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Wprowadzenie

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Publikacja 
pilotażowego raportu “Satysfakcja z pracy” to początek 
cyklicznych zestawień i statystyk, które pozwolą udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. 

Na pewno każdy z nas spotkał się już z określeniem rynek 
pracownika. Zjawisko to jest od lat podstawą wielu badań, które 
mają jeden wspólny mianownik – wszyscy, niezależnie od rodzaju 
wykonywanej pracy, chcemy pracować lepiej, efektywniej i 
czerpać z tej pracy satysfakcję.

Raport, który za chwilę przeczytacie, został podzielony na pięć 
obszarów. Każdy z nich obrazuje jedną dziedzinę  z “życia” firmy i 
to, jaki stosunek do tych dziedzin mają respondenci.

W raporcie znajdziecie również pogłębione analizy, wykonane na 
podstawie  przypisania respondentów do konkretnych 
segmentów (grup). Dzięki temu będziemy mogli zaobserwować, 
jak różniły się odpowiedzi uczestników, ze względu m.in. na staż 
pracy, płeć, zajmowane stanowisko czy miejsce zamieszkania.

W tym miejscu należy podkreślić, że badanie było anonimowe i 
nieobowiązkowe, co stanowi gwarancję szczerości opinii 
respondentów.

Tyle słowem wstępu, a teraz - zapraszamy do lektury. W 
przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań zachęcamy do 
kontaktu:

raport@emplometer.com

https://www.emplometer.com/pl?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=raport2020
mailto:raport@emplometer.com
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Obszary badawcze

Pytania, które zadano badanym zostały pogrupowane w pięć 
bloków tematycznych:

Organizacja
W tym obszarze respondenci są pytani o znajomość misji i wizji 
firmy, w której pracują. Pytamy także o ich zdanie na temat 
sposobu zarządzania firmą i organizacji pracy a także o to, czy 
respondenci przejawiają chęć pomagania klientom.

Relacje
Respondenci odpowiadają tu na pytania związane z oceną 
współpracy z przełożonymi i innymi współpracownikami. 
Dowiadujemy się jak oceniają morale i jakość komunikacji między 
zespołami.

Rozwój
W tym obszarze uczestnicy badania są pytani o to, czy obowiązki 
służbowe stanowią dla nich wyzwanie, jak oceniają atmosferę w 
pracy i jak postrzegają opiekę socjalną oferowaną przez firmę.

Ocena
Respondenci odpowiadają na pytanie: jak oceniasz swoje 
wynagrodzenie oraz czy czujesz, że Twoje pomysły są brane pod 
uwagę przez przełożonych. Pytani są też o to czy ich zdaniem są 
przez swoich przełożonych darzeni zaufaniem.

Zaangażowanie
W tej sekcji zapytaliśmy respondentów o to jak warunki pracy 
wpływają na efektywność ich działań  i czy odczuwają, że są 
ważnymi pracownikami firmy.

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Główne wnioski

Employee Net promoter Score to wskaźnik, którego zadaniem jest 
pomiar skłonności do rekomendacji miejsca pracy. Wyniki nie są 
optymistyczne - ujemny eNPS świadczy o tym, że nie polecimy 
pracy w firmie naszym znajomym czy rodzinie. 

Czy oznacza to, że polscy pracownicy są nieszczęśliwi? 
Niekoniecznie. Na zdolność do rekomendacji składa się wiele 
czynników: wynagrodzenie, atmosfera w pracy, relacje z 
przełożonym itd. W dalszych częściach raportu pokażemy, które z 
nich oceniane były pozytywnie, a które negatywnie,a  co za tym 
idzie - które zdeterminowały tak niski wynik eNPS.

Badanie wykazało, że istnieją duże dysproporcje w zadowoleniu z 
wynagrodzenia.  Najbardziej zadowolone są osoby z najwyższego 
szczebla organizacji, tzw.  managementu, a najmniej pracownicy 
szeregowi i specjaliści.

