
Sytuacja pandemii uwypukliła znaczenie 
silnej i odpornej kultury organizacyjnej,  
w której wspieranie różnorodności  
i inkluzywności jest ważnym a nawet 
niezbędnym elementem. Obecna sytuacja 
tylko podkreśla jak istotne znaczenie ma 
wdrażanie zrównoważonych i integrujących 
zasad i polityk w zakresie np. dbania  
o zdrowie psychiczne w miejscu pracy  
czy integracji zróżnicowanych zespołów.

Z naszych analiz wynika, że lepiej obecnie radzą sobie 
firmy, których liderzy już wcześniej stosowali praktyki 
nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji, 
adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, 
wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele 
pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną, w której 
promowana jest troska o siebie nawzajem. 

 
Rafał Rudzki,  
Partner Associate w zespole Sustainability 
Consulting Central Europe w Deloitte.

Pracownik w centrum uwagi
Wparcie w dobie COVID -19

“



Sytuacja, z którą wszyscy się 
teraz mierzymy, pokazuje, 
że biznes musi reagować 
odpowiedzialnie, zwłaszcza, że 
można się spodziewać nasilenia 
niekorzystnych tendencji 
dotyczących różnych grup 
narażonych na wykluczenie  
z rynku pracy- kobiet czy osób 
z niepełnosprawnościami.  
Wierzymy, że jest nadal 
jest możliwe, a nawet 
konieczne wykorzystywanie 
zarówno doświadczeń, jak 
i obecnego potencjału firm 
zaangażowanych w budowanie 
włączających organizacji  do 
przeciwdziałania negatywnym 
skutkom kryzysu, takim jak 
redukcja zatrudnienia czy 
brak możliwości zachowania 
odpowiedniej równowagi 
między życiem zawodowym 
i osobistym.

 
Marzena Strzelczak, 
Prezeska, dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Teraz bardziej niż kiedykolwiek 
szczególnego znaczenia nabiera 
odpowiedzialność pracodawcy, 
zapewnienie stabilności i spokoju 
pracownika w niepewnych czasach. 
Wszystkie spółki, które weszły do składu 
II edycji Diversity & Inclusion Rating 
oferują szkolenia, webinary z zakresu 
zdrowia psychicznego. We wszystkich 
spółkach powstały także dedykowane 
portale informacyjne zagadnieniom 
związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 
lub cykliczne mailingi. Kadry zarządzające 
angażują się także w bezpośredni kontakt 
z pracownikami i oferują zatrudnionym 
profesjonalne wsparcie psychologiczne. 

Dobre praktyki w czasach 
pandemii COVID-19 
Praktyki wdrożone w spółkach 
zaklasyfikowanych do II edycji ratingu 
Diversity & Inclusion

Szkolenia dedykowane 
pracownikom i kadrze 
menedżerskiej m.in. o 
zarządzaniu emocjami własnymi, 
pracowników i klientów lub 
o tym jak zmieniły się relacje 
międzyludzkie w nowych realiach

Dedykowany portal 
informacyjny lub cykliczne 
mailingi wskazówki dot. 
zachowania zdrowia  
i bezpieczeństwa w związku  
z koronawirusem SARS-CoV-2

Zaangażowanie kadry 
zarządzającej w bezpośredni 
kontakt z pracownikami 
np. cotygodniowe spotkania 
otwarte dla wszystkich 
pracowników czy wideokonferencje 
z przedstawicielami kadry 
zarządzającej 

Wsparcie psychologiczne 
Dedykowane linie telefoniczne lub 
programy wsparcia online oferujące 
porady z zakresu radzenia sobie  
w nowej sytuacji, a także opieki nad 
dziećmi czy osobami starszymi

Ankieta badająca nastroje 
pracowników mierzące 
samopoczucie i satysfakcję 
pracowników w okresie pandemii  
i badające ich opinie i potrzeby

podmiotów 
przeprowadziło 
dodatkowe szkolenia  
i instruktaże dotyczące 
wzmożonych działań  
z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 
alternatywnych form 
pracy 

spółek wprowadziło 
dodatkowe działania 
wspierające pracowników 
w jednoczesnym 
godzeniu różnych ról

wynosił średni odsetek 
pracowników, którzy 
na koniec marca 
wykonywali swoją 
pracę w alternatywnej 
formule np. w sposób 
zdalny

100%

80%

67%

“

Opracowanie: Marta Orzęcka, Deloitte



PRZYKŁADY PRAKTYK

ING Bank Śląski

#doyourthingATHOME 
Miejsce inspiracji, edukacji i zabawy, 
chwilowego oderwania się od pracy  
i zalewających pracowników wiadomości 
dotyczących pandemii. Celem tej inicjatywy 
i społeczności jest stworzenie miejsca 
swobodnej rozmowy, wymiany pomysłów  
i inspiracji. Dostarczenie pracownikom  
w przystępny sposób cennych informacji 
dotyczących organizacji pracy, rozwoju, 
work-life balance, a także przedstawienie 
dostępnych dla nich rozwiązań 
wellbeingowych.

Ale akcje Animacje
Praca z dzieckiem to nie zabawa. Dlatego 
w banku stworzono interaktywne zajęcia 
dla dzieci pracowników, aby w tym 
trudnym czasie odciążyć ich nieco od 
dodatkowych obowiązków. Program „Ale 
akcje – Animacje!” składa się z szeregu 
kreatywnych zabaw i warsztatów online, 
prowadzonych przez doświadczonych 
animatorów oraz nauczycieli. 

