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Wprowadzenie
To był kolejny trudny rok. Wojna w Ukrainie spowodowała uruchomienie nowych lęków 
i obaw. Również tych związanych z pracą. Czy utrzymamy swoje miejsca pracy, czy 
konflikt nie przesunie się dalej, czy zostaną zahamowane kolejne łańcuchy dostaw, co 
ograniczy możliwość rozwoju dla przedsiębiorstw. Wszystkie te pytania kołatały się w 
głowach pracodawców i pracowników. Stres był i jest ogromny.

A pomimo tego zaangażowanie w firmach w odniesieniu do roku 2021 wzrosło. Wyniki 
z roku 2022 dotyczące zaangażowania pracowników zbliżyły się w wielu obszarach do 
tych z roku 2020.

Czy jesteśmy w pełni świadomi, dlaczego tak się dzieje? Co miało na to wpływ? Tylko 
bieżące monitorowanie zaangażowania i opieranie działań na aktualnych danych może 
nam dać odpowiedź.

Ograniczona dostępność pracowników na rynku sprawiła, że organizacje zwiększyły 
uważność na zespoły, które już funkcjonują w strukturach. Jednak nadal w wielu 
organizacjach można usłyszeć, że zaangażowanie to liczba godzin spędzonych w pracy, 
albo że to wymysł działu HR. Czasem można usłyszeć też, że zaangażowanie dotyczy 
tylko pracowników biurowych i dużych firm.

Tymczasem warto zauważyć, że zaangażowanie to chęć do działania, przywiązanie do 
organizacji, ale również umiejętność firmy do włączania pracownika w procesy zarządcze. 
To ostatnie często budzi zdziwienie, a nawet przerażenie managerów. Niepotrzebnie, 
chodzi tu o poczucie wpływu. Nie każdy chce zarządzać organizacją, nie każdy umie, 
ludzie jednak często mają potrzebę usprawniania procesów czy procedur, w których 
uczestniczą i warto ich wysłuchać. Zdziwienie budzi jak ważne jest to, aby to pracownicy 
mieli wpływ np. na sposób celebrowania sukcesów czy świąt. Warto o tym pamiętać, bo 
te drobne rzeczy budują zaangażowanie i siłę każdej organizacji. Branża, stanowisko czy 
wielkość firmy nie mają tu znaczenia.

Koszty związane z brakiem zaangażowania są w pełni mierzalne i niestety wysokie. Dziwi 
zatem fakt, że tak często firmy mierzą zaangażowanie raz na rok czy raz na kilka lat. 
Trudniejsza też jest, przy takiej częstotliwości, weryfikacja działań.

Wniosek jest prosty: działaj w oparciu o dane. Słuchaj pracowników i reaguj.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania zaangażowanie Enpulse z roku 2022, 
być może staną się one inspiracją do kształtowania zmian w ramach określonych 
obszarów.

Mam nadzieję, że działania wprowadzane w firmach w roku 2023 przyczynią się 
do kształtowania mniej stresogennego i bardziej kreatywnego środowiska pracy. 
Czynniki zewnętrzne nie pomagają, to prawda. Jednak mamy wielu zaangażowanych 
pracodawców, managerów i pracowników, więc wszystko zależy od nas. To my sami 
kształtujemy świat, w którym pracujemy. Działajmy tam, gdzie mamy wpływ, dzięki 
temu wszystkim będzie żyło się spokojniej. A to właśnie zdrowia i spokoju potrzebujemy 
najbardziej, aby czerpać satysfakcję z życia.

Magda Pietkiewicz
Prezes Zarządu Zmotywowani.pl
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Dla kogo jest ten raport:

Prezesi przedsiębiorstw w sektorze MŚP, szukający 
sposobów, jak poprawić efektywność firmy

Dyrektorzy operacyjni

Zarządzający HR/dyrektorzy finansowi

Managerowie  

Pracownicy działu HR 

Pracownicy zainteresowani tematyką 
zaangażowania 
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Dlaczego warto 
zapoznać się z 
raportem?

Raport stanowi kompleksowe 
opracowanie wyników badania 
zaangażowania pracowników 
przeprowadzonego z wykorzysta-
niem metodologii Enpulse w okre-
sie od stycznia do grudnia 2022 
roku (włącznie) na terenie Polski.

Czego dowiesz się 
dzięki raportowi po 
jego przeczytaniu:

•  Czym jest zaangażowanie praco-
wników oraz w jaki sposób je badać we 
współczesnym świecie

•  Jakie kluczowe czynniki budują zaan-
gażowanie pracowników

•  Które z obszarów i czynników analizy 
Enpulse stanowią największe wyzwanie 
w budowaniu zaangażowania wśród 
pracowników pracujących w Polsce

•  Przy pomocy jakich działań, narzędzi 
budować zaangażowanie, aby po-
prawiać wyniki swojej organizacji
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Wnioski kluczowe
Zaangażowanie utrzymuje  
się na stałym poziomie.
Ogólny wskaźnik zaangażowania 
w 2022 roku wyniósł 65%. Jest to 
wynik o 2 p.p. wyższy niż w roku 2021 
i wyższy też niż w roku 2019 (64%), 
przed pandemią.

Najniższy wynik zanotowano, tra-
dycyjnie, w lutym, jednak różnica 
w tym roku nie była znacząca. Wska-
źnik skumulowany dla tego miesiąca 
wyniósł 64%. 

Zgodnie z przyjętą metodo-
logią Enpulse, o zaangażowaniu pra-
cownika możemy mówić, kiedy wartość 
wskaźnika jest większa niż 70%.

Wynik ogólny na poziomie 65% ozna-
cza, że pracownicy odpowiadający 
w panelu stanowią grupę pracowni-
ków włączonych. Pracownicy ci chara-
kteryzują się tym, że w pewnym 
stopniu identyfikują się z firmą, ale 
nie są silnie z nią związani. Wkładają 
trochę wysiłku w działania na jej 
rzecz. Z perspektywy prowadzenia 
badania przez ostatnie kilka lat widać, 
że efektywne wykorzystanie badania

Enpulse przynosi korzyści. Pracownicy 
czują się wysłuchani, wzrasta ich 
poczucie sprawczości i wpływu.

Pracownicy Zaangażowani stano-
wią 42% ankietowanych. 12% ankie-
towanych aktywnie szuka pracy.

W roku 2022 zauważyliśmy spadek 
w grupie Niezaangażowanych, 
z 15% w roku 2021 do 12% w roku 
2022. Odsetek osób zaliczanych 
do grupy Zaangażowanych wzrósł 
o 1 p.p. To budująca informacja, 
jednak należy przyjrzeć się bliżej 
powodom tej zmiany.

12%
Niezaangażowani

23%
Rozczarowani

23%
Włączeni

42%
Zaangażowani

65%
Ogólny wskaźnik 
zaangażowania
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Czym jest zaangażowanie 
i dlaczego należy je badać?

Metodologia badania odzwierciedla te 
koncepcje naukowe, które rozdzielają 
zaangażowanie na poszczególne 
komponenty. Bazując m.in. na koncepcji 
A. Saks (wg tej teorii zaangażowanie 
obejmuje elementy poznawcze, 
emocjonalne i behawioralne (2006)) 
oraz P. M. Mastrangelo (wyróżnia 
ona 3 wymiary zaangażowania: 
logiczne poświęcenie, czyli „to, co w 
głowie” - wymiar poznawczy (wiedza 
na temat organizacji, jej celów, misji, 
rozumienie zadań), emocjonalne 
poświęcenie, czyli „to, co w sercu” - 
wymiar emocjonalny (uczucia, jakie 
żywi pracownik do celów organizacji, 
jak czuje się realizując je, jakie emocje 
budzą w nim zachowania przełożonych) 
oraz dyskrecjonalny wysiłek, czyli „to, 
co w rękach” - wymiar behawioralny 
(podejmowanie konkretnych działań, 
aktywność pracownika) (2009)) 
stworzyliśmy narzędzie dostosowane 
do dzisiejszych potrzeb pracowników. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że 
wszystkie światowe badania wskazują, 
iż zaangażowanie pracowników 
przyczynia się do sukcesu organizacji, 

wpływa pozytywnie na produktywność, 
zmniejsza rotację w zespole, a tym 
samym związane z tym koszty. 
Zaangażowani pracownicy dobrze 
mówią o firmie, chcą w niej pozostać, 
czują się zmotywowani do wykonywania 
swoich zadań, a nawet wykraczania 
poza zakres swoich obowiązków. To oni 
stanowią rdzeń zespołu. Koszty, jakie 
każda organizacja ponosi na skutek 
braku zaangażowania pracowników, to 
wg. K. Ayers nawet 35% wynagrodzenia.

Dlaczego należy badać zaangażowanie? 
To pytanie retoryczne. Badanie 
dostarcza konkretnych informacji, 
nad czym należy pracować, aby zwięk-
szyć zaangażowanie, a tym samym 
poprawić ogólną sytuację firmy. Badanie 
zaangażowania jest istotnym krokiem 
wprowadzania pozytywnych zmian. 

To pierwszy krok do pracy z za-
angażowaniem. Obecne badania po-
zwalają na wprowadzanie szybkich 
działań i wykorzystywania mikro-
zmian w budowaniu stabilnych, zaan-
gażowanych zespołów. Koniec z pla-
nami, o których wszyscy zapominają.
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Jak badać zaangażowanie?
Badaj zaangażowanie regularnie częściej niż raz do roku, ale 
nie zbyt często (np. codziennie). Najlepiej raz w miesiącu.
Z jaką częstotliwością badać? Po pierwsze musi to być dostosowane do możliwości 
operacyjnych firmy. Po drugie po badaniu zawsze musi przyjść działanie. I po trzecie 
zawsze musi być możliwość weryfikacji i korekty podejmowanych działań. 

Badania roczne – ich zaletą jest to, 
że są raz w roku. Ich wadą jest to, 
że przy ograniczonej koncentracji 
ludzi ankieta poinna być krótka, a to 
oznacza brak możliwośći pogłębienia 
tematu. Oczywiście można pogłębiać 
tematy podczas sesji warsztatowych 
po badaniu. To jednak znacząco 
oddala podejmowanie działań. Do-
dając do tego często ograniczoną 
komunikację, badanie roczne może 
osłabić zaufanie do pracodawcy po-
zostawiając wrażenie: nikt nie szanuje 
udzielonych przeze mnie odpowiedzi 
i mojego czasu.

Badanie kwartalne – zaletą jest 
cykliczność, regularność i mo-
żliwość weryfikacji podjętych wcze-
śniej działań. Minusem jest fakt, że 
w ankiecie zadamy mniej pytań 
niż w badaniu miesięcznym, więc 
zdiagnozowanie przyczyn problemu 
lub weryfikacja czy podjęte działania 
są skuteczne może zająć więcej 
czasu.

Badania miesięczne – ich zaletą jest 
regularność i możliwość szybkiej od-
powiedzi na potrzeby pracowników. 
Poprawia się znacząco komunika-
cja i zaangażowanie pracowników. 
Wynik jest średnio wyższy o 20% 
niż w przypadku badań rocznych 
i o ok. 10% niż w przypadku badań 
kwartalnych.

Badania tygodniowe i codzienne – są 
świetne jeśli chcecie badać nastroje. 
Pojawia się pytanie jakie działania 
zostaną podjęte w wyniku tak 
częstego ankietowania? Nawet kota 
można zagłaskać na śmierć więc nie 
jest to najskuteczniejsze narzędzie do 
budowania zaangażowania. 

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają zmiany 
w sposobie zarządzania, pracy, działania. Widoczne zmiany 

pokoleniowe, nowe technologie oraz konflikty zbrojne stały się 
codziennością rynku pracy. Dla nikogo nie jest to łatwe. Praca na 

danych jest koniecznością, nawet w małych firmach.
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Ogranicz jednorazową liczbę 
pytań.

Jednorazowa ankieta powinna być 
krótka. To ważne w kontekście nie tylko 
responsywności, ale również jakości 
pozyskanych danych. Najlepiej, jeśli 
ankieta zawiera 8- 12 pytań. Pamiętaj 
też, że pytania powinny mieć prostą 
formę, odpowiedni i zrozumiały język. 
Najlepiej też korzystać z 5-stopniowej 
skali odpowiedzi (skali Likerta) — 
jest prosta do zrozumienia dla 
ankietowanych, ale i łatwa do 
interpretacji dla badacza, pozwala 
na różnicowanie postaw, można 
wykorzystać wyniki zarówno do 
sumowania ocen, jak i wyliczenia 
wskaźnika.

Korzystaj z nowych tech-
nologii, ale tych, które nie 
wymagają dużego obycia 
z nowoczesnymi rozwią-
zaniami.

Ankiety papierowe odchodzą do 
lamusa i nie sprawdzą się szczególnie, 
jeśli do zespołu należą młodzi ludzie 
lub kiedy część zespołu pracuje 
zdalnie. Na podstawie takich ankiet 
zdecydowanie trudniej opracować 
wyniki, zajmuje to dużo więcej czasu 
i jest obarczone pewnym ryzykiem 
błędów wynikających z np. prze-
pisywania wyników do arkusza kal-
kulacyjnego. Nie zapominajmy też 
o kosztach, ankiety papierowe są 
zwyczajnie droższe. Jednocześnie 
badanie nie powinno wiązać się 
z koniecznością instalowania dodat-
kowego oprogramowania, aplikacji.

