozwolone jest zastrzeżenie poufności danych, zwłaszcza gdy chodzi o zachowanie
tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli następuje proces konsultacji, to wymaga się jego
podjęcia we właściwym czasie, sposobie i zakresie; na odpowiednim poziomie kierowniczym dostosowanym do przedmiotu dyskusji; w oparciu o informacje dostarczone
przez pracodawcę i wydaną na ich podstawie opinię przedstawicielstwa pracowników;
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w sposób umożliwiający odbycie spotkania obu stron i zajęcie stanowiska, to jest uzyskania odpowiedzi pracodawcy wraz z uzasadnieniem do opinii przygotowanej przez
reprezentację pracowniczą; w celu osiągnięcia porozumienia, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji obejmujących sprawy zatrudnienia.
Definiując lub wdrażając praktyczne ustalenia dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji obie strony powinny działać w dobrej wierze, z poszanowaniem
wzajemnych praw i obowiązków biorąc pod uwagę zarówno interes przedsiębiorstwa,
głównie aspekty ekonomiczne, jak i załogi związane z warunkami i gwarancją pracy.
Myślą przewodnią służącą osiąganiu kompromisu powinno być zapewnienie skuteczności, a zarazem minimalizowanie obciążeń. Dlatego ważny jest dobór metod i narzędzi dialogu społecznego, aby ułatwiał on realizację wytycznych przyjętych przez
strony. Rozważenia wymaga dopasowanie trybu postępowania, który zależy często
od relacji i towarzyszących im okoliczności. Może on być złożony (sformalizowany), ale
też uproszczony, pozbawiony procedur, podejmowany ad hoc, oparty na kontaktach
tradycyjnych (bezpośrednie rozmowy) bądź zdalnych (komunikacja online). Na uwagę
zasługuje częstotliwość angażowania się, gdyż zainteresowanie przedsiębiorstwem
nie musi ograniczać się do spraw kluczowych, lecz może mieć charakter stały, co integruje pracowników i pozwala lepiej rozumieć politykę biznesową.

Tabela 1. Wybrane techniki informowania i konsultacji.
FORMY
Dostarczanie informacji
TECHNIKI

ulotki, reklamy, prezentacje,
raporty, okresowe
sprawozdania z działalności,
bieżące relacje, notatki

Konsultacje
spotkania, konferencje
uzgodnieniowe, warsztaty,
przesłuchania publiczne,
grupy fokusowe, badania
opinii społecznej

Celem informacji i konsultowania powinna być nie tylko wymiana opinii, poznanie uwag
i pomysłów, ale zawarcie porozumienia czyli wzajemne zrozumienie i uzgodnienie spraw
mających wpływ na zatrudnienie. Powodzenie takiej umowy zależy w dużym stopniu
od respektowania zasad, które świadczą o dojrzałości i wiarygodności układających się
stron.

| WAŻNE |
Podejmując dialog należy w pierwszej kolejności określić rodzaj udziału pracowników w kształtowaniu stosunków pracy, a następnie ustalić
zakres spraw i tryb postępowania oraz ewaluację.
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Korzyścią ze współpracy i poszukiwania wspólnie rozwiązań jest unikanie konfliktów,
które mają destrukcyjny wpływ i często stanowią pokaz siły, bez wymiernych efektów.
Jeśli dochodzi do sporu zbiorowego, to tracą ekonomicznie i wizerunkowo obie strony.
W sytuacji kryzysowej, czego dowiodła pandemia COVID-19, trudno jest działać autonomicznie, w oderwaniu od otaczającej rzeczywistości i odgórnie wydawanych zarządzeń. Przeciwnie, trzeba wykazywać się elastycznością i patrzeć perspektywicznie.
Szczególnego znaczenia nabierają uniwersalne wartości, które powinny być chronione. Niewątpliwie na uwagę zasługują: pokój społeczny, niezależność partnerów, dobra
wiara, zaufanie, równość stron, godność człowieka odnoszona zarówno do załogi, jak
i pracodawcy. Nie można też zapominać o pracy i ekonomii, które oddziałują na realizację dwóch podstawowych funkcji: ochronnej i organizacyjnej.
Przystępując do przygotowywania strategii i modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa należy pamiętać o pracy, gdyż jest ona źródłem dochodów i służy uzyskiwaniu
środków niezbędnych do utrzymania pracownika i jego rodziny. Dlatego trzeba o nią
dbać i zapobiegać unicestwianiu miejsc pracy, nawet gdy okoliczności wymuszają restrukturyzację przedsiębiorstwa. Dążeniem obu stron powinna być szeroko rozumiana
poprawa warunków pracy i bezpieczeństwo socjalne. To zaś przekłada się na dobro
pracodawcy jako podmiotu, który daje zatrudnienie i zapewnia standard pracy. Zatem
uwzględnianie jego interesu jest zasadne, a nawet konieczne. Rozstrzygając różne
kwestie pojawia się często pytanie, czy utrzymać miejsca pracy, nawet kosztem obniżonego wynagrodzenia, czy walczyć o prawa pracownicze, nie patrząc na skutki.

