
2  solidny 3  strategiczny

Leesman od 10 lat jest globalnym 

liderem badania doświadczeń 

pracowników w ich miejscu pracy.

W tej wyjątkowej sytuacji ich zespół 

specjalistów stworzył nowe narzędzie 

do badania pracy zdalnej, oparte na 

wieloletnim doświadczeniu 

w tworzeniu analiz i benchmarków 

dla rynku biurowego. 

W ciągu najbliższych 4-6 tygodniu 

przeanalizujemy home working

w Polsce i na świecie. 

Rezultatem będzie zarówno benchmark 

dotyczący sytuacji w Polsce i na świecie 

jak i wspólna wymiana wiedzy 

uczestników na temat najlepszych 

praktyk i pomysłów.

Dołącz do globalnego badania!

Łączymy 

siły!

Nie znamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

Plany i prognozy wszystkich firm stoją pod znakiem zapytania. 

Organizacje przechodzą największy test pracy zdalnej w historii. 

Wyniki tego testu będą kluczowym elementem strategii, która 

pozwoli pracodawcom zrozumieć uwarunkowania rynku 

w trakcie oraz po zakończeniu pandemii COVID-19.

▪ Jak odpowiedzialnie zaplanować powrót do biura?

▪ Jak nowe wytyczne odnośnie dystansowania 

przeniosą się na normy prawne w biurach?

▪ W jakim stopniu restrukturyzacja kosztów wpłynie 

na zdrowie i efektywność pracowników w organizacji?

▪ Czy test pracy zdalnej zapowiada otwarcie 

globalnego rynku pracownika?

▪ Jakie długofalowe wnioski możemy wyciągnąć 

z obecnej sytuacji?

Świat w obliczu wyzwań

Badanie Leesman

badanie ankietowe Leesman (cena zależna od liczby budynków)

obsługa w języku polskim, kontakt, przedstawienie korzyści

Strategiczne wsparcie doradcze

rozszerzenie ankiety Leesman o specyficzne pytania dla danej organizacji

analiza raw data i wyciąganie pogłębionych wniosków z tych danych

opracowanie wniosków zbiorczych i rekomendacji krótkoterminowych dla danego Klienta

poszerzenie procesu badawczego o badania jakościowe (wywiady)

zdefiniowanie problemów i potencjałów dotyczących zmian w organizacji powierzchni biurowej

analiza efektywności obecnej przestrzeni biurowej

opracowanie wniosków we współpracy z uznanymi psychologami biznesu i coachami

stworzenie rekomendacji dotyczących działań średnio- oraz długoterminowych

plan change managementowy dla organizacji, bądź zespołów zmieniających tryb współpracy

5 750 –

6 000 €

11 500 –

15 500 €
cena ustalana 

indywidualnie

Proces badawczy 

Cena będzie określana indywidualnie zależnie od wybranych zakresów i wariantów. 

Cena końcowa to suma ceny badania Leesman i zakresu wsparcia ze strony workplace -

w tabeli przedstawiono cenę za ankietę dla max. 5 budynków jako przykład. Powyższa 

oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 

Kodeksu Cywilnego. 

wysłanie ankiety 

pracownikom,

wypełnienie ankiety 

trwa 4 minuty

gromadzenie 

danych do raportu, 

analiza raw data

przez ekspertów

prezentacja 

wyników ankiety 

podstawowe 

rekomendacje

badania jakościowe, 

pogłębiona analiza 

organizacji i zespołów

zaangażowanie 

ekspertów 

i wykonawców 

na miarę potrzeb

spersonalizowana 

strategia działań 

dla organizacji

opracowanie 

szczegółowego planu 

wdrożenia rekomendacji

change management

Ramy 

czasowe
od rozpoczęcia 

współpracy

2 tyg.

3 tyg.

4 – 8 tyg.

Ankieta Leesman - do wyceny danego planu działania należy dodać kwotę odpowiednią dla liczby budynków

Liczba budynków 1 – 5 6 – 10 11 – 20  21 – 50 50 – 100 100 +

Wysokość dopłaty 0 € 2 650 € 7 550 € 13 350 € 22 350 € 33 950 €

Plany działań 
wspólna oferta cenowa 

skuteczny

Leesman dostarcza 

rzetelne i wiarygodne 

dane. Nie świadczy usług 

doradczych, skupiając się 

na faktach i porównaniach.

Ekspercki wybór pytań 

i czytelna prezentacja 

wyników, skutecznie 

wspierają firmy 

w podejmowaniu decyzji.

Ponad 700 000 zebranych 

odpowiedzi pracowników 

umożliwia benchmark 

z podziałem na branże 

regiony oraz kraje.

Platforma badawcza 

pozwala na szybkie 

sprawdzenie wpływu 

pracy zdalnej niezależnie 

od rozmiaru organizacji.

Workplace od 8 lat analizuje 

i projektuje przestrzeń pracy 

w Polsce i zagranicą.

Aktywnie współpracując z Leesman, 

oferujemy strategiczne oraz 

badawcze wsparcie w przekładaniu 

wyników ankiety na konkretne 

działania. Pomagamy firmom 

w planowaniu krótko- oraz 

długoterminowej strategii działań.

niezależny wydajny porównywalny

✓ szybka reakcja na 

najpilniejsze potrzeby

✓ skuteczna prezentacja 

zebranych danych

rezultat

▪ raport Leesman - podsumowanie

zebranych danych ilościowych

▪ otrzymanie benchmarku 

globalnego i na rynek polski

wprowadzenie 

danych organizacji,

możliwość dodania 

pytań otwartych

1

przygotowanie 

ankiety

przeprowadzenie

badania

zbieranie 

danych

prezentacja 

wniosków

pogłębione

badania

wybór

partnerów

rekomendacja

strategii

plan 

wdrożenia

eksperci

klienci

zespół

W trosce o biznes i pracowników 

wspólnie przeprowadzamy największe 

badanie pracy zdalnej na świecie 

Opracowanie planu 

powrotu pracowników do 

biura (zmiany w organizacji 

powierzchni i poprawa 

bezpieczeństwa)

Wsparcie zmiany kultury 

organizacyjnej wobec 

rosnącej roli cech takich 

jak elastyczność, 

adaptacyjność, zwinność.

Ocena roli pracy zdalnej 

z strukturze zatrudnienia. 

Plan optymalizacji 

powierzchni biurowej 

na podstawie danych.

Pogłębienie procesu 

badawczego - wywiady 

jakościowe, analiza 

danych i współpraca 

z psychologami biznesu.

nowe modele

elastycznej pracy

odpowiedzialny

powrót

pogłębiona analiza plan optymalizacji

powierzchni

Społeczność

Skontaktuj się z nami!

leesman@workplace.pl

✓ wypracowanie rekomendacji 

krótkoterminowych

✓ wsparcie w zaplanowaniu 

wdrożenia zmian

✓ dokładniejsze zrozumienie 

sytuacji – wnioski na podstawie 

danych

✓ szybka reakcja na najpilniejsze 

potrzeby

✓ skuteczna prezentacja 

zebranych danych

rezultat

▪ analiza i interpretacja zebranych 

danych wraz z opartymi o nią 

rekomendacjami działań 

▪ raport Leesman - podsumowanie

zebranych danych ilościowych

▪ otrzymanie benchmarku 

globalnego i na rynek polski

✓ poszerzenie procesu o badania 

jakościowe pozwalające na 

dokładniejszą diagnozę sytuacji 

w organizacji oraz jej potrzeb

✓ określenie efektywności 

wykorzystania przestrzeni pod 

kątem potencjalnej optymalizacji

✓ wypracowanie rekomendacji 

średnio- i długoterminowych

✓ plan change managementowy

wraz ze wsparciem 

konsultacyjnym w procesie

✓ szybka reakcja na 

najpilniejsze potrzeby

✓ skuteczna prezentacja 

zebranych danych

rezultat

▪ spersonalizowana 

strategia działań 

▪ analiza i interpretacja zebranych 

danych wraz z opartymi o nią 

rekomendacjami działań 

▪ raport Leesman - podsumowanie

zebranych danych ilościowych

▪ otrzymanie benchmarku 

globalnego i na rynek polski

1  szybki

2 3

Korzyści i rezultaty
proponowane warianty

Planowane

opracowania 

eksperckie

Raport spersonalizowany

wewnętrzny dla danej 

organizacji

Szczegółowe wyniki badania

w firmie. Specyfika doświadczeń 

danych departamentów i 

zespołów.

Benchmark dla organizacji 

na rynku Polskim

Udostępniony wyłącznie 

uczestnikom badania.

Raport Globalny Leesman

Remote Working Experience

Przekrojowe raporty Leesman

udostępniane są publicznie. 

Raport badawczy 

podsumowujący wyniki 

największego badania pracy 

zdalnej na świecie będzie 

zawierał zanonimizowane dane 

odnośnie organizacji oraz 

porównanie sytuacji 

w poszczególnych krajach.

Wasze zaangażowanie 

pozwoli nam wspólnie 

dostrzec pojawiające 

się wyzwania i możliwości.

Dołącz do grupy dzielącej się 

wiedzą i strategiami działań

Wspólnie budujemy sieć 

ekspertów, która będzie łączyć 

niezależne badania domowej 

przestrzeni pracy opracowane 

przez Leesman, analizy 

psychologów biznesu oraz 

nasze doświadczenie 

strategiczne i projektowe. 


