
Globalne badanie: 
Wybór pracowników i 
jego wpływ na 
przyszłość pracy



Aby konkurować na dzisiejszym rynku, firmy na całym 
świecie starają się znaleźć nowe i bardziej efektywne 
sposoby na zatrzymanie i przyciągnięcie talentów, 
zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych 
firmowych i danych klientów w zmieniającym się 
środowisku pracy mobilnej.

Gdy ludzie, urządzenia i sieć nie są centralnie zlokalizowane i zarządzane, 

znaczenie sprzętu, oprogramowania i stacku technologicznego staje się jeszcze 

bardziej kluczowe dla ogólnego sukcesu. Ale to nie koniec.

Obecnie doświadczenie technologiczne pracownika JEST jego doświadczeniem 

zawodowym. Wybór nie dotyczy tylko tego, kiedy i gdzie pracownicy pracują, ale 

również tego, na jakiej technologii pracują. 

Aby ocenić znaczenie programów wyboru pracowników i jego wpływ na przyszłość 

pracy w przedsiębiorstwie, Jamf zlecił firmie Vanson Bourne, zajmująca się badaniem 

rynku, aby latem 2021 r. przeprowadzić globalne badanie wśród 2 000 pracowników 

przedsiębiorstw i 500 decydentów w dziedzinie technologii informacyjnych (ITDM) z 

sektora prywatnego i publicznego.

http://www.vansonbourne.com


Streszczenie.:
Wybór technologii jest istotny dla pracowników przy wyborze miejsca 

pracy, dla pracodawcy w osiągnięciu sukcesu zatrudnienia i 

utrzymywania największych talentów oraz dla przedsiębiorstw w celu 

oceny ich przewagi konkurencyjnej w swojej branży.

W rzeczywistości prawie 9 na 10 badanych respondentów 

stwierdziło, że wybór urządzenia do pracy jest dla nich ważny (87%) i 

byliby nawet skłonni poświęcić część swojego wynagrodzenia (89%), 

aby mieć możliwość wyboru technologii. Wbrew wielu korzyściom 

dla pracodawcy i pracownika, adopcja takich programów wyboru dla 

pracowników pozostaje powolna. 

Niniejszy raport pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób wybór 

pracowników może pomóc w rekrutacji i utrzymaniu pracowników 

oraz jak organizacje mogą przygotować się na przyszłość pracy. 



Demografia:
Dane demograficzne i metodologia badania zostały dobrane w 

taki sposób, aby odzwierciedlały doświadczenia pracowników i 

IT na całym świecie oraz reprezentowały różnego rodzaju 

przedsiębiorstwa. 

Spośród 2000 respondentów połowa była użytkownikami 

Apple, a druga połowa używała w pracy technologii innych niż 

Apple. Respondenci pochodzili z różnych sektorów 

biznesowych, działów, wielkości organizacji i poziomów 

zaawansowania.

Oprócz głównego badania, 500 informatyków odpowiedziało na 

ankietę badającą, jak IT postrzega zarządzanie technologią 

pracy - na początku pandemii COVID-19, teraz i w najbliższej 

przyszłości.
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Wybór pracowników

Firmy stosujące programy wyboru technologii dają 

pracownikom możliwość wyboru sprzętu 

komputerowego i/lub urządzeń mobilnych do pracy, 

zamiast narzucać wszystkim użytkownikom jeden typ 

marki lub urządzenia albo określać poziom komfortu 

technologicznego i potrzeby użytkowników 

końcowych. Badanie wykazało, że wpływ wyboru 
dokonywanego przez pracowników na bazę 
pracowniczą organizacji jest znaczący, z 
pozytywnym wpływem na samopoczucie, 
rekrutację i utrzymanie pracowników. 

91% respondentów zgłasza korzyści z 
programu wyboru pracowników, a głównymi 
powodami są: wydajność, pozytywność i 
poczucie większej wartości. 91%



70% respondentów twierdzi, że chętniej 
dołączyłoby do firmy, gdyby dano im możliwość 
wyboru technologii, a 75% twierdzi, że chętniej 
pozostałoby w firmie, gdyby mogli wybierać 
własne urządzenia. 

70%
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przyłączenia 

się

75%
większe 

prawdopodobień-
stwo pozostania 

w firmie
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Wybór pracowników jest tak ważny, że około 
dziewięciu na dziesięciu (89%) respondentów 
byłoby skłonnych poświęcić swoje 
wynagrodzenie, aby otrzymać nowe, wybrane 
przez siebie urządzenie do pracy.



Wniosek: wybór pracowników ma 
znaczenie
Pomimo znaczenia, jakie dla pracowników ma możliwość 

wyboru, oferowanie takiego modelu nie jest pozbawione 

wyzwań. Tylko połowa (54%) respondentów twierdzi, że 

ich organizacja posiada program wyboru technologii i/lub 

strategię przynoszenia własnych urządzeń (BYOD).