| WAŻNE |
Niezależnie od przedmiotu dialogu dochodzi często do zderzenia
dwóch wartości: pracy i godziwego wynagrodzenia oraz swobody
prowadzenia wybranej działalności (wolności) gospodarczej. W warunkach kryzysowych nabierają one szczególnego znaczenia i chcąc
zachować równowagę należy kierować się racjami ekonomicznymi,
a nie interesem partykularnym czy względami politycznymi.
W stosunkach pracy istotną rolę odgrywa racjonalizm rozumiany w ten sposób, że brak
środków na zaspokojenie zobowiązań pracowniczych czyni porozumienia bezwartościowymi i sprzyja konfliktom społecznym. Zyskiwanie kolejnych uprawnień na poziomie zakładowym nie zawsze oznacza ich spełnienie, bo nie są one nieograniczone
ekonomicznie. Trzeba kierować się zasadą adekwatności i przyjmować rozwiązania
możliwe do spełnienia, bowiem konkurencyjność i globalizacja wymuszają na pracodawcy redukowanie kosztów pracy. Tak prowadzony dialog jest konstruktywny
i pożyteczny. Nie wyrządza szkody żadnej stronie, zarówno w wymiarze materialnym
(obniżka płac, straty finansowe przedsiębiorstwa), jak też ludzkim (stres, brak poczucia
stabilności, ryzyko upadłości). Z tego powodu przystępując do rozmów należy dobrać
sposób ich prowadzenia oraz przygotować argumentację odnoszącą się do aktualnej
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sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (regionu) i powodowanej nią skali wyzwań, jakie muszą być przedsięwzięte, aby zaradzić problemom związanym z zatrudnieniem.
Wówczas zwiększa się prawdopodobieństwo zachowania spokoju, który zabezpiecza
interesy nie tylko stron, ale też innych osób (klientów, kontrahentów) i najbliższego
otoczenia (społeczności, władz lokalnych).
Zasadą sprzyjającą konsultacjom i zaangażowaniu pracowników jest równouprawnienie rozumiane jako jednakowy i stabilny układ przeciwstawnych sił. Równość wobec
prawa oznacza wymóg stosowania obowiązujących przepisów na takich samych (tożsamych) regułach wobec ich adresatów. Musi być zachowana równowaga między stronami. Jeśli dochodzi do przesunięcia w sposób nieformalny korzyści na rzecz jednej
z nich, to pojawia się ryzyko niepowodzenia dialogu. Strony przestają być traktowane według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminacyjnych i faworyzujących,
co utrudnia konstruktywne budowanie modeli zatrudnienia. Równoważenie kapitału
i pracy jest warunkiem sine qua non utrzymania prawidłowych relacji między pracodawcą i załogą. Od niego zależy także harmonijny rozwój społeczny i jakość systemu
stosunków pracy, które przekładają się na stan gospodarczy.
Przejawem partycypacji jest zdolność przedstawicielstwa pracowników do prowadzenia
rokowań oraz zawierania układów i porozumień zbiorowych w celu reprezentowania
i obrony praw oraz interesów zawodowych i socjalnych załogi. W szerszym ujęciu chodzi też o kontrolowanie przestrzegania przepisów przez pracodawcę i władze publiczne,
uczestniczenie w kształtowaniu prawa, prowadzenie działalności informacyjnej.

| WAŻNE |
Dialog społeczny oznacza prowadzenie rokowań i zawieranie porozumień zbiorowych.
Prowadzenie rokowań zbiorowych oznacza wszelkie negocjacje między pracodawcą a związkami zawodowymi występującymi w imieniu ogółu pracowników mające
na celu regulowanie warunków pracy i płacy oraz ustalanie wzajemnych zobowiązań
stron, jeśli nie wynikają one z przepisów powszechnie obowiązujących. Niejednokrotnie rokowania służą rozstrzyganiu spraw spornych, aby zapobiegać strajkom lub innym
akcjom protestacyjnym. Mają one charakter dobrowolny bądź są wymagane przez prawo. Nadany im formalizm oznacza, że muszą być przestrzegane procedury, które podlegają weryfikacji sądowej bądź administracyjnej.
Przykładem prawodawstwa unijnego określającego tryb negocjacyjny jest dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (L 225/16)2. Zgodnie z założeniami
tego aktu pracodawca zamierzający dokonać redukcji zatrudnienia jest zobowiązany
do przeprowadzenia w odpowiednim czasie konsultacji z przedstawicielami pracowników w celu osiągnięcia porozumienia. Na treść uzgodnień składają się przynajmniej
sposoby i możliwości uniknięcia zwolnień, w szczególności wykorzystanie środków so11

cjalnych oraz pomoc w przekwalifikowaniu, aby zwiększać stopień ochrony załogi przy
jednoczesnym uwzględnianiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Te wskazania do działań zachowują swą moc bez względu na przyczyny ograniczania zatrudnienia (ekonomiczne, organizacyjne, technologiczne, produkcyjne), których
podłożem mogła być pandemia COVID-19 i wywołana nią nowa rzeczywistość.
Inną regulację stanowi dyrektywa 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw
lub zakładów (L 82/16)3. Podkreśla ona konieczność zapewnienia bezpieczeństwa załodze, głównie przez zapewnienie przestrzegania praw, prowadzenie konsultacji i informowanie w stosownym czasie jej przedstawicieli, a gdy zbywający i przejmujący
przewidują środki dla swoich pracowników, to dążenie do osiągnięcia porozumienia.
Działania ochronne muszą być realizowane w każdym przypadku zmiany pracodawcy w wyniku prawnego przeniesienia własności, łączenia lub podziałów. Ich istotą jest
bowiem gwarantowanie załodze dalszego zatrudnienia na tych samych warunkach,
mimo podmiotowego przekształcenia stosunku pracy czyli wstąpienia nowego pracodawcy w dotychczasowe prawa i obowiązki strony dokonującej transferu przedsiębiorstwa.
Warto mieć na uwadze, że prawodawstwo unijne określa minimalne standardy i nie ingeruje w unormowania krajowe o charakterze ustawowym, wykonawczym czy administracyjnym, które są korzystniejsze dla pracowników albo przyczyniają się do wspierania lub zezwalania na układy zbiorowe bądź inne ustalenia partnerów społecznych
w celu poprawy warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy.