Czy badanie online można prze-
prowadzić w firmie logistycznej 
czy produkcyjnej, czyli tam, gdzie 
pracownicy nie mają dedykowanych, 
służbowych komputerów? Oczywiście. 
Dzisiaj dostęp do Internetu mają 
niemal wszyscy. A jeśli z jakiegoś 
powodu tak nie jest, wystarczy 
udostępnić pracownikom na tere-
nie firmy infokioski. Trzeba skończyć 
z mitem, że część pracowników nie 
poradzi sobie z wypełnieniem ankiety 
online. Czasem jest to wymówka 
w tych firmach, w których występuje 
zaburzone zaufanie do przełożonych.

https://www.enpulse.eu/kontakt-enpulse?utm_source=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_medium=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_campaign=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_id=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022


10 Zaangażowanie 2022. Raport.

Wybieraj narzędzia, które 
dają możliwość uzyskania 
wyników w czasie rze-
czywistym.

Współcześni pracownicy oczekują 
regularnego, szybkiego feedbacku 
i reakcji, a więc badanie powinno 
skutkować działaniem. Dlatego też 
należy badać przy pomocy narzędzi, 
które dają możliwość sprawdzenia 
wyników i uzyskania automatycznego 
raportu w dowolnym momencie 
badania. Szybsze wyniki to też więcej 
czasu, który można poświęcić na 
omówienie, zaplanowanie i wdrożenie 
działań naprawczych w firmie. 
Zwróć uwagę, że badanie to swoisty 
rodzaj feedbacku od pracownika do 
pracodawcy/managera, ale też dzięki 
transparentnej polityce komunikacyjnej, 
poprzez dzielenie się wynikami 
i planowanymi oraz zrealizowanymi 
działaniami, jest to informacja zwrotna 
pracodawca/manager – pracownik.

Pamiętaj o wdrożeniu ba-
dania.

Niezależnie od tego, w jaki spo-
sób chcesz badać zaangażowanie, 
kluczowym elementem jest jego 
wdrożenie. Dzięki temu pracownicy 
zrozumieją, dlaczego badanie jest 
ważne i w jaki sposób ma pomóc w ich 
pracy.

W zależności od organizacji wdrożenie 
będzie krótsze lub dłuższe, ale musi się 
odbyć. Zastanów się czy Ty weźmiesz 
udział w badaniu, klikniesz w link jeśli 
ktoś Cię wcześniej nie poinformuje 
czego możesz się spodziewać i czemu 
ma to służyć?
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Badanie Enpulse ma charakter ilościowy.  
W oparciu o wyniki cyklicznie przeprowadzanych ankiet wyliczany 

jest skumulowany wskaźnik, który stanowi syntetyczny miernik 
odzwierciedlający poziom zaangażowania pracowników w pracy.

Pomiar wskaźnika bazuje na 3 wy-
miarach zaangażowania pracowni-
ków (emocjonalnym, motywacyjnym 
i racjonalnym), na które składa się 
6 obszarów i 20 czynników deter-
minujących postawę pracownika. 
Ostateczny wynik wskaźnika stanowi 
uśrednioną wartość z 3 wymiarów dla 
wszystkich respondentów danej grupy 
badawczej (np. organizacji, działu, 
Pełnego Panelu).

Przyjęta metodologia zakłada 
przeprowadzenie ankiet co miesiąc — 
wyniki z krótkich okresów są 
odzwierciedleniem bieżących odczuć, 
motywacji, potrzeb, chęci. Jest to puls 
zaangażowania. Cały cykl badawczy 
trwa 12 kolejnych miesięcy (od stycznia 
do grudnia) i pozwala uzyskać kom-
pleksowe dane o zaangażowaniu. 
Uznanie okresu 12-miesięcznego za 
pełny cykl jest rozwiązaniem spójnym 

z podejściem biznesowym (roczne 
okresy rozliczeniowe, tworzenie planów 
rocznych) i pozwala uwzględnić dane, 
na które wpływ mają zróżnicowane 
sytuacje i stany, nie tylko te związane 
z firmą np. pory roku.

W badaniu wykorzystywana jest 
5-stopniowa skala Likerta*. 

Narzędzie spełnia kryteria dobrej 
rzetelności. Współczynnik Alfa Cron-
bacha za rok 2022 wynosi 0,96. Alfa 
Cronbacha to statystyczna miara 
wewnętrznej spójności testu, opisanej 
jako liczba pomiędzy 0 a 1. Wewnętrzna 
spójność odnosi się do tego, jak dobrze 
różne części testu mierzą tę samą 
podstawową koncepcję.

Im bardziej współczynnik alfa jest 
zbliżony do jeden to wynik ten świadczy 
o prawdziwości testu.

Jak w Enpulse badamy zaangażowanie 
— krótki opis  metodologiczny

Więcej na temat wykorzystywania skali Likerta w badaniach dowiesz się z naszego artykułu pod linkiem: 
https://www.enpulse.eu/dlaczego-w-enpulse-uzywamy-5-stopniowej-skali-likerta/

https://www.enpulse.eu/dlaczego-w-enpulse-uzywamy-5-stopniowej-skali-likerta/
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Do zbierania i analizowania danych 
używamy własnej platformy ba-
dawczej, stworzonej i rozwijanej przez 
nasz zespół. System nie wymaga 
instalowania oprogramowania, a je-
dynie urządzenia z dostępem do 

Internetu. Dzięki temu jest dostępny 
dla każdego w dowolnej lokalizacji, 
natychmiast. Platforma badawcza 
Enpulse jest dostępna w języku polskim, 
angielskim, ukraińskim, rosyjskim oraz 
norweskim.



13 Zaangażowanie 2022. Raport.

KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
CEO Makimo Sp. z o.o.

Pozytywne skutki zaangażowa-
nia pracowników w wykonywaną 
pracę – ale i negatywne skutki jego 
braku – znam z własnego doświad-
czenia zarówno jako pracodawca, 
prezes zarządu w software house 
Makimo, jak i jako pracownik 
dydaktyczny, a także dziekan Aka-
demii Ekonomiczno-Humanistycznej 
w Warszawie. W dobie wysokiej 
konkurencyjności, wynikającej m.in. 
łatwości w porównywaniu produktów 
i usług oferowanych przez podmioty 
gospodarcze, zaangażowanie pra-
cowników – zarówno w aspekcie 
realizacji/dostarczania usług, ale 
i dbałości o proces sprzedaży, obsługę 
klienta, czy nawet zebranie informacji 
zwrotnej – może stanowić kluczową 
przewagę konkurencyjną, która uczyni 
z organizacji rynkowego lidera. Mimo 
niewątpliwego rozwoju technologii, 
zaangażowanie pracownika, a zwłasz-
cza idącą z nim często w parze 
innowacyjność jest czymś, co trudno 
zastąpić nawet najnowocześniejszą 
sztuczną inteligencją.

Aby skutecznie dbać o zaangażo-
wanie pracowników, konieczne 
jest właściwe dopasowanie metod 
jego mierzenia do specyfiki kadry, 
z jaką mamy do czynienia w naszej 
organizacji, ale także podejmowanie 
właściwych środków zaradczych 
w przypadku zaobserwowania spadku 
zaangażowania. W przypadku branży 
IT, w której pracuje wielu ludzi mło-
dych – millenialsów i zetek – konieczna 
staje się umiejętność empatii, wczucia 
się w sytuację swoich pracowników 
i stworzenie relacji partnerskiej, co 
jednocześnie wcale nie oznacza relacji 
równej.

Pracownicy zaangażowani czują sa-
tysfakcję, gdy efekt ich działań jest 
widoczny, nie tylko w życiu organizacji, 
czy jej klientów, ale zwłaszcza gdy 
przynosi pozytywne skutki w szeroko 
rozumianym otoczeniu/środowisku. 
Poczucie sprawczości nierzadko 
potrafi przynieść satysfakcję większą, 
niż poprawa sytuacji finansowej – 
przy założeniu, że ta jest stabilna i na 
właściwym poziomie.

Opinia eksperta
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Kogo badaliśmy?

Grupa badawcza jest zróżnicowana 
pod względem płci, wieku, stażu 
i miejsca zamieszkania. Mężczyźni 
stanowią nieznacznie większą część 
ankietowanych (53%) niż kobiety 
(47%). Wśród respondentów do-
minują pracownicy młodzi z grupy 
wiekowej 25-34 lata i stanowią oni 

41% ankietowanych. Kolejną grupę 
po względem liczebności stanowią 
badani w wieku 35-44 lata (24%), 
16% ankietowanych to pracownicy 
od 45 do 54 lat, następną tworzą 
respondenci w wieku 18-24 lata (15%). 
W badaniu udział wzięły nieliczne 
osoby w wieku 55+ (4%).

W roku 2022 badanie skierowano do grupy 7888 respondentów. 
Naszymi klientami są m.in. przedstawiciele mediów, firm 

transportowo-spedycyjnych, agencji pracy tymczasowej, IT, 
hurtowni, a także firm zajmujących się odnawialnymi źródłami 
energii, instalacjami grzewczymi oraz firm z branży doradztwa 

gospodarczego i księgowości.

PŁEĆ

53%
MĘŻCZYŹNI

47%
KOBIETY

WIEK

41%

25-34

24%

34-44

16%

45-54

15%

18-24

4%

55+

2%

12%

15%

2%

33%

1%

2%

4%

9%

1%

8%

7%

2%

0%

0%

1%

W siedmiu województwach odsetek respondentów 
był równy lub większy niż 4%.
Systematycznie pracujemy nad tym, aby zwiększyć 
zasięg naszego badania i dostarczać dane dotyczące 
całego kraju z podziałem na województwa.
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Wyniki badania zaangażowania w 2022 
roku

Ogólny wskaźnik zaangażowania 
w 2022 roku wyniósł 65% i jest to wynik 
wyższy o 2 p.p. niż w roku 2021. Różnica 
może wydawać się niewielka, jednak 
idąc w ślad za wynikami innych badań 
(Gallup, Global Engagement Index) 
każdy spadek jest niepokojący, a każdy 
wzrost napawa optymizmem. 

We wszystkich wymiarach zano-
towano wzrost wskaźnika. Wymiar 
racjonalny o 1 p.p., wymiar emocjo-
nalny i motywacyjny o 2 p.p. w sto-
sunku do roku 2021. 

Najwyższy wynik zanotowano 
w województwie śląskim (68%) 
a najniższy w pomorskim (58%).

68%
Najwyższy wskaźnik 
zaangażowania - 
woj. śląskie

58%
Najniższy wskaźnik 
zaangażowania - 
woj. pomorskie

Ogólny wskaźnik 
zaangażowania

65%

2022

63%65%64%

2019 2020 2021
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W wymiarze emocjonalnym najwyższy 
wynik odnotowano w województwie 
śląskim i dolnośląskim (po 66%).

W wymiarze motywacyjnym najwyższy 
wynik odnotowano w województwie 
wielkopolskim (63%).

W wymiarze racjonalnym najwyższy 
wynik odnotowano w województwie 
dolnośląskim (66%).

66%
Najwyższy wynik 
(wymiar emocjonalny) - 
woj. śląskie i dolnośląskie

63%
Najwyższy wynik 
(wymiar motywacyjny) - 
woj. wielkopolskie

66%
Najwyższy wynik 
(wymiar racjonalny) - 
woj. dolnośląskie

66%
Najwyższy wynik 
(wymiar emocjonalny) - 
woj. śląskie i dolnośląskie

63%
Najwyższy wynik 
(wymiar motywacyjny) - 
woj. wielkopolskie

66%
Najwyższy wynik 
(wymiar racjonalny) - 
woj. dolnośląskie

2019

64%

65%

63%

65% 65% 65%

63%

65%

62%

64% 64%

66%

2020 2021
2022 2022 2022

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Emocjonalny Motywacyjny Racjonalny

Wymiary zaangażowania w latach 2019 - 2022
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MAJA GOJTOWSKA
Ekspert ds. employer brandingu

Choć ogólny wynik badania, poka-
zujący wzrost zaangażowania praco-
wników w Polsce napawa niewielkim 
optymizmem. Patrząc jednak na wyniki 
z poszczególnych obszarów widać, 
że pracodawcy mają jeszcze wiele 
do zrobienia. Spada determinacja 
pracowników do dawania z siebie 
wszystkiego, spada poczucie skupie-
nia na wykonywanych obowiązkach, 
niski jest też poziom przywiązania do 
organizacji. Taka postawa przekładać 
się może po pierwsze na wyniki 
biznesowe organizacji, a po drugie na 
odejścia pracowników (nawet jeśli nie 
w najbliższych dwóch kwartałach - 
sytuacja ekonomiczna nie sprzyja 
zmianie pracy - to w kolejnych). Bardzo 
niepokojące są wyniki dotyczące 
współpracy z bezpośrednim prze-
łożonym. O prawie 10 punktów procen-
towych wzrosło poczucie wywierania 

presji na pracowników przez szefów! 
To wynik bardzo niepokojący. Mniej 
pracowników niż przed rokiem ma 
poczucie, że przełożony docenia 
ich potencjał, mniej przyznaje, że 
przełożony przekazuje im kon-
struktywną informację zwrotną na 
temat ich pracy. W tegorocznym 
badaniu widoczny jest też spadek 
wyników dotyczących atmosfery 
w firmach, która od lat oceniana była 
przez pracowników bardzo wysoko, 
a pracodawcy chętnie wykorzystywali 
ją w komunikacji rekrutacyjnej. Aż 
1 na 3 pracowników przyznał, że nie 
lubi swojej pracy i wykonuje ją tylko ze 
względów finansowych. To pokazuje, że 
pracodawcy muszą poświęcić więcej 
czasu na pracę nad kulturą organizacji, 
a nie tylko inwestować w tymczasowe 
rozwiązania, które poprawiają humory 
pracowników na chwilę.

Opinia eksperta
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Ogólne wyniki zaangażowania 
pracowników w 2022 roku

Niezaangażowani

Pracownicy, którzy 
najmniej działają na 

rzecz firmy, jej rozwoju, 
nie identyfikują się 

z organizacją, w której 
pracują i czują się w 

niej nieszczęśliwi.

Wskaźnik na poziomie 
(0—50%)

Rozczarowani

Pracownicy, którzy 
przestają 

identyfikować się 
z organizacją, czują się 

z nią słabo związani 
i niechętnie działają 

na rzecz firmy, w której 
pracują.

Wskaźnik na poziomie 
(50—60%)

Włączeni

Pracownicy, którzy 
w pewnym stopniu 

identyfikują się z firmą, 
ale nie są silnie z nią 
związani. Wkładają 

trochę wysiłku 
w działania na jej rzecz.

Wskaźnik na poziomie 
(60—70%)

Zaangażowani

Pracownicy, którzy 
najmocniej 

identyfikują się 
z organizacją, 

są psychologicznie 
z nią związani 

i działają najwięcej 
na rzecz firmy.

Wskaźnik na poziomie 
(70—100%)

12%
Niezaangażowani

23%
Rozczarowani

23%
Włączeni

42%
Zaangażowani
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Aby lepiej zrozumieć, z czym się 
mierzymy, warto zainteresować się 
rozkładem poszczególnych grup 
pracowników. W badaniu Enpulse 
każdy z pracowników, którzy biorą 
udział w badaniu, na podstawie 
udzielonych przez niego odpowiedzi 
ma przydzielony określony status. W 
2022 roku najliczniejszą grupę (42%) 
stanowili respondenci, których status 
to Zaangażowani, a więc tacy, których 
indywidualna wartość wskaźnika 
wynosi od 70 do 100%. Grupa ta 
zwiększyła się się o 1 p.p., i powróciła 
do stanu z roku 2020. To bardzo ważna 
grupa dla każdej firmy, gdyż tacy 
pracownicy najsilniej identyfikują się 
z firmą, są najsilniej z nią związani, 
najchętniej i najwięcej działają na jej 
rzecz, często wychodząc także poza 
zakres swoich obowiązków (nie mylić 
z pracą po godzinach).

23% ankietowanych Enpulse 
przypisany został drugi pozytywny 
status, a więc Włączeni (wskaźnik od 
60 do 70%). Ta grupa pozostaje na 
tym samym poziomie w odniesieniu 
do 2021. Pracownicy w tej grupie 
w pewnym stopniu identyfikują się 
z firmą, wkładają pewne wysiłki na jej 
rzecz, jednak ich poczucie identyfikacji 
z organizacją, chęć wychodzenia 
poza zakres swoich obowiązków 
jest mniejsza niż w przypadku 
Zaangażowanych. Przyczyną tej 
sytuacji jest fakt, iż dostrzegają oni 
pewne elementy, które warto byłoby 
poprawić w firmie. W ich przypadku 
często niewielkie zmiany mogą 
przyczynić się do wyraźnego wzrostu 
ich zaangażowania.

42%
Zaangażowani

23%
Włączeni
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Kolejny rok z rzędu odnotowaliśmy 
przyrost w grupie pracowników ze 
statusem Rozczarowani (wskaźnik od 
50 do 60%). W stosunku do roku 2021 
nastąpił przyrost o 2 p.p. i jest to jednak 
nadal o 1 p.p. mniej niż w roku 2019. To 
grupa pracowników w pewnym stopniu 
zniechęconych i niewiele potrzeba, aby 
przestali się zupełnie identyfikować 
z firmą, a to z kolei powoduje, iż coraz 
bardziej niechętnie działają na jej rzecz. 
W ich przypadku potrzeba zmian jest 
zdecydowanie większa, a zaniechanie 
ich bardzo szybko może spowodować, 
że staną się Niezaangażowani.

Najmniej liczną grupę, bo stanowiącą 
12% badanych, tworzą pracownicy 
ze statusem Niezaangażowani 
(wskaźnik do 50%). Czują się oni 
często nieszczęśliwi w organizacji, 
w której pracują, nie mają poczucia, 
że są jej częścią, nie identyfikują, 
a czasami nawet nie chcą się już 
z nią identyfikować. Nie oznacza to 
jednak, że to pracownicy, którzy źle 
wykonują swoje obowiązki, ale tacy, 
którzy ze względu na to, że niedobrze 
się czują w swojej pracy, nie mają 
motywacji, aby wychodzić poza zakres 
powierzonych zadań. 

23%
Rozczarowani

12%
Niezaangażowani
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To właśnie ta grupa pracowników 
jest najbardziej zagrożona odejściem 
z firmy. Dlatego w przypadku takich 
pracowników zmiany są najbardziej 
potrzebne, bez podjęcia odpowiednich 
działań ciężko będzie zatrzymać ich 
w firmie. 

Spadek o 2 p.p., w odniesieniu do roku 
2021, w tej grupie pokazuje, że zbliżamy 
się do wyników z roku 2019, czyli przed 
pandemią i wojną w Ukrainie. Do 
czasu, kiedy mieliśmy względny spokój.

Dla przypomnienia warto zwrócić 
uwagę, że to właśnie ci pracownicy 
generują nieświadomie koszt dla 
organizacji w wysokości 35% swojego 
wynagrodzenia. Do wyliczeń strat 
związanych z brakiem zaangażowania 
należy też dodać grupę pracowników 
Rozczarowanych. Chociaż w ich 
przypadku te straty będą niższe.
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Analiza zaangażowania
W metodologii Enpulse każdy z ob-
szarów i czynników tworzących zaan-
gażowanie pracownika jest mie-
rzony i analizowany przez pryzmat 
3 wymiarów. Zawsze dobrze jest spoj-
rzeć na dane zjawisko, sytuację 
z różnych perspektyw. Ułatwia to 
wnioskowanie i obiektywne podejmo-
wanie decyzji, co do planowanych 
działań. Na poziomie ogólnej analizy 
można wskazać, które elementy wy-
magają najpilniejszej naprawy, którym 
trzeba się dokładniej przyglądać 
(uważaj i monitoruj), a które wypada-
ją na tyle dobrze, że stanowią za-
soby organizacji i należy zadbać o nie 
w szczególny sposób. Spośród 21 
analizowanych czynników 5 uzyska-
ło wynik poniżej 60%, co kwalifikuje do 
grupy „uważaj”. Liczba czynników w tej 
grupie jest analogiczna jak w roku 2021. 
Poprawie uległ czynnik Inspirowanie 
w obszarze Bezpośredni przełożony 
zarówno w wymiarze motywacyj-
nym, jak i racjonalnym. W obszarze 

Praktyki i Atmosfera, w wymiarze 
emocjonalnym, poprawie uległ czyn-
nik Relacje i Wsparcie. Pogorszyła 
się w tym obszarze Komunikacja 
w wymiarze motywacyjnym, na tym 
samym, niskim, poziomie pozostało 
zarządzanie zmianą w wymiarze emo-
cjonalnym. W obszarze Wizerunek 
Pracodawcy znalazł się jeden czynnik 
w grupie „Uważaj”. Tak jak w zeszłym 
roku jest to Ocena polityki zatrudnienia 
w wymiarze racjonalnym oraz spadek 
odnotowano w wyniku tego czynnika 
w wymiarze emocjonalnym.

Wynagrodzenia to w dzisiejszych 
czasach obszar stanowiący naj-
gorętsze emocje. Pracownicy zwracają 
uwagę na wysokość wynagrodzeń, 
na ich racjonalny aspekt. Inflacja nie 
pozostawia złudzeń. Pracodawcy, 
wg respondentów, nie spełniają 
oczekiwań pracowników. W sytuacji 
ekonomicznej w jakiej się znajdujemy, 
nie jest to dziwne. 
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Pracodawcy jednak lepiej komunikują 
kwestie wynagrodzeń, co z pewnością 
przekłada się na większe zrozumienie. 
57% pracowników czuje się uczciwie 
wynagradzanych za wykonywaną 
pracę. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że dla aż 42% respondentów system 
wynagradzania nie jest przejrzysty 
i zrozumiały. 

Większej uwagi, ale i działań 
naprawczych wymagają trzy 
czynniki w ramach obszaru Praktyki 
i Atmosfera. Czynnik zarządzanie 
zmianą został wskazany przez 
respondentów jako ten wymagający 
uwagi, zarówno w wymiarze 
emocjonalnym (tu nie zanotowano 
znaczącej zmiany w stosunku 
do roku poprzedzającego) jak 
i racjonalnym (spadek w odniesieniu 
do roku poprzedniego). W tym samym 
obszarze, w wymiarze motywacyjnym 
respondenci zwracali uwagę na 
Komunikację w organizacji. 

Jako najmocniejsze zostały wskazane 
przez respondentów następujące 
czynniki: Inspirowanie w obszarze 
Bezpośredni przełożony w wymiarze 
racjonalnym oraz Relacje i wsparcie 
w obszarze Bezpośredni przełożony 
zarówno w wymiarze motywacyjnym 
jak i racjonalnym, a także Relacje 
i wsparcie w obszarze Praktyki 
i Atmosfera.

Opis czynników i wyjaśnienie, dlaczego 
właśnie takie elementy uważamy 
za ważne znajduje się w Dodatku 
metodologicznym na końcu Raportu 
(strona 57).

57%
pracowników 
czuje się uczciwie 
wynagradzanych

42%
respondentów nie 
rozumie systemu 
wynagradzania w firmie
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WYMIAR EMOCJONALNYOBSZAR

Wykonywana
praca

Nagradzanie

Praktyki
i atmosfera

Rozwój
i wiedza

Wizerunek
pracodawcy

Wykonywana
praca

NAPRAWA UWAŻAJ MONITORUJ ZACHOWUJ N U M Z N U M Z

WYMIAR
MOTYWACYJNY

WYMIAR
RACJONALNY

Inspirowanie

Relacje i wsparcie

Zarządzanie pracą

Wynagrodzenie

Docenianie i uznanie

Relacje i wsparcie

Wellbeing

Komunikacja w 
organizacji

Satysfakcja

Zarządzanie zmianą

Możliwości rozwoju

Wykorzystanie wiedzy
i umiejętności

Efektywność szkoleń

Kultrura organizacyjna 

Ocena polityki zatrudnienia

Wiara w przywództwo

Oferta przedsiębiorstwa

Organizacja pracy

Zakres zadań

Siła sprawcza

Postawa wobec pracy

N - NAPRAWA U - UWAŻAJ M - MONITORUJ Z - ZACHOWUJ

Tabela zaangażowania
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Szczegółowe wyniki badania 
zaangażowania Enpulse w 2022 
roku

Wykonywana praca Bezpośredni 
przełożony Nagradzanie

Praktyki i atmosfera Rozwój i wiedza Wizerunek 
pracodawcy

Pełne badanie zaangażowania w 2022 roku to 144 pytania 
wskaźnikowe. Każde z nich zostało przyporządkowane do 

konkretnego wymiaru, obszaru i czynnika.

W dalszej części raportu przedstawiono najciekawsze wyniki 
z podziałem na obszary.  To syntetyczna informacja, jakie elementy 

zaangażowania pracowników stanowiły dla firm największe 
wyzwanie w 2022 roku, ale również wskazanie tych, które zostały 

wskazane przez respondentów jako najmocniejsze.
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Obszar 
Wykonywana praca
Jedną z kluczowych kwestii analizy 
zaangażowania jest dopasowanie 
pomiędzy pracownikiem a przy-
pisanymi do niego obowiązkami. 
Dodatkowo ważnymi pytaniami zada-
wanymi w obrębie tego obszaru są 
te dotyczące wiary w siłę sprawczą 
pracowników – czy uważają oni, że 
ich praca ma znaczenie dla firmy 
oraz to czy w swojej pracy są gotowi 
wyjść poza zakres wyznaczonych 
im obowiązków. W ramach obszaru 
„Wykonywana praca” analizowany 
jest także szczególnie istotny czynnik 
– postawa wobec pracy, wskazująca 
m.in. na to, czy pracownik identyfikuje 
się z organizacją. 

69% (w 2021 było to 66%) ankie-
towanych pracowników czuła się mo-
cno zaangażowana w pracy, 31% jest 
przeciwnego zdania. 

O 2 p.p. mniej, niż w roku 2021, 
respondentów twierdziło, że są zde-
terminowani do tego, aby w pracy 
dać z siebie wszystko (68 % vs 70% 
w 2021), 74% (w 2021 było to 80%) 
badanych twierdzi, że są skupieni na 
wykonywaniu swoich obowiązków 
(to o 6 p.p. mniej niż w 2021). W tym 
zakresie widać postępujący spadek 
kolejny rok z rzędu. 

74%
badanych było zdania, że 
w pracy są skupieni na wy-
konaniu swoich obowiązków 
(spadek o 6 p.p. w stosunku 
do 2021)

68%
badanych twierdziło, że są 
zdeterminowani, żeby dać 
w pracy z siebie wszystko 
(spadek o 2 p.p. w stosunku 
do 2021)

69%
respondentów czuło się 
mocno zaangażowa-
nych w pracy
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70% ankietowanych Enpulse 
zadeklarowało, że czują się częścią 
firmy, to aż o 6 p.p. więcej niż w roku 
2021. Odpowiada to wynikowi z roku 
2020. 60% respondentów przyznało 
też, że czują dumę, kiedy mogą 
powiedzieć, w jakiej firmie pracują. 
Tu również notujemy spadek, o 4 p.p. 
w stosunku do roku 2021. 

37% respondentów nie czuje 
przywiązania do firmy, w której pracuje. 
Odsetek odpowiedzi negatywnych 
wynosi 11%, warto też zwrócić uwagę 
na odsetek odpowiedzi „nie mam 
zdania”, który wynosi aż 26%.  
Prawdopodobieństwo zmiany pracy 
w ciągu najbliższych 2 lat rozważa aż 
42% ankietowanych Enpulse. 

70%
badanych zadeklarowało, 
że czują się częścią firmy, 
w której pracują (wzrost 
o 6 p.p. w stosunku do 2021)

58%
ankietowanych zamierza 
pracować w obecnej firmie 
przez najbliższe 2 lata (spadek 
o 5 p.p. w stosunku do 2021)
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W 2022 roku 69% ankietowanych 
Enpulse stwierdziło, że ich rola w firmie 
jest jasno określona, to wzrost o 3 p.p. 
w stosunku do roku 2021. Niespełna 
30% nie zgodziło się z tym stwierdze-
niem. W kontekście zaangażowania 
i dobrostanu to ważny wynik. Jeśli 
aż 1/3 respondentów nie ma jasno 
określonej roli w organizacji, to trudno 
im się odnaleźć, zrozumieć wagę 
wykonywanej pracy, zaangażować się. 
Dodatkowo zaburzone zostaje poczu-
cie bezpieczeństwa i zwiększony po-
ziom stresu. Wyniki dotyczące poczu-
cia bezpieczeństwa nie pozostawiają 
złudzeń. Tu odsetek odpowiedzi 
negatywnych lub neutralnych łącznie 
stanowi 31%. Aż tyle osób nie ma 
wystarczającego zaufania do swoich 
pracodawców.

Istotna w zaangażowaniu jest chęć 
pracowników do wychodzenia poza 
zakres obowiązków. Kreatywność, 
innowacyjność wynika z postawy 
i motywacji pracownika, ale jest 
też efektem umiejętności firmy do 
angażowania pracownika. Z roku 
na rok spada odsetek osób, które 
jest motywowanych do dawania 
z siebie więcej niż określa to zakres ich 
obowiązków. Tylko 50% respondentów 
odpowiedziało pozytywnie. Dla 
przypomnienia w roku 2020 było 
59% a w 2021 było to 52%. To bardzo 
niebezpieczny trend dla rozwoju 
przedsiębiorstw. 

Pracownicy chcą mieć wpływ na 
podejmowane decyzje w firmie. 
Odsetek odpowiedzi pozytywnych 
zwiększył się o 3 p.p. i w roku 2022 

74%
badanych było zdania, 
że w pracy są skupieni 
na wykonaniu swoich 
obowiązków. 
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wyniósł 61% vs 58% w roku 2021. Tu 
dane są zbliżone do wyniku z roku 
2020, gdzie odsetek ten wynosił 
62%. Zestawiając to z informacją, 
że 60% (vs 50% w 2021 i 55% 
2020) respondentów uważało, że 
posiada kompetencje potrzebne do 
wspierania procesów decyzyjnych, 
wydaje się, że organizacje włożyły 
dużo pracy w Rozwój pracowników 
a pracownicy są bardziej pewni siebie. 
57% respondentów chętnie proponuje 
rozwiązania dla ułatwienia procesów 
w firmie. Pozostali nadal pozostają 
bierni.

Wzrósł odsetek osób, które uważają, 
że ich pomysły i opinie są brane 
pod uwagę. W roku 2022 odsetek ten 
wynosił 53% vs 50% w roku 2021.

Oprócz tego, że zakres obowiązków 
powinien być jasno określony i dawać 
pracownikowi świadomość, że jego 
obowiązki są ważne dla firmy, istotne 
jest również, aby praca nie powodowała 
u pracowników znudzenia. 

Jest to ważne w kontekście nie tylko 
efektywności i innowacyjności firmy, 
ale również ryzyka utraty pracownika 
z powodu wypalenia zawodowego, 
a temu sprzyja monotonia w pracy. 

Wśród respondentów Enpulse 31% 
badanych przyznało, że ich obowiązki 
często ich nudzą (w roku 2021 było 
to 29%). Na uwagę zasługuje również 
informacja, że 58% ankietowanych 
uważało, że obowiązki zawodowe nie 
przytłaczają ich, nie są przeciążeni. To 
wzrost o 2 p.p. w stosunku do roku 2021.

61%
ankietowanych chciało 
mieć wpływ na decyzje 
podejmowane w firmie. 
Wzrost o 3 p.p. 

53%
badanych uważa, że 
ich pomysły i opinie są 
brane pod uwagę.
Wzrost o 3 p.p.

60%
badanych uważało, że posiada 
kompetencje potrzebne do 
wspierania procesów 
decyzyjnych w firmie

57%
ankietowanych 
proponuje rozwiązania 
usprawniające procesy. 
Wzrost o 3 p.p. 
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MONIKA SMULEWICZ
Ekspertka prawa pracy

Pracodawco, z kim chcesz 
iść ramię w ramię po 
sukces? 

Pandemia zmieniła nie tylko sposób 
pracy (tryb zdalny), ale przede 
wszystkim to, jak pracownicy po-
strzegają pracę. Doszło do przewar-
tościowania i zmiany priorytetów. Jak 
pokazuje „Wielka Rezygnacja”, ludzie 
gotowi są opuścić swoją organizację 
nie tylko ze względu na wynagrodzenie 
czy szefa, którego nie darzą sympatią. 
Powodem może być brak narzędzi 
do pracy, źle przeprowadzony on-
boarding, zadania poniżej kompetencji 
czy też nieuwzględnianie dobra pra-
cowników przy podejmowaniu decyzji 
przez kierownictwo...  

Jak wynika z raportu Enpulse, aż 68% 
badanych jest zdeterminowanych, 
by w pracy dać z siebie wszystko. 
71% docenia to, że mogą uczyć się w 
pracy nowych rzeczy! Czyż nie z takim 
zespołem chcielibyśmy pracować?! 

Tymczasem grupa pracowników 
niezaangażowanych nie sprawdza się 
w tym co robi, nie wykazuje przy tym 
energii czy pasji. Po prostu robią co do 
nich należy, są nieszczęśliwi, a swoje 
frustracje często uzewnętrzniają, 
np. podważając osiągnięcia ich za-
angażowanych kolegów i koleżanek.

Tym niekorzystnym zjawiskom może 
najskuteczniej zapobiegać bez-
pośredni kierownik. Musi on jednak 
mieć wsparcie od organizacji w po-
staci szkoleń, narzędzi. Kluczowa jest 
tu umiejętność konstruktywnych 
rozmów, dostrzegania tego, czego 
ludzie oczekują od organizacji, zin-
dywidualizowania zarządzania wydaj-
nością oraz poszukiwania talentów 
i motywatorów wewnątrz zespołu!

Dobry szef wie, czego oczekują 
od niego jego podwładni, wie 
czym się interesują i na czym im 
najbardziej zależy. Warto słuchać 
zaangażowanych! 

Opinia eksperta
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Obszar Bezpośredni 
przełożony
Bezpośredni przełożony to klu-
czowy element w budowaniu 
zaangażowania pracowników. Wa-
żne są nie tylko relacje pomiędzy 
managerami i ich podwładnymi, 
ale i to, czy przełożeni stanowią dla 
pracowników wzór, inspirację do 
działania oraz to, w jaki sposób za-
rządzają pracą podwładnych i czy 
potrafią ich zmotywować. Mają oni 
też istotny wpływ na odczuwany przez 
pracowników poziom stresu.

Poczucie, że przełożony wywiera 
presję na podwładnego ma aż 33% 
respondentów. To tyle samo co w 2021 
ale nadal o 10 p.p. więcej niż w 2020. 
Zwiększył się odsetek odpowiedzi “nie 
mam zdania” o 3 p.p. 

Wg respondentów Enpulse, w roku 
2022 relacje pomiędzy przełożonymi 
i ich podwładnymi układały się sto-
sunkowo dobrze. 70% (to o 2 p.p. 
więcej niż w roku 2021) ankietowanych 
przyznało, że są traktowani przez 
bezpośredniego przełożonego z sza-
cunkiem. 53% (38% w roku 2021 i 55% 
w 2020) respondentów nie odczuwało, 
aby bezpośredni przełożony kogoś 
faworyzował. To wzrost aż o 15 p.p. 
i powrót do poziomu z roku 2020. 
Wydaje się, że sytuacja na rynku pracy 
wymusiła w pewien sposób dbanie 
o politykę fairness.

33%
ankietowanych 
twierdzi, że przełożony 
wywiera na nich presję

70%
ankietowanych uważa, 
że jest traktowanych 
z szacunkiem przez 
przełożonego.
Wzrost o 2 p.p.
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Ważne jest, aby przełożony nie 
tylko z szacunkiem i sprawiedliwie 
traktował swoich podwładnych, ale 
był dla nich także wsparciem. 71% 
(vs 68% w 2021 i 72% w 2020) respon-
dentów stwierdziło, że wiedzą, że ich 
bezpośredni przełożony potrafi im 
pomóc w sprawach zawodowych. 

Również w tym przypadku zauważamy 
powrót w kierunku odpowiedzi 
z roku 2020. 65% badanych Enpulse 
przyznało, że jeśli mają wrażenie, że 
wymagania stawiane w pracy są dla 
nich zbyt wysokie, nie boją się o tym 
porozmawiać ze swoim managerem. 
To wzrost o 2 p.p. w stosunku do roku 
2021. 12% respondentów jednoznacznie 
zadeklarowało, że takiej rozmowy 
by nie podjęli (to spadek o 6 p.p. 
w stosunku do roku 2021). To pozy-
tywna informacja. Mniej osób obawia 
się szczerej rozmowy.

Pracownicy zatem zyskali nie tylko 
większą pewność co do swoich kom-
petencji ale również nabrali odwagi 
do jasnego komunikowania tego, co 
im przeszkadza. Być może wpływ na 
to ma napływ na rynek pracy nowego 
pokolenia, młodych? Tak czy inaczej 
to dobry kierunek w celu poprawienia 
komunikacji międzyludzkiej. 

65%
zadeklarowało, że 
porozmawiają z przełożonym, 
jeśli wymagania stawiane 
w pracy będą dla nich zbyt 
wysokie. Wzrost o 2 p.p. 

12%
zadeklarowało, że nie podjęło-
by rozmowy z przełożonym, 
jeśli wymagania stawiane 
w pracy byłyby zbyt wysokie. 
Spadek o 6 p.p. 
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Zadaniem przełożonych jest również 
inspirowanie pracowników, zachę-
canie ich do działania i wspieranie 
w rozwoju. Jednocześnie 59% 
respondentów Enpulse uważało, że 
bezpośredni przełożony dostrzega ich 
potencjał. To o 3 p.p. mniej niż przed 
rokiem. 59% ankietowanych przyznało, 
że czują się inspirowani do działania 
przez bezpośredniego przełożonego. 
To znaczący wzrost, bo aż o 26 p.p. 
w stosunku do roku poprzedniego.  
Jeśli zestawimy to z podejmowanymi 
działaniami rozwojowymi i poprawą 
komunikacji, w niektórych zakresach 
możemy zauważyć, że działania 
przynoszą efekty.

Dużo w ostatnim czasie mówi się 
o roli bezpośredniego przełożonego
w komunikacji - konstruktywna
informacja zwrotna, w tym docenianie
pracy współpracowników stało się
obecnie jeszcze ważniejsze. Feedback
powinien mieć charakter bieżący,
jednak pomimo większej liczby narzę-
dzi do komunikacji nie zawsze pamięta
się o tym. 56% (vs 50% w 2021 i 58%
w 2020) ankietowanych pracowników
stwierdziło, że w ciągu ostatnich
6 miesięcy ktoś z firmy rozmawiał
z nimi o postępach w ich pracy. Tu
znów widzimy powrót w kierunku
wyników z roku 2020. 64% respon-
dentów przyznało, że ich przełożony
przekazuje im konstruktywne infor-
macje na temat ich bieżącej pracy.
Jest to spadek o 1 p.p. w stosunku do
roku 2021.

56%
stwierdziło, że w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy ktoś 
z firmy rozmawiał z nimi 
o postępach w ich pracy
(wzrost o 6 p.p.)

59%
ankietowanych czuło 
się inspirowanych do 
działania przez bezpo-
średniego przełożonego 
(wzrost o 26 p.p.)

64%
przyznało, że ich przeło-
żony przekazuje im kon-
struktywne informacje 
na temat ich bieżącej 
pracy (spadek o 1 p.p.)
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Jednym z najbardziej niedocenianych 
elementów budowania zaanga-
żowania pracowników jest do-
cenianie i uznanie. 73% respondentów 
twierdziło, że wyrażenie uznania na 
temat ich pracy przez bezpośredniego 
przełożonego jest dla nich ważne. 
Odsetek odpowiedzi w tym elemencie 
pozostaje na niezmiennym po-
ziomie. Docenionych czuje się 63% 
respondentów. Pozostaje jeszcze zatem 
wiele do zrobienia w tym zakresie. 

Pozytywny feedback, docenianie 
i uznanie są, niezmiennie, ważnymi 
czynnikami dla pracowników. 
Analizując odpowiedzi respondentów 
Enpulse widać konieczność dalszej 
pracy nie tylko nad narzędziami, ale 
przede wszystkim nad kompetencjami 
managerów w tym zakresie.

