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Posiadanie pracowników, którzy są zaangażowani 
i wydajni, jest konieczne, aby firma mogła 
efektywnie planować ciągłość swojego działania.

Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich

W obecnej sytuacji, gdy duża liczba 
pracowników pracuje zdalnie, wskazujemy 
nasze podpowiedzi dotyczące ryzyka 
związanego z zarządzaniem talentami. Pomoże 
to  zidentyfikować i ocenić poziom ponoszonego 

przez przedsiębiorstwa ryzyka w tym zakresie 
w kontekście 5 kluczowych parametrów. 
Podejście to ma za zadanie pomóc w tworzeniu 
planów ograniczenia tego ryzyka oraz wspierać 
podejmowanie świadomych decyzji zarządczych.

KOSZTY:
Ile wyniosą koszty związane 
z zasobami ludzkimi, które 
firma poniesie w celu 
zapewnienia ciągłości 
działania?

ZASOBY:
Czy organizacja 
odpowiednio alokuje 
posiadane zasoby we 
właściwych miejscach 
i zapewnia wyposażenie 
umożliwiające realizację 
oczekiwanych zadań?

POTENCJAŁ i KOMPETENCJE:
Jakie kompetencje są wymagane, aby 
zapewnić efektywną realizację zadań?

ZARZĄDZANIE 
ZMIANĄ:
W jaki sposób zespoły 
i pracownicy będą 
pozostawały ze 
sobą w kontakcie 
oraz jak utrzymać 
poziom ich motywacji 
i zaangażowania w nowych 
okolicznościach?

ZGODNOŚĆ 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
ZASADAMI:
Jakie są implikacje pracy 
zdalnej w dłuższym okresie 
w kontekście wewnętrznych 
i zewnętrznych regulacji?
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Jakie są implikacje pracy 
zdalnej w dłuższym okresie 
w kontekście wewnętrznych 
i zewnętrznych regulacji?

Sytuacje kryzysowe mogą być sprawdzianem z przestrzegania przepisów i zasad przez naszych pracowników

 � Czy pracując zdalnie z domu pracownicy Państwa 
firmy są w stanie przestrzegać zasad dotyczących 
realizowanych w firmie procesów, które są 
uregulowane prawnie lub mają kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia działalności firmy – 
np. czy w firmie funkcjonują elektroniczne procesy 
zatwierdzania?

 � Czy firma posiada odpowiednie procedury dot. 
procesów rekrutacji i zwolnień pracowników 
w trybie zdalnym?

 � Czy firma jest w stanie przeprowadzać przegląd 
i ocenę talentów i wdrażać niezbędne 
krótkoterminowe działania z tego wynikające 
w celu zapewnienia, że obowiązujące zasady są 
przestrzegane?

 � Czy w firmie istnieją przyjazne i łatwo dostępne 
programy transferu wiedzy oraz wdrażania 
pracowników na nowe stanowiska, które pozwalają 
na spełnienie wymogów w zakresie przestrzegania 
obowiązujących zasad?

 � Czy są Państwo w stanie zorganizować 
i zmobilizować zespoły do świadczenia usług 
w wielu jurysdykcjach / w wielu krajach, jeśli jest 
to konieczne do zapewnienia ciągłości działania?

 � Czy mają Państwo odpowiedni plan, jeżeli konieczna 
będzie segmentacja pracowników i podział na 
„zespoły A” i „zespoły B” w celu wzmocnienia 
organizacyjnego firmy i zapewnienia ciągłości 
działania?

 � Czy firma posiada plan, który zapewni, że 
jej pracownicy będą znali obowiązujące 
w firmie zasady dotyczące pracy zdalnej 
i wykorzystywanych w niej mediów komunikacji 
oraz przestrzegali polityki firmy w tym zakresie, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy korzystanie z mediów 
społecznościowych może być bardziej intensywne?

 � Czy przypomina się pracownikom o zagrożeniu 
związanym z oszustwami typu phishing 
polegającymi na próbie wyłudzenia poufnych 
informacji, które mogą stać się teraz powszechne?

 � Firma powinna zadbać, aby pracownicy 
przechowywali dane w sposób bezpieczny oraz 
korzystali wyłącznie z dozwolonych sposobów 
komunikacji elektronicznej.

Zgodność z obowiązującymi zasadami 
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Ile wyniosą 
koszty związane 
z zasobami ludzkimi, 
które firma poniesie 
w celu zapewnienia 
ciągłości działania?

Ponoszone koszty

Wyważenie krótko- i długoterminowych skutków zarządzania kosztami

 � Czy firma posiada plan na okoliczność wstrzymania 
działań rekrutacyjnych w ramach zarządzania 
przepływami pieniężnymi?

 � Czy w firmie istnieją mechanizmy umożliwiające 
przegląd i przekierowanie zasobów do obszarów, 
w których występuje duże zapotrzebowanie?

 � Czy w firmie są przyjęte formalne zasady 
umożliwiające zmniejszenie obciążenia firmy pod 
względem przepływów środków pieniężnych, 
np. poprzez urlopy bezpłatne lub płatne częściowo? 
W jakim momencie są one inicjowane i jak są 
monitorowane?

 � Czy w pełni uwzględniono wpływ redukcji 
kosztów w najbliższym terminie na zdolność 
firmy do utrzymania ciągłości działania w dłuższej 
perspektywie czasowej oraz na rozwój firmy 
w przyszłości?

 � Jaki wpływ na aspekt kosztowy będzie miało 
zapewnienie dostępności pracowników i zapewnienie 
im wymaganego kontaktu z firmą? W jaki sposób 
firma uwzględnia wpływ powyższych kosztów 
i nakładów czasowych na swoją działalność, gdy 
zamierza kontynuować ją w dotychczasowym 
zakresie pomimo utrudnień wynikających z nowych 
okoliczności?
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Czy organizacja 
odpowiednio alokuje 
posiadane zasoby we 
właściwych miejscach 
i zapewnia wyposażenie 
umożliwiające realizację 
oczekiwanych zadań?

Zasoby

Niezbędne jest staranne planowanie w celu zapewnienia, aby zespoły pracowników były odpowiednio 
wyposażone i zdolne do wykonywania swoich zadań

 � Czy firma posiada listę funkcji lub stanowisk czy 
zadań, które mają decydujące znaczenie dla firmy 
i czy jest w stanie powiązać je z aktualnie dostępnymi 
zasobami?

 � Czy istnieje aktualny krótkoterminowy plan 
kadrowy zakładający podjęcie odpowiednich 
działań w razie braków kadrowych lub powstania 
nieplanowanych potrzeb?

 � Czy firma dysponuje odpowiednią infrastrukturę 
technologiczną, aby reagować w wymaganych przez 
klientów ramach czasowych?

 � Czy istnieje usystematyzowany plan działania 
na rzecz utrzymania zaangażowania 
i produktywności pracowników w sytuacji, 
gdy firma wprowadza pracę zdalną na dużą skalę. 
Przykładowe obszary, które może obejmować tego 
rodzaju plan zostały przedstawione poniżej:

• Nie każdemu może być łatwo wprowadzić takie 
zmiany; poszczególne osoby będą reagować 
inaczej i dostosowywać się do zmian we 
własnym tempie.

• Wsparcie pracowników do zaakceptowania nowej 
sytuacji, w której praca zdalna może stać się na 
jakiś czas „normalnym trybem pracy”.

• Zrozumienie sytuacji w zakresie możliwości 
i dostępności poszczególnych pracowników.
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Jakie kompetencje 
są wymagane, aby 
zapewnić efektywną 
realizację zadań?

Potencjał i kompetencje

Odpowiednia alokacja zasobów i wykorzystanie potencjału pracowników we właściwych miejscach może 
wymagać nowych form planowania

 � Czy istnieje w firmie krótkoterminowy plan rozwoju 
w zakresie zmiany alokacji zasobów w odpowiedzi 
na braki / niespodziewane natychmiastowe potrzeby?

 � Czy firma posiada mechanizm przeglądu pozwalający 
na ustalenie, czy konieczna będzie segmentacja 
pracowników i podział na „zespoły A” i „zespoły 
B” w celu wzmocnienia organizacyjnego firmy 
i zapewnienia ciągłości działania?

 � Czy istnieje możliwość przekwalifikowania 
pracowników pracujących zdalnie?

 � Czy firma posiada wiedzę i zrozumienie aktualnego 
i uprzedniego doświadczenia i umiejętności 
pracowników? Czy są Państwo w stanie określić, 
którzy pracownicy mogą być w razie potrzeby 
szybko przekwalifikowani?

 � Czy firma posiada mechanizm oceny potrzeb 
w zakresie zdalnego mentoringu i programów 
transferu wiedzy w celu wsparcia procesu szybkiego 
przekwalifikowania pracowników lub dalszego rozwoju 
umiejętności w obszarze nowych kompetencji lub 
w obszarach związanych z obecnymi kompetencjami?
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W jaki sposób 
zespoły i pracownicy 
będą pozostawały 
ze sobą w kontakcie 
oraz jak utrzymać 
poziom ich motywacji 
i zaangażowania 
w nowych 
okolicznościach?

Zarządzanie zmianą

Pozostawanie w kontakcie i zapewnienie dostępności ma kluczowe znaczenie w czasach kryzysu

 � Czy firma posiada dobrze ugruntowaną kulturę 
pracy zdalnej w ramach zwykłej praktyki swojej 
działalności?

 � Czy praca zdalna jest wspierana przez polityki, 
procedury i obowiązujące zasady w firmie?

 � Jak firma podchodzi do wniosków o umożliwienie, 
w stosownych przypadkach, pracy zdalnej 
z zagranicy?

 � Czy infrastruktura informatyczna firmy umożliwia 
pełne przejście na tryb pracy zdalnej przez 
Państwa pracowników?

 � Czy firma dysponuje szkoleniami i niezbędnymi 
mechanizmami wsparcia umożliwiającymi pełne 
przejście na pracę zdalną? Jeśli odpowiedź brzmi 
„nie”, kto potrzebuje szkolenia oraz wsparcia i jak 
szybko można wdrożyć rozwiązania informatyczne?