Zarządzanie ryzykiem
Przedsiębiorstwa potrzebują strategii, które zapewnią im nie tylko sprawne funkcjonowanie i stworzą możliwości osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej, ale też
pozwolą w nagłej potrzebie na uruchomienie działań asekuracyjnych ze względu
na zmienność i niepewność otoczenia. Nieprzewidywalność kryzysu wywołanego
pandemią COVID-19 dowiodła braku przygotowania pracodawców, którzy zaskoczeni
sytuacją nie wiedzieli, co konkretnie muszą zrobić, żeby utrzymać ciągłość biznesową
i zachować bezpieczeństwo pracowników. Wiele przedsięwzięć było podejmowanych
na bieżąco, bez dogłębnej analizy szans i zagrożeń. Ciągłe ustalenia i zmiany nie zapewniały komfortu pracy, pojawiał się chaos i dezinformacja. Pracownicy nie byli przeszkoleni i nie mieli jasnych wytycznych, czego powinni się spodziewać. Niestabilność
w sferze zawodowej powodowała różne problemy w życiu prywatnym. Pojawiały się
pretensje i krytyka wobec władz publicznych za nakładane obostrzenia i zakazy bez
odpowiednich instrukcji i porad, które mogłyby stanowić wskazówkę dla dalszych
działań. Fakt pozostawienia pracodawców bez odpowiedniego wsparcia dowiódł, jak
ważną rolę odgrywa własne zabezpieczenie się na okoliczność wystąpienia różnych
zagrożeń.
Nie ulega wątpliwości, że kryzys jest czynnikiem silnie oddziałującym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i powoduje konieczność zmiany lub przyjęcia nowego modelu
zarządzania. Nie daje czasu na podejmowanie przemyślanych czynności zaradczych,
tylko wymaga natychmiastowej reakcji, pod wpływem presji i dużego niepokoju
o przyszłość. Spore obawy wywołuje niewiedza co do długości trwania impasu i związanych z nim utrudnień. Efektem takiego stanu są niepokojące trendy w postaci obniżki przychodów, wstrzymania inwestycji, nietworzenia miejsc pracy, spadku przyrostu
nowych przedsiębiorstw, wzrostu liczby ogłaszanych likwidacji i upadłości oraz niewypłacalności pracodawcy.
W zależności od branży i specyfiki działalności gospodarczej są stosowane odmienne sposoby reagowania na kryzys. Nietypowość pandemii COVID-19 spowodowała,
że niezależnie od zróżnicowań sektorowych były podejmowane zarówno przedsię13

wzięcia typowe związane zazwyczaj z ograniczaniem produkcji czy usług, jak również
zostały wymuszone rozwiązania niestandardowe, odbiegające od spotykanej dotąd
praktyki. Pracodawcy chcąc minimalizować negatywne skutki przestoju gospodarczego przyjmowali strategie pozwalające znaleźć natychmiastowe oszczędności oraz redukować koszty. Zazwyczaj dotyczyły one:
» spowolnienia bądź wstrzymania działalności biznesowej,
» zaprzestania (wyłączenia) części aktywności (pobocznej, wymagającej nadmiernych
nakładów),
» ograniczania zamówień (zakupu materiałów i sprzętu),
» opóźniania bądź dokonywania niezbędnej wymiany, serwisu, naprawy maszyn
i urządzeń.
W celu utrzymania ciągłości biznesowej następowała:
» wymiana handlowa i usługowa drogą elektroniczną (online),
» reorganizacja w sposobie dostarczania towarów i usług (indywidualizacja obsługi),
» sprzedaż voucherów do wykorzystania na przyszłość,
» zmiana działalności przedsiębiorstwa (profilu produkcji),
» intensyfikacja w poszukiwaniu nowych odbiorców (klientów),
» weryfikacja możliwych instrumentów wsparcia płynności finansowej dostępnych
w ramach pomocy publicznej oraz oferowanych komercyjnie.
Należy podkreślić, że dużą popularność zyskała praca zdalna, która powodowała
w istocie zmianę miejsca prowadzenia działalności biznesowej. Pracodawcy mogli rezygnować z utrzymania nieruchomości, głównie wynajmu powierzchni, skoro koncentracja zadań odbywała się w domach pracowników, zaś kierowanie przedsiębiorstwem
było możliwe na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dzięki narzuconemu rozproszeniu wynikającemu z konieczności zachowania dystansu społecznego przestały być potrzebne wspólne pomieszczenia (biura) do wykonywania pracy. Natomiast wymagane stało się wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp
do sieci teleinformatycznej.
Innym sposobem radzenia sobie z utrzymaniem przedsiębiorstwa było wyjście
do klienta i indywidualna realizacja zleceń zapewniająca dostawę pod wskazany adres.
Często oznaczało to przejście do kanału e-commerce. Przykładem branży występującej
z ofertą na zewnątrz była gastronomia, która rozwijała catering i eventy w przestrzeni
wirtualnej. Chociaż spotkania towarzyskie i zawodowe musiały być odwołane, to potrzeba kontaktów i utrzymania relacji personalnych okazywała się niezbędna. W zależności od rodzaju wydarzeń uczestnikom dostarczano na czas spotkania wybrane
posiłki, upominki, zestawy świąteczne. Podobnie funkcjonował handel, który poszerzał asortyment i ułatwiał dokonywanie zakupu. Wzmożoną aktywnością wyróżniały
się przedsiębiorstwa kurierskie, przewozowe ze względu na duży obrót przesyłkami
oraz odosobnione przemieszczanie się ludzi z powodu restrykcji nałożonych na komunikację zbiorową. Zainteresowaniem wśród pasażerów potrzebujących podwiezienia
cieszyły się przejazdy zamawiane przez aplikację. Atutem tych rozwiązań opartych
na technologiach informatycznych jest bezpieczeństwo użytkowników nie tylko przed
zakażeniem koronawirusem, ale rozumiane szerzej jako stan wolny od zagrożeń życia
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w społeczeństwie. W szczególności może on ułatwiać codzienne funkcjonowanie wybranym grupom (osoby starsze, niepełnosprawne). Ponadto liczy się wygoda, oszczędność czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnego korzystania z usług.
Warto wspomnieć, że przyjęcie nowych sposobów prowadzenia biznesu wywołane
pandemią COVID-19 przyspieszyło procesy wdrażania innowacji, poszukiwania nowości technologicznych i myślenia o nowej generacji i inwestycjach, aby umacniać pozycję przedsiębiorstw i odporność na różne turbulencje. Przykładem może być sztuczna
inteligencja i coraz większe jej zastosowanie dzięki doskonaleniu zdolności maszyn
do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak: rozumowanie, uczenie się, planowanie, myślenie kreatywne, przewidywanie. Coraz przenikliwsze i twórcze systemy techniczne są w stanie postrzegać otoczenie i radzić sobie z zewnętrznymi zdarzeniami,
rozwiązywać problemy i osiągać namierzony cel. Dzięki optymalizowaniu programów
sztuczna inteligencja może sprawniej odbierać dane, lepiej je przetwarzać i trafnie reagować po analizie wcześniejszych działań. W rezultacie jej zastosowanie szybko się
poszerza. Skuteczniej zastępuje i wykracza poza zdolności oraz wytrzymałość umysłu
ludzkiego. Sprawdza się w codziennych czynnościach typu: dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji podczas zakupów online bądź poszukiwania (sprawdzania)
określonych produktów na podstawie historii wyszukiwarki; korzystanie z wirtualnych
asystentów w doradzaniu i udzielaniu porad, organizowaniu zajęć; wykrywanie fałszywych wiadomości i zapewnianie bezpiecznych transakcji, co jest niezwykle ważne
w handlu w kontekście doboru produktów, planowania zasobów, logistyki. Ma też znaczenie w wielu usługach: bankowość i finanse, ubezpieczenia, pośrednictwo i konsulting, obrót nieruchomościami, ochrona osób i mienia. W motoryzacji wykorzystuje się
nawigację i zautomatyzowane czujniki wykrywające niebezpieczne sytuacje i wypadki, a nowością mają być autonomiczne samochody poruszające się bez udziału kierowcy. Postępy w zaawansowanym użyciu sztucznej inteligencji są widoczne w medycynie, co potwierdzają ulepszenia w ratownictwie (połączenia alarmowe), diagnostyce
i metodach leczenia. W walce z koronawirusem przyczynia się ona do rozpoznawania
infekcji, obrazowania termicznego, śledzenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Dzięki
upowszechnieniu tych zastosowań w ochronie zdrowia można spodziewać się przełomu w zapewnianiu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz racjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Natomiast ujmując kompleksowo
osiągnięcia technologicznie należy stwierdzić, że zmiana niemalże wszystkich aspektów życia i gospodarki przełoży się na pracę. W nowej rzeczywistości modele biznesowe muszą uwzględniać potencjał cyfrowy i działalność w środowisku internetowym.
To oznacza tworzenie polityk personalnych opartych na wiedzy i kompetencjach informatycznych. Stanowią one wciąż dobro deficytowe i dlatego nieodzownym elementem jest przygotowanie pracowników do funkcjonowania w otoczeniu zdalnym, zautomatyzowanym, uzależnionym od danych. Muszą oni reprezentować na odpowiednim
poziomie zespół umiejętności zawodowych, osobistych i społecznych oczekiwanych
w przedsiębiorstwach bazujących na kapitale intelektualnym, który rewolucjonizuje
całość sfery produkcyjnej i usługowej. Potwierdzeniem są doświadczenia ze stosowania pracy zdalnej traktowanej jako innowacyjna, elastyczna forma zatrudnienia, która
dowiodła roli kształcenia i sprawności w szybkim dostosowaniu się do wyzwań współ15

czesności związanych z pandemią. Koronawirus okazał się bowiem kryzysem przyjmującym na skalę światową nieoczekiwany obrót poczynając od problemów zdrowotnych, rodzinnych, środowiskowych kończąc na głębokiej recesji gospodarczej.
Rysunek 2. Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji.

Źródło: Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania?, https://www.europarl.europa.eu/

Należy pamiętać, że prawidłowo skonstruowany model biznesu powinien określać taki
sposób prowadzenia działalności, żeby przynosił zyski, tworzył wartość dla klientów,
ustalał zakres współpracy z partnerami. W celu sprostania tym wymogom potrzebny
jest dobór kompetentnych zasobów kadrowych oraz stworzenie zaplecza w postaci
zorganizowanego kompleksu dóbr materialnych, jak i mających charakter niemajątkowy powiązanych ze sobą więzią funkcjonalną4. Ważną rolę odgrywają elementy
składowe tworzące pewną, kompletną całość modelu. Ich współzależność powoduje,
że nawet nieistotna decyzja pracodawcy o zmianie jednej części może wywołać szereg
następstw i prowadzić do modyfikacji pozostałych elementów. Dlatego zalecana jest
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wzmożona ostrożność przed zbyt pospiesznym działaniem w sytuacji kryzysowej, która skądinąd wymaga niezwłocznej reakcji. Do najczęściej wymienianych komponentów zalicza się:
» segmentację klientów,
» propozycję wartości,
» kanały dystrybucji,
» strukturę przychodów,
» relacje z klientami,
» główne zasoby,
» strukturę kosztów,
» kluczowych partnerów,
» podstawowy zakres działań5.
W wielu modelach pomija się aspekty ryzyka i nie przewiduje środków zaradczych.
Funkcjonujące w niepewnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny być jednak przygotowane na nieoczekiwane zdarzenia i posiadać rozwiązania alternatywne. W praktyce stosowane są różne podejścia do utrzymania ciągłości biznesowej. W przypadku
COVID-19 istotny był wpływ pandemii na branżę. Negatywne skutki były mocniej odczuwalne w gospodarkach zdominowanych przez usługi i zorientowanych na klienta,
zależnych od globalnych dostawców, utrzymujących się z nielicznych działów, posiadających monolityczną strukturę i większość przedsiębiorstw małych. Jednym ze sposobów reagowania na kryzys może być bierność, chęć przeczekania i obserwacja zachodzących przemian postrzeganych jako doraźna reakcja i stan przejściowy. Mimo
niepewności wyrażana jest nadzieja na powrót do rzeczywistości przedkryzysowej.
Drugim typem zachowania jest adaptacja, a więc dostosowywanie się do nowej sytuacji. Pracodawcy starają się dobierać jak najlepsze rozwiązania i na bieżąco oceniać
ich efektywność, doskonalić je bądź odrzucać z myślą o przemodelowaniu zasad prowadzenia działalności w obliczu następujących przeobrażeń. Kolejny przykład reakcji
to nastawienie na innowacyjność, poszukiwanie niestandardowych środków i metod
wzmocnienia pozycji rynkowej, wykorzystywanie szans wynikających z kryzysu.

