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Warunki środowiska pracy 

w europejskich przedsiębiorstwach 

w roku 2019 

– wyniki badania ESENER-3



Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych 

i pojawiających się zagrożeń (ESENER-3) objęło:

• 45 420 przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie sektory 

działalności i zatrudniających powyżej 5 pracowników;

• 33 państwa: UE-27, a także Islandię, Republikę Macedonii 

Północnej, Norwegię, Serbię, Szwajcarię i Wielką Brytanię. 
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Technologie cyfrowe 

i ich wpływ na warunki środowiska pracy
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Rok 

2014

Rok 

2019

UE 13% 12%

Holandia 26% 33%

Belgia 20% 28%

Dania 24% 25%

Włochy 4% 2%

Portugalia 7% 5%

Bułgaria 6% 5%

Pracownicy wykonujący 

pracę wyłącznie z domu

31% przedsiębiorstw w UE, 

które zatrudniają 

pracowników wykonujących 

pracę w domu, 

uwzględnia tych 

pracowników w swoich 

ocenach ryzyka

Praca poza siedzibą pracodawcy w 2019 roku wg ESENER-3



Zmiany warunków środowiska pracy 
w wyniku pandemii  COVID-19  

i  reagowanie 

- rok 2020



Według e-sondażu Eurofound’u (lipiec 2020):

• 48% pracowników uczestniczących w e-sondażu pracowało w domu, 

przynajmniej przez pewien czas w czasie pandemii COVID-19;

34% pracowało wyłącznie w domu. 

• 24% pracujących w domu pracuje również w czasie wolnym od 

pracy, w porównaniu z 6% pracujących w siedzibie pracodawcy

lub w innym miejscu  poza domem. 

Według badania „Popyt na pracę” GUS (czerwiec 2020) w następstwie 

sytuacji epidemicznej: 

• udział osób, które pracowały zdalnie w ogólnej liczbie 

pracujących objętych badaniem wyniósł 10,2%;

• w regionie warszawskim stołecznym niemal co 5 pracujący 

wykonywał tam pracę zdalnie. 

PRACA  ZDALNA



12% pracowników ma poczucie 

izolacji podczas pracy, w tym:

• 15% osób w wieku 18-34 lata 

• 12% osób w wieku 35-49 lat 

• 9% osób w wieku 50 lat 

• 15% osób pracujących 

wyłącznie z domu, 

• 10% pracujących w innych 

lokalizacjach niż dom. 12%
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Więcej niż czterech 

pracowników na dziesięciu 

uważa, że praca naraża ich na 

ryzyko zarażenia się wirusem

Wybrane wskaźniki jakości pracy w lipcu 2020 

według e-sondażu Eurofound’u
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Dezynfekcja pomieszczeń w zakładzie

Gotowość do skoszarowania pracowników/praca w reżimie sanitarnym

Instrukcje dotyczące higieny

Ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz zakładu, organizacja…

Pomiar temperatury przy wejściu na teren zakładu

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Prowadzenie działań informacyjnych

Przygotowanie poradników dotyczących radzenia sobie ze stresem -…

Rekomendacja ograniczenia do minimum podróży służbowych i…

Rekomendacja pracy zdalnej

Stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego  (maseczki, przyłbice)

System zarządzania w sytuacji zagrożenia i powołanie sztabu…

Uruchomiono procedury zakupów interwencyjnych i zwiększenie zapasów

Wprowadzenie  rotacja czasu pracy, stosowanie pracy zmianowej

Wymóg  zachowanie bezpiecznej odległości 1,5m

Wytyczne dotyczące sposobu zakładania i zdejmowania rękawiczek…

Wywiad z pracownikiem dotyczący potencjalnego narażenia

Zakup testów IgG i IgM do diagnostyki SARS-CoV-2

Odsetek przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu CIOP-PIB, w których podjęto różne 

działania w celu ochrony pracowników przed wirusem SARS-CoV-2 (kwiecień 2020)

Źródło: M. Pęciłło i inni, Raport z realizacji projektu badawczego „Szacowanie kosztów i korzyści wdrażania innowacji skierowanych na 
ograniczanie ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach”, CIOP-PIB, 2020



Środowisko pracy 
a 

„nowa normalność”



• rozmyte granice między życiem zawodowym a prywatnym 

i związane z tym wyczerpanie fizyczne i emocjonalne osób 

pracujących z domu; 

• konieczność opracowania przepisów określających w szczególności 

zasady ubiegania się o pracę zdalną i jej przyznawania, jej 

dobrowolny charakter i odwracalność, udział pracodawcy w 

wydatkach ponoszonych przez pracowników pracujących w 

domu oraz gwarantujących równe wynagrodzenie i dostęp do 

szkoleń dla osób pracujących zdalnie;

• konieczność dalszych inwestycji technologicznych w zakresie 

łączności i bezpieczeństwa sieci, a także większa złożoność 

harmonogramów pracy.

Wzrost liczby osób wykonujących 

pracę w domu, a w konsekwencji:






