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1. O projekcie 

Projekt SATISF'ACTION, realizowany przez 6 organizacji z Polski, Malty, Francji, Hiszpanii, Grecji 

i Czech, ma na celu dostarczenie menedżerom i właścicielom małych firm, wiedzy, umiejętności 

i narzędzi do właściwej oceny i zarządzania satysfakcją pracowników. Organizacjami tworzącymi 

konsorcjum projektowe są: Orange Hill z Polski, będące liderem projektu, The International Integrity 

Foundation z Malty, Indepcie SCA z Hiszpanii, INSTITUT INPRO z Czech, Leno Consulting z Francji oraz 

Smart Umbrella Management Solutions z Grecji. 

Na sukces każdej firmy wpływa zadowolenie jej pracowników, ponieważ pracownicy, którzy są 

zadowoleni ze swojej pracy, okazują się bardziej produktywni i zaangażowani w wykonywaną pracę 

oraz z większym prawdopodobieństwem pozostaną w tej pracy na dłużej, będąc lojalnymi wobec 

obecnych pracodawców. Badania satysfakcji pracowników pokazują, że menedżerowie i właściciele 

małych firm potrzebują większego wsparcia zarówno w zrozumieniu tego obszaru, jak i w wysiłkach 

na rzecz budowania satysfakcji pracowników. Jest to szczególnie istotna kwestia, ponieważ na sukces 

każdej firmy wpływa poziom zadowolenia jej pracowników z wykonywanej pracy. Badania 

przeprowadzone przed projektem dowiodły, że pracownicy małych firm czują się mniej docenieni 

i dostrzegają inne czynniki satysfakcji, niż pracownicy dużych firm. Zadowolenie pracowników nie jest 

odpowiednio mierzone w małych firmach. Zarządzanie tym obszarem również pozostawia wiele do 

życzenia. Wynika to z braku odpowiednich narzędzi do oceny i zarządzania satysfakcją pracowników, 

braku zasobów finansowych i ludzkich. Często narzędzia takie są bardzo kosztowne, złożone i trudne 

do zastosowania na mniejszą skalę. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy w Europie w trakcie 

pandemii koronawirusa Covid-19 ma bardzo znaczący negatywny wpływ na sektor małych 

przedsiębiorstw, co jeszcze bardziej utrudnia im konkurowanie z większymi firmami 

“Na sukces każdej organizacji wpływa zadowolenie z pracy jej 

pracowników”. 

 

Wszystko to wskazuje na potrzebę wyposażenia małych firm w odpowiednią wiedzę, umiejętności 

i narzędzia, aby właściciele i menadżerowie tych firm skuteczniej mierzyli i zarządzali satysfakcją 

swoich pracowników. Dlatego też projekt SATISF’ACTION ma na celu wzbogacenie oferty uczenia się, 

opartego na wsparciu małych firm poprzez zaprojektowanie, przetestowanie i rozpowszechnienie 

innowacyjnego i praktycznego pakietu do skutecznej oceny i zarządzania satysfakcją pracowników 

w małych firmach. Dodatkowo poziom świadomości właścicieli i menedżerów, zarządzanie i praktyki 
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oceniania różnią się w poszczególnych krajach. Z tego względu, niniejszy dokument prezentuje 

pogłębioną analizę tych różnic, dając tym samym jednocześnie wgląd w praktyczne rozwiązania 

przyjęte przez małe firmy w różnych krajach. Kolejnym celem projektu jest dalsze podnoszenie 

świadomości korzyści biznesowych płynących z efektywnego zarządzania satysfakcją pracowników, 

tworzenia i utrzymywania zasobnej siły roboczej w integracyjnym środowisku pracy, zbudowanym na 

wartościach i długofalowej etyce pracy 

2. Kontekst badawczy 

Jednym z kluczowych celów niniejszego opracowania jest przedstawienie złożonego zagadnienia, 

jakim jest diagnozowanie satysfakcji pracowników i zarządzanie tą satysfakcją w małych firmach. 

Dokument prezentuje też sytuację i wyzwania, jakie stoją w tym zakresie przed właścicielami 

i menedżerami tych firm. Wnioski odnoszą się nie tylko do sześciu krajów europejskich 

uczestniczących w projekcie, ale także do innych państw UE. Kolejnym ważnym elementem tego 

opracowania jest zbiór najlepszych praktyk uzyskanych dzięki przeprowadzeniu badania 

kwestionariuszowego przez poszczególnych partnerów w projekcie. Zgromadzone dobre praktyki 

zostały opracowane z myślą o inspiracji i są skierowane nie tylko do właścicieli i menedżerów małych 

firm, ale także do innych zainteresowanych grup docelowych. 

Raport oparty jest m. in. na analizie danych wtórnych (desk research), przeprowadzonej przez 

każdego z sześciu partnerów we wstępnej fazie badania. Na jej podstawie zaprojektowano narzędzia 

analityczne. Zostały one opracowane i uzgodnione przez partnerów projektu na zasadzie wzajemnych 

uzgodnień. Najistotniejszym elementem opracowania jest mapowanie ustaleń związanych z oceną 

i zarządzaniem satysfakcją pracowników w małych firmach w 6 krajach partnerskich. Ponadto 

wspomnieć należy, iż struktura raportu bazuje na wspólnych obszarach i metodach badawczych, 

dokładnie uzgodnionych i stosowanych w ramach krajowych badań przeprowadzonych przez 

partnerów i opisanych w dalszej części niniejszego raportu. 

Opracowanie skierowane jest nie tylko do decydentów i osób pełniących kluczowe funkcje w ramach 

małych firm, ale także do szerszej grupy docelowej, np. wszystkich osób zainteresowanych poprawą 

poziomu satysfakcji swoich pracowników oraz reprezentujących mniejsze organizacje wszelkiego 

rodzaju (do 50 osób). Oprócz tego, wnioski badawcze są również skierowane do konsultantów ds. 

Zasobów ludzkich (HR), ekspertów i trenerów lub różnych organów, które oferują profesjonalne 

usługi, informacje i wytyczne dla małych firm. Głównym oczekiwanym wpływem dokumentu jest 

rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk, które mogą inspirować i zachęcać do bardziej 

efektywnego zarządzania satysfakcją pracowników w małych firmach i organizacjach 
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3. Metodologia 

W raporcie przedstawiono ujednolicone podejście metodologiczne, oparte na źródłach danych 

pierwotnych i wtórnych oraz badaniach na temat satysfakcji pracowników, jak również zarządzania 

i oceny tego aspektu przez właścicieli i menedżerów małych firm. Wyniki raportu stanowią solidną 

podstawę do identyfikacji szans i sposobów wdrożenia perspektywicznych zmian w zakresie 

satysfakcji pracowników dla menedżerów, właścicieli, konsultantów HR i oczywiście pracowników 

małych firm. 

W ramach gromadzenia danych pierwotnych, w oparciu o wspólnie uzgodnione ramy, sześciu 

partnerów uczestniczących w projekcie przeprowadziło sześć badań kwestionariuszowych on – line 

na poziomie krajowym. Wyniki badania stanowią unikalne źródło informacji porównawczych na 

temat sytuacji na terenie krajów partnerskich. Badania te zostały przeprowadzone w trzech etapach. 

Partnerzy rozesłali anonimowy kwestionariusz do właścicieli i menedżerów małych firm w Polsce, 

Grecji, Francji, Malcie, Hiszpanii i Czechach. Następnie przeprowadzono indywidualne wywiady 

pogłębione z właścicielami i menadżerami małych firm oraz konsultantami HR. 

Dane wtórne zostały zebrane w ramach analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji w całej UE 

przeprowadzonej przez każdego z partnerów. Źródłem danych wtórnych były informacje zawarte 

w artykułach internetowych, czasopismach specjalistycznych, opracowaniach naukowych 

i statystycznych. Oprócz analizy danych wtórnych dotyczących Polski, Grecji, Malty, Francji, Czech 

i Hiszpanii, partnerzy przeanalizowali również tło UE i specyficzną sytuację w następujących krajach 

europejskich: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cyprze, Bułgarii, Niemczech, Belgia, Szwajcaria, Włochy, 

Portugalia, Słowacja i Austria. Kraje te zostały wybrane na podstawie bliskości geograficznej, języka 

i podobieństw kulturowych z krajami partnerskimi w tym projekcie. Dodatkowe badania miały na 

celu poszerzenie analizy obecnego zagadnienia związanego z ogólnym poziomem satysfakcji z pracy 

oraz oceną satysfakcji pracowników i praktykami zarządzania satysfakcją w małych firmach. 

Jeśli chodzi o wielkość próby, 169 respondentów z Polski, Malty, Francji, Grecji, Czech i Hiszpanii 

odpowiedziało na kwestionariusze internetowe. Następnie przeprowadzono 23 indywidualne 

wywiady pogłębione z właścicielami i menedżerami małych firm oraz 19 wywiadów z konsultantami 

HR. Oprócz tego zebrane dane i informacje zostały przeanalizowane, zinterpretowane 

i zaprezentowane przy użyciu narzędzi statystycznych (z wykorzystaniem podejścia ilościowego 

i jakościowego), a także wizualnych narzędzi prezentacji, takich jak wykresy, tabele, ryciny i diagramy 

słupkowe. 
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4. Wnioski badawcze 

4.1. Analiza sytuacji w państwach europejskich 

Zgodnie z przewidywaniami, analiza danych wtórnych koncentrowała się na zestawieniu danych 

ogólnych i statystycznych, dotyczących poziomu satysfakcji pracowników i procesu zarządzania 

satysfakcją w małych firmach w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Grecja, Cypr, 

Polska, Niemcy, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Belgia, Portugalia i Włochy. Wyniki badań 

zwracają również uwagę na niektóre ważne determinanty satysfakcji z pracy. 

Według ustaleń dokonanych na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez „Mercer 

Human Resource Consulting” (obejmującego ponad 1100 pracowników), w 2019 r. mniej niż dwie 

trzecie pracowników (64%) w Wielkiej Brytanii było zadowolonych ze swojej pracy. Co więcej, inny 

raport pokazuje, że mniej, niż 6 na 10 pracowników (59%) odczuwało silne poczucie zaangażowania w 

swoją organizację – co stanowi 5% spadek w stosunku do 2002 r.1  Z kolei raport „Moorpay” pt. 

„Zaangażowany pracodawca” przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w 2019 r. wśród 2053 

pracowników i 556 pracodawców reprezentujących 334 firmy. Z ustaleń wspomnianego raportu 

wynika, że zachęty finansowe są najpopularniejszymi świadczeniami wśród pracowników 

zatrudnionych w MŚP w Wielkiej Brytanii, (tak oceniło to 30% respondentów)2. Większość (87%) 

pracodawców z sektora MŚP zgadza się natomiast, że w 2019 r. pracownicy szukali czegoś więcej, niż 

tylko hojnych świadczeń z tytułu wynagrodzenia. Jednak 30% badanych uważa, że „miękkie” 

świadczenia mają niewielkie lub nawet żadne znaczenie w przyciąganiu i zatrzymywaniu 

pracowników. 

„Większość (87%) brytyjskich pracodawców z sektora MŚP zgadza się, że w 2019 r. 

pracownicy szukali czegoś więcej, niż tylko hojnych świadczeń, jednak 30% uważa, 

że „miękkie” świadczenia mają niewielkie lub żadne znaczenie w przyciąganiu i 

zatrzymywaniu pracowników” 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.amanet.org/articles/survey-shows-uk-job-satisfaction-and-commitment-on-the-decline/ 

2
 ibid 
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W Irlandii według badania Eurostatu przeprowadzonego w 2018 r., 38,4% pracowników było 

zadowolonych ze swojej pracy3. To stosunkowo wysoki odsetek w porównaniu z pozostałymi krajami 

UE. Jednak badanie National Employer Survey przeprowadzone przez National Centre for Partnership 

and Performance (NCPP)4 wykazało, że irlandzkie MŚP wykazywały ograniczone praktyki w zakresie 

współpracy (pracy zespołowej) i były szczególnie nieefektywne w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, 

formalnych ocen wyników i szkolenia personelu. Wyniki sugerują, że MŚP częściej, niż większe firmy 

stosowały praktyki zaangażowania pracowników, takie jak na przykład włączanie pracowników w 

strategiczne działania, czy bezpośredni ich udział w podejmowaniu decyzji. Warto również zwrócić 

uwagę na dostępność, od 2018 r., zestawu narzędzi do wdrażania innowacji w miejscu pracy. 

Narzędzia diagnostyki biznesowej on-line mają na celu pomóc przedsiębiorstwom i ich pracownikom 

zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń, w tym te dotyczące zaangażowania pracowników 

firmy, innowacji, produktywności i podejść do szkoleń. Jednak lokalne biura ds. przedsiębiorstw (LEO) 

i inne agencje przyznają, że nie stosują systematycznie wspomnianych narzędzi diagnostyki 

biznesowej5 

“Najmniejsze przedsiębiorstwa bardzo rzadko posiadają biznes plany 

strategie szkoleniowe, czy budżety na działania rozwojowe”. 

 

Z kolei dane Eurostatu pokazują, że w innym kraju UE – na Malcie w 2015 r., 51% pracowników było 

zadowolonych ze swojej pracy; przy czym aż 41% badanych nie udzieliłoby odpowiedzi lub 

stwierdziło, że nie jest pewna jak określić swoją sytuację6. Na przestrzeni 3 lat - do 2018 roku sytuacja 

na Malcie znacznie się jednak pogorszyła. Według danych Eurostatu tylko 28,4% pracowników było w 

2018 r. zadowolonych ze swojej pracy7 

 

 

 

                                                           
3
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-

_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
4
 https://www.era-learn.eu/documents 

5
 OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, SME and Entrepreneurship Policy in Ireland 

6
 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-

job.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows. 
7
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-

_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
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W Bułgarii sytuacja jest nieco inna, niż w wyżej wymienionych krajach. Poniższy wykres 1, również 

oparty na danych Eurostatu i przedstawiający sytuację porównawczą Bułgarii, Grecji i Cypru, 

pokazuje, że największy odsetek (55%) bułgarskich pracowników ma niski poziom satysfakcji z pracy. 

Kolejne 30% pracowników wykazuje średnią satysfakcję z pracy, a tylko 25% to ci, którzy są 

najbardziej zadowoleni ze swojej pracy8. Jednym z wyznaczników tak wysokiego poziomu 

niezadowolenia pracowników mogą być niskie wynagrodzenia i brak świadomości na ten temat 

wśród menedżerów. Ponadto literatura z analizy danych wtórnych pokazuje, że menedżerowie 

bułgarskich MŚP koncentrują się na szkoleniach, komunikacji, pracy zespołowej i marketingu 

W wypadku Grecji wyniki badania wskazują, że problemem jest brak danych na temat satysfakcji 

pracowników oraz zarządzania nią i oceny przez MŚP. Większość badań i kluczowych ustaleń dotyczy 

konkretnych sektorów gospodarki. Poniższy wykres (źródło danych: Eurostat) wskazuje również, że 

na Cyprze największy odsetek respondentów deklaruje średni stopień zadowolenia pracowników 

z wykonywanej pracy (60% respondentów). Natomiast w Grecji największy odsetek badanych 

wskazało niski poziomu zadowolenia pracowników z pracy (40% badanych tak stwierdziło). 

Wykres 1. 
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8
 Eurofound, Bulgaria: Job satisfaction in light poor economic outlook, 17/03/2014Bulgaria: Job satisfaction in 

light of poor economic outlook | Eurofound (europa.eu) 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/bulgaria-job-satisfaction-in-light-of-poor-economic-outlook
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/bulgaria-job-satisfaction-in-light-of-poor-economic-outlook
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Jeśli chodzi o Hiszpanię, choć kraj ten od lat znajduje się na szczycie listy dobrostanu i wyższej jakości 

życia (piąte miejsce według Międzynarodowego Instytutu Analizy Systemów Stosowanych (IIASA, 

2018), kwestia zadowolenia z zatrudnienia i stosunek Hiszpanów do wykonywanej pracy jest 

generalnie na niższym poziomie w porównaniu do ogólnego poziomu  dobrostanu. Jednak Randstad 

Workmonitor (badanie przeprowadzone przez agencję pracy tymczasowej) ujawnia, że hiszpańscy 

specjaliści odnotowują wyższy poziom zadowolenia z pracy, niż średnia w Europie. Ponadto firma 

doradcza Hays wskazała, że w 2019 r. 71% hiszpańskich pracowników deklarowało zadowolenie ze 

swojej pracy (chociaż odsetek ten spadł o trzy punkty % w ciągu jednego roku). Główne determinanty 

satysfakcji z pracy w Hiszpanii to między innymi wynagrodzenie, brak poczucia bezpieczeństwa, 

poczucie stagnacji i brak postępów zawodowych oraz określonych celów zawodowych. 

„W 2019, 71% hiszpańskich pracowników deklarowało zadowolenie ze swojej 

pracy, chociaż odsetek ten spadł o trzy punkty % w ciągu jednego roku”. 

 

Jeśli chodzi o ogólne dane dotyczące zadowolenia z pracy we Włoszech, w 2019 r. Narodowy Instytut 

opublikował, że 78% populacji pracującej zadeklarowało swoje zadowolenie z pracy (17% badanych 

bardzo zadowolonych i 61% całkiem zadowolonych), podczas gdy tylko 21% badanych stwierdziło 

brak zadowolenia z wykonywanej pracy. 

 

Według danych analizowanych przez Osservatorio, niektóre z czynników prowadzących do tego 

poziomu satysfakcji to: zainteresowanie wykonywanymi zadaniami (63,7%), w dalszej kolejności czas 

podróży z domu do pracy (62%) oraz środowisko pracy i relacje z kolegami (57,4%). Na dole listy 

znajduje się stabilność (52,5%), wynagrodzenie (32%) i możliwości awansu zawodowego (28%). Jeśli 

chodzi o poniższą tabelę porównawczą (2018-2019), warto zauważyć, że Włochy są jedynym krajem, 

który w ostatnich latach zwiększył swój poziom zadowolenia, podczas gdy Portugalia i Hiszpania 

odnotowują wyraźny spadek poziomu satysfakcji z pracy. 
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Wykres 2.  

65%

71%
70%

66%

74%

71%

73%
72%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

2018 2019

Włochy Portugalia Hiszpania średnia EU
 

Co za tym idzie, według wspomnianego powyżej Ramstad Workmonitor (Wykres 2), Portugalia jest 

jednym z krajów europejskich o najniższym poziomie satysfakcji z pracy (tylko 66% respondentów 

twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej pracy). Liczba ta stawia ten kraj o sześć punktów % poniżej 

średniej UE (72%) i jest identyczna, jak w Grecji. Według innych raportów prawie 90% pracowników 

w Portugalii objętych badaniem Krajowego Urzędu ds. Warunków Pracy (ACT) twierdzi, że jest 

zadowolonych ze swojej pracy, jednak mniej niż połowa uważa, że mają odpowiednie wynagrodzenie 

lub dobre perspektywy rowoju kariery. Badania pokazują również, że tylko 42% kobiet i 33% 

mężczyzn twierdzi, że ma „odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę”, a tylko około 40% mężczyzn 

i kobiet uważa, że praca daje im dobre perspektywy rozwoju kariery 

“Portugalia jest jednym z krajów o najniższym poziomie zadowolenia 

pracowników z wykonywanej pracy”. 

Sytuacja we Francji, Szwajcarii i Belgii jest nieco inna, niż w Portugalii i Hiszpanii. Z badania 

internetowego przeprowadzonego w 2019 roku we Francji, Szwajcarii i Belgii wśród pracowników w 

wieku 18-65 lat wynika, że we Francji 68% pracowników twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej 

pracy, 19% jest umiarkowanie zadowolonych, a 12% bardzo niezadowolonych. . Belgia i Szwajcaria 

mają wyższy wskaźnik satysfakcji wśród swoich pracowników (71%), a kolejne 18% jest umiarkowanie 

zadowolonych. Co więcej w Belgii badania pokazują, że 70% pracowników małych firm ma możliwość 
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pracy jeden dzień w tygodniu w domu. Jest to czynnik korzystny zarówno dla pracowników, jak 

i pracodawców, ponieważ taka elastyczność pozwala na poprawę otoczenia pracy (mniejsze 

obłożenie pracownikami), a także przyczynia się do ograniczenia odejść pracowników z firmy. 

Z drugiej strony, na podstawie analizy artykułów naukowych Emerald i Research Gate wydaje się, że 

pracownicy w Niemczech są generalnie raczej zadowoleni ze swojej pracy. Z badania Randstad 

wynika, że choć w 2017 r. tylko 65% ankietowanych było zadowolonych ze swojej pracy, to już w 

2018 roku, według badania Gallupa, 69% respondentów przyznało, że jest zadowolonych lub bardzo 

zadowolonych z firmy, w której pracują. Niemniej jednak wydaje się, że istnieje istotna różnica 

pomiędzy „zadowolonym”, a „zaangażowanym” pracownikiem. Raport Gallupa wykazał, że tylko 15% 

niemieckich pracowników było zaangażowanych w wykonywanie obowiązków zawodowych, aż 70% 

nie było zaangażowanych, a 15% było „aktywnie niezaangażowanych”. Podejście Gallupa do 

mierzenia zaangażowania pracowników ma na celu pokazanie poziomu ich motywacji poprzez 

poczucie wsparcia i emocjonalnego przywiązania do pracodawcy. Pozytywne skutki tego podejścia do 

zaangażowania można dostrzec w większej rentowności, produktywności i staranności pracowników. 

Tabela poniżej (na podstawie Gallup State of Global Workplace Report, 2018) pokazuje różnice 

pomiędzy ważnością i poziomem satysfakcji z poszczególnych czynników (na skali 5- stopniowej). 

 Ważność Poziom satysfakcji Różnica 

SATYSFAKCJA    

Bezpieczeństwo 4.52 4.28 -0.24 

Relacja ze 

współpracownikami 

4.44 4.24 -0.20 

Dni wolne od pracy 4.33 4.15 -0.18 

ZAANGAŻOWANIE    

Robienie tego w czym 

jestem dobry/-ra 

4.45 3.96 -0.49 

Relacje z przełożonym 4.35 3.77 -0.58 

Niezależność 4.13 3.72 -0.41 

 Gallup, State of Global Workplace Report, 2018. 

W 2019 roku w Polsce według „Statista” łącznie 68% respondentów było zadowolonych ze swojej 

pracy. Najbardziej zadowoleni byli pracownicy IT (76%), najmniej zaś pracownicy transportu i logistyki 

(tylko 29%)9. Wyniki pokazują również, że satysfakcja klientów firmy z jej usług/produktów była 

ważnym aspektem dla polskich pracowników. 

 

                                                           
9
 www.statista.com 
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W Czechach badanie z 2016 r., w którym wzięło udział 2200 respondentów, wykazało, że prawie 72% 

czeskich pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy. Okazało się również, że czynniki takie jak 

wynagrodzenie i elastyczność były jednymi z najważniejszych determinant zadowolenia pracownika 

w Czechach. Innymi determinantami były możliwość elastycznego czasu pracy, praca z domu czy 

możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, a także ogólnie atrakcyjność pracy. Inne badanie z 

2019 r. Wykazało, że ogólna satysfakcja pracowników nie zmieniła się od prawie trzech lat, a ten sam 

odsetek 72% pracowników pozostaje ogólnie zadowolonych ze swojego zatrudnienia. Dla czeskich 

pracowników głównym wyznacznikiem satysfakcji z pracy pozostaje ocena wynagrodzeń i ich wzrost. 

“Dla czeskich pracowników głównym wyznacznikiem satysfakcji z pracy pozostaje 

ocena wynagrodzeń i ich wzrost” 

 

W przypadku Słowacji, Manuvia - agencja personalna zajmująca się badaniami, rekrutacją, 

szkoleniami i doradztwem w zakresie strategii personalnych, zleciła w 2019 r. oficjalne badanie 

satysfakcji pracowników. Według badania, istotny odsetek ankietowanych pracowników 

przygotowuje się (33%) lub już zdecydowało (23%) o zmianie pracy. Niemal jedna trzecia 

ankietowanych pracowników doceniłaby elastyczne godziny pracy. Ogólnie elastyczne godziny pracy 

byłyby szczególnie mile widziane przez kobiety i osoby poniżej 44 roku życia oraz osoby, od których 

można oczekiwać, że będą musiały łączyć pracę z opieką nad rodziną. Badania pokazują, że 25% 

słowackich pracowników czuje się emocjonalnie wyczerpanych pracą, co odpowiada średniej dla 

wszystkich krajów członkowskich UE. 

Usatysfakcjonowani w porównaniu z resztą badanych krajów wydają się austriaccy pracownicy. 

Indeks ogólnego zadowolenia z pracy (GJSI) austriackich pracowników określa poziom satysfakcji 

z pracy w przedziale od 75 do 80 punktów. Jednak tak wysoka satysfakcja z pracy była mierzona tylko 

dwukrotnie od 1997 roku. Od 2019 roku krzywa zaczęła ponownie spadać i powróciła do prawie 

pierwotnych wartości około 76 do 77 punktów. Należy również zauważyć, że implikacje pandemii 

koronawirusa nie zostały uwzględnione w tym indeksie. 

Podsumowując, przeprowadzone ogólnoeuropejskie badanie danych wtórnych (desk research) nie 

wykazało zbytnio rozbieżnych i wyraźnych wzorców między wynikami osiągniętymi w poszczególnych 

krajach. Niemniej jednak istnieje kilka widocznych kontrastów, które pokazują, że kraje takie jak 

Austria i Szwajcaria mają jedne z najwyższych wskaźników ogólnie zadowolonych pracowników, 

podczas gdy kraje takie jak Portugalia, Bułgaria i Grecja wykazują jedne z najniższych poziomów 

zadowolenia z pracy. Czynniki takie jak niskie wynagrodzenia i długie godziny pracy mogą być 
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przyczyną takiego poziomu niezadowolenia. Wydaje się również, że większość małych firm nie 

korzysta z zaawansowanych systemów zarządzania zasobami ludzkimi prawdopodobnie dlatego, że 

nie mają wystarczających zasobów finansowych oraz odpowiednich kompetencji i struktur 

kadrowych. Ten brak zasobów może również wyjaśniać, dlaczego małe firmy w mniejszym stopniu 

uczestniczą w działaniach szkoleniowych, niż duże firmy10 

Uważa się, że satysfakcja z pracy jest szczególnie ważnym czynnikiem w ocenie poziomu dobrostanu 

i jakości życia. W tym względzie wyniki badań pokazują, że hiszpańskie i włoskie instytucje 

statystyczne regularnie prowadzą badania w tej dziedzinie. Dodatkowo prywatne podmioty 

międzynarodowe i krajowe w każdym z badanych państw regularnie oceniają poziom zadowolenia 

pracowników z pracy. Nie ma jednak dowodów na to, że takie oceny są systematycznie dokonywane 

również przez zarządzających MŚP. Badania satysfakcji realizowane są w ramach MŚP również 

w takich państwach, jak Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Polska, Grecja i Malta. Najczęściej oceny 

satysfakcji pracowników w małych firmach (do 50 osób) odbywają się w formie spotkań 

wewnętrznych dotyczących komunikacji wewnętrznej, przepływu informacji, itp. 

Oprócz tego wyniki analizy danych wtórnych sugerują, że jednymi z najczęstszych kluczowych 

determinantów satysfakcji pracowników są zachęty finansowe (pensje i inne składniki 

wynagrodzenia). Co więcej, aż 30% pracodawców w brytyjskich MŚP uważa, że „miękkie” świadczenia 

mają niewielkie lub żadne znaczenie w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. Na przykład dla 

Polski i Niemiec kultura korporacyjna jest kolejnym ważnym aspektem. Podczas gdy większość 

pracowników w Niemczech czuje się „zaangażowana” w swoją pracę, a nie zadowolona, dla Polaków 

satysfakcja klientów firmy jest ważnym wyznacznikiem satysfakcji pracowników z wykonywanej 

pracy. Dla słowackich pracowników elastyczne godziny pracy są ważne i są one szczególnie mile 

widziane przez kobiety i osoby w wieku poniżej 44 lat. We Włoszech czynniki takie jak 

zainteresowanie własnymi obowiązkami i czas podróży z pracy do domu są uznawane za bardzo 

ważne czynniki wpływające na zadowolenie z pracy. Ponadto możliwość pracy w domu przez 70% 

belgijskich pracowników małych organizacji okazała się korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla 

pracodawców11. We Francji zdecydowana większość pracowników (77%) znajduje sens w swojej 

                                                           
10

 Edwards, P. (2010), Skills and the small firm: a research and policy briefing, UK Commission for Employment 
and Skills 
11

 Source 2016 :https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/Onderzoeken/Attentia_whitepaper_Les-
Belges_et_le_bien-%C3%AAtre_au_travail.pdf 
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pracy, 56% uważa, że ich firma dba o ich dobre samopoczucie, a 81% uważa, że w ich firmie panuje 

wzajemne zrozumienie12.  

 

Z powyższego badania desk-research wynika również, że małe firmy nie wykorzystują 

diagnostycznych narzędzi biznesowych dostosowanych do konkretnej oceny satysfakcji pracowników 

w swoich firmach. 

 

4.2. Specyfika 6 państw partnerskich 

Poniższe rozdziały przedstawiają analizę danych w odniesieniu do poziomu świadomości, oceny 

i praktyk zarządzania dotyczących satysfakcją pracowników przez właścicieli i menedżerów małych 

firm na Malcie, w Grecji, Polsce, Czechach, Francji i Hiszpanii. Ustalenia dotyczące sytuacji 

w poszczególnych krajach opierają się na badaniach krajowych przeprowadzonych w okresie od 

lutego do marca 2021 roku. 

4.2.1 Malta 

1. Wstęp 

Badania w obszarze satysfakcji pracowników wskazują, że sposób jej oceny nie zawsze jest prosty, 

a powodem jest to, że istnieje szeroki zbiór czynników, które z kolei mogą wpływać na ogólną ocenę 

i zarządzanie satysfakcją pracowników. 

Na Malcie aż 98,7% wszystkich przedsiębiorstw to małe przedsiębiorstwa, które zapewniają 56,6% 

wszystkich lokalnych miejsc pracy13, nie jest więc zaskoczeniem, że są one uważane za gospodarczy 

filar i kręgosłup maltańskiego społeczeństwa14. Dane Eurostatu pokazują, że w 2015 r. 51% 

pracowników na Malcie wyraziło zadowolenie ze swojej pracy, podczas gdy 41% nie udzieliłoby 

odpowiedzi lub stwierdziło, że nie jest pewnym, jak odpowiedzieć15. 

                                                           
12

 Source : https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-
de-la-11e-edition-de-son-barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr 
13 2019 Malta SBA Factsheet - https://cutt.ly/Gcer6kP 
14 https://www.pwc.com/mt/en/publications/family-business-survey/family-business-survey-2016.pdf 
15 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-
job.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows 
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Z ustaleń Eurostatu wynika, że w 2018 r., porównaniu z 2015 r., już tylko 28,4% pracowników było 

zadowolonych ze swojej pracy16, co oznacza, że nastąpił zauważalny spadek odsetka pracowników 

zadowolonych z wykonywanej pracy. 

Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami metodologicznymi, na poziomie krajowym, 

International Integrity Foundation (IIF) przeprowadziła ogólnokrajowe badanie mające na celu 

zebranie podstawowych danych na temat krajowej sytuacji w zakresie oceny i zarządzania satysfakcją 

pracowników w małych firmach na Malcie. . Badanie zostało przeprowadzone w trzech 

płaszczyznach, a pierwszym krokiem było rozesłanie anonimowego kwestionariusza do właścicieli 

i menadżerów ponad 100 małych maltańskich firm, na które otrzymano 27 ważnych odpowiedzi. 

Następnie IIF przeprowadził indywidualne wywiady pogłębione z właścicielami i menedżerami 

4 małych maltańskich firm, z których 2 to mikroprzedsiębiorstwa. Wywiady te przeprowadzono 

z przedstawicielami małych firm różnej wielkości - od 3 do 10, 20 i 35 pracowników. Warto zauważyć, 

że zapewniono równą reprezentację płci wśród uczestników wywiadów. 

Równolegle IIF przeprowadził indywidualne wywiady pogłębione z trzema konsultantami ds. zasobów 

ludzkich (HR) pomagających małym maltańskim przedsiębiorstwom. Konsultanci HR wnieśli wiele 

cennych informacji do badania, prezentując szerszą perspektywę oceny satysfakcji pracowników 

i zarządzania tym obszarem. W wywiadach dążono również do równomiernej reprezentacji płci (1 z 3 

ekspertów HR, z którymi przeprowadzono wywiady, była kobietą). Wszystkie dane są gromadzone 

i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) 

i ustawą o ochronie danych (rozdział 586) 

2. Podsumowanie wyników 

Cztery poniższe sekcje, a mianowicie świadomość, podejście do oceny, podejście do zarządzania oraz 

potrzeby i wymagania, mają na celu podkreślenie głównych ustaleń z kwestionariuszy internetowych, 

wywiadów indywidualnych z właścicielami i menedżerami małych firm, a także wywiadów 

z konsultantami HR. 

Świadomość 

Wyniki pokazują, że właściciele i menedżerowie małych firm rzeczywiście doskonale zdają sobie 

sprawę z poziomu satysfakcji swoich pracowników i są przekonani, że wiedzą, jak nim zarządzać. 

Potwierdza to 93% respondentów ankiety, którzy zdecydowanie zgodzili się, że zadowolenie 

                                                           
16

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-
_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
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pracowników jest kluczowe dla ogólnego sukcesu całej organizacji. Jest to tym bardziej widoczne, że 

zdecydowana większość badanych (> 89%) uważa, że zadowoleni pracownicy są efektywni, z należytą 

starannością traktują swoje obowiązki służbowe i tworzą dobrą atmosferę w firmie. Wszyscy 

respondenci byli również bardzo świadomi znaczenia satysfakcji pracowników dla długoterminowej 

strategii firmy, rentowności i dobrego zarządzania. 

Z kolei 78% respondentów stwierdziło, że zdaje sobie sprawę z konkretnego poziomu satysfakcji 

swoich pracowników, podczas gdy zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez konsultantów HR; 

tylko około trzy czwarte małych przedsiębiorstw aktywnie zajmuje się kwestią satysfakcji 

pracowników. Jeśli chodzi o główne czynniki wpływające na satysfakcję pracowników, zdecydowana 

większość respondentów (> 80%) uznała, że były to relacje ze współpracownikami i bezpośrednim 

przełożonym, ogólne środowisko pracy, indywidualne cele i zadania oraz wynagrodzenie. Z kolei 

aspekt trwałości zatrudnienia został oceniony jako nieistotny w porównaniu z pozostałymi 

determinantami (48% respondentów). (Wykres 3 poniżej) 

Wykres 3. Jakie są główne determinanty / czynniki wpływające na satysfakcję pracowników? 

(Wielokrotny wybór) 
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Jednak dość niepokojące jest to, że czasami menedżerowie nie są nawet świadomi, że mają problemy 

z niezadowoleniem pracowników, co może w dużym stopniu zależeć od kultury organizacji. Firmy bez 

wyspecjalizowanej kadry HR nie przywiązują wystarczającej wagi do satysfakcji pracowników, co 

wydaje się być problematyczne i może oznaczać, że znaczenie satysfakcji pracowników nie jest 

dostatecznie rozumiane lub doceniane. Różnice w kulturze organizacyjnej prowadzą również do tego, 

że niektórzy aktywnie angażują się w relacje ze swoimi pracownikami, podczas gdy inni, jak na 

przykład firmy rodzinne o już ugruntowanej pozycji, gdzie starsze pokolenia nadal zarządzają, 

zwracają mniejszą uwagę na zadowolenie pracowników. 

Wykres 4. Czy obecnie ocenia Pan/Pani satysfakcję pracowników? 

74,10%

25,90%

TAK

NIE

 

Podejście do oceny satysfakcji pracowników 

Konkretne pytania dotyczące metod oceniania również potwierdziły że tylko 74% respondentów 

ocenia satysfakcję pracowników w swoich firmach. Zdecydowana większość (75%) z nich 

przeprowadza ocenę satysfakcji pracowników niezależnie od procesu oceny pracowniczej. 

Indywidualna wywiady pogłębione z menedżerami i właścicielami wykazały ponadto, że metody 

oceny w dużym stopniu zależą od wielkości firmy, co oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach 

głównym podejściem do oceny jest bezpośrednia komunikacja z pracownikami, zarówno w sposób 

nieformalny (np. w kontekście społecznym). Jak i poprzez bardziej formalne dyskusje (często 

w formie kwartalnych spotkań). Co ciekawe, przedstawiciele firm zatrudniających powyżej 10 
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pracowników deklarowali te same sposoby oceny co mikroprzedsiębiorstwa, dodali jednak, że 

prowadzą okazjonalne i anonimowe badania satysfakcji pracowników 

Z wywiadów jasno wynika, że preferowane jest połączenie nieformalnych i formalnych, 

bezpośrednich i anonimowych podejść do oceny. Ma to na celu wyważenie przez menedżerów zalet 

i wad każdego z tych podejść. Oprócz tego możliwość nie ponoszenia dodatkowych kosztów 

w wypadku bezpośredniej komunikacji sprawia, że jest to najbardziej preferowane podejście. Jednak 

wraz ze wzrostem wielkości zespołu, zarówno ograniczenia czasowe, jak i różne preferencje 

komunikacyjne wśród personelu wymagają stosowania bardziej formalnych, anonimowych 

i asynchronicznych narzędzi ankietowych. 

Wykres 5. Jak często ocenia Pan/Pani satysfakcję pracowników? 

45%

15%

35%

5%

częściej, niż raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na rok

co kilka lat

rzadziej

 

Wykres 5. pokazuje, że oceny wydają się być przeprowadzane regularnie, przy czym łącznie 60% 

respondentów zgłosiło, że oceniają swoich pracowników co najmniej raz na 6 miesięcy, a 35% 

przeprowadza takie oceny raz w roku. Wydaje się, że stosowanie formalnych i nieformalnych podejść 

do oceny jest prawie równoważne, z niewielką tylko skłonnością do formalnej oceny satysfakcji 

pracowników (55%) 

Jeśli chodzi o zasoby i narzędzia wykorzystywane do opracowywania i wdrażania formalnych badań 

satysfakcji pracowników, konsultanci HR podkreślili znaczenie dostosowywania takich badań 

w oparciu o renomowane źródła branżowe, takie jak Gallup Engagement Survey 

https://www.gallup.com/access/239210/gallup-q12-employee-engagement-survey.aspx, GENOS 

https://genosemotionalintelligence.com/eci/ Emotional Culture, oraz próbę kompleksowego 

uwzględnienia wszystkich różne determinanty satysfakcji z pracy. Przydatne okazały się również 

https://www.gallup.com/access/239210/gallup-q12-employee-engagement-survey.aspx
https://genosemotionalintelligence.com/eci/
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gotowe narzędzia cyfrowe do badania satysfakcji pracowników, takie jak na przykład Tiny Pulse 

https://www.tinypulse.com/ i 15Five https://www.15five.com/, które można skonfigurować tak, aby 

co miesiąc automatycznie wysyłały do pracowników kilka pytań. Inną realną opcją może być również 

przeprowadzane raz w roku pogłębione badanie w formie wywiadów wśród pracowników. Najlepiej 

jest to zrobić, angażując zewnętrznego eksperta HR, który może osobno rozmawiać z pracownikami, 

zachęcając ich do wyrażania swoich obaw i jednocześnie oferując im bezpieczeństwo poufności 

Podejście do zarządzania satysfakcją pracowników 

Jak pokazuje poniższy wykres 6 A, zdecydowana większość ankietowanych (82%) postrzega ocenę 

satysfakcji pracowników jako element strategii biznesowej firmy, przy czym jeszcze większa ich liczba 

(89%) uwzględnia wyniki oceny satysfakcji pracowników przy planowaniu zmian organizacyjnych. Nie 

tylko oceniają poziom zadowolenia swoich pracowników, ale podejmują działania, aby nim zarządzać, 

aby go poprawić lub utrzymać na wysokim poziomie, sprzyjającym udanym działaniom biznesowym. 

Wykres 6 A Badania satysfakcji pracowników są częścią strategii firmy. 

 

81,50%

18,50%

TAK

NIE

 

https://www.tinypulse.com/
https://www.15five.com/
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Wykres 6 B. Rezultaty badań satysfakcji pracowników są brane pod uwagę podczas 

planowania zmian organizacyjnych 

88,90%

11,10%

TAK

NIE

 

Główne obszary, w których większość respondentów dokonała zmian w oparciu o wyniki oceny 

satysfakcji pracowników dotyczą środowiska pracy (76%), indywidualnych celów i zadań (68%), 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (64%), komunikacji wewnętrznej (60% ), 

możliwość rozwoju zawodowego (52%) oraz wynagrodzenie (48%). 

Przebadani właściciele i menedżerowie małych firm podzielili się dalszymi szczegółami na temat 

swojego podejścia do zarządzania satysfakcją pracowników. Z tych pogłębionych wywiadów 

zaczerpnięto kilka dobrych praktyk. W szczególności zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie 

stworzenia otwartego, elastycznego, wspierającego i doceniającego środowiska pracy. Szefowie 

małych firm podkreślali również, że ludzi należy traktować indywidualnie, bo każdy jest inny, 

jednocześnie unikając faworyzowania kogokolwiek w organizacji. Poza tym wszelkie oznaki 

niezadowolenia pracowników powinny być jak najwcześniej wykrywane i analizowane. Jeśli chodzi o 

wynagrodzenie, ważne jest, aby starać się zapobiegać niezadowoleniu płacowemu, będąc 

świadomym potencjalnej wysokości wynagrodzenia oferowanej przez konkurentów, a tym samym 

starając się utrzymać konkurencyjne pensje. Jeśli firma nie może zaoferować konkurencyjnych 

wynagrodzeń, zamiast tego może zaoferować rekompensatę w postaci czasu wolnego lub inne 

świadczenia (np. możliwości szkolenia w miejscu pracy, udział w zyskach, opcje na akcje dla 

pracowników). Jako ważne oprócz powyższego podkreślono, że należy szanować aspiracje 

pracowników do ciągłego rozwoju zawodowego. Co więcej, najlepszym podejściem do zarządzania 

satysfakcją pracowników jest połączenie podstawowych środków i różnych dodatkowych inicjatyw, 

aby utrzymać satysfakcję pracowników na zadowalającym poziomie. Podejmowanie „świeżych” 
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inicjatyw dodatkowych jest ważne, ponieważ zazwyczaj prowadzą one przez pewien czas do 

zwiększonej satysfakcji pracowników, ale potem ich skuteczność zatrzymuje się, gdy tracą swoją 

świeżość. 

W związku z narzuconymi przez COVID-19 restrykcjami i coraz częstszą praktyką pracy z domu, 

niektóre firmy oferowały każdemu pracownikowi ryczałt na założenie domowego biura (np. 300 euro 

na zakup dobrego krzesła, biurka itp.), a także miesięczny zasiłek na pokrycie dodatkowych kosztów 

energii elektrycznej i Internetu. Ponadto menedżerowie podkreślili, że konieczne jest umożliwienie 

elastyczności w zakresie pracy z domu, a niektórzy wspomnieli o tzw. idei „Dnia Kołdry” raz na 

kwartał – nieplanowany dodatkowy dzień wolny od pracy, mający na celu złagodzenie stresu, gdy 

pracownik może wziąć dzień wolny bez podania przyczyny. Okazywanie wdzięczności pracownikom 

można również osiągnąć, zabierając ich na kawę i lunch, od czasu do czasu, a w ten sposób można 

jeszcze bardziej wzmocnić ducha zespołu. Dla konsultantów HR dobre zarządzanie satysfakcją 

pracowników dotyczy potrzeby, aby właściciele i menedżerowie firmy lepiej rozumieli i zajęli się 

pierwotną przyczyną niezadowolenia, a także by byli transparentni z pracownikami podczas 

wyjaśniania każdego planu działania. To, co może jeszcze bardziej pomóc, to zaangażowanie 

pracowników we współtworzenie interwencji HR i działań mających na celu niwelowanie poziomu 

niezadowolenia 

Potrzeby i oczekiwania 

Czego więc potrzebują właściciele i menedżerowie małych firm, aby mogli lepiej oceniać i zarządzać 

satysfakcją pracowników? Pogłębione wywiady z właścicielami i menedżerami małych firm wskazują, 

że wymagania takie jak czas i zasoby finansowe, wyspecjalizowany personel HR oraz szkolenia 

związane ze sprawami HR należą do najbardziej potrzebnych. Wspomniano również o korzystaniu 

z narzędzi, które są łatwe, szybkie i tańsze we wdrażaniu, przy czym wydaje się, że potrzebne są 

również informacje na temat ogólnych trendów w zatrudnieniu, dobrych praktyk i inicjatyw 

motywujących pracowników w innych podobnych firmach (wielkość, branża). 

Większość respondentów stwierdziła, że aby lepiej ocenić satysfakcję pracowników, potrzebują 

więcej czasu (63%) i konkretnych narzędzi oceny (56%). Ponad jedna trzecia respondentów wskazała 

również, że potrzebują więcej zasobów edukacyjnych i szkoleń, a także muszą uruchomić formalne 

procedury dla takich ocen i zaangażować więcej środków finansowych, aby to wszystko zrobić (37%). 

Wyspecjalizowany personel lub zapotrzebowanie na wsparcie konsultingowe wskazało również 

prawie 41% badanych. 
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Patrząc na potrzeby menedżerów w zakresie lepszego zarządzania satysfakcją pracowników, żaden 

konkretny wymóg nie uzyskał poparcia większości respondentów. Niemniej jednak ponownie 

najczęściej wymieniano potrzebę poświęcenia większej ilości czasu i zasobów edukacyjnych oraz 

szkoleń (prawie połowa respondentów 48%). Warto zauważyć, że łącznie 63% respondentów 

wskazało również, że potrzebowaliby sesji coachingowych lub wsparcia doradczego, podczas gdy 

tylko 15% respondentów dąży do samodzielnego podnoszenia swoich kompetencji. Więcej środków 

finansowych na tę działalność byłaby potrzebna dla 44% badanych. 

Wspomniano również o potrzebie zajęcia się satysfakcją pracowników na najwcześniejszym etapie 

zatrudnienia, czyli już na etapie rekrutacji. Ponadto menedżerowie podkreślali potrzebę pozyskania 

dalszych informacji, zwłaszcza o tym, jak pracownicy w wieku 20, 30, 40, 50 lat różnią się 

oczekiwaniami wobec środowiska pracy i kluczowymi determinantami satysfakcji z pracy. Większa 

świadomość innych podobnych firm (pod względem wielkości, branży), które mogą dostarczać studia 

przypadków i służyć jako wzory do naśladowania dla satysfakcji pracowników, została również 

zgłoszona jako kluczowe wymaganie przez konsultantów HR. Częścią listy wymagań było również 

kompendium źródeł informacji o trendach HR oraz przewodnik dobrych praktyk w zakresie oceny i 

zarządzania satysfakcją pracowników. Ponadto zauważono, że potrzebne jest większe zaangażowanie 

w podnoszenie świadomości, wskazówki i wsparcie dla większej satysfakcji pracowników ze strony 

lokalnych stowarzyszeń biznesowych i profesjonalistów HR. 

3. Dobre praktyki 

W ramach badania zdefiniowano następujące dobre praktyki: 

Dobre praktyki w zakresie oceny satysfakcji pracowników 

 Bardzo zalecane jest regularne śledzenie zadowolenia pracowników, ponieważ ogólny trend 

jest ważniejszy, niż sytuacja w określonym momencie. Potrzebne są również regularne oceny, 

aby uchwycić zmiany nastawienia pracowników i ich ogólnego nastroju, która pojawia się po 

dokonaniu poszczególnych interwencji kadrowych, a tym samym pozwala ocenić ich 

skuteczność. Jeśli chodzi o częstość dokonywania ocen, odstęp między formalnymi ocenami 

w dużej mierze zależy od wielkości firmy oraz dostępnych zasobów do analizy, a także 

działania na podstawie informacji zwrotnych. Nie oceniaj zbyt często, jeśli nie możesz 

właściwie przeanalizować informacji zwrotnej i rozwiązać problemu. 
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Dobre praktyki w zakresie zarządzania satysfakcją pracowników 

 Podziel się wynikami badań satysfakcji z pracownikami, a nie tylko z kierownictwem. W ten 

sposób pracownicy uzyskują pewną zapłatę za wysiłek, jaki włożyli w udział w badaniu i 

udzielanie odpowiedzi na pytania. Brak zamknięcia pętli komunikacyjnej od kierownictwa do 

pracownika może sam w sobie prowadzić do niezadowolenia pracowników 

 Plan działań mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanej sytuacji powinien być również 

zakomunikowany pracownikom, a jeśli nie można podjąć działań doskonalących, należy jasno 

wyjaśnić powody takiego stanowiska. Co więcej, współtwórz razem z pracownikami działania 

mające na celu ustosunkowanie się do wyników badania- wspólnie znajdźcie właściwe 

rozwiązania, które są zarówno wykonalne, jak i skuteczne. 

 Miej świadomość, że różni ludzie mają różne charaktery, potrzeby i preferencje, a zatem 

potrzebne jest pewne dostosowanie do tego podejmowanych działań, aby poradzić sobie 

z sytuacją każdego. Jednak ważne jest, aby znaleźć równowagę między dostosowywaniem 

działań, a ogólnym, spójnym podejściem stosowanym we wszystkich dziedzinach, aby 

uniknąć wszelkich form faworyzowania.  

 Staraj się zapobiegać niezadowoleniu płacowemu, będąc świadomym wynagrodzenia 

oferowanego przez konkurencję i utrzymując konkurencyjne pensje. Menedżerowie 

i właściciele muszą być uczciwi i otwarci w stosunku do swoich pracowników, a jeśli firma nie 

może zaoferować konkurencyjnych wynagrodzeń, należy spróbować zrekompensować to 

czasem wolnym lub innymi świadczeniami. 

 Z pomocą personelu lub konsultantów HR, dostosuj istniejące treści badań satysfakcji 

i zaangażowania pracowników, wykorzystując jako podstawę renomowane źródła z branży 

HR (np Gallup Engagement Survey, GENOS Emotional Culture). Używaj też kwestionariuszy 

internetowych (np. Tiny Pulse, 15Five), które automatycznie będą wysyłały kilka pytań do 

pracowników raz w miesiącu. 

 Podstawą oceny satysfakcji pracowników w małych firmach są nieformalne spotkania. 

Wszelkie formalne narzędzia, takie jak kwestionariusze badawcze, powinny być ich 

uzupełnieniem, szczególnie mającym na celu potwierdzenie wniosków płynących z tych 

nieformalnych spotkań i dyskusji. Taka mieszanka jest ważna, ponieważ daje możliwość 

przekazywania informacji zwrotnych wszystkim typom osób, niezależnie od ich preferencji 

osobowościowych i komunikacyjnych. 

https://www.gallup.com/access/239210/gallup-q12-employee-engagement-survey.aspx
https://genosemotionalintelligence.com/eci/
https://www.tinypulse.com/
https://www.15five.com/
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4. Wnioski 

Wyniki tego ogólnokrajowego badania potwierdzają, że ocena i zarządzanie satysfakcją pracowników 

jest ogólnie ważnym elementem zarządzania realizowanego przez menedżerów, właścicieli 

i konsultantów w mśp na Malcie. Niemniej jednak nadal istnieje znaczna przestrzeń do poprawy 

takich praktyk oceny i zarządzania oraz zapewnienia ich długoterminowego skutecznego wdrażania. 

Większość ankietowanych wskazała, że ma pełną świadomość, jak ważna jest ogólna satysfakcja 

pracowników. Istnieje również ogólna pewność, że manadżerowie potrafią zarządzać satysfakcją 

pracowników. Zdiagnozowano jednak pewne rozbieżności w odniesieniu do świadomości 

określonych poziomów zadowolenia pracowników.  Eksperci HR, z którymi przeprowadzono 

wywiady, wyrazili również obawy dotyczące ogólnego poziomu świadomości znaczenia zadowolenia 

pracowników dla długoterminowej rentowności i sukcesu firmy, uzasadnienia biznesowego i zwrotu 

z inwestycji w środki HR. 

Jeśli chodzi o strukturę i organizację małych firm, czas, ograniczenia finansowe i brak odpowiednich 

zasobów to tylko niektóre z wyzwań, którym należy się zająć bardziej szczegółowo. Innym 

podkreślanym problemem jest to, że czasami menedżerowie nie są nawet świadomi, że w ich firmach 

panuje niezadowolenie pracowników, zgłaszany jest jakiś problem. W dużej mierze zależy to jednak 

od kultury organizacyjnej. 

Rozmówcy przedstawili również pewne zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób pracownicy mogliby 

bardziej dbać o swoją satysfakcję z pracy, na przykład poprzez posiadanie celowo wybranej pracy, 

która daje im wyraźne poczucie postępu w przewidywanej karierze i ścieżce zawodowej. Muszą 

również czuć się doceniani, wzmacniani i stawiać wyzwania, a jednocześnie być w stanie dobrze 

wykonywać zadania zarówno w pracy, jak i poza nią. Zdaniem menedżerów wynagrodzenie też jest 

ważnym aspektem, ale jest to raczej czynnik higieniczny, co oznacza, że jest podstawowym 

wymogiem, ale niekoniecznie źródłem prawdziwej satysfakcji z pracy 

Biorąc pod uwagę znaczenie zadowolenia pracowników dla długoterminowej strategii rozwoju 

i rentowności firmy, wszelkie oznaki niezadowolenia pracowników należy odnotować na wczesnym 

etapie. Kluczowe w tym sensie jest posiadanie „otwartego” środowiska pracy, w którym pracownicy 

mają pewność, że będą mogli rozwiązywać problemy i niwelować płynące z nich niezadowolenie. 

Wreszcie, gdy wdrażane są działania mające na celu poprawę satysfakcji pracowników, ważne jest 

unikanie „na wpół upieczonych” środków i podejść „idź i przestań”, które mogą prowadzić do 

wysokich oczekiwań i niespełnionych obietnic, co z kolei prowadzi do zwiększenia niezadowolenia. 
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3.2.2. Grecja 

1. Wstęp 

Z wyjątkiem bardzo małego odsetka, w Grecji zadowolenie pracowników jest czynnikiem, który nie 

leży w bezpośrednim interesie właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje 

się jednak, że równie ważne są potrzeby zarówno pracowników, jak i właścicieli/menedżerów małych 

i średnich przedsiębiorstw. Badanie Oceny i Zarządzania Satysfakcją Pracowników w małych 

i średnich przedsiębiorstwach zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych 

metod badawczych. Dane badawcze zostały pozyskane w drodze ankiety internetowej. Oprócz tego 

na wspomniany kwestionariusz odpowiedziało 20 właścicieli i menedżerów małych i średnich firm. 

Kwestionariusze składały się z bloków pytań ilościowych opartych na 5-stopniowej skali, z pytaniami 

otwartymi, na które respondenci mogli wyrazić swoją opinię na dany temat. Ankieta była całkowicie 

anonimowa i trwała od 6 lutego do 12 marca 2021 r. 

 

Wyniki ankiety uzupełniono o dane zebrane podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych, które 

przeprowadzono z właścicielami i menedżerami małych i średnich firm oraz konsultantami HR 

zajmującymi się zawodowo badaniami satysfakcji pracowników. Wywiady zostały przeprowadzone na 

podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy wywiadów. W sumie przeprowadzono 4 wywiady 

z właścicielami/menedżerami oraz 5 wywiadów z konsultantami HR. Uczestnikami indywidualnych 

wywiadów pogłębionych byli właściciele hubu biznesowego, start-upu w obszarze przedsiębiorczości, 

firmy budowlano-deweloperskiej oraz firmy doradczej w zakresie programów krajowych. 

 

 

2. Podsumowanie wyników 

Świadomość 

Wszyscy respondenci byli zgodni, że satysfakcja ich pracowników odgrywa bardzo ważną rolę 

w rozwoju ich firm, jednocześnie wskazali, że ich zdaniem satysfakcja jest czynnikiem, na który duży 

wpływ mają różne czynniki społeczno-gospodarcze. Z odpowiedzi respondentów wynika również, że 

satysfakcję swoich pracowników wiążą z konkretnymi czynnikami. Uważają, że zadowoleni 

pracownicy tworzą w firmie miłą i efektywną atmosferę oraz że zadowoleni pracownicy wykonują 

swoje obowiązki bardziej odpowiedzialnie, co widać na poniższym wykresie 7. 
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Poniższy wykres 8 pokazuje, że z perspektywy menedżerów i właścicieli mśp w Grecji, 

najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję pracowników są środowisko pracy, 

wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego.  
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Co ciekawe, podczas wywiadów pogłębionych z właścicielami/menedżerami mśp, respondenci 

udzielali bardzo podobnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Dla wszystkich praca odgrywa kluczową 

rolę w ich życiu, ponieważ kojarzy się im głównie z rozwojem osobistym, tworzeniem i rozwojem 

biznesu. Respondenci uważają, że wszystkie te czynniki i determinanty są ze sobą nierozerwalnie 

związane w celu stworzenia idealnego środowiska pracy. Wielu z nich stara się dokonać niezbędnych 

zmian, aby dostosować środowisko pracy do potrzeb swoich pracowników 

Podejścia w zakresie oceny satysfakcji pracowników  

Ocena satysfakcji pracowników zorganizowana w odpowiedni sposób daje możliwość rozpoznania 

poziomu zadowolenia pracowników z poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacji. Według 

większości respondentów, ocena satysfakcji nie jest stosowana w ich firmach. Jednak ci, którzy 

przeprowadzają oceny w swoich organizacjach, nie korzystali z konkretnych narzędzi (wykres 9.), 

natomiast mały odsetek badanych korzysta z wewnętrznych kwestionariuszy, czy scenariuszy 

wywiadów. 
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Wykres 9. 

5%

95%

TAK

NIE

 

Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych z właścicielami/menedżerami i konsultantami HR 

pokazują, że ich odpowiedzi były bardzo podobne do odpowiedzi pozostałych respondentów. Wydaje 

się również, że respondenci nie wykorzystują określonych narzędzi do wewnętrznych procesów 

oceny biznesowej. Rzeczywiście, najczęściej stosowanymi narzędziami są ankiety, spotkania zespołu, 

wywiady wewnętrzne i działania oceniające zespół. Bardzo ważne jest, aby obie grupy respondentów 

dostrzegły zalety i wady tych praktyk. Z jednej strony odnotowano niektóre korzyści związane ze 

znaczeniem tych procesów oceny jako: natychmiastowość, budowanie zaufania, dialog, praca 

zespołowa i anonimowość podczas korzystania z kwestionariuszy. Z drugiej strony wady mogą 

polegać na tym, że menedżerowie i właściciele czują, że pracownicy boją się wyrazić swoją opinię, 

a nawet jeśli się odezwą, może to oznaczać, że wyrażone informacje nie są prawdziwe 

Wśród najczęściej stosowanych procedur oceny przez konsultantów HR odnotowano głównie 

kwestionariusz „zadowolenia z pracy” zawierający 36 pytań dotyczących konkretnych tematów; gra 

oceniania zespołowego z kartami - dająca pracownikom możliwość swobodnego wyrażania swoich 

opinii; kolacja z prezesem w celu wyrażenia swojej opinii w bardziej przyjaznym otoczeniu oraz 

spotkania zespołu/wywiady jeden na jeden. Ponadto oceny satysfakcji prowadzone w ten sposób są 

skuteczne, gdyż uwzględniają indywidualne podejście i problemy każdego pracownika. 

Podejście do zarządzania satysfakcją pracowników 

Większość respondentów odpowiedziała, że nie uwzględnia wyników badania satysfakcji 

pracowników w strategii rozwoju firmy. Rezultaty badań satysfakcji pracowników też 



 

29 
 

w większości nie są brane pod uwagę podczas planowania zmian organizacyjnych. 

Respondenci, którzy odpowiedzieli, że przeprowadzają proces oceny i dokonują niezbędnych zmian, 

stwierdzili, że główne czynniki, które zwykle wymagają zmian, to środowisko pracy, wynagrodzenie i 

rzetelna ocena. (Wykresy 10 i 11 poniżej) 

Wykres 10. 

40%

60%

TAK

NIE

 

Wykres 11. 

40%

60%

TAK

NIE

 

Właściciele i menedżerowie stwierdzili, że ich obowiązkiem w zakresie zarządzania zadowoleniem 

pracowników jest doskonalenie rozwiązań, samoocena i wskazywanie problemów. Aby to osiągnąć, 

starają się być w częstej komunikacji i w ten sposób zapewnić im niezbędne korzyści. Bardzo ważne 

jest, aby wspomnieć, że wszyscy czterej właściciele/menedżerowie, z którymi przeprowadzono 

wywiady, zmierzyli się z pewnymi problemami zgłaszanymi przez ich pracowników podczas procesów 
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oceny wewnętrznej satysfakcji. Poniżej znajdują się przykłady problemów, które z powodzeniem 

rozwiązali menedżerowie i właściciele: 

 W konkretnej firmie wystąpił problem dotyczący godzin pracy, ponieważ pracownik nie mógł 

chodzić do pracy w określonych godzinach porannych. W tym przypadku odbyło się spotkanie 

w cztery oczy pomiędzy kierownikiem, a pracownikiem i po dyskusji; pracownik otrzymał 

elastyczne godziny pracy.  

 W innym przypadku pracownik był bardzo obciążony pracą, co powodowało niezadowolenie 

pracownika. Pracownik został zaproszony przez kierownika na indywidualne 

spotkanie/rozmowę w celu znalezienia rozwiązania. Następnie praca została podzielona 

równo między pracownika i innych pracowników. W ten sposób pracownik poczuł się bardziej 

usatysfakcjonowany 

Wszyscy respondenci byli zgodni, że muszą dostosować styl zarządzania do oczekiwań swoich 

pracowników. Podkreślili również, że ważne jest, aby każdego człowieka traktować inaczej, ponieważ 

każdy ma swoje własne problemy. Większość z nich uważa, że ich podejście do zarządzania jest 

słuszne, ponieważ gdy pojawiają się problemy wewnętrzne, ci menedżerowie i właściciele starają się 

znaleźć natychmiastowe rozwiązania. Konsultanci HR wspomnieli, że rekomendacje są generowane 

na podstawie analizy odpowiedzi respondentów, które pomogą im w wysiłkach na rzecz 

wprowadzenia niezbędnych zmian. 
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Potrzeby i oczekiwania 

Wykres 12 pokazuje, że menedżerowie i właściciele uznają, za najważniejsze potrzeby w zakresie 

oceny satysfakcji pracowników i zarządzania tą satysfakcją wyposażenie ich w określone narzędzia i 

metody oceny, szkolenia, wsparcie doradcze oraz wyspecjalizowaną kadrę. 

 

Wykres 12. 

 

11

12

16

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Wyspecjalizowana kadra pracowników

Wsparcie konsultingowe

Szkolenia

Specjalistycznych narzędzi/metod do oceny

 

 

Aby móc lepiej zarządzać satysfakcją pracowników w swoich firmach, menedżerowie i właściciele 

małych organizacji stwierdzili, że uważają za konieczne stworzenie konkretnego narzędzia z określoną 

metodologią, które zostanie przekazane firmom w celu przeprowadzenia oceny satysfakcji 

systematycznie i poprawnie metodologicznie. 

 

3. Dobre praktyki 

 Konsultant, z którym przeprowadzono wywiad, wspomniał, że używa kwestionariusza 

o nazwie „Zadowolenie z pracy”. Kwestionariusz „Zadowolenie z pracy” zawiera tylko 36 

pytań opartych na konkretnych czynnikach, takich jak wynagrodzenie, środowisko pracy, 

nadzór i komunikacja. Po analizie wyników konsultant sporządzał krótki raport opisujący 

zidentyfikowane wyzwania. Następnie podzieli się wynikami z pracownikami i będzie czekał 

na ich odpowiedzi i sugestie. Na podstawie odpowiedzi spróbuje dostosować sugestie do 

kultury organizacyjnej firmy. Wszystko to z korzyścią dla pracowników. Proces ten jest bardzo 
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dobrą praktyką, ponieważ konsultant potrafi wykryć najważniejsze determinanty 

zadowolenia pracowników z pracy 

 

 W innej firmie proces oceny odbywa się poprzez osobiste rozmowy przeprowadzane 

corocznie lub w razie potrzeby. Ten sposób oceny jest ważny, ponieważ pracownicy mają 

możliwość wyrażenia swojego niezadowolenia i problemów bezpośrednio do konsultanta. Ta 

coroczna ocena w formie rozmowy, wzmacnia zaufanie między pracodawcą a pracownikiem 

i może dodatkowo zachęcać do natychmiastowego rozwiązywania problemów pracowników. 

 

 W innej firmie przeprowadzana jest zespołowa gra oceniająca. W grze wykorzystywane są 

karty, które ilustrują główne czynniki satysfakcji z pracy, dzięki którym pracownicy mogą 

swobodnie wyrazić swoją opinię na temat karty. Jest przeprowadzany corocznie i jest bardzo 

skuteczny, ponieważ pomaga poprawić ducha zespołu i ogólną komunikację. 

 

 W innej małej firmie stosowana jest procedura rotacji, której celem jest poprawa ducha 

zespołu i aspektów budowania zespołu. Zgodnie z procesem satysfakcji, pracownicy 

odgrywają rolę zespołu i mają za zadanie zrealizować projekt. Na niektórych etapach projektu 

pracownicy każdego zespołu muszą wypełnić ankietę oceniającą projekt. Po analizie 

wyników, jeśli są osoby niezadowolone, to mają prawo do zmiany projektu 

 

 W innej firmie coroczne kolacje są organizowane przez dyrektora generalnego firmy. W tych 

kolacjach uczestniczy też prezes i pracownicy (bez konsultantów zewnętrznych i innego 

personelu wspomagającego). Praktyka ta jest wykorzystywana w ramach działań związanych 

z budowaniem zespołu i jest korzystna we wzmacnianiu ducha zespołowego 

 

 Niektórzy konsultanci HR organizują zajęcia integracyjne, takie jak na przykład wieczorne 

drinki dwa razy w miesiącu. Inni tworzą specjalne pokoje dla dzieci niektórych pracowników, 

a także oferują tzw. „Dni nagród i wyróżnień”, w których pracownicy otrzymują więcej dni 

wolnych. 
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4.  Wnioski 

 

Bardzo ważne jest, aby właściciele i menedżerowie uznali, że satysfakcja ich pracowników jest 

kluczowa dla organizacji. Większość respondentów uważa, że satysfakcja pracowników zależy od 

pewnych kategorii społeczno-ekonomicznych, takich jak wiek, stanowisko itp. Z ustaleń wynika, że 

60% nie ocenia satysfakcji pracowników i ten sam odsetek badanych nie bierze pod uwagę wniosków 

z przeprowadzonych badań w ramach wdrażania zian w organizacji. Dodatkowo ponad 80% nie 

oddziela procesu oceny satysfakcji od formalnego procesu oceny pracowniczej. 

Aż 95% respondentów nie korzysta z określonych narzędzi, a tylko 5% z nich korzysta 

(kwestionariusze badawcze lub wywiady bezpośrednie). Menedżerowie i właściciele małych firm 

stwierdzili, że wszyscy wiedzą, jak utrzymać satysfakcję swoich pracowników na wysokim poziomie, 

ponieważ ich zdaniem w małych firmach istnieją silniejsze więzi i relacje. Najważniejszym z ustaleń 

jest to, że wszyscy respondenci deklarują, że nie używają żadnego konkretnego narzędzia do oceny 

zadowolenia swoich pracowników. Wszyscy wspomnieli, że jest to ważny wymóg, który pomoże im 

przeprowadzać oceny w bardziej efektywny sposób. Uważają również, że procedura oceny satysfakcji 

z pracy musi być zinstytucjonalizowana, aby firmy były zobowiązane do jej przeprowadzania. Na 

koniec powiedzieli, że te kwestionariusze i wywiady pomogły im, ponieważ dzięki takim badaniom 

podnoszona jest dalsza świadomość. Respondenci dodali, że nie mogą się doczekać korzystania z 

narzędzia internetowego stworzonego w ramach tego projektu 

4.2.3. Poland 

1. Introduction 

Oceny satysfakcji pracowników są coraz częściej przeprowadzane przez polskie organizacje, a ich 

wyniki są wykorzystywane do usprawnienia zarządzania tymi organizacjami. W grudniu 2019 r., 

zgodnie z ogólnopolską oceną satysfakcji z pracy wśród specjalistów z różnych branż, 

przeprowadzono badanie metodą CAWI (emplometer.com). W badaniu wysoko oceniono swobodę 

działania i zaufanie przełożonych. Poza tym badanie wykazało, że pracownicy wolą być „wyposażeni” 

w odpowiednie narzędzia, komfortowe warunki pracy i niezbędny sprzęt (potrzebny do pracy). 

Zadowolenie klientów firmy jest bardzo ważne dla zadowolenia jej pracowników. Misja, cele 

i wartości firmy są dobrze znane, jednak poczucie bycia częścią organizacji nie jest już tak silne. 
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Wielu respondentów wskazało, że czują się niedoceniani przez pracodawców – być może czują się 

traktowani jak nieważne trybiki w większej maszynie. Słabo oceniane są zmiany zachodzące 

w firmach. W obszarze relacji między pracownikami jest jeszcze wiele do zrobienia, a wyniki 

wskazują, że negatywne relacje nie są łatwe do naprawienia. 

W ramach projektu SATIS’ACTION przeprowadzono badanie oceny i zarządzania satysfakcją 

pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce z wykorzystaniem ilościowych 

i jakościowych metod badawczych. Badanie ankietowe zostało zrealizowane z wykorzystaniem 

formuły on-line. Wzięło w nim udział 20 właścicieli i menedżerów małych i średnich firm. Badanie 

trwało od 5 lutego do 12 marca 2021 r. Wyniki ankiety uzupełniono o dane zebrane podczas 

indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z właścicielami i menedżerami małych i 

średnich organizacji oraz konsultantami zajmującymi się zawodowo badaniami satysfakcji 

pracowników oraz doradztwem w tym zakresie. Przeprowadzono 4 wywiady 

z właścicielami/menedżerami oraz 4 wywiady z konsultantami. Oprócz konsultantów, pozostałymi 

uczestnikami indywidualnych wywiadów pogłębionych byli: właściciel salonu rowerowego, 

właścicielka sieci żłobków i niepublicznych przedszkoli, właściciel lokalnej fundacji wspierającej jedną 

z dzielnic Krakowa oraz właściciel start-upu edukującego dzieci poprzez muzykę. 

2. Podsumowanie wyników 

Świadomość 

W ramach badania on-line zdecydowana większość właścicieli i menedżerów (80%) stwierdziła, że 

zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy jest bardzo ważne dla całej organizacji, z czego 60% 

respondentów zdecydowanie się z tym zgadza, a 20% raczej się z tym zgadza. (Wykres 13 poniżej) 



 

35 
 

Wykres 13.  
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Ponadto, 80% respondentów (zaznaczonych na zielono i niebiesko na poniższym wykresie 14) 

przyznaje, że jest świadoma poziomu satysfakcji swoich pracowników.. 

 

Wykres 14. 
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Wszyscy respondenci przyznali, że mają wrażenie, iż ich pracownicy są zadowoleni z wykonywanej 

pracy. Dodatkowo wszyscy respondenci odpowiedzieli, że wiedzą, co zrobić, aby zwiększyć 

satysfakcję pracowników, a także mieli świadomość, że można to zrobić lepiej. W opinii badanych do 
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najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję pracowników należą: wynagrodzenie, relacje 

ze współpracownikami, stabilność zatrudnienia, równowaga między życiem zawodowym 

a prywatnym, możliwość rozwoju zawodowego, relacje z przełożonymi, atmosfera pracy i kultura 

organizacyjna. 

Podejście do oceny satysfakcji pracowników 

Wykres 15 pokazuje, że tylko 25% właścicieli firm przynzaje, że przeprowadzają ocenę satysfakcji 

zatrudnionych pracowników.  

Wykres 15.  

25%

75%

TAK

NIE

 

Spośród nich tylko 20% stwierdziło, że ocena ta opierała się na formalnych procedurach. 

Zdecydowana większość tych procesów jest oddzielona od procesu oceny wyników (80%). 

Pytani o swoje doświadczenia z badania satysfakcji w swoich firmach i sposób przeprowadzania 

takich badań, uczestnicy wywiadów indywidualnych odpowiadali, że najczęściej były to indywidualne 

rozmowy z pracownikami, przeprowadzane co jakiś czas. Skupiają się głównie na relacjach w zespole, 

obowiązkach, oczekiwaniach pracowników, atmosferze pracy, aktualnej sytuacji i planach firmy. 

Z badań wynika, że żaden z uczestników wywiadu i ankietowanych on-line nie korzysta z określonych 

narzędzi i metod oceny satysfakcji pracowników. Jeśli chodzi o konkretne narzędzia wykorzystywane 

przez konsultantów, respondenci wymieniali: 

- Kwestionariusze papierowe,  
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- Wywiadys, 

- Zewnętrzne narzędzia badawcze, np. Bigram, 

- Kwestionariusz Gallupa, 

- Platforma ESA, 

- Model oceny pracowników – Advisio 

 

Podjście do zarządzania satysfakcją pracowników  

Na pytanie: Jak opisałbyś rolę oceny satysfakcji pracowników w zarządzaniu Twoją firmą? Właściciele 

firm, z którymi przeprowadzono wywiady, odpowiedzieli, że ocena jest kluczowym elementem 

wpływającym na ich komfort pracy w zakresie przydzielania zadań i oceny ich wykonania. Mogą 

również lepiej oceniać elementy, które nie działają dobrze i do pewnego stopnia zabezpieczać 

niestabilność sytuacji w firmie. Metody oceny są korzystne, ponieważ bardzo często zachęcają 

i motywują pracowników. Oprócz tego oceny często pozwalają menedżerom poznać mocne i słabe 

strony firmy. 
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Wykres 16. 

15%

85%

TAK

NIE

 

 

Z powyższego wykresu 16 wynika, że tylko 15% respondentów stwierdziło, że ocena satysfakcji 

pracowników jest częścią strategii firmy. Jednocześnie 45% właścicieli i menedżerów stwierdziło, że 

wyniki oceny satysfakcji pracowników są brane pod uwagę przy planowaniu zmian organizacyjnych. 

Wśród zmian wprowadzonych na podstawie wyników badań satysfakcji pracowników menedżerowie 

i właściciele małych firm wymienili następujące obszary: komunikacja wewnętrzna, możliwość 

rozwoju zawodowego, relacje ze współpracownikami oraz reorganizacja miejsca pracy. Konsultanci 

zajmujący się oceną satysfakcji pracowników stwierdzili, że bardzo często po przeprowadzeniu badań 

ankietowych, ich obowiązki zawodowe kończą się na przygotowaniu rekomendacji wdrożeniowych, a 

zatem mają niewielki lub żaden wpływ na rzeczywiste wdrożenie tych zmian przez decydentów. 

 

Potrzeby i oczekiwania 

Właściciele firm biorący udział w badaniu przyznali, że aby lepiej ocenić satysfakcję pracowników, 

potrzebują na to czasu wolnego. Potrzebują również dostępu do specjalistycznych narzędzi/metod 

oceny oraz szkoleń. (Wykres 17 poniżej) 

 

Wykres 17. 
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Wśród elementów, które mogłyby udoskonalić proces proces oceny satysfakcji pracowników, 

właściciele i managerowie wymieniali: 

- Badania ankietowe 

- Szczerą informację zwrotną 

- Wgląd w to, jak robią to inni 

- Zautomatyzowane łatwe w użyciu narzędzie ze zdefiniowanymi merytorycznie pytaniami 

- Platformę internetowaą, aplikację, łatwą w użyciu, aby pracownik mógł wykonać badanie w 

domu (automatyzacja narzędzi, raporty są generowane z komentarzami, automatyczna 

ocena, która może być dostosowana do potrzeb zdefiniowanych przez właściciela/kierownika 

+ komentarz co robić, gdzie pracować, aby zmienić podejście) 

 

Oprócz tego, jeśli chodzi o zarządzanie satysfakcją pracowników, właściciele potrzebują przede 

wszystkim wolnego czasu. Wśród elementów, które pomogłyby lepiej zarządzać satysfakcją 

pracowników, wymienili zewnętrzne narzędzie z rozbudowaną oceną i wsparciem w zakresie 

doradztwa. Natomiast konsultanci HR wskazali na poniższe elementy, które mogłyby być dla nich 

pomocne: 

- “magiczne narzędzie” dostosowane do małych organizacji 

- Wiedza HR o organizacji i zarządzaniu 

- Uproszczenie istniejących narzędzi 
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- Benchmark mógłby pomóc w zdobywaniu klientów i opracowywaniu wartościowych 

rekomendacji  

- Załączone materiały dodatkowe, które mogłyby pomóc w przygotowaniu planów działania w 

sytuacji, w której wyniki okażą się niskie 

- Instrukcje do narzędzia oraz informacje jak zorganizować proces oceny- przewodnik dla 

konsultantów 

- Narzędzie dostosowane do urządzeń przenośnych, oparte na  Android  

3. Dobre praktyki 

 W ramach jednej z ocen satysfakcji pracowników, jeden z konsultantów przeprowadził 

zarówno badanie ankietowe za pomocą narzędzia zewnętrznego, jak i serię wywiadów. 

Proces przebiegał bardzo sprawnie, do czego przyczyniła się dobra polityka informacyjna w 

zakresie realizacji badania. Wyniki tej oceny wykazały, że współpraca przebiegała dobrze, a 

przemyślany proces pozwolił pracownikom/respondentom czuć się bezpiecznie. Konsultant 

przewidział problemy i rozwiązał je z wyprzedzeniem 

 W innym przypadku konsultant przeprowadził krótką wersję badania satysfakcji pracowników 

dla jednej z firm turystycznych i odbyło się to bez udziału menedżera. Badanie zostało 

przeprowadzone w ramach warsztatu przy użyciu kwestionariuszy do samodzielnego 

wypełnienia. Metoda ta pomogła pracownikom zidentyfikować i nagłośnić obszary 

wymagające poprawy. Taka praktyka wiąże się również z dobrą wewnętrzną polityką 

informacyjną i komunikacyjną. Pomogło to w wewnętrznej komunikacji między 

pracownikami. Po tym badaniu stworzony był syntetyczny pięciostronicowy raport, 

podkreślający główne potrzeby zmian. 

 W jednej z firm z branży prasowej konsultant wykorzystał stworzone przez siebie gotowe 

narzędzie. Firma była dość duża i omówienie kwestionariusza zajęło dużo czasu. Był to 

gotowy model, który ułatwił proces badawczy i pozwolił na porównanie wyników. Oprócz 

tego benchmarking można również przeprowadzić na późniejszym etapie. Dzięki 

satysfakcjonującej rozmowie z uczestnikami szkolenia, trener przygotował raport i po 

szkoleniu spotkał się z zarządem. Doszli do wniosku, że ludzie potrzebują coachingu 

menedżerskiego dla szefa organizacji. Następnie ich dyrektor zgodził się, że nie ma sensu 

uczyć pracowników, więc zamiast tego postanowili przeprowadzić szkolenie menedżerskie 

dla zarządu. Dzięki takiemu podejściu uwzględniono zdanie pracowników, a wyniki pokazały, 

że zarząd posłuchał głosów pracowników. 
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 W innej firmie na podstawie przeprowadzonego badania, niektórzy pracownicy otrzymali 

możliwość wybrania zespołu, do którego mogą zostać przeniesieni. Danie pracownikom 

wyboru pracy w konkretnym zespole w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu ich 

satysfakcji, ponieważ będą mieli możliwość wyboru pracy w zespole, do którego będą 

pasować i tym samym będą wykonywać pracę, którą lubią i z ludźmi, z którymi chcą 

pracować. 

4. Wnioski 

Polscy pracownicy chcą być niezależni, co potwierdziły badania, w których wysoko oceniono swobodę 

działania i zaufanie przełożonych, jako istotne czynniki satysfakcji. Pracownicy chcą być „uzbrojeni” 

we wszystkie narzędzia potrzebne do właściwego postępowania. Pod tym względem respondenci 

wysoko ocenili komfort warunków pracy i dostępny sprzęt. Jest jeszcze dużo do zrobienia i do 

poprawy, zwłaszcza w obszarze relacji między pracownikami. 

W ramach badania kwestionariuszowego on-line, zdecydowana większość właścicieli i menedżerów 

(80%) stwierdziła, że zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy jest bardzo ważne dla całej 

organizacji. Respondenci podkreślali znaczenie wynagrodzenia, relacji ze współpracownikami, 

stabilności zatrudnienia, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, możliwości rozwoju 

zawodowego, relacji z przełożonymi, atmosfery pracy i kultury organizacyjnej, jako kluczowych 

czynników satysfakcji pracowników. 

Tylko 25% właścicieli firm przyznało, że ocenia satysfakcję swoich pracowników. Nikt z uczestników 

wywiadów, ani nikt z ankietowanych on-line nie korzysta z konkretnych narzędzi i metod oceny 

satysfakcji pracowników. Czas, specjalistyczne narzędzia oceny, określone metody, szkolenia i pewne 

informacje na temat tego, co robią inni, to niektóre z oczekiwań, które podnoszone są w zakresie 

oceny satysfakcji pracowników w mśp. 

4.2.4. Czechy 

1. Wstęp 

Poza źródłem dochodu, dla wielu z nas praca jest instrumentem samorealizacji i prestiżu 

społecznego. Dla właścicieli i menedżerów satysfakcja z wykonywanej pracy przychodzi wtedy, gdy 

osiągane są wyznaczone cele i praca jest pozytywnie odbierana przez klientów i partnerów. Wszystko 

to ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie każdej firmy. 
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W tym sensie satysfakcja pracowników jest pojęciem stosunkowo szerokim, na które ma wpływ wiele 

czynników. Są to przede wszystkim czynniki bezpośrednie, związane ze środowiskiem pracy i 

obciążeniem pracą, ale na satysfakcję pracowników wpływa także ich ogólny nastrój i satysfakcja w 

znacznie szerszym kontekście. Jednym z narzędzi, które w tym szerszym kontekście może wiele 

wskazać na satysfakcję pracowników, jest opracowany przez OECD Better Life Index (BLI)17. Ten 

interaktywny, złożony indeks porównuje poszczególne obszary badawcze, odnoszące się do jakości 

życia w poszczególnych krajach i Unii Europejskiej. Pod tym względem czeski wskaźnik BLI dla obszaru 

„praca” wynosi 7,1 punktu w średniej skali od 1 do 10 i znajduje się w przybliżeniu pośrodku 

zakresu innych badanych krajów. Czynniki, które pozytywnie wpływają na ogólny wynik, obejmują 

 wysoki wskaźnik zatrudnienia (wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym w 

wieku od 15 do 64 lat wynosi 73,6% i jest wyższy od średniej dla OECD wynoszącej 68%); 

  niska stopa bezrobocia długotrwałego (odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy przez rok 

lub dłużej wynosi obecnie 1%, czyli mniej niż średnia OECD wynosząca 1,8%);  

 bezpieczeństwo zatrudnienia (w Czechach pracownicy stoją w obliczu oczekiwanej 3,1% 

utraty zarobków w przypadku utraty pracy, znacznie poniżej średniej OECD wynoszącej 7%). 

Wśród głównych negatywnych czynników, które wpływają na ogólny wynik Republiki Czeskiej, 

znajdują się płace i inne korzyści pieniężne, które wiążą się z zatrudnieniem oraz nierównościami płci 

i nierównościami społecznymi. W ramach tych ocen Czechy znajdują się w dolnej trzeciej części 

ocenianych krajów, co oznacza dużą przepaść między mężczyznami i kobietami oraz bogatymi 

i biednymi.  

Badanie satysfakcji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zostało przeprowadzone w 

lutym 2021 r. w formie anonimowej ankiety, w której wzięło udział 27 właścicieli i menedżerów mśp, 

oraz dodatkowo w formie indywidualnej -wywiady pogłębione, które zostały przeprowadzone z 4 

właścicielami/menedżerami mśp oraz 3 specjalistami HR ze średnich przedsiębiorstw. Wywiady 

indywidualne odbyły się on-line ze względu na niekorzystną sytuację pandemiczną w Czechach 

2.  Podsumowanie wyników 

Świadomość 

Pierwsze 5 pytań anonimowej ankiety dotyczy obszaru świadomości w zakresie satysfakcji 

pracowników, co czyni je głównym źródłem informacji w tym rozdziale. Respondenci, którzy wzięli 

                                                           
17

 ww.oecdbetterlifeindex.org 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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udział w badaniu, zdecydowanie zgodzili się, że zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy jest 

bardzo ważne dla całej organizacji i mają świadomość poziomu zadowolenia swoich pracowników. 

Chociaż w większości odpowiedzi pracodawcy byli świadomi zadowolenia w różnych grupach 

demograficznych, odpowiedzi wskazywały, że istnieje pole do poprawy w tym obszarze. Zadowolony 

pracownik to według czeskich respondentów pracownik efektywny, który tworzy dobrą atmosferę w 

firmie i podchodzi z należytą starannością do obowiązków/zadań związanych z pracą. W tym zakresie 

wśród respondentów panowała absolutna zgoda – 27 pozytywnych odpowiedzi przeważało w dwóch 

czynnikach: rzetelnej ocenie wyników oraz relacjach ze współpracownikami/kolegami 

Figure 18. 
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Nie jest większym zaskoczeniem, iż 86% badanych stwierdziło, że przeprowadza w swoich firmach 

badania satysfakcji pracowników co najmniej raz na 6 miesięcy, a 4% badanych robi to rzadziej, niż 

raz na kilka lat. 

Jeden ze specjalistów HR w wywiadzie twierdzi, że raz w roku wystarczy przeprowadzić ankietę, czy 

inną formę oceny satysfakcji pracowników, ponieważ etapy działania i ich realizacja wymagają czasu. 

Regularne badania satysfakcji prowadzą do większego niezadowolenia, a nie poprawy poziomu 

satysfakcji, zwiększając niepewność pracowników. 

Ocena satysfakcji ma zwykle bardziej formalny charakter (55,6%) i jest oddzielona od procesu oceny 

pracowniczej (51,9%). Jednak odpowiedzi na te pytania były bardzo wyważone (prawie 50/50). 

Ponadto dwie trzecie ankietowanych właścicieli/menedżerów (66,7%) nie korzysta z żadnych 
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konkretnych narzędzi do oceny satysfakcji pracowników, a ci, którzy korzystają, najczęściej 

wymieniają ankiety satysfakcji lub ankiety uzupełnione wywiadami (indywidualnymi lub grupowymi). 

Ocena satysfakcji pracowników jest częścią strategii firmy dla 63% respondentów, a zdecydowana 

większość z nich potwierdziła, że wyniki oceny satysfakcji pracowników są uwzględniane przy 

planowaniu zmian organizacyjnych (81,5%). Obszary, w których respondenci ankiety wprowadzili 

zmiany w oparciu o wyniki badań satysfakcji pracowników to głównie: środowisko pracy (77,8%), 

wynagrodzenie (74,1%) oraz rzetelna ocena wyników (70,4%) 

Wywiady ze specjalistami HR wykazały, że w małych firmach o międzynarodowym zapleczu częściej 

stosuje się proces oceny i ewaluacji. W małych krajowych firmach zwykle pracują nad oceną 

satysfakcji pracowników tylko wówczas, gdy pracownikami są „postępowi młodzi ludzie” (startupy), 

którzy chcą zainwestować w satysfakcję pracowników. 

Z punktu widzenia właścicieli i menedżerów, głównymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję 

pracowników są rozsądne wynagrodzenie, jasne zasady pracy, możliwość wpływania na wynik ich 

pracy oraz środowisko pracy, godziny pracy, relacje ze współpracownikami i przełożonymi. Jeśli 

chodzi o zadowolenie pracowników, z rozmów z właścicielami i menedżerami wyłonił się aspekt 

odpowiedniego wynagrodzenia. Jednak bardzo często satysfakcja pracowników jest bardziej 

związana z ludzkim podejściem lub odpowiednią motywacją. W małej firmie jest to bardzo intuicyjna 

sprawa i nie ma miejsca na planowanie, czy myślenie o tych rzeczach podczas codziennej pracy w 

biznesie. Przeważnie jest to kwestia prób i błędów – coś działa dobrze lub coś działa źle. 

Podejścia do oceny satysfakcji pracowników 

Dobry menedżer dąży do stworzenia środowiska, w którym jego pracownicy są zadowoleni. Wywiady 

pokazały, że celem jest stworzenie szczególnie pozytywnego i zrównoważonego środowiska, 

ponieważ w nieodpowiednim środowisku pracownicy są często nieszczęśliwi, nerwowi, a często 

nawet agresywni. Z doświadczeń właścicieli i menedżerów wynika, że najważniejsza dla oceny 

satysfakcji pracowników jest otwarta dwustronna komunikacja i możliwość zobaczenia, że ich 

pomysły są faktycznie realizowane. Narzędziem wykorzystywanym głównie w procesie oceny jest 

formalna lub nieformalna rozmowa osobista. Jego zaletą jest prostota i natychmiastowość, ale 

oczywiście ma też swoje wady, takie jak powierzchowność, czy to, że nie zawsze można 

zidentyfikować problematyczne obszary. 

Z rozmów ze specjalistami HR wynika, że ocena satysfakcji pracowników może być postrzegana 

bardziej jako proces administracyjny, a czasem może wiązać się z nieprzyjemnym odczuciem 

związanym z egzaminami. Dlatego konieczne jest dokładne wyjaśnienie celu i powodów dokonywania 



 

45 
 

takiej oceny oraz pogodzenie jej z celami i planami ogólnej strategii zarządzania. Ważna jest również 

dobra i rzetelna ocena ogólnej sytuacji wewnętrznej. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji w firmie 

i nie da się uogólniać. 

Narzędzia wykorzystywane przez specjalistów HR to głównie różnego rodzaju ankiety oraz osobiste 

spotkania ewaluatora z osobą ocenianą. Korzyści z tego mogą być związane z uczciwą informacją 

zwrotną od pracowników i zdolnością ewaluatorów do zmiany problematycznych rzeczy od podstaw. 

Jeśli proces nie zostanie zakończony, może to prowadzić do frustracji i demotywacji. Kierownictwo 

często nie poświęca wystarczającej uwagi temu obszarowi i dlatego często wyniki są po prostu 

pozostawiane na półce. 

Również badania ankietowe zostały podane jako przykład, jeśli chodzi o skuteczne podejścia do 

oceny. Wskazane jest również włączenie w proces pośredniego ogniwa, takiego jak „grupy 

fokusowe”, gdzie pracownicy mogą komentować wyniki w mniejszych grupach (na poziomie 

departamentu). Ważne jest, aby zdefiniować poszczególne kroki działań, zaczynając od samych 

pracowników i doprowadzić je do końca, przy wsparciu przez kierownictwo firmy. Wspomniano 

o innym przykładzie skutecznej oceny satysfakcji pracowników, jaką jest ocena 360° w firmie. Ta 

metoda zastępuje tradycyjne podejście „boss-down”, gdzie ocena dokonywana jest wyłącznie przez 

bezpośrednich przełożonych. Proces ten opiera się na kompleksowej ocenie „ze wszystkich 

możliwych stron” – od przełożonego, kolegów, współpracowników, podwładnych, klientów 

i oczywiście pracowników. 

Podejścia do zarządzania satysfakcją pracowników 

W małej firmie, w której wszyscy się znają, widoczne i ewidentne są wzajemne mocne i słabe strony 

zarówno ludzi (kierownik – pracownik), jak i procesów. Z jednej strony fakt, że firma jest niewielka, 

prawdopodobnie daje przewagę w bardziej efektywnym procesie związanym z zarządzaniem 

i wdrożeniem zmian. Z drugiej strony musi istnieć wrażliwa i spójna komunikacja, jasne instrukcje 

i cele kierownictwa. Motywować można pensją, świadczeniami, elastycznością warunków pracy 

(wszystko na zasadzie „takie same dla wszystkich”), przejrzystą komunikacją, wsparciem rozwoju, 

jasną komunikacją wewnętrzną, wsparciem marki, a także po prostu oferować m.in. swobodną 

kulturę nieformalną. 

Jak wynika z wywiadów z właścicielami i menedżerami firm, bardzo często potwierdzano, że ogólny 

klimat w zespole pracowniczym jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki i sukces 

rynkowy firmy. Nawet jeśli niektórzy menedżerowie oceniają satysfakcję pracowników nieregularnie, 

intuicyjnie lub bez koncepcji, mają świadomość, że jest to rzeczywiście proces, który jest ważny. 
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Wszyscy menedżerowie, z którymi przeprowadzono wywiady, zgodzili się również, że ich podejście do 

zarządzania jest częściowo dostosowane do różnych typów pracowników w ich firmach. Jeśli chodzi o 

przykłady wprowadzonej zmiany opartej na wynikach oceny satysfakcji pracowników, menedżerowie 

i właściciele firm, z którymi przeprowadzono wywiady wymieniali wprowadzenie nowych form 

organizacji pracy, zmianę godzin pracy, dostosowanie i wyposażenie stanowiska pracy, oraz 

stworzenie środowiska pracy dla niepalących. 

Eksperci HR, z którymi przeprowadzono wywiady, stwierdzili jednak, że zgodnie z ich 

doświadczeniami kadra kierownicza często nie poświęca temu obszarowi wystarczającej uwagi. 

Ocenę satysfakcji należy traktować nie tylko jako proces przydatny do uzyskania samych informacji, 

ale także, co ważniejsze, jako proces, który może być kontynuowany i wdrażany z korzyścią dla 

wszystkich zaangażowanych. 

Potrzeby i oczekiwania 

Anonimowe ankiety wykazały, że właściciele/menedżerowie potrzebowaliby w szczególności więcej 

czasu (77,8%) oraz konkretnych narzędzi lub metod oceny (66,7%), aby móc lepiej ocenić satysfakcję 

pracowników. Ponad połowa z nich doceniłaby również uruchomienie formalnych procedur (59,3%) 

oraz większe środki finansowe (59,3%) na ocenę satysfakcji pracowników w ich firmie. Dość 

zaskakujące było stwierdzenie, że tylko 51,9% respondentów przyjęłoby więcej materiałów 

edukacyjnych lub szkoleń, a tylko mniej niż 41% szukałoby pomocy doradczej. Tylko jedna czwarta 

badanych firm (25,9%) byłaby zainteresowana wyspecjalizowaną kadrą, a 5 respondentów z 27 nie 

potrzebuje niczego w tym zakresie. (Rysunek 19 poniżej) 

Wykres 19. 

22

6

11

16

20

9

11

13

5

21

16

11

7

18

16

14

0

5

10

15

20

25

Nie potrzebuję 
niczego

Czasu Pieniędzy Wsparcia 
konsultingowego

Wyspecjalizowanej 
kadry pracowników

Specjalistycznych 
narzędzi/metod do 

oceny

Wdrożenia 
formalnych 
procedur

Materiałów 
edukacyjnych / 

szkoleń

NO YES
 



 

47 
 

Z perspektywy HR zaangażowanie kierownictwa i inwestycja w szkolenia w zakresie oceny satysfakcji 

pracowników są niezbędne i pożądane. Jedno z pytań anonimowej ankiety, którą wypełniło 27 

właścicieli lub menedżerów mśp, również podkreślało związek tego aspektu z zarządzaniem. Pytanie 

brzmiało – „czego potrzebują, aby móc lepiej zarządzać satysfakcją pracowników?” Tylko 18,5% 

respondentów stwierdziło, że nie potrzebują niczego w tym zakresie. Jednak aż 85% ankietowanych 

menedżerów stwierdziło, że potrzebowaliby więcej czasu. Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy 

w Czechach mają duży problem z brakiem czasu na wiele obszarów biznesowych. 

Jednak na drugim miejscu (74,1%) znalazło się zapotrzebowanie na dodatkowe materiały edukacyjne, 

a na trzecim potrzeba większych środków finansowych na ten obszar (70,4%). Najważniejszym 

narzędziem, którego właściciele i menedżerowie, z którymi przeprowadzono wywiady, nie uważają za 

potrzebne ani pomocne, jest wyspecjalizowany personel (70,4% odpowiedzi negatywnych). Co 

ciekawe, podczas pogłębionych wywiadów z menedżerami i właścicielami tylko jeden menedżer 

zgłosił zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel. Odpowiedzi na pytanie „czego jeszcze 

potrzebują respondenci, aby lepiej ocenić satysfakcję pracowników i zarządzać tym obszarem 

w swojej firmie” koncentrowały się na potrzebie większej ilości czasu zarówno dla menedżerów, jak 

i samych pracowników. Wyspecjalizowana osoba, która by się tym zajęła, proste narzędzie, system 

lub podręcznik, który nie będzie czasochłonny, to niektóre z wymagań, które na pewno pomogą. 

3. Dobre praktyki 

 Pamiętaj, że celem dobrego zarządzania jest dbanie o pracownika – potrzeby i wymagania 

pracowników należy uwzględniać od samego początku. Trzeba ich również zapytać o ich 

preferencje i opinie. Menedżer musi pokazać swoim pracownikom, że ich potrzeby są brane 

pod uwagę i że są chętni do wprowadzania zmian w miejscu pracy – zmian, które są oparte 

na ich sugestiach. Kierownictwo nie powinno być oderwane od troski o pracowników. Wręcz 

przeciwnie, menedżerowie powinni być aktywnie zaangażowani w ten proces 

 Stwórz kulturę organizacyjną z otwartą dwustronną komunikacją - Jeśli chcesz, aby Twoi 

pracownicy byli zadowoleni, przede wszystkim stwórz kulturę w firmie z otwartą 

komunikacją, w której pracownicy i ich przełożeni mogą dzielić się tym, co im się podoba lub 

co ich denerwuje . Aby pracownicy, a szczególnie ci na stanowiskach kierowniczych, wiedzieli, 

jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej. Ważne, aby to były cenne informacje zwrotne. 

 Stwórz dobrze wyposażone miejsce pracy — w pracy spędzamy nawet jedną trzecią naszego 

życia. Środowisko, w którym pracownicy czują się dobrze, w naturalny sposób prowadzi do 



 

48 
 

ich zadowolenia, lepszej koncentracji i bardziej efektywnej pracy. Oczywiście nie oznacza to, 

że jeśli masz ładne biuro, automatycznie będziesz miał zadowolonych i zmotywowanych 

ludzi. Środowisko pracy musi również oferować zróżnicowaną mozaikę troski i satysfakcji o 

pracowników. Fizyczne miejsce pracy odgrywa ważną rolę, na przykład oświetlenie, wielkość 

rzeczywistego miejsca pracy i całej przestrzeni roboczej, temperatura w pomieszczeniach lub 

ilość zieleni w miejscu pracy to tylko niektóre z czynników, które przyczyniają się do 

tworzenia środowiska pracy. 

 Uwzględnij pośrednie ogniwo w procesie oceny zadowolenia pracowników - Włączenie do 

procesu innego pośredniego ogniwa, takiego jak „grupy fokusowe”, które zapewni, że 

pracownicy będą bardziej związani z wynikami i będą mieli lepszą zdolność do komentowania 

całości procesu. Grupa fokusowa może być na przykład małym działem lub grupą 

pracowników powiązanych funkcjonalnie. 

 Właściwie zmotywowany pracownik to bardziej wydajny i zadowolony pracownik – Ludzie 

często myślą, że satysfakcja zależy od pieniędzy. Na dłuższą metę to nie pieniądze 

podtrzymują zapał do pracy. Dlatego motywacja powinna być indywidualna i nie powinna być 

uogólniana. Są ludzie, których motywuje tylko wysokość wynagrodzenia, a innych wyniki i 

atmosfera w miejscu pracy 

 Wspólne śniadania - Zaproś personel na śniadanie! Raz w miesiącu dla całej firmy serwowane 

może być śniadanie w formie bufetu. W każdy pierwszy piątek miesiąca, zawsze w godzinach 

8-10, cały zespół roboczy może być zapraszany do części wspólnych, gdzie spożywa się razem 

śniadanie. Pracownicy mogą zjeść urozmaicone śniadanie, napić się dobrej kawy z kolegami i 

rozpocząć dzień nieco inaczej i przyjemniej. 

4. Wnioski 

Kultura organizacyjna i satysfakcja pracowników to często zaniedbywane obszary mające wpływ na 

pracowników, ich wydajność i sukces całej firmy. Niezadowoleni pracownicy wykonują tylko 

niezbędne minimum pracy na swoim stanowisku, a niedoceniani przez kierownictwo pracownicy 

odchodzą. Pracownicy, którzy nie tylko szukają dochodu w swojej pracy, są szczęśliwsi, bardziej 

wydajni i lojalni. Dlatego warto, aby firmy skupiły się na tych pracownikach, a także na tworzeniu 

dobrego środowiska pracy dla swoich pracowników. Tworząc środowisko dla zadowolonych 

pracowników, należy od samego początku interesować się potrzebami samych pracowników. Wyniki 

ankiety i wywiadów ze specjalistami HR, właścicielami i menedżerami mśp przyniosły wiele ciekawych 
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informacji, wiedzy i pozwoliły dokonać wglądu w zagadnienie, co pozwoli partnerom stworzyć 

wartościowe narzędzie w ramach niniejszego projektu. 

 

4.2.5. Francja 

1. Wstęp 

Przed dystrybucją kwestionariuszy ankietowych firma Leno dokonała przeglądu literatury na temat 

„zadowolenia pracowników” we Francji i nie znalazła żadnych konkretnych danych dotyczących firm 

zatrudniających mniej niż 50 pracowników. (cel projektu). Przedstawione poniżej dane nie odnoszą 

się do wielkości firm.18 

Badanie Randstad Workmonitor19 zostało uruchomione w Holandii w 2003 roku, a obecnie obejmuje 

34 rynki na całym świecie. Badanie obejmuje Europę, Azję i Pacyfik oraz obie Ameryki. Randstad 

Workmonitor jest publikowany cztery razy w roku, dzięki czemu z biegiem czasu widoczne są 

zarówno lokalne, jak i globalne trendy w mobilności. Oprócz mobilności ankieta dotyczy satysfakcji 

pracowników i motywacji osobistej, a także rotacyjnych zestawów pytań tematycznych. Badanie 

prowadzone jest on-line wśród pracowników w wieku 18-65 lat, pracujących minimum 24 godziny w 

tygodniu w pracy zarobkowej (nie na własny rachunek). Minimalna wielkość próby to 400 wywiadów 

na kraj, w tym we Francji, Belgii i Szwajcarii. Badanie z 2019 r. zostało przeprowadzone od 22 

października do 6 listopada 2019 r. i zgodnie z danymi uzyskanymi z tego badania 68% francuskich 

pracowników twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej pracy, 9% twierdzi, że jest umiarkowanie 

zadowolony, a 12% przyznało, że są bardzo niezadowoleni. 

Inne francuskie badanie przeprowadzone wśród 4 552 pracowników przez Malakoffa Médérica 

Humanisa w sektorze prywatnym we Francji od 17 maja do 20 czerwca 2019 r. pokazuje, że 73% 

pracowników twierdzi, że jest zadowolonych z jakości życia w pracy, a znaczna większość 

pracowników (77%) odnajduje sens w swojej pracy. 56% z nich uważa, że ich firma dba o ich dobre 

samopoczucie, a 81% uważa, że w ich firmie panuje dobre zrozumienie (liczba nieosiągnięta od 10 

lat)20. 

                                                           
18

 Opracowanie własne na podstawie analizy literatury 
19 Randstad Workmonitor Q4 – Dec 2019 

20 
https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-

11e-edition-de-son-barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr 

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-son-barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-son-barometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
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Ocena satysfakcji pracowników oraz badanie zarządzania tym obszarem w ramach projektu 

Satisf_action zostało przeprowadzone w trzech fazach w okresie od lutego do marca 2021 roku. 

Obejmowało anonimową ankietę internetową, wywiady pogłębione z szefami firm (zatrudniających 

mniej, niż 50 osób). oraz wywiady z konsultantami HR (firmy zatrudniające mniej, niż 50 

pracowników). 

We Francji ankietę on-line rozesłano do ponad 100 firm zatrudniających mniej, niż 50 pracowników w 

następujących sektorach zawodowych: szkolenia zawodowe dla dorosłych, budownictwo, badania i 

rozwój oraz komunikacja i księgowość. Firma Leno otrzymała 20 odpowiedzi na ankiety on-line i 

przeprowadziła wywiady z 3 dyrektorami firm i menedżerem HR oraz 2 konsultantami HR, których 

misją jest pomoc menedżerom w organizowaniu corocznych wywiadów, za pośrednictwem których 

mierzona jest satysfakcja pracowników. 

2. Podsumowanie wyników 

Świadomość 

Menedżerowie mają świadomość, że satysfakcja pracowników w firmie jest ważna i przynosi firmie 

realne korzyści. Zdecydowana większość menedżerów zgodziła się, że satysfakcja pracowników jest 

bardzo ważna dla firmy. Oczywiste okazało się, że opinie menedżerów były podzielone ze względu na 

różne czynniki, takie jak wiek, płeć, stanowisko, staż pracy itp., które mogą wpływać na poziom 

satysfakcji pracowników. Poza tym 20% ankietowanych nie wyraziło swoich opinii, a dla 75% 

ankietowanych zadowolony pracownik to pracownik efektywny. Wykres 20 poniżej pokazuje, że dla 

menedżerów głównymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję pracowników są: środowisko pracy, 

relacje z menedżerami i współpracownikami, wynagrodzenie oraz równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym. 
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Wykres 20. 
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Podejście do oceny satysfakcji pracowników  

Wykres 21 prezentuje, że 60% ankietowanych menedżerów firm ocenia satysfakcję swoich 

pracowników (połowa z nich robi to co najmniej raz w roku). Wśród menedżerów oceniających 

satysfakcję ¾ wskazało, że są to oceny formalne, a 2/3 różnicuje te oceny od ocen pracowniczych. 