| WAŻNE |
Im bardziej niepokojąca staje się sytuacja kryzysowa, tym szerzej należy spojrzeć na problem i więcej zastosować środków, aby uchronić
przedsiębiorstwo przed dekoniunkturą i sprostać nowym wyzwaniom.
Ingerencja w model biznesowy jest wypadkową różnych czynników. Oddziałują zarówno zjawiska zewnętrzne (rynkowe), jak i całokształt uwarunkowań wewnętrznych
przedsiębiorstwa. Decydujący jest głos pracodawcy – jego cechy przywódcze, odwaga,
doświadczenie, znajomość reguł ekonomii, umiejętność trafnej diagnozy i przewidywalność, odpowiedzialność i patrzenie na innych (losy pracowników, interes klientów,
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zależności kontrahentów). Istotną rolę odgrywa potencjał (zasobność) przedsiębiorstwa. Jego możliwości finansowe, organizacyjne, kadrowe, techniczne nie są nieograniczone i muszą być dopasowane do wizji zmian, aby zachodziła względna równowaga
i pewność przetrwania. Zdarzają się nietrafione projekty (wymagające sporych nakładów, niepoparte rzetelną analizą rynku, o przeszacowanej stopie zwrotu), które mogą
generować straty i zwiększać prawdopodobieństwo niepowodzenia, pogorszenia wydolności przedsiębiorstwa i prowadzić do redukcji zatrudnienia. Dynamizm w działaniu nie może być przesadzony. Jeśli skala bezładu jest duża, lepiej zachowywać umiar,
a jednocześnie monitorować zakres i tempo przemian w gospodarce.
Pomocna może być struktura organizacyjna. Jeżeli jest płaska, niesformalizowana, elastyczna, to wówczas funkcje i stanowiska dają się łatwo przekształcić. Zbędne są procedury administracyjne i towarzysząca im biurokracja. Natomiast zdecydowanie trudniej
jest przeprowadzić zmiany w przedsiębiorstwie, gdy występuje układ wieloszczeblowy i hierarchiczny. Współcześnie odchodzi się od złożonych i skomplikowanych schematów organizacyjnych, nakazowego stylu zarządzania i scentralizowanego władztwa. Tworząca się gospodarka postindustrialna, w której zasadniczy zasób stanowi
potencjał intelektualny przyjmuje coraz częściej sieciowy charakter relacji, a zależność
wynika z posiadanych umiejętności i reputacji, a nie przypisanego zwierzchnictwa.
Pracownicy mają znaczący wpływ na rodzaj dostosowań modelu biznesowego do kryzysu. Ich stanowisko poparte określonymi czynami może zachęcać do zmian lub je hamować. Jeśli pracodawca oczekuje akceptacji, to powinien dbać o partycypację załogi
w sprawach, które jej dotyczą. Brak informacji potęgowany obawami o przyszłość stanowi często barierę w osiąganiu porozumienia i uzyskiwaniu pomocy ze strony pracowników pozwalającej na sprawne przeprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa.
W praktyce można spotkać pięć typów adaptacji jednostki w społeczeństwie, które
występują w stosunkach pracy. Należą do nich:
» konformizm czyli umiejętność przystosowywania się do obowiązujących zasad
w danym środowisku, aprobaty celów i środków do nich prowadzących;
» rytualizm polegający na rezygnacji lub obniżeniu poziomu aspiracji oraz akceptacji
przez jednostkę tylko środków legalnych przy świadomości, że osiągnięcie wyższej
pozycji społecznej nie jest za ich pomocą możliwe;
» innowacja postrzegana jako sposób realizowania celów za pomocą środków powszechnie uznawanych za niemoralne lub nielegalne, oznacza akceptację celów kulturowych przy jednoczesnym odrzuceniu prawomocnych sposobów ich osiągania;
» wycofanie czyli chęć uniknięcia jakichkolwiek form życia w społeczeństwie wybierane przez osoby bierne, często uzależnione, z problemami; wiąże się równolegle
z negacją środków, które miałyby służyć do realizacji celu;
» bunt postrzegany destrukcyjnie, identyfikowany z odrzuceniem norm i zasad przy
jednoczesnej chęci wprowadzenia własnych6.
Relacje ludzkie bywają dość skomplikowane. Trzeba wykazać się znajomością reguł postępowania i przestrzegać aksjomatów, aby zapewnić porządek społeczny w środowisku pracy. Nagłe zmiany powodują, że dotychczasowe normy nie przystają do kształtującej się rzeczywistości, a brakuje nowych, co sprzyja anomii pracowniczej. Przejawia
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się ona nadmierną swobodą, lekceważeniem obowiązków, niewypełnianiem zadań,
przywłaszczaniem mienia służbowego. Wskutek chaosu organizacyjnego, niejasności
przepisów, niekompetencji kierownictwa trudno zapanować nad załogą i wymagać
od niej zdyscyplinowania, zwłaszcza gdy nie ma zachęt, a raczej pojawia się wizja pogorszenia warunków zatrudnienia.
Analizując elementy modelu biznesowego można zauważyć, że pracodawcy reagowali w każdym z nich. Odmienność postępowań dowodzi, że zarządzanie ryzykiem
wymaga wieloaspektowego podejścia. Chociaż dominującym trendem jest cyfryzacja,
to niemniej ważne stają się inne działania, jeśli wpływają one korzystnie na funkcjonalność przedsiębiorstwa.
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Tabela 2. Przykłady zmian w elementach modelu biznesowego.
LP