Główne wyzwania zgłaszane przez ITDM w zakresie 

oferowania pracownikom możliwości wyboru obejmują: 

• Trudności w efektywnym zarządzaniu różnymi

laptopami

• Obsługa różnych systemów operacyjnych

• Czas i koszty związane z indywidualizacją pracy

w różnych technologiach

Pamiętając o tych wyzwaniach, organizacje mogą 

lepiej przygotować się dziś na przyszłość pracy.



Przyszłość pracy

Patrząc w przyszłość do 2022 roku i 
dalej, prawie dwie trzecie (62%) 
pracowników twierdzi, że będzie 
pracować zarówno w domu, jak i w 
biurze, a prawie połowa (47%) 
przewiduje, że będzie tak nadal do 
2025 roku.

W czasie pandemii organizacje z użytkownikami środowiska Apple, 

znacznie częściej przyjmowały hybrydowy model pracy (82%), co 

wskazywało na elastyczność ich urządzeń - pracownicy mogli je zabrać 

ze sobą wszędzie tam, gdzie zdecydowali się pracować, w porównaniu z 

organizacjami, w których nie było użytkowników Apple (68%). 

Jednak istnieje również szereg czynników, które IT musiało wziąć pod 

uwagę, takich jak zagrożenia bezpieczeństwa. Organizacje w czasie 

pandemii miały, i nadal mają wiele do rozważenia przy wspieraniu 

mobilnych pracowników. 

Pandemia wpłynęła nie tylko na to, jak pracownicy korzystają ze swoich 

urządzeń, ale także na potrzeby IT. Nieco ponad połowa (55%) ITDM 

zgłosiła mniej problemów z zarządzaniem urządzeniami Apple w 

porównaniu z urządzeniami nie-Apple. Badanie wykazało również, że 

ponad połowa (58%) ITDM twierdzi, że urządzenia Apple są łatwiejsze do 

zabezpieczenia, w porównaniu do 42% ITDM preferujących urządzenia 

inne niż Apple. 
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Apple w Organizacjach

Użytkownicy produktów Apple z różnych powodów są do nich 

przywiązani, natomiast użytkownicy produktów innych niż Apple 

są mniej lojalni. W wyniku takich pozytywnych skojarzeń 

użytkownicy Apple cenią sobie programy wyboru pracowników, 

z których wiele poprawia retencję i rekrutację.

If given the choice, both Apple and non-Apple users show interest 

in choosing Apple devices.

Users that have previously used a non-Apple device, enjoyed 

switching to Apple. Of the surveyed Apple users, 65% have used 

a non-Apple device in a work capacity. When comparing their 

experience of their Apple device to any non-Apple devices they have 

used at work, there is a clear trend of improvement when using Apple 

products. For example, these respondents report an improvement in 

creativity, productivity and ability to work anywhere. 

Using Apple products also has an impact on respondents’ own 

feelings and perceptions of themselves and their wellbeing. Only 

1% of Apple users did not report any positive feelings associated 

with their work device, mostly users reported feeling professional 

(51%), efficient (45%) and confident (44%). 

If given the choice between Apple and non-Apple work devices in 

the workplace, more respondents would choose Apple. 

When asking Apple users what type of device they want to use at 

work, 98% of Apple users would choose an Apple device.

Of the total respondents, 56% would choose to use an Apple 

desktop vs. 38% who would choose to use a non-Apple desktop. 

Similarly for laptops, 62% would choose an Apple offering, 

compared to 35% who would choose non-Apple.
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Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorstwem korzystającym z 

rozwiązania Apple do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), które chce 

zwiększyć możliwości łączenia użytkowników ze sprzętem i 

oprogramowaniem firmowym oraz podnieść poziom bezpieczeństwa, czy też 

dopiero zaczynasz, jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc.

Skalowalne i zautomatyzowane rozwiązanie dedykowane dla sprzętu i 
oprogramowania Apple jest tym, czego potrzebuje Twoja organizacja.

Apple Enterprise Management to wdrażanie bezdotykowe, dostęp i 

zarządzanie oparte na tożsamości, zarządzanie inwentażem i raportowanie, 

zgodność i raportowanie w zakresie bezpieczeństwa, zautomatyzowane 

zarządzanie urządzeniami, zarządzanie cyklem życia aplikacji - wszystko to 

razem wspiera wybór, produktywność, efektywność i doświadczenie 

pracowników.

Oferta Apple może pomóc 
organizacjom korporacyjnym 
przygotować się na przyszłość 
pracy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o planach Apple 

Enterprise Management, a nawet wypróbować Jamf w ramach 

bezpłatnej próby.  

Kontakt

https://www.jamf.com/pricing/business-plan/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=apple-enterprise-mgmt&utm_content=2021-09-03_shared_
https://apple.promise.pl/kontakt/