 � W przypadku opóźnień lub ograniczeń w zakresie 
tworzenia niezbędnej infrastruktury informatycznej, 
w jaki sposób będą przekazywane informacje na ten 
temat oraz jak firma będzie zarządzała ryzykiem 
związanym z Kosztami, Zasobami, Potencjałem 
i Kompetencjami, Zgodnością z obowiązującymi 
zasadami, Zarządzaniem zmianą? 

 � Czy firma jest przygotowana do tego, aby 
zminimalizować potencjalne poczucie 
osamotnienia, które może pojawić się wśród 
pracowników, poprzez takie działania jak np.:

• Zachęcanie pracowników, aby codzienne 
zadbali o czas na rozmowy telefoniczne 
z przyjaciółmi, współpracownikami i klientami 

• Identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich 
problemów, które przeszkadzają pracownikom 
w efektywnej pracy oraz pomoc osobom 
sfrustrowanym.

• Tworzenie „narzędzi do rozwiązywania 
problemów”, które pozwolą dotrzeć do 
współpracowników, a tam, gdzie to potrzebne 
– zgłaszać problemy do rozwiązania na wyższe 
szczeble w organizacji.

• Podkreślanie, że nie są oni sami – to jest 
największe wyzwanie pracy zdalnej w historii 
świata, więc na tej drodze muszą pojawić się 
pewne przeszkody.
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Employee Experience

Czy wydłużający się okres pracy zdalnej może mieć 
znaczący wpływ na sumę doświadczeń pracownika, 

które gromadzi on w czasie pracy w firmie?

Zadania, jakie 
pracownicy 
wykonują

W obszarze 
cyfrowym 

i wykorzystywanych 
narzędzi

Bezproblemowo i płynnie 
działające interfejsy oraz 

odpowiednie narzędzia do 
danego zadania

W obszarze 
społeczno-

kulturowym
Kontakty 

z ludźmi i funkcjonowanie 
w społecznościach

W obszarze 
środowiska 

pracy
Poza fizycznymi 

murami

Ocena wpływu dłuższego okresu pracy zdalnej nie jest możliwa 
bez szczegółowej analizy pracy, którą dana osoba wykonuje, 
narzędzi, które ma do dyspozycji, otoczenia, w którym się 
znajduje oraz sposobu w jaki pozostaje w kontakcie, a także 
stopnia w jakim utrzymuje związek ze swoim miejscem pracy.
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Zarządzanie 
komunikacją 

• Mapowanie potrzeb 
grup pracowników 
i opracowanie 
strategii 
komunikacji

• Analiza 
efektywności 
kanałów 
komunikacji

• Zarządzanie 
przeciążeniem 
informacją 

Strategiczne zarzadzanie 
zasobami

• Przegląd modelu operacyjnego pod 
kątem trwałych zmian

• Zwinność organizacji, skuteczność 
decyzji

• Przegląd planów sukcesji

• Scenariusze i modele strategicznego 
planowania zasobów (pozyskanie / 
przekwalifikowanie / outsourcing / 
automatyzacja i robotyzacja / redukcja)

Nowy model zarządzania  
wynikami pracy

• Założenia planu wydajności 
i wynagrodzeń

• Restrukturyzacja programów 
wydajnościowych

• Restrukturyzacja systemów 
wynagrodzeń i benefitów

Employee Expierience
• Optymalizacja procesów (rekrutacja, 

onboarding, ocena i rozwój, 
świadczenia, etc.) w realiach pracy 
zdalnej

• Analiza i strategia zarządzania 
zaangażowaniem pracowników

Wymagane działania firm – jak KPMG może pomóc? 

Podstawowe

Taktyczne zarzadzanie zasobami

• Scenariusze planowania poziomu 
(wzrost/ spadek) i alokacji (profile 
kompetencyjne) zasobów

• Identyfikacja krytycznych ról

• Opracowanie procesu zarządzania 
niekontrolowaną nieobecnością 
personelu (choroba, kwarantanna)

• Zarządzanie procesem tymczasowej 
realokacji zasobów dla kluczowych 
procesów i zadań

Zarzadzanie środowiskiem pracy 

• Dostęp pracowników do miejsc pracy 
(np. brak transportu publicznego)

• Zapewnienie wymaganych  
kompetencji do pracy zdalnej

• Narzędzia do pracy zadanej 
i współpracy

• Zapewnienie elementów środowiska 
pracy wymaganych do realizacji prac 
przez strony trzecie (kontrahentów/  
podwykonawców)

Zarzadzanie retencją 
• Ocena ryzyka talentów

• Przegląd świadczeń pracowniczych, 
w szczególności urlopy i opieka 
zdrowotna

• Ocena wpływu na wynagrodzenia 
oparte na wynikach i celach  
(np. sprzedażowych)

• Coaching zarządzania zmianą / 
przywództwa

Taktyczne Strategiczne
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość 
zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje 
w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.
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