Elementy
Modelu Biznesowego

Reakcje Pracodawcy

1.

segmentacja klientów

poszukiwanie nowych klientów; redefinicja
kluczowego i pobocznego klienta;
wprowadzanie zabezpieczeń wobec najmniej
rentownych, niewypłacalnych klientów;

2.

propozycja wartości

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań;
obniżanie cen produktów i usług (rabaty,
upusty) i sprzedaż ratalna;

3.

struktura przychodów

zapobieganie opóźnieniom w płatnościach
klientów; poszukiwanie źródeł kredytowania
i programów pomocowych; stosowanie
instrumentów ograniczających zatory płatnicze;

4.

kanały dystrybucji

dywersyfikacja kanałów; przechodzenie na tryb
online; korzystanie z technologii cyfrowej;

5.

relacje z klientami

rozwijanie nowych sposobów komunikowania
się na odległość; korzystanie z mediów
społecznościowych; upowszechnianie
transakcji i płatności internetowych; stosowanie
automatów i kas samoobsługowych;

6.

główne zasoby

utrzymywanie miejsc pracy; uelastycznianie
zatrudnienia; informowanie i prowadzenie
konsultacji z pracownikami;

7.

struktura kosztów

poszukiwanie oszczędności; racjonalizacja
wydatków;

8.

kluczowi partnerzy

przywracanie ciągłości łańcucha dostaw;
poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia;

podstawowy zakres
działań

dostosowywanie sposobu działalności
do restrykcji państwa i nowej rzeczywistości;
przestrzeganie reżimu sanitarnego;
organizowanie pracy zdalnej; zapewnianie
i obsługa infrastruktury elektronicznej;
wstrzymywanie inwestycji; zabezpieczanie
interesów przedsiębiorstwa; korzystanie z szans
podczas pandemii COVID-19;

9.
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Polityka personalna
Jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa jest polityka personalna rozumiana
jako ogół zasad i procedur dotyczących postępowania z pracownikami. Składają się
na nią stosunki zatrudnienia określające wzajemne uprawnienia i zobowiązania stron
pozwalające realizować cele i zadania przedsiębiorstwa oraz zapewniać potrzeby zawodowe, socjalne i osobiste pracowników. Musi ona współgrać z innymi składowymi
modelu biznesowego, aby system zarządzania przebiegał prawidłowo i mogły być realizowane podstawowe funkcje związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunku polityki personalnej pomocna jest analiza SWOT całości przedsiębiorstwa, która pozwala
zidentyfikować: S (strength) – mocne strony; W (weaknesses) – słabe strony; O (opportunities) – możliwości; T (threats) – zagrożenia. Należy też dostosować do ogólnej wizji
i koncepcji zarządzania jej komponenty (części składowe), wśród których wyróżnia się:
rekrutację (dobór osób do stanowisk pracy); organizowanie i kierowanie pracownikami w procesie pracy; system oceniania, motywowania i awansowania; płace i opiekę
socjalną; rozwój zawodowy (kształcenie, szkolenia); działalność wypoczynkowo-rekreacyjną.

| WAŻNE |
Polityka personalna ma na celu pozyskiwanie odpowiednich pracowników potrzebnych do wypełniania misji przedsiębiorstwa oraz utrzymywanie ich zdolności do wypełniania w sposób najbardziej optymalny powierzonych zadań.
Głównym wyzwaniem polityki personalnej jest kształtowanie potencjału społecznego przedsiębiorstwa w stopniu maksymalnie możliwym w istniejących warunkach
wewnętrznych i otoczeniu zewnętrznym stosownie do wyznaczonych celów biznesowych. Ze względu na dynamikę zmian, jakie zachodzą na rynku, rosnącą konkurencję,
globalizację, brak pewności prowadzenia działalności i dodatkowo pojawienie się kryzysu pandemicznego wzrosła potrzeba atypowego zarządzania pracownikami. Nasiliło się też zapotrzebowanie na wiedzę wobec intensywnego rozwoju i wykorzystania
technologii teleinformatycznych oraz poszerzania oferty sektora usług. Pracodawcy
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są zmuszeni uelastyczniać zatrudnienie, unowocześniać miejsca pracy i podnosić kompetencje załogi. W ramach racjonalizacji działań wypierają oni klasyczną organizację
pracy przez wdrażanie innowacyjnych metod kierowania pracownikami, efektywne
wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału oraz właściwą alokację atutów, jakimi się
wykazują pod względem komponowania z innymi zasobami, aby budować wartość
przedsiębiorstwa i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego. Jednocześnie oczekują
partnerstwa, twórczego myślenia, lojalności i współodpowiedzialności w dokonywanej transformacji pracy. W zamian stwarzają dogodne warunki zatrudnienia, zwłaszcza
sprawiedliwy system wynagrodzeń i zapewniają większą autonomię.