Spore różnice widoczne są także w poczuciu bycia ważnym 
pracownikiem. W tych kwestiach też łatwo zauważyć 
dysproporcje pomiędzy pracownikami szeregowymi i 
specjalistami, a kierownictwem.

Okazuje się, że im dłużej pracujemy w danej firmie... tym gorzej 
współpracuje  nam się z przełożonymi. To prawdopodobnie 
sygnał, że w firmach respondentów  zauważalne są duże 
problemy z komunikacją.

Misja i wizja. Każdy kojarzy, a kto  zna? Okazuje się, że głównie 
członkowie zarządu. Średnią znajomością misji i wizji firmy 
odznaczają się dyrektorzy a najmniejszą - asystenci.

Ważnym aspektem pracy jest atmosfera. W podziale na płeć 
gorzej  oceniają ją kobiety a w podziale na stanowiska - 
dyrektorzy. Najlepiej firmową atmosferę oceniają członkowie 
zarządu.

Dla badanych najbardziej istotne jest zadowolenie klientów firmy, 
dla której pracują. Jednocześnie oceniają, że firma dokonuje 
zmian, które są niekorzystne do dobrego wypełniania swoich 
obowiązków.

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Metodologia

Badanie zostało stworzone w oparciu o grupę 
najpopularniejszych pytań  zadawanych w badaniach satysfakcji 
i zaangażowania z pracy.

Pilotażowe badanie zawierało łącznie 16 pytań zamkniętych, 
podzielonych na 5 obszarów badawczych. Dodatkowo w ankiecie 
pojawiło się 5 pytań metryczkowych. Wszystkie pytania zadane 
zostały przy pomocy 5-stopniowej skali Likerta. Na tej podstawie 
przyznano każdej odpowiedzi punkty i wyliczono średnią ocenę.

W badaniu użyto również pytania employee Net Promoter Score 
(eNPS) - uznanej na rynku metody badania lojalności klientów 
(NPS) i pracowników (eNPS). Do przeprowadzenia badań i analizy 
wyników wykorzystano platformę Webankieta. 

Ankietę wypełniło 1576 osób. 57% ankietowanych określiło swoje 
stanowisko jako Specjalista. Blisko 10% badanych to ścisły 
management (członkowie zarządu i dyrektorzy). 20% stanowią 
kierownicy.

Najwięcej ankietowanych, 59%, pracuje w dużych ośrodkach 
biznesowych (w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców).

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Uczestnicy badania

Jak wspominaliśmy w badaniu udział wzięło 1576 osób, z czego 
większość (63,1%) stanowili mężczyźni. Różnica nie jest jak widać 
dominująca - można przyjąć, że 4 na 10 badanych osób to 
kobiety.

Ponad połowa respondentów (58,9%) to pracownicy z dużych 
miast - powyżej 250 tysięcy mieszkańców. W badaniu wzięły 
jednak udział osoby z różnych środowisk - małych i dużych miast 
oraz wsi, z czego ta ostatnia grupa była reprezentowana najmniej 
licznie (prawie 9% badanych). 

Zaprezentowany poniżej rozdział procentowy wynika przede 
wszystkim z faktu, iż większość firm zatrudniających dużą liczbę 
pracowników zlokalizowana jest w największych miastach w 
Polsce. 

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Założeniem badania było poznanie ogólnego poziomu satysfakcji 
z pracy - nie tylko na terenie całej Polski oraz ze względu na płeć, 
ale i na różnych stanowiskach. 

Dlatego wśród respondentów pojawili się: specjaliści (najbardziej 
liczna grupa - 57,5% badanych), kierownicy, dyrektorzy, 
pracownicy szeregowi, asystenci oraz członkowie zarządu (grupa 
najmniej liczna). 

Nasze odczucia co do pracy w firmie, kontaktu z przełożonym czy 
wykonywanych obowiązków zmieniają się w czasie. Wszyscy 
doskonale pamiętamy, że inaczej czujemy się w pierwszych 
dniach w nowym miejscu, a zupełnie inaczej po kilku latach na 
tym samym stanowisku. Dlatego w ankiecie pojawiło się pytanie 
o staż pracy.