37%
respondentów nie 
czuje się docenionych 
przez przełożonego

73%
ankietowanych przyznało, 
że wyrażenie uznania na 
temat ich pracy przez bez-
pośredniego przełożonego 
jest dla nich ważne

https://www.enpulse.eu/kontakt-enpulse?utm_source=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_medium=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_campaign=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_id=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022
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ARTUR DZIĘGIELEWSKI
Head of HR & Accounting w SmartLunch 
Sp. z o.o., Pomysłodawca i Organizator 
Konkursu People Innovation, Ekspert ds. HR

Czy znasz słowo duser, a może 
wiesz jakie znaczenie niesie ze 
sobą wyraz chwalba? Oba słowa 
nie są już stosowane na co dzień w 
języku polskim, gdyż to przestarzałe 
synonimy słowa pochwała. Trudno 
sobie wyobrazić sytuację, w której 
przełożony udziela członkowi zespołu 
chwalby albo gdy pracownik mówi, 
że otrzymał duser od kolegi. Nie 
jest jednak istotne jakie słowa 
zostaną użyte podczas doceniania 
pracowników. Najważniejsze, by 
chwalenie było cykliczne. Moja 
wieloletnia praca z ludźmi pozwoliła 
na wyciągnięcie wniosku, że do-
cenianie współpracowników jest 
zjawiskiem nieczęstym. O wiele pro-
ściej jest powiedzieć co ktoś zrobił 
niewłaściwie. Miejsce pochwały czę-
sto zajmuje niekonstruktywna krytyka, 
która niczego dobrego nie wnosi 
do organizacji, zespołu, czy do sfery 
psychicznej pracownika. Docenianie 
jest jednym z pozapłacowych bodźców 
motywacyjnych bezpośrednio wpły-
wających na poczucie satysfakcji 
z pracy. Pochwała wzmacnia poczucie 
pracownika, że jest on potrzebny 
w organizacji, że dobrze wykonuje 

powierzone mu zadania, czy o tym, że 
posiada odpowiednie kompetencje 
do pracy na danym stanowisku. Każdy 
pracownik oczekuje na pochwałę, 
szczególnie jeśli wykonał coś dobrze, 
a właśnie pozytywne słowa, doce-
nienie, podziękowanie, są czynnikami 
zaspokajającymi te oczekiwania 
pracowników. Warto podkreślić, że 
wykształcony nawyk doceniania 
przynosi bardzo dobre skutki. Przede 
wszystkim jest budulcem pozytywnych 
relacji na linii pracownik-przełożony, 
w zespole, czy w końcu globalnie – 
w całej organizacji. Dobrych skutków 
doceniania jest zdecydowanie więcej. 
Pracownik, który został wzmocniony 
pozytywnie jest bardziej zaan-
gażowany i efektywny, ma poczucie 
sensu wykonywanej przez niego pracy, 
chce rozwijać się w ramach organizacji 
i rzadziej myśli o zmianie pracodawcy. 
Wymienione skutki przynoszą 
wymierne korzyści dla organizacji. 
Zwiększone zaangażowanie daje lep-
sze wyniki, w tym również finansowe, 
brak potrzeby zmiany pracodawcy 
natomiast wpływa na obniżenie 
poziomu rotacji. 

Opinia eksperta
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Nie należy bać się doceniania 
pracowników, wręcz przeciwnie, 
trzeba stosować je tak często jak 
to możliwe, w codziennej pracy, nie 
tylko podczas rozmów okresowych, 
nie wyłącznie w cztery oczy, najlepiej 
w szerszym gronie. Pragnę zaznaczyć, 
że w przypadku kierownika doce-
nianie przez niego pracowników 
wpływa pozytywnie na jego autorytet 
w zespole. Pracownicy bardziej mu 
ufają i chętniej angażują się w nowe 
zadania, a tym samym zaczynają 
częściej doceniać współpracowników, 
bo przykład idzie z góry. Pochwała 
słowna to najlepszy motywator, 
obok dodatków finansowych, jaki 
lider zespołu może wobec niego 
zastosować. W codziennej pracy jest to 
niezwykle ważne by zauważać sukcesy 
i jednostek, i całego teamu. Docenia-
nie ma również bardzo duży wpływ na 
nastrój pracowników, co przekłada się 
bezpośrednio na atmosferę w całym 
zespole. 

W badaniu zaangażowania praco-
wników w Polsce w 2022 roku 
przeprowadzonym przez Enpulse 
jednym z badanych obszarów jest 
właśnie docenianie w organizacjach. 
Cieszy mnie fakt, iż raport z badania 
prezentuje dane dotyczące doce-
niania. Jednakże niepokoi mnie to, 
że mniejsza niż w 2021 roku liczba 
pracowników czuje się doceniona 
przez swoich przełożonych, praco-
dawców. Liczę, że 2023 rok będzie 
rokiem doceniania najważniejszego 
kapitału w firmach, jakim jest człowiek. 
Nie należy zapominać o chwaleniu, 
dlatego nieustannie podkreślam 
jego istotne znaczenie zarówno 
z punktu widzenia jednostki, jak i całej 
organizacji. Doceniony pracownik 
działa efektywniej, dlaczego? Bo jego 
wkład w rozwój firmy został zauwa-
żony. Podkreślę, że zaangażowanie 
pracownika chwalonego jest zdecy-
dowanie wyższe niż pracownika, który 
nie słyszy pochwał. Każda organizacja, 
która chce osiągać najwyższe rezul-
taty powinna przede wszystkim doce-
niać swoich pracowników, bo wtedy 
oni doceniać będą organizację-
pracodawcę. Doceniajmy zatem 
pracowników, bo stanowią oni naj-
ważniejsze ogniwo w każdej orga-
nizacji, a chwalenie to przecież bardzo 
dobra rzecz!
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Obszar 
Nagradzanie

Nagradzanie to obszar, dzięki któremu 
możliwe jest uzyskanie informacji 
o tym, co motywuje pracowników do
pracy. Obszar ten obejmuje zarówno
elementy materialne, organizacyjne,
finansowe, jak również te związane
z docenianiem i uznaniem. Często
nagradzanie mylnie określane jest
wyłącznie jako system premiowy
w firmie. Tymczasem nagradzanie
to nie tylko wynagrodzenia i premie.
Pozapłacowe elementy nagradzania
pełnią często ważniejszą rolę niż te
płacowe i nie zawsze chodzi tu o kar-
nety sportowe, czy dofinansowanie
różnych aktywności poza pracą.
Tak, benefity dla dzisiejszych
pracowników są ważne (szczególnie
w czasach szalejącej inflacji), jednak
kwestie związane z motywacyjną
i emocjonalną sferą życia są nie do
przecenienia. Szczególnie ważne są tu
docenianie i wyrażanie uznania, czyli
aspekty psychologiczne pozytywnie
wpływające na samopoczucie
pracownika.

57% respondentów czuło, że są 
uczciwie wynagradzani za swoją 
pracę. Nie zmienia się fakt, że tylko 
58% ankietowanych Enpulse uznało, że 
system wynagradzania w ich firmie 
jest przejrzysty i zrozumiały. 

57%
ankietowanych czuło 
się uczciwie 
wynagradzanymi za 
swoją pracę

58%
ankietowanych uznało, 
że system wynagradza-
nia w ich firmie jest 
przejrzysty i zrozumiały 



38 Zaangażowanie 2022. Raport.

U podstaw niezadowolenia z wy-
nagrodzenia, w pewnych przypadkach, 
leżeć może samo niezrozumienie 
systemu wynagradzania. Warto więc 
już na samym początku zatrudnienia 
jasno wytłumaczyć ten element. 
Pracodawcy powinni też rozmawiać 
z pracownikami o ich wynagrodze-
niach w trakcie zatrudnienia — zmiany 
takie jak np. wprowadzenie systemu 
premiowania nie uznaniowego a opar-
tego na przejrzystych zasadach, 
może przyczynić się do wyraźnego 
zwiększenia satysfakcji z tego ele-
mentu. 

W 2022 roku tylko 55% ankietowanych 
przyznało, że w ich firmie docenianie 
wykonywanej pracy stanowi ważną 
część systemu motywacyjnego, to 
spadek aż o 6 p.p. w stosunku do roku 
2021 (w 2020 było to 69%). Tylko 50% 
respondentów czuje się odpowiednio 
docenianych pozafinansowo za indy-
widualne osiągnięcia - to spadek aż 
o 5 p.p. w stosunku do roku 2021 i aż
11 p.p. w stosunku do roku 2020. Jedno-
cześnie 65% respondentów Enpulse
uważa, że bieżące docenianie wpływa
pozytywnie na ich zaangażowanie w
pracę. A 74% respondentów uważa,
że wyrażanie uznania stanowi dla nich
istotny element nagradzania. Należy
zastanowić się więc dlaczego z roku
na rok spada odsetek osób, które czują
się docenione.

Z pakietu świadczeń oferowanych 
w firmie zadowolonych jest 58% 
respondentów.

55%
ankietowanych czuje 
się docenionych. 
Spadek o 6 p.p. vs 2021 
i 11 p.p. vs 2020

65%
respondentów uważa, że 
bieżące docenianie 
wpływa pozytywnie na ich 
zaangażowanie w pracę

74%
badanych uważało, że wyraża-
nie uznania jest ważnym ele-
mentem nagradzania. Wzrost 
o 4 p.p. w stosunku do 2021
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Obszar Praktyki i 
atmosfera
Dla zaangażowania pracowników 
ważna jest atmosfera w firmie, panują-
ce tam relacje ze współpracownikami. 
Coraz większa grupa ludzi jest 
świadoma jak ważne jest zachowanie 
równowagi pomiędzy życiem pry-
watnym i zawodowym. W kontekście 
wypalenia zawodowego, które coraz 
szerzej dotyka pracowników ważne jest, 
czy pracownicy radzą sobie ze stresem 
w pracy. Trzeba przy tym pamiętać 
o komunikacji, która oddziałuje nie tylko
na relacje, atmosferę, ale i inne obszary.
To wszystko razem buduje kulturę każdej
organizacji, w której pracownicy będą
chcieli pracować i budować jej stabilną
pozycję. W innym przypadku pracownicy
pozostaną „tylko na chwilę” co będzie
skutkowało obniżeniem jakości pracy
i w konsekwencji obniżeniem zysków
firmy.

68% ankietowanych przyznało, 
że dobra atmosfera w firmie 
motywuje ich do pracy - to spadek 
o 5 p.p. w stosunku do roku 2021.
Taki spadek notujemy już kolejny rok
z rzędu. W kontekście tego wyniku
niekorzystnie wypada informacja,
że 55% respondentów stwierdziło, że
satysfakcja z aktualnej pracy sprawia,
iż chce im się dawać z siebie w pracy
jak najwięcej. To co prawda wzrost
o 2 p.p. w stosunku do roku 2021, ale
nadal 10 p.p. mniej niż w roku 2020.

68%
badanych przyznało, 
że dobra atmosfera 
w firmie motywuje ich do 
pracy (spadek o 5 p.p. 
w odniesieniu do 2021)
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Znaczącemu pogorszeniu uległo za-
dowolenie ze swojego miejsca pracy. 
Aż 32% respondentów jednoznacznie 
odpowiedziało (w roku 2021 było to 
15%), że nie lubi swojej pracy i wykonu-
je ją tylko ze względów finansowych. 

Kolejną ważną rzeczą jest zachowanie 
równowagi pomiędzy pracą a życiem 
prywatnym. Dobrostan pozwala nam 
zbudować satysfakcjonujące i udane 
życie, wpływa na nasze zdrowie (fizy-
czne i psychiczne) i relacje z oto-
czeniem. Pozwala lepiej też zrozumieć 
komunikaty jakie do nas docierają. 
69% respondentów Enpulse zadeklaro-
wało, że zachowują równowagę 
pomiędzy życiem osobistym a pracą. 
37% ankietowanych uważa, że praca 
jest źródłem nadmiernego stresu; 
jednocześnie 69% uważa, że radzi 
sobie ze stresem w pracy (w 2021 roku 
było to 68%).

W odniesieniu do wyników z roku 2021 
zmienił się rozkład odpowiedzi — 38% 
(28% w 2021) respondentów przyznało, 
że praca jest źródłem nadmiernego 
stresu, to powrót do wyników 
z 2020. Jednym ze źródeł napięcia 
nerwowego w pracy mogą być 
zmiany organizacyjne wprowadzane 
w firmie. Nie zmienił się odsetek 
odpowiedzi respondentów, którzy 
twierdzili, że zmiany w ich miejscu 
pracy są wdrażane w odpowiedni 
sposób (55%). W tym zakresie zdanie 
respondentów jest stabilne od 2020 
roku.

Moja praca jest źródłem
nadmiernego stresu.

Negatywne Nie mam zdania Pozytywne

35% 38%

27%

32% 44%

24%

Nie lubię swojej pracy, wykonuję ją tylko
ze względów finansowych.

Negatywne Nie mam zdania Pozytywne
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56%
badanych uważało, że 
są informowani o 
planach i sytuacji firmy

Ogromne znaczenie dla budowania 
zaangażowania pracowników ma ko-
munikacja. Komunikacja powiązana 
jest ze wszystkimi elementami w firmie.  
To nie tylko rozmowy, wymiana maili, 
rozmowy na chacie, ale i odpowiedni 
sposób przekazywania informacji na 
temat zmian w organizacji, o misji, 
sytuacji firmy, udzielanie informacji 
zwrotnej, a więc także docenianie 
czy krytyka. W sprawach komunikacji 
najwięcej odpowiedzi negatywnych 
dotyczy poinformowania o dostępnych 
ścieżkach kariery.

Ponad połowa respondentów (54%) 
jest zdania, że nie są wystarczająco 
poinformowani o dostępnych dla nich 
opcjach rozwoju kariery w ramach 
organizacji, w której pracują.