| WAŻNE |
Transformacja ustroju pracy wyrażająca się przekształcaniem klasycznego stosunku pracowniczego w elastyczne formy zatrudnienia jest
zjawiskiem dającym przewagę na konkurencyjnym rynku, czego dowiodła praca zdalna w czasie pandemii COVID-19.
Nietypowość zatrudnienia polega na odchodzeniu od cech właściwych klasycznemu
(standardowemu) stosunkowi pracy, który wyróżnia się: osobistym charakterem świadczenia pracy na rzecz drugiego podmiotu, podporządkowaniem, odpłatnością, umiejscowieniem, czasowością (wyznaczonymi godzinami pracy) oraz narzuconym sposobem kooperacji obejmującym między innymi zespołowość, stałość (systematyczność),
powtarzalność wypełniania określonego rodzaju zadań, uprzywilejowaniem pracownika powiązanym z jego bezpieczeństwem (socjalnym, osobowym), ponoszeniem ryzyka przez pracodawcę z tytułu prowadzonej działalności biznesowej. Uelastycznienie
dotyczy zarówno podstaw prawnych zatrudnienia, jak i form organizacyjnych. Upowszechniają się:
» terminowe umowy o pracę,
» niepełnowymiarowe (na część etatu) świadczenie pracy,
» samozatrudnienie, umowy B2B (business-to-business),
» umowy cywilnoprawne (wykonywanie zleceń, dzieł),
» umowy o pracę tymczasową zawierane przez agencję na rzecz pracodawcy użytkownika (leasing personelu).
Katalog sposobów organizowania pracy jest zróżnicowany. Zależy od przyjętego kryterium, którym może być:
» czas pracy,
» miejsce,
» typ podporządkowania pracowniczego,
» rozplanowanie.
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Znaczącą rolę odgrywa różnicowanie wymiaru i rozkładów czasu pracy przez odejście
od narzuconej normy określającej sztywną liczbę godzin pracy w ramach przyjętego
okresu rozliczeniowego. Jeżeli pracodawcy chcą racjonalizować koszty prowadzenia
działalności gospodarczej i powiązać okresy faktycznego wykonywania pracy z rzeczywistym na nią zapotrzebowaniem, to mają szeroki wachlarz konfiguracji pozwalających
efektywnie wykorzystać czas, w którym pracownicy są obowiązani pozostawać do dyspozycji w ciągu doby, tygodnia, miesiąca lub dłużej. Stosowanie elastycznych systemów,
jak chociażby: równoważnego, przerywanego, w ramach skróconego tygodnia, zadaniowego pozwala pracodawcom w sposób mniej skrępowany zarządzać czasem pracy, ale
wymaga od nich szczególnej uwagi i umiejętnego radzenia sobie z jego rozliczaniem
(zapewnianie pracownikom odpoczynku, wypłacanie rekompensat za nadgodziny). Nie
muszą oni decydować się na jeden rodzaj systemu w stosunku do wszystkich pracowników. Przeciwnie, mogą przyjmować odmienne systemy czasu pracy dla różnych grup
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wolno im wprowadzać dłuższe przerwy w pracy,
kierować przejściowo pracowników do innych zadań, zmniejszać wymiar czasu pracy
czy zawieszać stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W ramach przyjętego systemu mogą dodatkowo określać
różne godziny (przedziały czasu) rozpoczynania i kończenia pracy, a także ustalać pracę
zmianową polegającą na realizowaniu zajęć według rozkładu przewidującego zmianę
pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni, nie wyłączając niedziel i świąt. Dużą popularnością,
zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej cieszy się system zadaniowy mierzony liczbą czynności do wykonania. Stosuje się go wówczas, gdy ze względu na specyfikę zajęć trudno określić moment ich rozpoczęcia i zakończenia, wykonanie konkretnej pracy zależy
od okoliczności, których nie można z góry przewidzieć, wymagane jest przemieszczanie
się albo powierzone zadania daje się realizować poza normalnym tokiem funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Do zwiększenia mobilności i wydajności przyczynia się elastyczność miejsca pracy, polegająca na rotacyjnej obsadzie personelu, ruchomości (wielości lokalizacji) albo zlecaniu zadań na odległość. Typowym przykładem jest praca zdalna podejmowana zazwyczaj w domu pracownika. Modyfikacja podporządkowania wiąże się z przekazaniem
pracownika do dyspozycji innego pracodawcy, pracą tymczasową, outsourcingiem.
Natomiast istotą zmian w zakresie rozplanowania, najczęściej ludzi i zadań, są przekształcenia polegające na indywidualizacji pracy, poziomym rozproszeniu, wyłanianiu
grup zadaniowych, tworzeniu różnych powiązań. Typowy układ hierarchiczny ustępuje sieciowym interakcjom (networking), konwergencji technologii (platformy cyfrowe)
czy zintegrowanym systemom innowacji.
Nietypowość pracy wpływa na inne postrzeganie pracowników, którzy są nie tylko celem działań, ale przede wszystkim podmiotem aktywnie i ofensywnie uczestniczącym
w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwa. Dochodzi do przyznania im pozycji
równorzędnej w stosunkach pracy wyrażanej współuczestnictwem. Z drugiej strony
następuje ograniczenie ich ochrony prawnej i zabezpieczenia socjalnego oraz niepewność, których pejoratywny odbiór jest potęgowany w sytuacji zmniejszonego popytu
na pracę, czego dowiodła pandemia COVID-19. Demokratyzacja relacji występujących
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między stronami i przewartościowanie oczekiwań w procesie pracy nie może odbywać
się kosztem wyłącznie pracowników. Niezbędne jest zachowanie podstawowych standardów poprawiających jakość zatrudnienia oraz minimalizowanie wszelkich kosztów
społecznych. Promocja alternatywnych i elastycznych form pracy jako bardziej efektywnych i adekwatnych do nowej rzeczywistości musi być powiązana z akcentowaną
potrzebą zwiększania dobrobytu ludności oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, głównie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dobre polityki personalne
powinny odpowiadać wizjom przyszłości świata pracy. Przykładem potwierdzającym
te założenia jest praca zdalna. Sprawdziła się ona w okresie powszechnego kryzysu
zdrowotnego, gdyż pozwoliła zachować ciągłość biznesową i utrzymać miejsca pracy,
a zarazem sprzyjała godzeniu życia zawodowego z prywatnym.
Praca zdalna polega na wykonywaniu powierzonych obowiązków poza siedzibą (jednostką) pracodawcy i komunikowaniu się oraz przesyłaniu przez pracowników efektów swojej
pracy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jej powierzanie zależy od rodzaju czynności, jakie mają być realizowane. Nadaje się do zawodów
(zajęć, funkcji, specjalności) opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, dających się wykonywać poza terenem zakładu pracy, w formule zadaniowej (projektowej), łatwych do pomiaru, pozwalających na dużą swobodę i niezależność
działania, niewymagających ciągłej lub bezpośredniej kontroli, możliwych do realizacji
w niestandardowych warunkach, niepotrzebujących technicznie stworzonego miejsca
pracy, jak w produkcji (linie montażowe), handlu czy usługach świadczonych z udziałem
klientów.