Co trzeci respondent (33,1%) pracował w firmie od 1 do 3 lat.  26,4% 
to najmłodsi pracownicy, którzy w organizacji spędzili mniej niż 
rok. Najmniej licznie reprezentowana była grupa pracowników z 
długim, ponad 10-letnim stażem (11,5%). 

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Wynik eNPS

eNPS

-14,86

eNPS to badanie pokrewne do NPS (Net Promoter Score), 
które kierowane jest do pracowników firmy. Jest to jedna 
z najbardziej uznanych metod badawczych która 
określa lojalność pracowników wobec swojego 
pracodawcy.

Wynik eNPS jest różnicą pomiędzy procentowym 
udziałem Promotorów i Krytyków w całym badaniu. W 
obliczaniu wyników osoby Neutralne są pomijane.

Z obliczonego w ten sposób wyniku pytania employee 
Net Promoter Score możemy wyciągnąć niezbyt 
optymistyczne wnioski. Ujemny wynik świadczy o tym, że 
większość respondentów zaliczona została do grona 
krytyków, a więc wykazuje niską skłonność do 
rekomendacji swojej firmy, jako pracodawcy.

Wypowiedzi zaliczanych do grona Krytyków (od 0 do 6) 
było prawie 15% więcej niż tych zakwalifikowanych jako 
Promotorzy. Wszystko to daje jasny sygnał do tego, że 
polscy pracodawcy powinni popracować nad 
podniesieniem poziomu lojalności. 

Promotorzy

26,63%
Neutralni

31,89%
Krytycy

41,49%

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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eNPS
kobiet

-19,55

eNPS
mężczyzn

-11,58
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Komentarz

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Najprostszy wniosek z 
badania mógłby brzmieć: TAK. Satysfakcja na poziomie 8 
punktów to stosunkowo dobry wynik, ale… właśnie. Tu pojawia się 
wielkie ale, bo o ile jesteśmy ze swojej pracy zadowoleni, o tyle… 
nie polecilibyśmy jej swoim znajomym.

Skąd taka rozbieżność? Dlaczego poziom satysfakcji tak odbiega 
od wskaźnika lojalności? Moim zdaniem, ma na to wpływ kilka 
czynników. Przede wszystkim, porównywanie się z innymi - a 
raczej z tym, jaki wizerunek swojej pracy i organizacji tworzą nasi 
znajomi na LinkedIn. Wpływ na takie oceny może mieć też fakt, że 
w ostatnim czasie firmy chętniej chwalą się tym, co mogą 
zaoferować pracownikom - szklane biurowce w centrum, 
benefity, nowoczesny design. W wynikach badania możemy 
zaobserwować, że wyposażenie biura i warunki nie są oceniane 
zbyt wysoko. Może to wynikać z faktu, że pracownicy za 
pośrednictwem LinkedIn zdobywają inny punkt odniesienia, przy 
którym „moje” biuro i moja firma nie wydaje się już taka 
imponująca.

Należy więc sobie stanowczo uświadomić, że satysfakcja to nie to 
samo lojalność. Wyraźnie wskazuje to na to, jak genialnym 
wskaźnikiem jest NPS. Nie zadając tego pytania i patrząc na sam 
poziom satysfakcji można wyciągnąć wnioski, że w polskich 
firmach wszystko jest w jak najlepszym porządku i pracodawcy 
nie muszą nic poprawiać. 

A czemu satysfakcja z pracy stoi na dobrym, lecz nie na 
najwyższym poziomie? Moim zdaniem duży wpływ ma na to 
„Fejsbukizacja” LinkedIna - gdy oglądamy kariery naszych 
znajomych w social mediach wydaje nam się, że każdemu z nich 
wiedzie się lepiej. Lepsze zarobki, świetne benefity, bardziej 
nowoczesne biuro. Czy taka jest prawda? Tego nie dowiemy się z 
badania. Jednak możemy być pewni, że bardziej niż kilka lat temu 
w obecnych czasach LinkedIn służy nie tylko do szukania pracy 
czy wymiany informacji - ma on realny wpływ na to, jak 
postrzegamy siebie - swoje kariery i firmy. I nie jestem pewien czy  
jest to wpływ pozytywny. 

Piotr Sadowski
CEO
Webankieta

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Obszar 1 – Organizacja

Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Zarządzający firmą dokonują zmian, które są dobre dla mnie

Ocena

6,5 / 10

Jak widać zmiany dokonywane w firmach, niekoniecznie 
idą w parze z dobrem pracowników - lub tym, co za 
takie dobro uważają.  Co jest przyczyną tak niskiej 
oceny? Prawdopodobnie to, że organizacje nie starają 
się wysłuchać swoich pracowników, a kluczowe decyzje 
podejmowane są bez jakichkolwiek konsultacji. 

Większość “narzucanych” przez firmę rozwiązań została 
stworzona przez pracowników wyższych szczebli, 
dlatego w wynikach badania to członkowie zarządu i 
dyrektorzy byli skłonni do wystawienia najwyższych 
ocen.  Oczywiście, część z decyzji musi być 
podejmowana odgórnie, przez osoby posiadające 
odpowiednie doświadczenie czy kompetencje. Niemniej 
jednak tak niski wynik wskazuje na to, że organizacje 
często mylą się co do tego, co tak naprawdę jest dobre 
dla ich pracowników. A przecież wystarczyłoby… 
zapytać.. 

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Znam misję, cel i wartości jakimi kieruje się firma

Ocena

8.02 / 10

To misja i cele firmy wyznaczają kierunki jej rozwoju. 
Wydaje się więc oczywiste, że powinien je znać każdy 
pracownik. Wyniki w tym aspekcie są dość 
optymistyczne - swoją znajomość wartości badani 
ocenili na ponad 8 w 10-punktowej skali.

Znajomość wartości, celów i misji firmy rośnie wraz ze 
stażem - z jednym wyjątkiem. Zaraz za najbardziej 
doświadczonymi pracownikami mogą się nią pochwalić 
Ci, którzy dopiero rozpoczęli zatrudnienie. Łatwo 
wytłumaczyć ten fakt chęcią lepszego wpasowania się 
w struktury firmy i zrobienia dobrego wrażenia na 
początku kariery. Jeśli chodzi o stanowisko, najlepiej 
misję znają Ci, którzy… zwykle ją tworzą, czyli członkowie 
zarządu. Co ciekawe dużą znajomość mają też 
pracownicy szeregowi, a znacznie mniejszą np. 
asystenci czy dyrektorzy.

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Jest dla mnie ważne zadowolenie klientów firmy

Ocena

9.02 / 10

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości - dla 
pracowników zadowolenie klientów firmy ma bardzo 
duże znaczenie. Taki rezultat to dobra wiadomość nie 
tylko dla klientów, ale i samej organizacji. Dbałość o 
klienta przekłada się na wysoki wskaźnik NPS. Z kolei tam, 
gdzie klienci chętnie rekomendują markę, czyli wskaźnik 
NPS jest wysoki wzrasta także eNPS, czyli lojalność 
pracowników. Jak widać oba wskaźniki wzajemnie na 
siebie wpływają, więc świadomość, że zadowolenie 
klienta firmy ma tak duże znaczenie dla pracowników 
nastraja optymistycznie.

Jak widać mimo, iż ogólnie zadowolenie klientów jest 
ważne dla pracowników bez względu na stanowisko, 
możemy zaobserwować, że największą przewagę mieli 
tu dyrektorzy. Najgorzej wypadli zaś pracownicy 
szeregowi. Wynika to zapewne z wagi tego, jak 
satysfakcja klientów bezpośrednio wpływa na sukces 
jednych i drugich. Niewielkie różnice widać też w 
podziale na płeć - mężczyźni zadeklarowali, że ma ono 
dla nich nieco mniejszą wagę. 

kobiety

9,30
mężczyźni

8,88

Narzędzie do monitorowania satysfakcji pracowników – emplometer.com

https://www.emplometer.com/pl?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=raport2020


Satysfakcja w pracy 2020 – Raport

Obszar 2 – Relacje

Pytanie:
Jak oceniasz współpracę z bezpośrednim przełożonym?

Ocena

7,84 / 10

Czyżby stereotyp złego, bezdusznego szefa nie miał 
potwierdzenia w rzeczywistości? Wygląda na to, że tak. 
Respondenci ocenili współpracę z przełożonym na 
prawie 8 w 10-cio punktowej skali. 

Różnice ocenie relacji widać w bardziej szczegółowych 
wynikach. Nie stanowi zaskoczenia, że współpraca z 
bezpośrednim przełożonym najlepiej oceniana jest 
przez członków zarządu. Drugie miejsce nie jest już 
jednak tak oczywiste, bo asystenci oceniają współpracę 
znacznie lepiej niż np. dyrektorzy. Może wynikać to z ich 
bezpośrednich relacji z szefem. 

Biorąc pod uwagę staż pracy różnice nie są aż tak duże, 
jednak wyraźnie widać tendencję spadkową - im 
dłuższy czas pracy tym niższa ocena jakości relacji. 
Wyjątkiem są osoby z najdłuższym stażem. Wynikać 
może to z ich stabilnej pozycji w firmie i  wieloletniej 
znajomości bezpośrednich przełożonych.
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Pytanie:
Jak oceniasz morale współpracowników?

Ocena

7,34 / 10

Morale definiowane są jako spójność i jedność w 
zespole, która budowana jest przez zaangażowanie 
każdego z jego członków. W idealnym scenariuszu w 
firmie morale stoją na wysokim poziomie, co przekłada 
się na zapał do pracy, wzajemne zaufanie, a w efekcie - 
wysokie wyniki.

W badaniu morale zostały ocenione na dość wysokim 
poziomie. Różnice można zaobserwować wśród 
pracowników o różnym stażu - najlepiej morale 
oceniają Ci, którzy najkrócej są w firmie 
(prawdopodobnie dlatego, że na początku wszyscy 
starają się pokazać z jak najlepszej strony). 

Istnieją różnice w ocenie morale, jeśli chodzi o miejsce 
pracy. Najlepiej wypadły województwa podlaskie i 
pomorskie. Co ciekawe, Mazowsze, gdzie pracuje 
większość respondentów, znalazło się dopiero na 
szóstym miejscu. 
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Pytanie:
Jak oceniasz współpracę zespołową w firmie?

Ocena

7,48 / 10

Czy jesteśmy zadowoleni ze współpracy w swoich 
zespołach? Wynik pozwala przyjąć, że raczej tak. 

Mieszkańcom województw łódzkiego, podlaskiego i 
świętokrzyskiego współpracuje się najlepiej. Najgorsze 
oceny dotyczą województwa lubelskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Jeśli chodzi o staż pracy 
współpraca oceniana jest na najwyższym poziomie 
przez… nowych pracowników. Co ciekawe spadek 
zadowolenia z relacji w zespole następuje niemal 
liniowo - im dłuższy czas pracy, tym niższa ocena. 
Wyjątkiem są pracownicy ze stażem od 1 do 3 lat, od 
których współpracę gorzej ocenili tylko Ci z 10-letnim 
doświadczeniem. 
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Obszar 3 – Rozwój

Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Moje obowiązki są dla mnie wyzwaniem

Ocena

7,72 / 10

Istnieją różne style pracy - dla jednych przybiera ona 
postać ciągłych wyzwań, natomiast inni wolą spokój i 
przewidywalność. 

Obserwując wyniki badania można dojść do wniosku, że 
im wyższe stanowisko tym więcej wyzwań - członkowie 
zarządu i kierownicy znajdują się tutaj na czele tabeli. Nic 
dziwnego - obowiązki na takich stanowiskach wiążą się 
z podejmowaniem decyzji  kluczowych dla całej firmy, 
często innowacyjnych i ryzykownych. 

Dla wszystkich, którzy pragną zawodowych wyzwań 
radzimy szukać pracy w Małopolsce. To tam oraz w 
województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim 
pracownicy ocenili swoje obowiązki, jako wyzwania w 
największym stopniu. 
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Pytanie:
Jak oceniasz atmosferę w pracy?

Ocena

7,98 / 10

W zależności od rodzaju osobowości i stylu pracy 
atmosfera ma dla pracowników różne znaczenie. 
Niewątpliwie jednak przyjazne środowisko to dla firmy 
duży atut - dobra atmosfera pojawia się często np. w 
ogłoszeniach rekrutacyjnych, jako zachęta do 
dołączenia do zespołu.

Ogólne wyniki badania pozwalają twierdzić, że 
atmosfera w polskich firmach jest dobra. Co ciekawe, 
mężczyźni oceniają ją lepiej niż kobiety, tak samo jak 
członkowie zarządu lepiej, niż pracownicy szeregowi. Być 
może wiąże się to z faktem, że w Polsce na najwyższych 
stanowiskach zasiada nadal więcej mężczyzn niż kobiet. 

kobiety

7,88
mężczyźni

8,04
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Pytanie:
Jak oceniasz opiekę socjalną w firmie?

Ocena

6,86 / 10

Pakiet socjalny - w niektórych firmach w ogóle nie 
istnieje, a w innych od lat stanowi standard. 

Opieka socjalna to jeden z gorzej ocenionych aspektów 
w całym badaniu. Największe zastrzeżenia mają 
pracownicy z województw warmińsko-mazurskiego, 
lubuskiego i podkarpackiego. Wpływ na wyniki badania 
może mieć fakt, że województwo warmińsko-mazurskie 
to jedno z najbiedniejszych województw w Polsce. Firmy 
działające w tamtym rejonie mogą mieć więc inne niż 
opieka socjalna priorytety finansowe.. Najlepiej pakiety 
socjalne oceniono w województwie dolnośląskim. 
Reprezentowane w badaniu najliczniej Mazowsze 
znalazło się na czwartym miejscu. Tłumaczyć można to 
wielością firm w okolicach Warszawy - z reguły opiekę 
socjalną oferują duże korporacje, a oprócz nich działa 
tam mnóstwo małych i średnich firm. 
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Obszar 4 – Zaangażowanie

Pytanie:
Jak oceniasz wyposażenie stanowiska pracy?

Ocena

7,88 / 10

Okazuje się, że do pracy potrzebne jest więcej niż biurko i 
komputer. Jak pokazują wyniki badania - większość 
pracodawców dobrze zdaje sobie z tego sprawę.

Ogólnie, jakość wyposażenia w miejscu pracy, oceniona 
została na dobrym poziomie. Mężczyźni ocenili je lepiej 
niż kobiety, a województwem, które najbardziej dba o 
pracowników pod tym względzie okazało się 
podkarpackie. O poprawę warunków pracy powinny 
postarać się przede wszystkim firmy z województw 
podlaskiego i wielkopolskiego. 

kobiety

7,62
mężczyźni

8,02
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Warunki pracy pozwalają mi na efektywną realizację moich 
obowiązków

Ocena

8,14 / 10

Praca w dobrych warunkach zwiększa jej efektywność - 
nie ma co do tego wątpliwości. Respondenci ocenili te 
warunki na dobrym poziomie - takim, który zapewnia im 
efektywną realizację obowiązków.

Co ciekawe, najlepszą ocenę warunków pracy 
zadeklarowali pracownicy z województwa podlaskiego, 
które w pytaniu dotyczącym wyposażenia stanowiska 
pracy, znalazło się na ostatnim miejscu. Prowadzi to do 
wniosku, że oceniając warunki pracy respondenci brali 
pod uwagę inne niż wyposażenie czynniki, mające 
wpływ na efektywność. 

Wydawać mogłoby się, że najbogatsze województwo 
mazowieckie, a co za tym idzie -tamtejsze firmy, 
najlepiej zadbały o warunki pracy. Niestety, odczucia 
pracowników są inne - Mazowsze znalazło się prawie na 
końcu listy. 
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Mam poczucie bycia ważnym pracownikiem w firmie

Ocena

6,86 / 10

Poczucie własnej wartości ma ogromne znaczenie - nie 
tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. Dlatego 
stosunkowo niska ocena poczucia bycia ważnym 
pracownikiem w firmie nie nastraja optymistycznie.

Nie stanowi chyba zaskoczenia, że poczucie bycia 
ważnym rośnie proporcjonalnie do… stanowiska. 
Najmniej ważni czują się pracownicy szeregowi, a 
najbardziej - członkowie zarządu. Ciekawą tendencję 
zaobserwować można jeśli chodzi o podział wyników na 
wielkość miejscowości, w której pracowali respondenci. 
Najmniej ważni czują się… mieszkańcy największych 
miast.  Można przyjąć więc, że to największe i 
najbogatsze firmy nie dają swoim pracownikom 
poczucia własnej wartości. 
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Obszar 5 – Ocena

Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Moje pomysły są rozważane przez przełożonych

Ocena

7,72 / 10

Tylko na niektórych stanowiskach możemy być pewni, 
że nasze pomysły są brane pod uwagę przez 
przełożonych - tak mógłby brzmieć pierwszy wniosek z 
badania. Ogólne wyniki są raczej optymistyczne - nawet 
pracownicy szeregowi ocenili je na prawie 8 w 10-cio 
punktowej skali. Nie pozostawia jednak wątpliwości fakt, 
że wyższe stanowiska czują się bardziej wysłuchane 
przez przełożonych. Może wynikać to z faktu, że 
kierownicy czy członkowie zarządu legitymują się wiedzą 
i doświadczeniem, które pozwala uznać ich pomysły za 
godne uwagi.

Jeśli chodzi o podział terytorialny znów najlepiej aspekt 
ten ocenili pracownicy z województwa podkarpackiego. 
W zdecydowanie najmniejszym stopniu pomysły 
pracowników są brane pod uwagę w województwie 
opolskim. 
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Przełożeni mają zaufanie do decyzji, które podejmuję

Ocena

8,2 / 10

Czy jestem w pracy na tyle samodzielny, że przełożeni 
mają zaufanie do podejmowanych przeze mnie decyzji? 
Ogólny wniosek z badania mógłby brzmieć: tak. A 
przynajmniej w dużej mierze.

Stanowisko to jest takie same dla badanych, bez 
względu na płeć i nieznacznie różni się w zależności od 
stażu pracy. Tutaj najmniejszym zaufaniem przełożeni 
darzą osoby pracujące w firmie najkrócej. Nie ma w tym 
nic dziwnego - w końcu za zaufanie trzeba zapracować, 
a przełożeni muszą mieć czas na ocenę danego 
pracownika. 

kobiety

8,14
mężczyźni

8,24
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Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Jestem uczciwie wynagradzany/-a za moją pracę

Ocena

7,38 / 10

Na koniec porozmawiajmy o pieniądzach. Wydawać by 
się mogło, że większość narzekań na pracę dotyczy 
właśnie nich. Jednak wyniki badania pokazały, że w 
gruncie rzeczy pracownicy uważają, że są uczciwie 
wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków.