56% uważa, że są poinformowani 
o planach i sytuacji firmy, a 64%
stwierdziło, że komunikacja w firmie
jest dobra.

Na uwagę zasługuje wymiar 
motywacyjny komunikacji. 55% osób 
uważa, że ktoś z firmy pochwalił za 
wykonaną pracę w ciągu ostatnich 
7 dni. Należy pamiętać, że motywacja, 
docenianie i uznanie to nie tylko 
obowiązek i przywilej managerów. 
Współpracownicy tak samo mogą 
i wpływają, na motywację i poczucie 
docenienia. Czasem wystarczy 
dziękuję, żeby ktoś poczuł, że jego 
praca ma znaczenie. 

Szczególnie może dziwić powyższy 
wynik w kontekście tego, że 72% 
respondentów potwierdza, że może 
liczyć na pomoc współpracowników, 
kiedy nie radzą sobie w pracy.

55%
ankietowanych twierdziło, że 
w ostatnich 7 dniach przed 
badaniem przynajmniej jedna 
osoba w firmie pochwaliła ich 
za wykonaną pracę

72%
ankietowanych mogło 
liczyć na wsparcie współ-
pracowników, kiedy nie 
radzili sobie z zadaniami. 
Spadek o 2 p.p.
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Relacje w pracy bardzo intensywnie 
wpływają na zaangażowanie. Dlatego 
stanowią tak ważny czynnik w pracy. 
Być może to deficyty doceniania 
wynikają z mentalności. Warto jest 
wprowadzić działania, które nauczą 
kultury doceniania.

W 2022 roku 65% respondentów 
twierdziło, że są w firmie traktowani 
w taki sam sposób jak inni. To spadek 
o 2 p.p. w stosunku do roku 2021.
Poprawie ulegają relacje pomiędzy
pracownikami, 59% badanych
zadeklarowało, że łączą ich bliskie
relacje ze współpracownikami,
podczas kiedy rok wcześniej było to
53%. 14% jednoznacznie stwierdziło, że
nie nawiązali takich relacji z innymi
osobami, które pracują u nich w firmie
(vs 19% w 2021).

69% badanych pracowników czuło, że 
ze współpracownikami tworzą zespół, 
9% ankietowanych temu wyraźnie 
zaprzeczyło (spadek o 4 p.p. vs 2021). 

Dobre kontakty pomiędzy współ-
pracownikami powinny przekładać 
się nie tylko atmosferę, dawać 
poczucie wspólnoty i wsparcia, ale 
i powinny być także jednym z filarów 
pracy zespołowej. O 4 p.p. wzrosło 
poczucie respondentów, że praca 
zespołowa w firmie, w której pracują 
ankietowani, jest ważna. W roku 2021 
68% a w roku 2020 było to 78%. Dla 
68% respondentów praca zespołowa 
stanowi motywator do wytężonej 
pracy. To o 1 p.p. mniejszy odsetek 
odpowiedzi pozytywnych niż w roku 
poprzednim i o 6 p.p. mniej niż w 2020. 

59%
badanych przyznało, że 
łączą ich bliskie relacje 
ze współpracownikami.
To wzrost o 6 p.p. 
w stosunku do roku 2021.

68%
badanych twierdziło, 
że u nich w firmie praca 
zespołowa jest ważna. 
Spadek o 10 p.p.

69%
respondentów zadeklarowa-
ło, że praca zespołowa mobi-
lizuje ich do wytężonej pracy.
O 5 p.p. mniej niż w roku 2021.
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DR HAB. AGNIESZKA SPRINGER
Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Przyglądając się wynikom raportu 
można zadać sobie pytanie, czy 
fakt, że co trzeci pracownik (a do-
kładniej 38%) przyznaje, że praca 
jest dla niego źródłem nadmiernego 
stresu jest powodem do niepokoju? 
Choć jednocześnie prawie tyle sa-
mo zaprzecza, aby tak było, a 27% nie 
ma na ten temat zdania, to jednak 
świadomość negatywnych konse-
kwencji, jakie niesie za sobą stres 
powodują, że warto zastanowić się, na 
ile uzyskany wynik powinien niepokoić 
pracodawców. Choć stres pozwala 
nam  szybko się zmobilizować i uniknąć 
zagrożenia, to jednak ten nadmierny 
lub przewlekły  jest źródłem  chorób 
prowadzących do absencji i rotacji 
pracownika, a także stanowi kluczowy 
czynnik ryzyka prowadzącym do 
wypalenia zawodowego.  Wypalony 
pracownik, nie tylko odczuwa dys-
komfort psychiczny i fizyczny, ale 
również wycofuje się ze swoich 

zadań, stając się pracownikiem 
mniej produktywnym. Pamiętać przy 
tym należy, że choć ludzie różnią 
się między sobą w zakresie tego jak 
reagują ma czynniki stresotwórcze, 
to kluczowymi dla pojawienia się 
wypalenia zawodowego  są czynniki 
organizacyjne. Niezmiernie istotne jest 
zatem, aby identyfikować źródła stresu 
i adekwatnie do diagnozy dopasować 
interwencje mające na celu utworze-
nie wspierającego i motywującego 
środowiska pracy.   Wdrażanie pro-
gramów skierowanych na poprawę 
dobrostanu pracowników to globalny 
trend, który z uwagi na fakt, że żyjemy 
w świcie określanym jako świat BANI 
[(Brittle) – kruchy, A (Anxious) – 
niespokojny, N (Non-linear) – 
nielinearny i I (Incomprehensible) 
– niezrozumiały] staje się nie tylko mo-
dą, ale i rzeczywistą odpowiedzial-
nością pracodawcy.

Opinia eksperta
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Obszar Rozwój i 
wiedza
Praca jest jedną ze sfer życiowych, 
w których człowiek może realizować 
się w dorosłym życiu. Ważne, aby mieć 
możliwość wykorzystywania i rozwijania 
w pracy swoich kompetencji. Rozwój 
jest naturalną potrzebą człowieka, 
zapobiega nudzie, pobudza do 
działania, sprawia, że człowiek łatwiej 
radzi sobie ze stresem. 

66% badanych przyznało, że cieszy 
ich to, że w codziennej pracy mogą 
wykorzystać to, czego się nauczyli. 
71% jest zadowolone, że mogą uczyć 
się nowych rzeczy w pracy. 74% re-
spondentów deklarowała również, 
że jeśli przydzielone im zadania są 
spójne z ich kompetencjami, dzięki 
czemu czują się bardziej zmotywowani 
do pracy. Jednocześnie tylko 51% 
ankietowanych uważało, że ich 
potencjał jest w pełni wykorzystywany 
przez firmę (58% w 2021 i 60% w 2020) - 
zauważalna jest tendencja spadkowa.

58% ankietowanych zadeklarowało, 
że zakres ich obowiązków pozwala 
im rozwijać umiejętności i wiedzę. 
To o 5 p.p. mniej niż w roku 2021 
i 10 p.p. mniej niż w roku 2020. 
60% ankietowanych przyznało, że 
wykonywana przez nich praca 
spełniała ich oczekiwania związane 
z rozwojem zawodowym, to o 1 p.p. 
mniej niż przed rokiem. 

66%
badanych przyznało, że 
cieszy ich to, że w codziennej 
pracy mogą wykorzystać to, 
czego się nauczyli oraz że 
motywuje ich to do pracy

58%
ankietowanych zadeklarowało, 
że zakres ich obowiązków 
pozwala im rozwijać 
umiejętności i wiedzę
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Szkolenia są ważne zarówno dla 
pracodawców jak i dla pracowników. 
Zmalał odsetek osób, które byłyby 
skłonne szkolić się na własną rękę, 
aby podnieść swoje kwalifikacje za-
wodowe. W roku 2022 było to 64%, 
podczas kiedy w roku 2021 było to 
69% ankietowanych a w 2020 było to 
77%.  Odsetek osób, które uważają, 
że firma szkoli ich w wystarczającym 
zakresie skurczył się o 1 p.p. w sto-
sunku do roku poprzedniego.  Nadal 
59% respondentów przyznaje, że lubią 
uczestniczyć w szkoleniach organi-
zowanych przez ich organizację.

Respondenci oczekują większej liczby 
szkoleń podnoszących kwalifikacje. Ich 
brak lub deficyt może odczuwać nawet 
50% respondentów (21% zdecydowanie 
odczuwa ich deficyt a 29% udzieliło 
odpowiedzi “nie mam zdania”).

55% ankietowanych twierdzi, że firma 
pomaga im zidentyfikować obszary, 
w których mogą się rozwijać. Dla 
organizacji pozostaje więc duże pole do 
działania w tym zakresie.

Jak pokazują wyniki, oferta szkoleniowa 
w firmach, według respondentów, 
nie jest wystarczająca. Pracodawcy 
mają jeszcze sporo do zrobienia w tym 
zakresie. Szczególnie, że spada odsetek 
osób, które chcą/mogą szkolić się na 
własną rękę.

64%
ankietowanych było skłonnych 
szkolić się na własną rękę, aby 
podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe. To o 5 p.p. mniej niż 
w roku 2021 i aż 13 p.p. mniej niż 
w roku 2020

56%
tylko tylu respondentów 
twierdziło, że firma, 
w której pracują, szkoli ich 
w wystarczającym stopniu
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Obszar Wizerunek 
pracodawcy
Złożoność konstruktu, jakim jest 
zaangażowanie pracowników powo-
duje, że projektowanie miejsca pracy nie 
ogranicza się jedynie do biurka, fotela 
i komputera. Zaangażowanie budują 
elementy związane z wykonywanymi 
obowiązkami, atmosferą, relacjami 
i motywowaniem. Kwestie związane 
z wizerunkiem firmy, zarówno tym 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym, 
w dzisiejszym świecie nabrały 
szczególnej wagi. Ważne jest, jak 
postrzegana jest kultura organizacyjna, 
polityka i działania podejmowane przez 
przedsiębiorstwo. Employer Branding 
stał się nieodzowną częścią kultury 
organizacyjnej każdej firmy. I świado-
mie czy nie, każda firma prowadzi 
działania EB.

Dla pracowników ważna jest możli-
wość rozwoju osobistego, zawodowego 
(na co wskazywaliśmy wcześniej), nie 
można również zapomnieć o tym, jak 
ważna jest dla wielu osób możliwość 
awansu. Nie powinno to dziwić 
szczególnie, że w wielu przypadkach 
jest to jedyna szansa na uzyskanie 
podwyżki wynagrodzenia. Odsetek 
osób, dla których to jest ważne, spadł 
o 6 p.p. w stosunku do roku 2021, 
i wyniósł 66%. Niestety tylko 50% 
respondentów twierdziło, że firma 
oferuje im atrakcyjne możliwości roz-
woju kariery. To i tak wzrost o 1 p.p. 
w stosunku do roku 2021.

50%
badanych uważa, że 
pracodawca oferuje im 
atrakcyjne możliwości 
rozwoju kariery

66%
ankietowanych przyznało, że 
ważne jest dla nich, aby w pracy 
mieli możliwość awansu. 
O 6 p.p. mniej niż w roku 2021.
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Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, 
iż 51% (vs 49% w 2021 i 59% w 2020) 
badanych uważało, że ścieżka kariery 
w ich firmie jest jasno określona, 
a 47% stwierdziło, że awans w niej 
jest oparty na przejrzystych i obiek-
tywnych kryteriach. To spadek o 3 p.p. 
w stosunku do roku 2021. Wyniki mogą 
tylko świadczyć o tym, że takich 
ścieżek awansu rzeczywiście brakuje 
(co było poruszane już wcześniej), 
ale problemem może być też kwestia 
informacyjna. Może po prostu część 
pracowników nie zdaje sobie sprawy 
z tego, co oferuje im firma. Być może 
zbyt rzadko rozmawia się z nimi na ten 
temat.

Dużo ostatnio, w kontekście polityki 
zatrudnienia, mówi się o onboardingu 
(wdrożeniu) pracowników. Dla pra-
cowników pracujących zdalnie stanowi 
to duże wyzwanie. I nie jest to pomyłka, 
nie tylko pracodawcom zdalny on-
boarding może sprawiać problemy.  
51% respondentów uważa, że proces 
wdrożenia nowego pracownika 
w firmie, w której pracują, wymaga 
poprawy.

57% respondentów Enpulse w roku 2022 
deklarowało, że tam, gdzie pracują, 
dobro pracowników jest brane pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji 
przez kierownictwo. To wzrost o 1 p.p. 
w stosunku do roku poprzedzającego. 
54% przyznało, że tam, gdzie pracują, 
panuje zasada, że jeśli firma osiąga 
dobre wyniki, przekłada się to na 
korzyści dla pracowników. To spadek 
o 6 p.p. w stosunku do roku 2021.  54% 
(spadek o 5 p.p.) było zdania, że ich 
pracodawca dawał im odczuć, że 
sukces firmy to również ich sukces. 

51%
respondentów uważa, 
że ścieżka kariery w ich 
firmie jest jasno 
określona

47%
tylko tylu badanych stwier-
dziło, że awans w ich firmie 
jest oparty na przejrzystych 
i obiektywnych kryteriach

51%
badanych było zdania, że 
proces wdrożenia nowego 
pracownika w firmie, w której 
pracują, wymaga poprawy
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63%  ankietowanych uważało, że firma 
wyznaje wartości, które motywują ich 
do działania. To wzrost o 5 p.p.