BNP Paribas

Elastyczne dopasowanie pracy
W szczycie obostrzeń związanych z 
pandemią 16 oddziałów banku zostało 
czasowo zamkniętych z uwagi na 
konieczność sprawowania osobistej opieki 
nad dziećmi przez pracowników. W małych 
oddziałach skrócono godziny pracy, aby 
minimalizować ekspozycję na zakażenie, 
ułatwić godzenie obowiązków zawodowych 
i rodzinnych, w większych natomiast, 
wprowadzony został system rotacyjny 
podzielonych zespołów zmieniających 
się w dwutygodniowych cyklach pracy 
stacjonarnej i zdalnej. 

Dzielenie się wiedzą
Bakcyl - Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży jest inicjatywą 
sektorową,  koordynowaną przez 
Fundację Warszawski Instytut Bankowości. 
Wolontariusze BNP Paribas od wielu 
lat prowadzą lekcje edukacji finansowej 
i przedsiębiorczości w szkołach 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
W czasie lockdownu swoją wiedzą podzielili 
się online z dziećmi koleżanek i kolegów 
z pracy. Zajęcia, dedykowane różnym 
grupom wiekowym, dotyczyły tematów 
związanych z zarządzaniem własnym 
budżetem, zasadami oszczędzania, 
inwestowania i rynkami finansowymi.

NatWest

Zabezpieczenie pracowników banku  
w dobie COVID-19 - obietnica 100% 
płacy do końca września
Już w marcu 2020 firma podjęła decyzję  
i zakomunikowała, że zobowiązuje się nie 
rozwiązywać stosunku pracy oraz wypłacać 
wynagrodzenia w 100% przez najbliższe 
6 miesięcy. Dodatkowo, każdy pracownik 
czy pracownica może liczyć na pełnopłatny 
urlop w sytuacjach, kiedy sam/sama będzie 
mieć problemy ze zdrowiem lub kiedy nie 
jest w stanie pracować zdalnie ze względu 
na rolę opiekuńczą wobec swoich bliskich.

Employee Assistance Program 
To bezpłatny i w pełni anonimowy program 
pomocy dostępny dla pracowników i 
pracownic NatWest, jak również ich bliskich 
i rodzin przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 
Program zapewnia ekspercką pomoc 
w zakresie zdrowia fizycznego i 
psychicznego, wsparcie prawne, doradztwo 
finansowe i jest dostępny w każdej chwili 
przez telefon, apkę lub online.  



Bank BPH

Dni Inspiracji
Uczestnicy mieli możliwość wymiany 
doświadczeń, pomysłów i rozwiązań 
z zakresu pracy zdalnej z różnych 
perspektyw w ciekawej formie - Życie w 
hołmofisie - relacje tych, którzy przetrwali, 
Czego wciąż mi brak - przecież wszystko 
mam - ja i pandemia dramat w 4 aktach; 
Nie chcę, ale muszę - czyli jak zmieniły się 
relacje międzyludzkie w nowych realiach; 
Skazani na lockdown - moi bliscy, czyli 
tęsknię, toleruję, nie wytrzymuję.

Paczka Pełna Wsparcia
Aby pomóc przetrwać czas epidemii 
i zadbać o dobre samopoczucie 
pracowników, każdy z nich otrzymał 
Paczkę Pełną Wsparcia. Kartka z 
wirtualnymi pozdrowieniami i specjalnie 
skomponowany zestaw ratunkowy (żel 
antybakteryjny, maseczka, migdały na 
pracę mózgu, czekolada na dobry humor, 
syrop do herbaty na odporność, herbata 
na uspokojenie) wywołał uśmiech na 
niejednej twarzy. 

Citi w Polsce

Together we have already done a lot
Inicjatywa wsparcia finansowego w 
odpowiedzi na COVID-19, której celem 
była pomoc pracownikom, którzy mogli 
potencjalnie najbardziej odczuć skutki 
pandemii i związanego z nią kryzysu. 
Świadczenie otrzymało ponad 1300 osób, 
czyli ok. 40% wszystkich pracowników, 
 o zarobkach poniżej 6500 PLN.

Beyond Borders 
Beyond Borders to aktywna w czasie 
pandemii grupa, której działalność 
koncentruje się na inicjatywach 
tworzących w banku międzynarodowe 
i międzykulturowe środowisko, 
podkreślająca korzyści z pracy w globalnej 
organizacji otwartej na różnorodność, jaką 
jest Citi. Powstała w oparciu o feedback od 
pracowników przekazany w ramach ankiety 
Voice of Employees, grup fokusowych 
organizowanych z pracownikami oraz 
rozmów z pracownikami. 

Pfizer

Employee Asistance Plan
W ramach lokalnych projektów 
pomocowych Pfizer udostępnił 
pracownikom nowy globalny plan 
pomocy Employee Assisstance Plan 
(EAP) o nazwie “ Healthy Pfizer Living”. 
Program został zaprojektowany tak, aby 
być powszechnie wykorzystywanym 
zasobem w codziennym życiu, mającym 
na celu pomóc pracownikom firmy i ich 
rodzinom zachować zdrowie w czasie 
pandemii. Poza dedykowaną bezpłatną 
infolinią wsparcia psychologicznego, 
działającą 24h/dobę, pracownicy mogą 
znaleźć na platformie szereg webinarów, 
materiałów eksperckich i przydatnych 
porad dotyczących codziennego 
funkcjonowania w kryzysie związanym 
z konronawirusem.
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