Niemniej jednak po rozmowach z konsultantami HR okazało się, że podczas corocznych rozmów 

jednymi z najważniejszych tematów dyskusji były umiejętności i cele pracowników oraz ogólna 

satysfakcja pracowników. Najczęściej wymienianymi metodami oceny były: coroczne wywiady, 

nieformalne dyskusje, ukierunkowane wymiany zdań na temat dobrego samopoczucia w pracy oraz 

chęci podejmowania nowych projektów i rozwoju w firmie, a także anonimowe ankiety realizowane 

raz w roku.  
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Wykres 21. 
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Podejście do zarządzania satysfakcją pracowników 

Dla zdecydowanej większości menedżerów satysfakcja pracowników jest częścią strategii firmy. 

Wykres 22 pokazuje, że 80% z nich zgadza się, że wyniki badań satysfakcji powinny być brane pod 

uwagę przy dokonywaniu zmian organizacyjnych.  

Wykres 22. 

 

80%

20%

TAK

NIE

 

 



 

53 
 

Wykres 23. 
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Potrzeby i oczekiwania  

Wykres 24 pokazuje, że zdecydowana większość respondentów potrzebuje konkretnych narzędzi, 

metod ewaluacji i więcej wolnego czasu na przeprowadzenie badań satysfakcji. Aby lepiej zarządzać 

satysfakcją pracowników, liderzy biznesowi tych małych firm wskazali na potrzebę większej ilości 

czasu i wsparcia zewnętrznego.  
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Wykres 24. 
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3. Dobre praktyki 

 Anonimowe badanie ankietowe: umożliwia pracownikowi udzielenie szczerych i wiarygodnych 

odpowiedzi.  

 Rozmowa roczna: jeśli relacje między kierownikiem a pracownikiem są dobre, jest to często 

bardzo konstruktywnie spędzony czas dla obu stron.  

 Bądź zmotywowanym menedżerem, zaangażowanym w sprawy swoich pracowników 

 Angażuj pracowników w różnorodne inicjatywy i projekty podejmowane w firmie  

 Wdrażanie skutecznych rozwiązań po analizie opinii pracowników w zakresie satysfakcji 

Strefa relaksu w firmie jest zawsze przyjemna dla pracowników, ale nie należy zapominać, że 

motorem motywacji i satysfakcji pracowników są sami menedżerowie. Jeśli menedżer nie jest często 

zaangażowany w kontakt ze swoimi pracownikami, dobre praktyki, takie jak założenie firmowego 

zespołu piłki nożnej, ogólnodostępnej biblioteki itp., będą tylko rozwiązaniami krótkoterminowymi. 

4. Wnioski 

 

Podsumowując, większość menedżerów stwierdziła, że jest zaangażowana w ocenę satysfakcji swoich 

pracowników. Gdy satysfakcja pracowników jest wysoka, zyskuje na tym cała firma i wszyscy są tego 
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świadomi. Niemniej jednak menedżerowie małych firm są często pod ogromną presją, ponieważ 

często muszą być obecni na wszystkich frontach zarządzania organizacją. 

Jak wynika z ankiety internetowej, wielu z właścicieli i menedżerów mśp wskazało, że nie ma 

wystarczająco dużo czasu na ocenę i zarządzanie satysfakcją swoich pracowników, mimo że wszyscy 

twierdzili, że robią wszystko, co w ich mocy. Wywiad indywidualny okazał się bardzo przydatny, gdyż 

pogłębił rozumienie zagadnienia satysfakcji pracowników z perspektywy osób nimi zarządzających. 

Można zatem stwierdzić, że pracodawcy małych firm mogą w dużym stopniu skorzystać ze wsparcia 

odpowiednich narzędzi i metod, przydatnych do oceny i zarządzania satysfakcją pracowników. 

Oprócz tego niezbędna jest mobilizacja i zaangażowanie menedżerów. Jeśli menedżer nie jest 

zmotywowany i nie angażuje się w sprawy swoich pracowników, wątpliwe jest, czy pomógłby szereg 

odpowiednich narzędzi i metod. Szkolenie z „zarządzania bliskością” jest być może pierwszą dźwignią, 

która pomaga i wspiera menedżerów w zarządzaniu satysfakcją pracowników 

4.2.6. Hiszpania 

1. Wstęp 

Zadowolenie z pracy odnosi się do emocjonalnego nastawienia ludzi na ich role, które odgrywają 

w swojej pracy. Choć prawdą jest, że można by przyjąć koncepcję unitarną i ogólną, to nie można 

zaprzeczyć, że pojęcie satysfakcji z pracy jest postawą wobec pracy, której przyczyny są 

wielowymiarowe. Satysfakcja z pracy wynika z dorozumianego porównania obecnej sytuacji 

z sytuacją idealną (postulowaną). Dlatego satysfakcję z pracy można oceniać jako stan emocjonalny, 

odczucie lub reakcję afektywną na pracę oraz jako wynik porównania aktualnych oczekiwań z samą 

rzeczywistością. 

W tym kontekście społeczeństwo hiszpańskie wykazuje coraz większą troskę o jakość pracy i życia 

zawodowego, a sednem sprawy jest satysfakcja w kontekście organizacyjnym. Znaczące jest, że 

zagadnienie zadowolenia z pracy stało się coraz większym problemem w hiszpańskiej gospodarce i na 

rynku pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne dane o charakterze zastanym. W Hiszpanii stopa 

bezrobocia wynosi 16,2%, a ponad 40% osób w wieku do 25 lat nie ma pracy, a w całym kraju jest 

prawie pięć milionów bezrobotnych. Skutki pandemii tylko pogorszyły tę sytuację, zwłaszcza że 

według statystyk OECD, PKB skurczył się o 11%, co czyni Hiszpanię jedną z najbardziej dotkniętych 

pandemią gospodarek w Europie. 

Pod tym względem satysfakcja z pracy jest przedmiotem wielkiej debaty zarówno w środowisku 

akademickim, jak i biznesowym. Pomimo obfitości literatury naukowej na temat satysfakcji z pracy 
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w wielu krajach, w Hiszpanii niewiele jest badań poświęconych tej kwestii. Od momentu pojawienia 

się modeli zarządzania jakością, szczególny nacisk kładzie się na satysfakcję pracowników i ogólnie na 

zarządzanie relacjami z klientem. Modele związane z Corporate Social Responsibility (CSR) głosiły, że 

firma powinna nie tylko dążyć do rentowności dla swoich akcjonariuszy, ale także oferować 

adekwatną odpowiedź na oczekiwania wszystkich swoich „interesariuszy”, w tym pracowników. 

Biorąc pod uwagę te czynniki i wobec braku oficjalnych statystyk, najnowszy Workmonitor (Randstad, 

2019) wykazał, że 71% pracowników w Hiszpanii jest zadowolonych ze swojej pracy, o 3% mniej niż w 

2018 i 1% mniej, niż średnia dla Europy (72%). Na poziomie europejskim Hiszpania jest o 1% poniżej 

średniej, ale wyprzedza takie kraje jak Wielka Brytania (69%), Francja (67%) i Niemcy (65%). 

Skutki pandemii, pomimo druzgocących danych dla rynku pracy, wskazują, że telepraca podniosła 

satysfakcję do 80% (Cigna COVID-19 Global Impact) dzięki większej elastyczności czasu i oszczędności 

czasu. Jednak to pierwsze wrażenie wytworzone podczas pierwszych miesięcy odosobnienia (lato 

2020) zostało osłabione w ostatnich miesiącach przez „pandemiczne zmęczenie”, sprowadzając 

pojęcie satysfakcji z pracy z powrotem do sedna debaty. Dla wielu Hiszpanów pierwsze pytanie brzmi 

„Czy masz pracę? A jeśli odpowiedź brzmi tak, następne pytanie brzmi: „Czy jesteś szczęśliwy? 

Odpowiedzi na to ostatnie pytanie są przedmiotem projektu SATISF’ACTION i o to właśnie chodzi w 

tym badaniu. W związku z tym w lutym 2021 r. przeprowadzono badanie satysfakcji pracowników 

mśp. Pierwsza część badania miała formę anonimowej ankiety, w której wzięło udział 55 właścicieli i 

menedżerów mśp. Następnie, druga część badania skoncentrowana była na indywidualnych 

wywiadach pogłębionych, przeprowadzonych z 4 właścicielami/menedżerami mśp oraz 

2 specjalistami HR ze średnich przedsiębiorstw. 

2. Podsumowanie wyników 

Świadomość 

Pierwsza część ankiety dotyczyła świadomości i wiedzy respondentów zarówno na temat pojęcia 

satysfakcji z pracy, jak i relacji między pracownikami. Pierwszy zestaw danych był dość interesujący, 

ponieważ wyniki pokazały, że 89% ankietowanych stwierdziło, że jest bardzo świadoma poziomu 

zadowolenia swoich pracowników, a 98% przyznało, że jest to temat o dużym znaczeniu w ich 

organizacjach, przy czym 67% zaznaczyło pole „całkowicie się zgadzam”. 

Na pytanie, z czym kojarzy się zadowolony pracownik, szczególnie interesujące było to, że aż 81% 

respondentów wskazało na kształtowanie przez zadowolonych pracowników dobrej atmosfery w 
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firmie. Nic dziwnego, że pozostałe opcje były rzadko reprezentowane. Wiąże się to z wygodą 

fizycznego wykonywania pracy, w której przecież musimy spędzać jedną trzecią dnia. 

Na pytanie o główne czynniki wpływające na satysfakcję pracowników z pewnością zaskakujące było 

to, że najwięcej odpowiedzi dotyczyło rzetelnej oceny wyników (42%), a następnie indywidualnych 

celów i zadań (14%) oraz dobrej atmosfery pracy (13%). 

Informacje zwrotne płynące z wywiadów z menedżerami mśp były bardzo interesujące. Oprócz tego, 

z ich perspektywy satysfakcja pracowników wiąże się z takimi pojęciami jak: „wiedza, że spełniłem 

swoje obietnice i cele”, „posiadanie pracy, w której czuję się komfortowo, robiąc ciekawe rzeczy, 

dzięki którym mogę wnieść swój wkład wobec społeczeństwa” lub „posiadanie osobistego 

przekonania, że umie się wykonywać swoją pracę”. 

Główne czynniki wpłaywające na satysfakcję pracowników: 

Wzajemne zaufanie  
Udział w podejmowaniu 

decyzji 

Możliwość wysuwania 

własnych pomysłów 

Dobra atmosfera pracy  Warunki finansowe Motywujące projekty 

Komunikacja Elastyczność Kreatywność 

Autonomia 
Godzenie życia zawodowego 

z osobistym 
Motywujące wynagrodzenie 

 

Podejście do oceny satysfakcji pracowników 

MŚP w Hiszpanii stanowią ponad 98% wszystkich firm w kraju, generują blisko 50% PKB i zatrudniają 

ponad 40% siły roboczej. Mając na uwadze te liczby, można zrozumieć, że Hiszpania to kraj małych 

przedsiębiorców, którzy w swoich firmach muszą dbać o wszystko, w tym o satysfakcję pracowników. 

65% respondentów stwierdziło, że w jakiś sposób ocenia satysfakcję swoich pracowników, chociaż 

tylko 40% stwierdziło, że robi to częściej, niż raz na sześć miesięcy. Pozostałe opcje zostały podzielone 

po około 20%, w tym ta, która wskazywała na ocenianie swoich pracowników co kilka lat. 

Jeśli chodzi o tryb i częstotliwość tych ocen, tylko 17% pracodawców stwierdziło, że stosuje formalne 

procedury do pomiaru satysfakcji z pracy swoich pracowników, podczas gdy zdecydowana większość 

(83%) korzysta z nieformalnych narzędzi oceny, takich jak wywiady lub „nieformalne rozmowy” 

i tylko dwie z osób badanych wspomniały o procedurach lub formularzach (EDP i NPT 212). 
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Respondenci stwierdzili, że oddzielają oceny satysfakcji pracowników od procesów ocen 

pracowniczych (76% przeprowadza takie oceny osobno). Co ciekawe, w przypadku wywiadów 

indywidualnych z menedżerami HR ta różnica była mniej widoczna. Specjaliści w tym obszarze nie 

zawahali się wskazać, że niektóre z narzędzi, których używali do pomiaru satysfakcji, dotyczyły „oceny 

kompetencji pracowników”. Ocena ta stanowiła uzupełnienie i wsparcie w rozwoju zawodowym 

pracowników firmy. W tym sensie warto zauważyć, że perspektywa tego rodzaju badań była 

skalibrowana „z punktu widzenia organizacji”, a nie z punktu widzenia pracownika, co oznacza, że 

satysfakcja pracowników nie jest głównym celem tej praktyki ewaluacyjnej. 

Z jednej strony, po przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych z menedżerami i na podstawie 

otrzymanych odpowiedzi, większość przyznała, że nie stosuje metod formalnych, co może oznaczać, 

że jako najprostszą metodę stosują komunikację wewnętrzną (nieformalną). Z drugiej strony 

niestosowanie formalnych metod może sugerować szereg wad, takich jak brak rejestrów 

zadowolenia pracowników z pracy i protokołów gromadzenia danych. Na przykład jeden z badanych 

wskazał, że chociaż na razie ta formuła dla niego działa, stwierdził również, że „to prawda, że nie 

możemy uzyskać 100% informacji, ponieważ nawet jeśli pracownik jest zadowolony, zawsze może 

być 10%, które jest trzymane przed szefem w tajemnicy, aby nie podejmować zbędnego ryzyka”. 

Niektóre z najbardziej wartościowych i istotnych odpowiedzi pochodziły od rozmówcy, który 

przedstawił potrójną perspektywę. Z jednej strony jest pracownikiem dużej instytucji bankowej, więc 

może wypowiadać się z pozycji pracownika, a z drugiej jest kierownikiem własnej firmy szkoleniowej. 

Ponadto obecnie jest również CHO (Chief Happiness Officer) w firmie komunikacyjnej. 

Z tej perspektywy zaznaczył, że „na szczęście” jest coraz więcej narzędzi i metodologii służących do 

zbierania opinii pracowników i ustalania planów usprawnień. Jednak ważne jest, aby koncentracja na 

zadowoleniu pracowników była przez cały czas utrzymywana na stałym poziomie. Wskazał, że „nadal 

istnieje pewna niechęć do otwierania się i rozmawiania w organizacji" i jest to coś, co nadal ma 

związek z „kulturą organizacyjną". Są kultury biznesowe, w których te narzędzia muszą być stopniowo 

instalowane”. „Dlatego „duża część satysfakcji z pracy ma związek z tym, jak buduje się i szkoli tę 

kulturę”. 

Mając na uwadze te czynniki, rozmówca wskazał, że „technologia jest świetnym sprzymierzeńcem dla 

tych, którzy wiedzą, jak z niej korzystać i chcą z niej korzystać”. W związku z tym respondent 

powiedział, że używa „myhappyforce” – narzędzia do zarządzania szczęściem, które mierzy szereg 

wyników, generuje informacje i zapisuje anonimowo, prywatnie i poufnie. Wyniki zapewniają wgląd 

w obszary wymagające poprawy i prezentują cenne informacje dla wszystkich w firmie. 
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Podejście do zarządzania satysfakcją pracowników 

Pomimo dużej świadomości i wagi tego tematu, wyniki badań pokazują, że wpływ zadowolenia 

pracowników i właściwego zarządzania nim, nie został wdrożony w wielu hiszpańskich małych 

firmach. Tłumaczyło to fakt, że 76% respondentów przyznało, że ewaluacja nie jest częścią strategii 

organizacji. Nic więc dziwnego, że prawie połowa (48%) przyznała, że wyniki nie są brane pod uwagę 

przy wprowadzaniu istotnych zmian w codziennej działalności firmy. 33% respondentów stwierdziło, 

że informacje zwrotne były wykorzystywane do różnicowania celów lub poszczególnych zadań, a 28% 

podjęło działania na rzecz poprawy środowiska pracy. Być może to pierwsze jest jedną 

z najważniejszych kwestii do rozważenia, ponieważ niska satysfakcja z pracy wpływa na wydajność i 

produktywność pracowników, dlatego zmiany związane z przenoszeniem zadań mogą okazać się 

korzystne dla całej firmy. 

Według menedżerów HR pozwala to „przewidywać podejmowanie decyzji, które w przeciwnym razie 

trwałyby zbyt długo”. W tym sensie, w ich wysiłkach na rzecz dostosowania niektórych strategii 

większych firm do strategii mśp, jednym z rozwiązań byłoby faworyzowanie podejścia „w kierunku 

bardziej autonomicznej kultury”. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest praca z samodzielnymi 

zespołami i w ten sposób założenie autonomii pomogłoby zwiększyć satysfakcję pracowników. 

Potrzeby i wymagania 

Respondenci zostali zapytani o ich potrzeby w zakresie lepszej oceny satysfakcji pracowników. Dwie 

najczęściej powtarzające się potrzeby w zdecydowanej większości dotyczyły dostępu do procedur 

formalnych I ich wdrożenia w firmie (43%) oraz wyposażenia w specjalistyczne narzędzia wspierające 

proces zarządzania tym obszarem (22%). (Wykres 25) 
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Wykres 25. 

7%

13%

9%

3%

22%

43%

3% Nie potrzebuję niczego

Czasu

Wsparcia konsultingowego

Wyspecjalizowanej kadry 
pracowników

Specjalistycznych 
narzędzi/metod do oceny

Wdrożenia formalnych 
procedur

Materiałów edukacyjnych / 
szkoleń

 

Te odpowiedzi mogą prowadzić do wniosków, że oceny i proces zarządzania związany z oceną 

pracowników nie stały się jeszcze priorytetem dla niektórych hiszpańskich mśp. Przyczyn może być 

wiele, jednak najbardziej oczywistą może być to, że menedżerowie i właściciele małych firm są 

zaangażowani w wiele aspektów ich działalności; w związku z tym nie będą mieli czasu potrzebnego 

na zarządzanie i ocenę zadowolenia swoich pracowników. Być może dlatego 33% ankietowanych 

zdecydowało się na wsparcie zewnętrzne. 