Poza wartościami ważne też są za-
sady. Te dotyczące relacji i wzajemnego 
traktowania mają szczególną wagę. Ze 
względów psychologicznych i poczu-
cia dobrostanu pracowników, ale rów-
nież ze względu na kwestie prawne 
jest to ważne dla pracodawców. 
64% ankietowanych deklarowało, że 
u nich w firmie stosowana jest zasada 
odnoszenia się do wszystkich z takim 
samym szacunkiem. To wzrost 
o 2 p.p. w stosunku do roku 2021. 
67% respondentów zaś przyznało, że 
w firmie są traktowani podmiotowo — 
jak osoba, a nie numer na liście. Tu też 
odnotowano wzrost (1 p.p.) 

Ostatnim czynnikiem, o którym 
trzeba wspomnieć, a często nie 
jest on łączony z budowaniem 
zaangażowania pracowników, to oferta 
przedsiębiorstwa. Pracownik lubiący 
produkty/usługi swojej firmy, chcący się 
nimi chwalić, uważający, że są dobre, 
spełniają oczekiwania klientów, chętniej 
będzie działał na rzecz organizacji, 
jego motywacja do pracy będzie 
większa, będzie się lepiej identyfikował 
z firmą. Takie odczucia przekładają się 
pozytywnie na jego zaangażowanie.
Za niepokojące można uznać to, że 
59% respondentów deklarowało, że 
lubią polecać produkty/usługi firmy, 
w której pracują swoim znajomym. 
To mniej niż w 2021 (64%) i zdecydowa-
nie mniej niż w roku 2020 (73%). 

54%
respondentów uważało, że 
w ich firmie panuje zasada, że 
jeśli firma osiąga dobre wyniki, 
przekłada się to na korzyści dla 
pracowników. Spadek o 6 p.p.

59%
respondentów deklarowało, 
że lubią polecać produkty/ 
usługi firmy, w której 
pracują (spadek o 5 p.p. do 
2021 i 14 p.p. do 2020)
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Mniejszy odsetek respondentów niż 
w zeszłym roku badanych uważało 
również, że firma rozumie potrzeby 
klientów i stara się na nie odpowiadać, 
a te potrzeby są z kolei najważniejsze 
przy określaniu celów i kierunków 
rozwoju organizacji. W roku 2022 było to 
59%, podczas kiedy rok wcześniej 66%, 
a w roku 2020 - 71%.  

53% ankietowanych przyznało, że 
w pracy chętnie sami proponują nowe 
projekty i pomysły na usługi/produkty. 
To wzrost o 5 p.p. w stosunku do roku 
2021 i jest to zbliżony wynik do roku 
2020, gdzie było to 54%. Widać więc, 
że pracownikom zależy na ulepszaniu 
oferty firmy, warto zatem wzmocnić 
działania szkoleniowe, kompetencje 
managerów w zakresie inspirowania 
oraz kwestie feedbacku pracownik 
pracodawca.
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ROXANA LAMBERT
CEO Skillhunt

Obecny rynek pracy jest bardzo 
konkurencyjny, a zatrzymanie w fir-
mie wartościowych pracowników sta-
je się coraz większym wyzwaniem. 
W czasach gdy praca zdalna jest 
w wielu branżach codziennością, 
a zagraniczne firmy sięgają po 
specjalistów z Polski - potencjalni kan-
dydaci mają dostęp do większej niż 
dotychczas puli ciekawych ofert. To 
sprawia, że umiejętność zbudowania 
i utrzymania zaangażowania wśród 
pracowników organizacji jest kluczem 
do realizacji celów biznesowych 
firmy. Na zaangażowanie wpływa 
wiele czynników, a praca nad nim 

to nieustanna praca na wszystkich 
szczeblach organizacji. Od czego 
zacząć? Moim zdaniem punktem 
wyjścia jest świadome budowanie 
kultury organizacyjnej. Według raportu 
63% badanych uważa, że firma 
wyznaje wartości, które motywują ich 
do działania. Współdzielone wartości, 
które są żywe i rozumiane przez zespół 
są drogowskazem do tego w jaki spo-
sób się komunikujemy, zachowujemy, 
jakie decyzje podejmujemy oraz kogo 
zatrudniamy i zwalniamy. Nadają 
kierunek działaniom i motywują do 
realizacji wspólnych celów, co prze-
kłada się na zaangażowanie zespołu.

Opinia eksperta
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Zaangażowanie pracowników jest filarem sukcesu firmy, 
dlatego organizacje powinny podjąć wyzwanie, jakim jest 
systematyczne budowanie zaangażowania.

Jak pokazują badania, zaangażowa-
nie pracowników wpływa na wiele 
aspektów firmy, w tym efektywność, 
zyski, rotację, absencję. Dlatego 
właśnie przedsiębiorstwa muszą 
podjąć wyzwanie, jakim jest 
budowanie zaangażowania. Trzeba 
jednak pamiętać, że to złożona 
koncepcja i proces, który wymaga 
monitorowania, mierzenia i ciągłego 
działania i doskonalenia. To nie jest 
jednorazowy projekt, co więcej, to 
w ogóle nie jest projekt, a sposób 
działania. Zaangażowanie w dużej 
mierze oparte jest na barkach ma-
nagerów, nie zapominajmy jednak, że 
pracownicy mają swój ogromny udział 
w budowaniu zaangażowania. Nawet 
najlepszy manager nic nie wskóra, 
jeśli pracownicy nie wykażą dobrej 
woli i chęci.

Zarządzanie i budowanie zaanga-
żowania powinno bazować na 
realnych i aktualnych danych.

Badania i pomiar stanowią podstawę 
do wielu działań we współczesnych 
firmach. W związku ze zmianami 
wywołanymi przez pandemię, 
wiele firm rozpoczęło częstsze 
ankietowanie swoich pracowników, 
aby poznać ich odczucia i potrzeby. 
Jedni zaczęli tworzyć samodzielnie 
ankiety, inni posiłkowali się gotowymi 
zestawami powtarzając regularnie 

np. kwestionariusz Q12 Gallupa, 
a jeszcze inni korzystali z platform 
badawczych takich jak Enpulse, 
które umożliwiają skorzystanie z wy-
standaryzowanego kwestionariusza 
i dodatkowo pozwalają na zadawanie 
pytań własnych.

A częstotliwość? Są organizacje, które 
badają raz na kwartał czy raz na 
pół roku. W dzisiejszej rzeczywistości 
to niewystarczające. Niektórzy 
zdecydowali się badać co miesiąc, 
co tydzień a nawet codziennie. Zbyt 
częste badanie może doprowadzić 
do obniżenia responsywności, 
a przede wszystkim trudniejsze 
staje się komunikowanie wyników 
i wprowadzanie zmian. Nie chodzi 
przecież o to, aby w kółko badać, tylko 
o usprawnianie organizacji. Trzeba 
działać. A do tego trzeba posiadać 
aktualne informacje.

Główne konkluzje i rekomendacje
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Samo badanie nic nie 
rozwiązuje. Należy stosować 
zasadę Słuchaj i reaguj!

Jeśli chcesz poprawić zaangażo-
wanie pracowników, obniżyć wskaźnik 
absencji i rotacji, a zwiększyć 
efektywność i innowacyjność, ko-
nieczne jest działanie — wprowadzanie 
rozwiązań w oparciu o uzyskane 
wyniki. Pracownicy muszą widzieć, 
że ich opinie przynoszą realne skutki 
i poprawiają sytuację. Muszą mieć 
poczucie sprawstwa.

Inspirowanie jest potrzebne.

Osoby, które pełnią funkcję bezpo-
średnich przełożonych często zapo-
minają, że do ich zadań należy również 
inspirowanie innych. Czasem także po 
prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jak 
to robić, ale też jak istotne jest to w kon-
tekście budowania zaangażowania. 
Programy budowania liderów, men-
torzy – w dzisiejszym świecie pracy 
zdalnej/hybrydowej – mogą pomóc 
w rozwoju kompetencji managerów. Tu 
zwraca również uwagę na konieczność 
wparcia motywacji managerów. 
Trudniej działa się w oderwaniu od 
zespołu, jedynie za pośrednictwem 
narzędzi do pracy zdalnej.

Komunikacja to podstawa.

Niby wszyscy o tym wiemy a nadal 
pozostaje wiele do zrobienia. Nic w 
tym złego, komunikacja jest bardzo 
dynamicznym obszarem, nara-
żonym na wpływ wielu czynników 
zewnętrznych. Nie zapominajmy jed-

nak, że komunikacja to nie są tylko 
narzędzia!  To również m.in. kontakty 
międzyludzkie, przekazywanie infor-
macji na temat sytuacji organizacji, 
tego, co się w niej dzieje, sposobu 
wprowadzania zmian, komunikowanie 
pracownikom, jakie są dostępne 
dla nich ścieżki rozwoju, awansu. 
Komunikacja to informacja zwrotna, 
docenianie, uznanie. 

Luki komunikacyjne sprawiają, że pra-
cownicy czują się niedoinformowani, 
niedocenieni, nie rozumieją, co się 
dzieje i jak ich praca wpływa na sukces 
firmy. Co można zrobić, żeby poprawić 
komunikację? Rozmawiać i uczyć. 
Warsztaty z komunikacji, doceniania, 
przyjmowania krytyki, newslettery, 
narzędzia do komunikacji wewnę-
trznej, do komunikacji online – to tylko 
mały wycinek tego co można zrobić. 
Trzeba tylko wybrać te, które najlepiej 
odpowiadają na potrzeby firmy i co 
ważne korzystać z nich aktywnie.

Rozwój pracowników to 
rozwój firmy.

Możliwość rozwoju osobistego, 
ale i zawodowego jest potrzebą 
pracowników. Szanse na zdobycie 
nowych kompetencji, ale i awans 
stanowią dla wielu osób ważny bodziec 
do działania oraz element pozytyw-
nie wpływający na ich samopoczucie, 
satysfakcję z tego, co robią. Firmy 
powinny w większym stopniu dbać 
o to, aby pracownicy znali możliwości 
rozwoju w danej firmie. Czasem 
to nie brak szkoleń, a niewłaściwa 
komunikacja sprawiają, że pracownicy 
nie mają poczucia możliwości 
wewnątrz firmy.

https://www.enpulse.eu/testuj-platforme-enpulse?utm_source=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_medium=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_campaign=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_id=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022
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Praca zespołowa przynosi 
efekty.

Zmienia się podejście do sposobu pracy 
i wygląda na to, że zmienia się również 
podejście pracowników do pracy 
zespołowej. Nie od dziś znane są zalety 
pracy zespołowej dla efektywności firmy. 
Ma ona też duże znaczenie dla procesów 
integracji i budowania relacji pomiędzy 
pracownikami. Pracowników nie muszą 
łączyć bliskie relacje, aby dzięki reali-
zacji wspólnych zadań zrozumieli, że 
mogą liczyć na współpracowników, 
zaufać im i uzyskają od nich wsparcie, 
kiedy będą tego potrzebować. Dla 
organizacji to zwiększenie zwinności, 
innowacyjności i rentowności. Wyniki 
uzyskane w badaniu 2022 powinny 
być ostrzeżeniem i wskazówką dla 
managerów zarządzających ze-
społami zdalnymi/hybrydowymi. 

Wdrożenie pracownika to 
jego efektywność i saty-
sfakcja z pracy.

Budowanie zaangażowania zaczyna 
się od pierwszego kontaktu z orga-
nizacją, już na etapie procesu rekruta-
cji. Od tego, jak nowy pracownik 
zostanie wdrożony, zależy w dużej 
mierze to, jak poczuje się w zespole, 
jak będzie postrzegał powierzone mu 
zadania i wykonywał obowiązki. 

Dużo mówi się ostatnio o onboardingu 
również w kontekście czysto finan-
sowym. Dziś mamy narzędzia, ale 
nadal brakuje uważności managerów 
na ten element. I jedna uwaga, nie tylko 
przełożeni - współpracownicy również 
powinni zostać włączeni do procesów 
wdrażania nowego członka zespołu. 

https://www.enpulse.eu/testuj-platforme-enpulse?utm_source=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_medium=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_campaign=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022&utm_id=Raport+Zaanga%C5%BCowanie+2022
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Kim są nasi eksperci?

Maja Gojtowska

Wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników 
przynajmniej tak dobrze, jak klientów. Od ponad 15 lat doradza 
i wspiera firmy w zakresie budowy wizerunku i komunikacji. Jest 
certyfikowanym moderatorem Design Thinking. Specjalizuje się 
w komunikacji wewnętrznej i działaniach wizerunkowych 
z obszaru HR i employer brandingu. Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, 
wewnętrznej i employer brandingowej. Prowadzi szkolenia oraz 
warsztaty strategiczne dla firm. Jest autorką popularnego bloga 
Gojtowska.com. We wrześniu 2019 roku ukazała się jej książka

„Candidate experience. Jeszcze kandydat czy już klient?”.

W lutym 2022 roku została uznana przez redakcję Forbes Women 
za Mistrzynię LinkedIn.

Roxana Lambert

Związana z branżą HR i rekrutacjami IT od ponad 10 lat w bardzo 
różnych rolach - pracowała zarówno w agencjach rekrutacyj-
nych, gdzie przeszła ścieżkę od stażysty do managera, pełniła 
rolę HR Business Partnera w Neoteric, była zewnętrznym 
konsultantem z obszaru rekrutacji i HR dla firm z branży IT. 
Obecnie prowadzi Skillhunt - agencję, która pomaga skalować 
się firmom IT poprzez łączenie ich z top talentami doskonale 
dopasowanymi do ich kultury organizacyjnej. Prywatnie maja 
dwójki chłopców, uwielbia podróże, trekking i jedzenie (nie mylić 
z gotowaniem ;)).
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Krzysztof Rychlicki-Kicior
Prezes zarządu w Makimo sp. z o.o., Head of Education w Softwa-
re Development Association Poland (SoDA), Dziekan Wydziału 
Technologii Informatycznych w Akademii Ekonomiczno-Huma-
nistycznej w Warszawie, wykładowca akademicki, badacz 
z zakresu sztucznej inteligencji, autor podcastu Software z każdej 
strony. Zna perspektywę zatrudnienia zarówno od strony 
pracodawcy, jak i pracownika, starając się wykonywać obowiąz-
ki w ramach obu ról, czerpiąc inspiracje z nich nawzajem.