| WAŻNE |
Elastyczną formułą zatrudnienia, która sprawdziła się w czasie pandemii COVID-19 jest praca zdalna. Ze względu na zależność od nowoczesnych technologii informatycznych stanowi ona właściwy model
do kreowania przyszłych stosunków pracy.
Dla pracodawców praca zdalna stanowi źródło oszczędności, bo generuje mniejsze
koszty wyposażenia i utrzymania stanowisk pracy, lokali i budynków oraz zapewnienia
infrastruktury; pozwala elastycznie kształtować warunki zatrudnienia pod względem
miejsca i czasu pracy; zwiększa wydajność pracowników; sprzyja koncentracji procesów zarządczych na celach strategicznych; niweluje problemy z bieżącą organizacją
pracy (spóźnienia, urlopy na żądanie, wyjścia w godzinach pracy); służy optymalizacji stanu i struktury zatrudnienia dzięki nieograniczonemu terytorialnie pozyskiwaniu pracowników; zmniejsza obciążenia i wydatki w wielu obszarach funkcjonowania
przedsiębiorstwa (obsługa socjalna, ochrona, sprzątanie, zapewnianie dojazdów);
ogranicza ryzyko wypadkowości w pracy i zachorowalności (redukcja liczby zwolnień
lekarskich); mobilizuje do stałego monitoringu i wdrażania nowości technologicznych
w celu usprawniania działalności gospodarczej.
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Jeśli chodzi o korzyści, jakie praca zdalna przynosi pracownikom, to pozwala ona łączyć życie zawodowe ze sferą prywatną (work-life balance); zwiększa elastyczność wykonywania pracy w każdym miejscu, o dowolnej porze, w sposób dogodny do bieżącej
sytuacji, własnych predyspozycji i tempa; redukuje problemy z dojazdami (korki uliczne, zanieczyszczenie powietrza); umożliwia angażowanie się w kilka rodzajów zajęć
równocześnie (dodatkowa praca, dokształcanie, poszerzanie zainteresowań, poprawa
zdrowotności); ogranicza skalę nieporozumień w kontaktach międzyludzkich; podwyższa jakość życia i zwiększa komfort codziennego funkcjonowania.
Do najczęstszych zagrożeń można zaliczyć: niewiedzę i brak kompleksowej informacji
na temat możliwości efektywnego wykorzystania pracy zdalnej; asekuracyjny stosunek
pracodawcy jako wynik niedostatecznej edukacji informatycznej i wiary w zdolności
pracowników do samodzielnego działania; stereotypowe, konserwatywne podejście
(mentalność) załogi do kwestii zatrudniania w aspekcie wyboru tradycyjnej zamiast
elastycznej organizacji pracy; zmniejszone zaufanie stron do pracy zdalnej (kwestia
zabezpieczenia danych, korzystania ze sprzętu służbowego, sprawności komunikacyjnej); ograniczenia ze stosowaniem kontroli i nadzoru nad pracownikami; problemy
z dostępnością do Internetu; ryzyko przekroczenia sfery prywatnej pracownika; pogorszenie jakości pracy wskutek poczucia samotności i izolacji w wykonywaniu zadań,
osłabienie identyfikacji z przedsiębiorstwem; wrażenie alienacji wskutek wzrostu roli
technologii do przetwarzania informacji i komunikacji.
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Podsumowanie
Problematyka utrzymania ciągłości biznesowej i zatrudnienia jest jednym z podstawowych elementów gospodarki decydującym o jej sprawnym funkcjonowaniu. Nabiera
ona zupełnie innego znaczenia w kontekście ustawicznych i intensywnych przemian,
jakie zachodzą obecnie w świecie nadwyrężonym przez pandemię COVID-19. Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest trudne, gdy przedsiębiorstwo podlega wpływowi różnych procesów, które dokonują się równolegle w podstawowych sferach
życia społeczno-gospodarczego. Ich wszechstronność, współzależność i wzajemne
przenikanie się wymagają tworzenia strategii ukierunkowanych na: asekuracyjność
(przygotowanie na kryzys); elastyczność; skuteczność zarządzania łańcuchami dostaw;
wymogi wszechogarniającej ekspansji teleinformatycznej i progresji nowoczesnych
usług; kompetencyjność personelu (znajomość profilu pokolenia Z); nietypowość zatrudnienia.
Doświadczenia okresu pandemicznego potwierdziły, że przedsiębiorstwa powinny
zmienić podejście w konstruowaniu nowych modeli od jednoznacznej koncentracji
na reakcji i utrzymaniu lub odbudowie pozycji konkurencyjnej do reorientacji polegającej na aktywnym i konsekwentnym dążeniu do zwiększania potencjału i wzmacniania przewagi rynkowej w obliczu zagrożeń.
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