Mężczyźni bardziej niż kobiety skłonni są uznać swoje 
wynagrodzenie za uczciwe. Oczywiście, wyniki różnią się 
też w zależności od pełnionego stanowiska. Większych 
zastrzeżeń co do uczciwości wynagrodzenia nie 
przejawiają członkowie zarządu i dyrektorzy. Nie dziwi 
fakt, że najniższy wynik należy do pracowników 
szeregowych - to oni w firmie zarabiają najmniej, więc 
porównując się do innych mogą uznać swoje 
wynagrodzenie za nieuczciwe.

kobiety

7,16
mężczyźni

7,46
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Podsumowanie

Czego dowiedzieliśmy się z badania? Przede wszystkim tego jak  
postrzegamy siebie samych - jako pracowników oraz tego, co co 
jest dla nas w miejscu pracy  ważne.

Polscy pracownicy chcą być niezależni i nie lubią, gdy się w nich 
wątpi - w badaniu wysoko oceniono swobodę w działaniu oraz 
zaufanie przełożonych. Pracownicy chcą być “uzbrojeni” we 
wszystkie potrzebne do pracy narzędzia - dobrze oceniony został 
również komfort warunków pracy i wyposażenie. 

Zadowolenie klienta firmy ma dla pracowników bardzo duże 
znaczenie. Dobrze znana jest misja, cele i wartości firmy, jednak… 
poczucie bycia częścią organizacji nie jest już zbyt silne. Duża 
część badanych wskazała, że czują się niedocenieni przez 
pracodawców – być może czują się  traktowani jako mało istotne 
trybiki w większej maszynie. Źle ocenione zostały również 
zachodzące w firmach zmiany. 

Również w sferze relacji między pracownikami jest jeszcze sporo 
do poprawy. Wyniki pokazują, że im dłużej pracujemy w danej 
firmie tym więcej gromadzi się w nas “zaszłości” - zarówno z 
innymi pracownikami, jak i przełożonymi. Co więcej - rezultaty 
wskazują na to, że te negatywne relacje nie są w żaden sposób 
naprawiane. 

Jak podsumować wszystkie te wyniki? Doskonale zrobi to za nas 
wskaźnik eNPS, który stanowi kwintesencję całego badania. 
Wynika z niego że… pracownicy nie poleciliby swojego 
pracodawcy jako miejsca pracy. Można więc dojść do wniosków, 
że obecne zatrudnienie traktujemy najczęściej jako kolejną 
przystań pomiędzy pracą która była, a pracą która będzie.

Organizacja

7,87 / 10

Zaangażowanie

7,62 / 10

Ocena

7,77 / 10

Rozwój

7,52 / 10

Relacje

7,53 / 10
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Jak poprawić satysfakcję z pracy?

Pracowniku! Czyżbyś w wynikach badania zobaczył odbicie 
swoich własnych opinii i problemów? Pierwszym krokiem do ich 
zmian jest wiedza, w którą z Twoją pomocą, staramy się 
wyposażyć pracodawców. Jeśli w Twojej pracy jest coś, co 
hamuje Twój rozwój - powiedz o tym. Jeśli masz pomysł na 
poprawę jej warunków - nie bój się napisać o tym w ankiecie 
pracowniczej.

Jeśli chcesz podzielić się tym raportem ze swoją siecią kontaktów 
LinkedIN, skorzystaj z tego linku:

Pracodawco! W Twoich rękach właśnie znalazło się potężne 
narzędzie do zmian na lepsze i tylko do Ciebie należy decyzja czy z 
niego skorzystasz. Już na podstawie ogólnych wyników badań 
łatwo wyciągnąć wnioski i dopasować je do realiów Twojego 
biznesu. Jednak musisz wiedzieć, że to dopiero pierwszy krok, bo 
firmy, tak jak tworzący je ludzie, są bardzo różne. Na szczęście 
istnieje prosty sposób na uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy 
na temat tego jak Twoi pracownicy czują się w organizacji - 
wystarczy… spytać. 

Jeśli zatem zainteresowały cię anonimowe badania satysfakcji 
pracowników i chciałbyś przeprowadzić testowe badanie 
(włącznie z eNPS), zapraszamy do bezpłatnych testów nowej 
usługi.
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Chcesz poznać wyniki satysfakcji 
Twoich pracowników? Wypróbuj za darmo:
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