Monika Smulewicz

Jest uznanym praktykiem i ekspertem prawa pracy. Od ponad 
20 lat edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa 
pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie 
i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organiza-
cjach. Prekursorka szkoleń online z zakresu prawa pracy 
w Polsce. Jest założycielką społeczności HR na Szpilkach liczącej 
ponad 60 000 specjalistów kadr i płac oraz Dyrektor Zarządzają-
cą Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi – projektu, w ramach którego od 2017 roku z 
sukcesem przeszkolonych zostało już ponad 10.000 osób z całej 
Polski. Redaktor naczelna Magazynu HR na szpilkach®. Partner 
merytoryczny aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy 
ePlanneR.pl. „Sparingpartnerka biznesu”. Wspiera przedsiębior-
ców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, 
z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje.
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Dr hab. Agnieszka Springer

Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu. Absolwentka psychologii na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany 
w obszarze nauk o zarządzaniu. W swoich zainteresowaniach 
naukowych koncentruje się na indywidualnych i organizacyj-
nych czynnikach warunkujących funkcjonowanie zawodowe 
człowieka. Jest autorką książki pt. „Kompetencje i satysfakcja. 
Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania” oraz licznych 
artykułów z zakresu postaw pracowniczych, kompetencji czy 
dobrostanu pracownika. Współpracuje z biznesem w zakresie 
doradztwa w obszarze pomiaru efektywności działań HR, 
diagnozy kompetencji, satysfakcji i zaangażowania.



Dodatek
metodologiczny
Opis czynników - dlaczego badamy
te elementy, czemu są one ważne?
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CZYNNIK:
Organizacja pracy

Odpowiednie zorganizowanie pracy, 
a więc m.in. stworzenie bezpiecznych 
warunków, wyposażenie pracowników 
w potrzebne sprzęty, materiały 
powoduje, że pracownik jest bardziej 
wydajny, ponieważ może skupić 
się wyłącznie na pracy. Dobrze 
zorganizowana praca usprawnia też 
przepływ informacji w organizacji.

CZYNNIK:
Zakres zadań

Odpowiednio opracowany i dopa-
sowany do pracownika zakres zadań 
i obowiązków wpływa w dużej mierze 
na efektywność działania i jakość 
wykonywanej pracy. Kiedy zakres 
zadań jest właściwy dla pracownika, 
nie czuje się on zbyt obciążony 
obowiązkami, nie nudzi się nimi, a więc 
pracuje chętnie i wydajnie. Ważne 
jest też, żeby pracownik rozumiał, 
w jaki sposób powierzane mu zadania 
wpływają na całą firmę, co nadaje 
ważność jego pracy.

CZYNNIK:
Siła sprawcza

Pracownicy mający poczucie siły 
sprawczej rozumieją, że ich praca, 
opinie, pomysły są ważne dla firmy. 
Czują się tym samym odpowie-
dzialni za firmę. Pracownik, który ma 
poczucie sprawczości nie będzie bał 
się wychodzić ze swoimi pomysła-
mi, proponować nowe innowacyjne 
rozwiązania, a to właśnie często 
takie inicjatywy budują przewagę 
konkurencyjną firmy.

CZYNNIK:
Postawa wobec pracy

Pozytywna postawa wobec pracy 
jest to ogólny stosunek pracownika 
do firmy, tego, co w niej robi. Taką 
postawę reprezentują osoby, które 
identyfikują się z organizacją, czują 
się jej częścią, a więc praca nie jest 
dla nich tylko przykrym obowiązkiem. 
Pracownicy z taką pozytywną postawą 
będą gotowi wychodzić poza zakres 
swoich obowiązków, będzie zależało 
im nie tylko „odhaczeniu” zadania, ale 
też na jego jakości.

OBSZAR: Wykonywana praca
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CZYNNIK:
Inspirowanie

Pracownik inspirowany przez prze-
łożonego otrzymuje bodźce do 
rozwoju, do działania, wychodzenia 
poza zakres swoich obowiązków. 
Wpływa to pozytywnie na motywa-
cję pracowników i buduje ich wiarę 
w swoją wartość dla firmy. Jasne 
cele, wskazówki i wsparcie w takim 
rozwoju przekładają się też na 
lepsze efekty, zadania realizowane 
są szybciej, lepiej, ale i w bardziej 
kreatywny, innowacyjny sposób.

CZYNNIK: 
Relacje i wsparcie

Zbudowanie pozytywnych i silnych 
relacji pracownika z przełożonym 
jest bardzo ważnym elementem 
budowania zaangażowania. Relacje 
takie bazujące na otwartości, spra-
wiedliwym traktowaniu, szacunku 
powodują, że pracownik widzi 
w przełożonym osobę, do której może 
się zwrócić o pomoc, która wspiera 
go w działaniach. Takie pozytywne 
relacje obniżają zatem stres w pra-
cy, ale i przekładają się na jakość 
wykonywanych zadań, ponieważ 
pracownik nie boi się spytać o radę, 
poprosić o pomoc, czy nawet wyrazić 
swoich wątpliwości.

CZYNNIK:
Zarządzanie pracą

Właściwy sposób zarządzania pracą 
przez bezpośredniego przełożonego 
poprawia wyniki pracy pojedynczych 
pracowników, jak i całych zespołów. 
Dzięki temu pracownicy sprawniej 
wykonują swoje obowiązki, wiedzą, co 
i w jaki sposób mają robić.

OBSZAR: Bezpośredni przełożony
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CZYNNIK:
Wynagrodzenie

Nagradzanie stanowi wg teorii dwu-
czynnikowej Herzberga czynnik hi-
gieny, którego niezaspokojenie 
prowadzi do niezadowolenia z pracy, 
a to z kolei zmniejsza zaangażowanie 
i efektywność wykonywanych działań. 
Kluczowe jest zatem, aby pracownik 
był usatysfakcjonowany swoim wy-
nagrodzeniem, ale i rozumiał cały 
system wynagrodzeń, co zniweluje 
jego niepewność i da mu poczucie 
bezpieczeństwa.

CZYNNIK:
Docenianie i uznanie

Odpowiednie docenianie praco-
wników, wyrażanie uznania dla ich 
pracy sprawia, że czują oni, że ich 
praca ma znaczenie i realnie wpływa 
na funkcjonowanie firmy. Takie 
informacje zwrotne pozwalają im 
również zrozumieć, co robią dobrze. 
Odpowiednie docenianie motywuje 
pracowników do podejmowania 
samodzielnych działań, wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań.

OBSZAR: Nagradzanie
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CZYNNIK:
Relacje i wsparcie

Relacje i wsparcie w tym obszarze 
wiążą się z kwestiami współpracy, 
działania zespołowego, wzajemnego 
wspierania się pracowników. Wysokie 
wyniki uzyskane w ramach tego 
wskaźnika przekładają się właśnie na 
bardziej zgrany zespół, mniej konfliktów, 
poczucie przynależności do grupy, a to 
wszystko z kolei zwiększa efektywność 
i osiąganie efektu synergii.

CZYNNIK: 
Wellbeing

Wellbeing rozumiemy tutaj jako 
ogólne dobre samopoczucie w pracy, 
zachowanie równowagi życiowej. 
Pracownicy, których charakteryzuje 
taki dobrostan, maja więcej chęci 
i energii do pracy, lepiej radzą sobie 
z wyzwaniami i są bardziej na nie 
otwarci. Tym samym wellbeing 
przekłada się na lepsze efekty pracy, 
większą wydajność i kreatywność 
w działaniu.

CZYNNIK:
Komunikacja w organizacji

Dobra komunikacja w organizacji jest 
jednym z najważniejszych elementów, 
ponieważ to dzięki niej pracownicy 
czują się w niej bezpiecznie, wiedzą 

i rozumieją, co się dzieje, ale też czego 
się od nich wymaga. Komunikacja 
wpływa na zrozumienie swojej roli 
w firmie. Dzięki dobrej komunikacji 
pracownicy działają sprawniej, bez 
obaw i widzą sens w swojej pracy.

CZYNNIK: 
Satysfakcja

Pracownik, który odczuwa satysfakcję 
z pracy, będzie chętniej wychodził 
z inicjatywami, pomysłami, czuje się 
on często zmotywowany do działania. 
Taka osoba czuje się też lepiej w fir-
mie, a więc łatwiej się z nią identyfikuje, 
ale też buduje jej pozytywny wizeru-
nek na zewnątrz.

CZYNNIK:
Zarządzanie zmianą

Świat, jak i rynki zmieniają się obec-
nie bardzo dynamicznie, co także 
warunkuje konieczność wprowadza-
nia zmian w organizacjach. Każ-
da jednak taka sytuacja jest dla 
pracowników czymś nowym i należy ich 
na nią przygotować, aby zniwelować 
chociażby stres z nimi związany. 
Odpowiednie zarządzanie zmianami 
zmniejsza chaos w organizacji, daje 
poczucie bezpieczeństwa i po-
woduje, że pracownikom łatwiej się 
zaadaptować do nowej sytuacji, wy-
korzystać ją jako szansę na rozwój.

OBSZAR: Praktyki i atmosfera



62 Zaangażowanie 2022. Raport.

CZYNNIK:
Możliwość rozwoju

Rozwój jest naturalną potrzebą 
każdego człowieka. Dlatego praco-
wnik, który nie ma możliwości rozwoju 
w pracy lub po prostu takich możliwo-
ści nie widzi, może odczuwać znuże-
nie, zniechęcenie, a w konsekwencji 
wypalenie zawodowe. Praca staje 
się tylko przykrym obowiązkiem, więc 
może być wykonywana tylko, aby 
„odhaczyć” kolejne zadanie. To z kolei 
wpływa negatywnie na efektywność 
i jakość wykonywanej pracy.

CZYNNIK:
Wykorzystanie wiedzy 
i umiejętności

Wykorzystywanie posiadanych kom-
petencji pozwala wykonywać pracę 
na najwyższym poziomie. Dzięki temu 
pracownik ma poczucie, że to, co wie 
i potrafi rzeczywiście przekłada się 
na efekty, a więc wysiłek, który włożył 
w nabywanie kompetencji był opła-
calny. Działa to motywująco do pracy 
i zachęca do dalszego rozwoju.

CZYNNIK:
Efektywność szkoleń

Wiele firm organizuje szkolenia dla 
swoich pracowników, ale to efek-
tywność szkoleń ma kluczowe zna-
czenie. Powinny być one odpowiednio 
opracowane, ale przede wszystkim 
dobrane do potrzeb pracowników 
i firmy. Wtedy przynoszą wymierne 
korzyści — pracownicy mogą wyko-
rzystywać zdobyte kompetencje 
w codziennej pracy, co z kolei powo-
duje uzyskiwanie lepszych rezultatów, 
wyższą jakość i efektywność.

OBSZAR: Rozwój i wiedza
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CZYNNIK:
Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna rozumiana jako 
zbiór wartości, zasad obowiązujących 
w firmie jest bardzo ważnym czynni-
kiem budowania zaangażowania. 
Kultura powinna być zbudowana 
w taki sposób, aby pracownicy nie 
tylko ją rozumieli, akceptowali, ale 
i się z nią identyfikowali. Dzięki temu 
dostosują się do panujących zasad, 
a wartości będą motywować ich do 
działania. Pracownikowi trudno będzie 
się identyfikować z firmą, czuć się jej 
częścią, jeśli kultura organizacyjna 
będzie sprzeczna z jego poglądami.

CZYNNIK:
Ocena polityki zatrudnienia

Przez politykę zatrudnienia rozumiemy 
m.in. sposób i kryteria awansowania, 
zasady oceniania, wdrażania do 
pracy. Właściwie opracowana polityka 
zatrudnienia stanowi dla pracowników 
swego rodzaju ścieżkę działania — 
dzięki zasadom wiedzą, co i jak prze- 
biega w firmie oraz co sami muszą 
robić, aby np. zmienić swoją pozycję 
zawodową. Takie przejrzyste zasady, 
kryteria zmniejszają niepewność, mo-
tywują pracowników do działania, po-
budzają do większych starań, ponieważ 
jasne jest, co można dzięki nim zyskać.

OBSZAR: Wizerunek pracodawcy
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CZYNNIK:
Wiara w przywództwo

Wiara w przywództwo powoduje, że 
pracownicy ufają w decyzje prze-
łożonych, postrzegają ich działania 
jako gwarancję sukcesu firmy, a więc 
daje im to poczucie bezpieczeństwa. 
Dzięki temu pracownicy mają po-
czucie, że ich działania stanowią 
jeden z elementów przekładających 
się na sukces rynkowy, a to z kolei 
motywuje ich do działania, wpływa na 
efektywność.

CZYNNIK:
Oferta przedsiębiorstwa

Dla pracowników ważne jest, aby 
firma, w której pracują, oferowała 
produkty i usługi wysokiej jakości, 
rozwijała ofertę, odpowiadając na 
potrzeby klientów. Dzięki temu praco-
wnikom nie tylko łatwiej identyfikować 
się z organizacją, ale i wierzyć 
w jej sukces. To z kolei motywuje 
do aktywności i dbania o jakość 
wykonywanej pracy.

OBSZAR: Wizerunek przedsiębiorstwa
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