Trzy najczęściej powtarzane wymagania i potrzeby dla tych menedżerów, aby lepiej oceniać 

I zarządzać satysfakcją swoich pracowników, to czas, pieniądze i określone zasoby pracowników. 

3. Dobre praktyki 

Przypadek osoby, która przedstawiła „potrójną” perspektywę na temat satysfakcji pracowników, 

opisany powyżej w niniejszym raporcie, może być wykorzystany jako dobra praktyka zarówno dla 

wielu zainteresowanych menedżerów, jak i pracowników. Według niego pojęcie zadowolenia 

pracowników bywa tylko pustym frazesem, przykrywką i w większości przypadków jest „tylko 

kosmetyką towarzyszącą powierzchownym decyzjom. Te ostatnie nie mają wpływu na kulturę 

organizacji i nie mają trwałego wpływu na firmę". Przykłady, takie jak przysłowiowy kosz owoców, 

tarcza do rzutek, piłkarzyki czy wybór darmowych herbat są bardzo interesujące i do pewnego 

stopnia przydatne, bo mogą zwiększyć natychmiast chwilową satysfakcję pracowników. Są to jednak 
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tylko krótkoterminowe i szybkie rozwiązania. W związku z tym w hiszpańskiej ankiecie wybrano 

poniższe najlepsze praktyki: 

 

 Wyjaśnij zespołowi w jasny i otwarty sposób, co zamierzasz wdrożyć na podstawie wyników 

badań satysfakcji pracowników z pracy. W ten sposób tworzysz zaangażowanie pracowników, 

którzy rozumieją, że celem organizacji jest, aby byli jak najbardziej szczęśliwi, aby lepiej 

funkcjonować zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. 

 Zapewnij narzędzia, które mogą pomóc pracownikom wyrazić siebie. Przekaż opinię 

w całkowicie anonimowy sposób 

 Skoncentruj się na doskonaleniu kluczowych kompetencji, które mają wpływ na satysfakcję. 

Na ich podstawie stwórz indywidualny plan rozwoju dla każdego pracownika 

 Przygotuj plan działań szkoleniowych, aby każdy pracownik wiedział, na jakim etapie rozwoju 

osobistego i zawodowego się znajduje 

 Aktywnie wsłuchuj się w głos nie tylko ludzi, ale i danych płynących z opracowań i raportów 

 Zadbaj o doświadczenie pracownika (EX) od samego początku - etapu onboardingu, 

towarzysząc pracownikowi jeszcze przed jego przybyciem do firmy, tak aby zauważył tę 

obecność 

 Rozwijaj I dbaj o wizerunek pracodawcy. Na przykład, gdy ktoś przychodzi na rozmowę 

kwalifikacyjną, zwykle myśli, że jeśli nie zostanie wybrany, straci życiową szansę. Upewnij się, 

że proces rozmów kwalifikacyjnych dotyczy właściwej oceny kompetencji kandydatów. 

 Komunikacja. To jest zasadnicza część. „Wyniki organizacji będą tak samo dobre, jak jakość 

prowadzonych rozmów”. Zawsze komunikuj się z pracownikami otwarcie i często, 

z wyjątkiem spraw, o których powinien wiedzieć tylko zarząd. Unikaj plotek, niepotrzebnych 

komentarzy i rozmów pobocznych. 

 Pozafinansowe skłądniki wynagrodzenia. Niezbędne są elastyczne godziny pracy i godzenie 

rodziny. Głównym atutem organizacji jest koncentracja na ludziach 

 

Poza powyższymi praktykami, część pozostałych respondentów skupiła się na poniższych 

„namacalnych” aspektach: 

 

 Działania związane z budowaniem zespołu 

 Obiady firmowe poza specjalnymi datami (Boże Narodzenie...), aby stworzyć dobrą 

atmosferę. 
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  Dzielenie się wizją i zapraszanie pracowników do jej współtworzenia. W ten sposób mogą 

zobaczyć przyszłość i zdecydować, czy chcą się zaangażować i jak bardzo chcą się 

zaangażować. 

 Pokaż twarz firmy. Nie twarz przedsiębiorcy, ale osoby. Opowiedz swoją osobistą historię, 

a wraz z nią historię firmy 

 Oferuj techniki coachingowe i regularne rozmowy. Zainteresuj się ich życiem osobistym i ich 

rozwojem w firmie i poza nią 

4. Wnioski 

Podsumowując, wyniki badań pokazują, że istnieje duża świadomość znaczenia zadowolenia 

pracowników z pracy, jednak jest to rzadko oceniane i w większości przypadków bez wykorzystania 

formalnych metod. Wykorzystanie japrostszych metod, jakimi są rozmowy w 4 oczy, może poprawić 

poczucie bliskości i osobistego traktowania, ale może również uniemożliwić kierownictwu 

gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Być może z tego powodu ocena satysfakcji nie jest częścią 

strategii organizacji, ani nie jest wartościowym elementem w procesie podejmowania decyzji w wielu 

hiszpańskich małych firmach. Oprócz tego menedżerowie mśp chcieliby korzystać z formalnych 

narzędzi i procedur, ale potrzebują czasu, pieniędzy i zasobów. I ostatnie, ale nie mniej ważne jest to, 

że, kroki i decyzje podejmowane w celu poprawy satysfakcji pracowników nie mogą być tylko 

powierzchowne lub dekoracyjne, ale muszą stanowić fundament lepszej kultury organizacyjnej 

w firmach. 
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4.2.7. Ogólna analiza sytuacji w 6 krajach partnerskich   

Z ogólnej analizy sytuacji wynika, że respondenci badań przeprowadzonych na Malcie, w Grecji, 

Polsce, Francji, Czechach i Hiszpanii doskonale zdają sobie sprawę z wagi satysfakcji pracowników i jej 

wpływu na funkcjonowanie ich firm. Większość z tych respondentów uznała, że ten temat jest dla 

nich bardzo ważny i uważają, że zadowoleni pracownicy są rzeczywiście bardziej produktywni 

i wydajni. 

W przeciwieństwie do powyższego nie wszyscy jednak właściwie oceniają satysfakcję swoich 

pracowników. Wydaje się, że najczęściej takie oceny przeprowadzają menedżerowie w małych 

firmach czeskich (81,5%) i maltańskich (74%), a następnie w Hiszpanii (65%), Francji (60%), Grecji 

(40%) oraz Polsce (25%) (Patrz poniższa tabela: „Najważniejsze wyniki z 6 badań krajowych”). 

Najbardziej uniwersalnymi metodami ocen satysfakcji pracowników są indywidualne spotkania 

I ankiety wewnętrzne. Większość ocen przeprowadzana jest co 6 miesięcy lub co roku. Badania 

pokazują, że na przykład we Francji takie oceny są częścią francuskiego prawa i dlatego są 

obowiązkowe dla firm. W Grecji niektórzy menedżerowie i właściciele firm zasugerowali włączenie 

takich ocen do przepisów prawa krajowego tak, jak ma to miejsce we Francji. 

Jeśli chodzi o podejście do zarządzania, większość respondentów stwierdziła, że włącza te oceny do 

swoich strategii biznesowych. Najwięcej osób robi to na Malcie (82%), następnie w Hiszpanii (76%), 

Czechach (63%), Grecji (60% - nie uwzględnia ocen w swoich firmach) i Polsce (tylko 15% badanych 

uwzględnia oceny w ich strategiach biznesowych). Na przykład we Francji 80% z badanych zgodziło 

się, że wyniki wewnętrznych badań firmy powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu zmian 

w ich strategiach biznesowych. 

Najpilniejszą potrzebą w kontekście lepszej oceny satysfakcji pracowników jest posiadanie większej 

ilości czasu, a następnie konkretnych narzędzi badawczych, które powinny być łatwe w użyciu, 

przystępne cenowo I dawać szybką informację zwrotną. Większość respondentów stwierdziła, że 

wymaga specjalistycznego personelu, szkoleń i większej ilości wskazówek, jak przeprowadzać te 

oceny. W ramach listy oczekiwań wymieniono również większe zasoby finansowe i wsparcie 

zewnętrzne, które umożliwią lepsze zarządzanie satysfakcją pracowników. 

Z badań wynika, że dla mśp najmniej potrzebne jest posiadanie planów szkoleniowych, biznesplanów 

i budżetów szkoleniowych. W związku z tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że szkolenia będą 

prowadzone regularnie przez małych pracodawców. Tam, gdzie mniejsi pracodawcy prowadzili 

szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest znacznie mniej prawdopodobne, że pracownicy 

uczestniczyli zarówno w szkoleniu w miejscu pracy, jak i poza miejscem pracy. Inaczej, niż ma to 
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miejsce w przypadku większych przedsiębiorstw. Preferowanymi opcjami doskonalenia kompetencji 

w mśp są samodzielne uczenie się i szkolenie w miejscu pracy, co w większości przypadków wynika 

z braku odpowiednich zasobów. Wyniki te sugerują, że mikro i małe przedsiębiorstwa preferują mniej 

formalne działania szkoleniowe, zwłaszcza w porównaniu z dużymi firmami. 

Widać też, że małe firmy nie korzystają z diagnostycznych narzędzi biznesowych dedykowanych do 

szczegółowej oceny przedsiębiorstw w ogóle, w tym także do oceny satysfakcji pracowników. 

 

Poniższa ilustracja przedstawia najważniejsze wnioski z przeprowadzonych 6 krajowych badań 

ankietowych 

.
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  Malta Grecja Polska Czechy Francja Hiszpania 

Świadomość 

93% zgadza się, 
że satysfakcja 
pracowników jest 
ważna dla ich 
firm 

86% myśli, że są 
świadomi poziomu 
satysfakcji 
pracowników 

80% zgadza się, że 
satysfakcja 
pracowników jest 
ważna w ich firmach 

Bezwzględna 
większość 
odpowiedziała, że 
zadowolony 
pracownik to 
efektywny 
pracownik 

Dla 75% 
ankietowanych 
zadowolony 
pracownik to 
efektywny 
pracownik 

98% przyznało, że jest to 
temat o dużym znaczeniu 
w ich organizacjach, a 
67% zaznaczyło pole 
“całkowicie się zgadzam” 

Podejście do 
oceny 
satysfakcji 
pracowników 

74% 
przeprowadza 
oceny satysfakcji 
pracowników 

40% właścicieli 
firm przyznało, że 
ocenia satysfakcję 
swoich 
pracowników 

25% przeprowadza 
oceny satysfakcji 
pracowników 

81.5% ocenia swoich 
pracowników 

60% 
ankietowanych 
menedżerów firm 
ocenia satysfakcję 
swoich praconików 

65% badanych 
stwierdziło, że ocenia 
satysfakcję swoich 
pracowników 

Podejście do 
zarządzania 
satysfakcją 
pracowników 

82% uwzględnia 
ocenę satysfakcji 
pracowników w 
ramach startegii 
biznesowej firmy 

60% nie 
uwzględnia 
wyników badania 
satysfakcji w 
strategii rozwoju 
firmy 

tylko 15% 
respondentów 
stwierdziło, że ocena 
satysfakcji jest częścią 
strategii firmy 

63% odpowiedziało, 
że satysfakcja 
pracowników jest 
częścią strategii 
firmy 

80% zgadza się, że 
wyniki badań 
satysfakcji 
powinny być brane 
pod uwagę przy 
wprowadzaniu 
zmian 
organizacyjnych 

76% przyznało, że 
ewaluacja nie jest częścią 
startegii organizacji  

Potrzeby i 
wymagania 

czas 
Konkretne 
narzędzia i metody 
oceny satysfakcji 

czas czas czas czas 
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Szkolenie z 
zakresu HR 

Wspracie 
konsultingowe I 
wykwalifikowana 
kadra 

“Magiczne narzędzie” 
dostosowane dla 
małych firm 

Ponad połowa z nich 
doceniałaby również 
wdrożenie 
formalnych 
procedur 

Wsparcie 
zewnętrzne 

Specjalistyczne zasoby 
kadrowe 

Narzędzia, które 
są łatwe, szybkie 
i tanie 

  
Wiedza HR o 
organizacjach i 
zarządzaniu 

Więcej środków 
finansowych 

Specjalistyczne 
zasoby kadrowe 

Narzędzia do zarządzania 
satysfakcją pracowników 

Więcej informacji 
o ogólnych 
trendach w 
zatrudnianiu 

  
Uproszczenie 
istniejących narzędzi 

Więcej materiałów 
edukacyjnych lub 
szkoleń 

Narzędzia do 
lepszego 
zarządzania 
satysfakcją 
pracowników 

Dostęp do procedur 
formalnych 

Zagadnienia 
związane z 
kulturą 
organizacyjną 

  

Przewodnik, który 
mówi co można 
zrobić, jeśli wyniki są 
niskie 

HR – zaangażowanie 
kierownictwa i 
szkolenia 

    

Konkretne 
narzedzia oceny 

  

 Instrukcje dotyczące 
narzędzia, czyli jak 
zorganizować 
badanie– wskazówki 
dla konsultanta 

Proste 
narzędzie/system 
lub podrecznik, 
który nie będzie 
czasochłonny 

    

Podobne 
inicjatywy 
organizowane w 
innych firmach i 
więcej zasobów 
edukacyjnych 

    
Wyspecjalizowana 
osoba, która zajmie 
się tą kwestią 
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5. Posumowanie 

Wyniki badań pokazują, że małe firmy, aby skutecznie konkurować, bardzo potrzebują silnej 

i usatysfakcjonowanej kadry pracowniczej, która ma kluczowe znaczenie dla ogólnego sukcesu każdej 

organizacji. Firmy, które stawiają ludzi w centrum swoich strategii, mogą zdobyć długoterminowe 

zaufanie pracowników, a to kształtuje prawdziwą odporność nawet w świecie po COVID. W związku 

z tym silna kadra pracownicza będzie miała kluczowe znaczenie dla ożywienia działalności organizacji. 

Firmy, którym uda się połączyć plan działania mający na celu złagodzenie skutków pandemii na ich 

pracowników i jednocześnie zapewnić im pracę na przyszłość, będą w stanie utrzymać swoich 

pracowników i z pewnością wpłyną na ich poziom satysfakcji z pracy. 

Rzeczywistość właścicieli i menedżerów małych firm jest taka, że przez większość czasu skupiają się 

na robieniu wszystkiego samodzielnie i bardzo często nie stawiają na pierwszym miejscu zadowolenia 

swoich pracowników. Dzieje się tak dlatego, że wiele z małych organizacji stoi przed wyzwaniami, 

takimi jak ograniczony dostęp do finansowania, brak specjalistycznych zasobów (np. personelu 

dedykowanego HR, narzędzi), niskie budżety szkoleniowe, a także niedostatecznie rozwinięte 

operacje i struktury. Wydaje się więc, że dla menedżerów i właścicieli małych firm nie tylko bardzo 

czasochłonne jest lepsze ocenianie i zarządzanie aspektem zadowolenia pracowników, ale także staje 

się to kosztowne. Brakowi czasu i odpowiednich budżetów towarzyszą też inne ograniczenia, takie jak 

brak wyspecjalizowanego personelu HR i odpowiednich narzędzi oceny. 

Innym powodem, dla którego poświęca się niewiele uwagi zarządzaniu satysfakcją pracowników, jest 

niedostateczne zrozumienie uzasadnienia biznesowego wśród właścicieli małych firm oraz znaczenia 

inwestowania w zadowolenie swoich pracowników. Bez dostatecznego zrozumienia zwrotu 

z inwestycji w interwencje HR, właściciele małych firm nie będą przeznaczać czasu i zasobów 

niezbędnych do właściwej oceny i zarządzania satysfakcją pracowników. 

Badanie to nie tylko podkreśliło znaczenie większej liczby działań potrzebnych do lepszej oceny 

i zarządzania satysfakcją pracowników, ale także ostatecznie wskazało na potrzebę wyższego 

priorytetowego traktowania satysfakcji pracowników w małych firmach, przy czym oba aspekty są 

niezwykle istotne ze względu na długofalowy sukces tych organizacji. W związku z tym przygotowano 

listę najlepszych praktyk na podstawie badań przeprowadzonych w sześciu krajach UE. Te najlepsze 

praktyki mają na celu dostarczenie pewnego rodzaju wskazówek, inspiracji i dalszych rekomendacji 

wszystkim menedżerom, właścicielom i konsultantom HR małych firm, a także oczywiście wszystkim 

innym, którzy są żywo zainteresowani tematem satysfakcji pracowników. 
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6.  Lista dobrych praktyk 
 

 Regularnie śledź satysfakcję pracowników 

 Dziel się wynikami badań nie tylko z kadrą menedżerską, ale i z pozostałymi 

pracownikami  

 Ważne jest, aby zespół zarządzający zakomunikował plan działania dotyczący 

najistotniejszych kwestii związanych z badaniem, wszystkim pracownikom 

 Miej świadomość, że różni ludzie mają różne charaktery, potrzeby i preferencje 

 Spróbuj wyprzedzić niezadowolenie pracowników z wynagrodzenia 

 Jeśli nie masz swoich narzędzi, spróbuj skoncentrować się na dopasowaniu 

istniejących kwestionariuszy badania satysfakcji / zaangażowania pracowników, 

korzystając z renomowanych źródeł z branży HR 

 Nieformalne spotkania są podstawą oceny satysfakcji pracowników w małych 

firmach 

 Osobiste rozmowy przeprowadzane co roku lub w razie potrzeby 

 Przeprowadzaj regularne zadania i gry oceniające zespół, które mogą pomóc 

wzmocnić budowanie zespołu i relacje między kolegami 

 Zachęcaj pracowników do prac zespołowych i kooperacji. Mają wówczas wspólny 

cel, jakim jest ukończenie projektu 

 Coroczne kolacje oferowane przez dyrektora generalnego firmy i dwa razy w 

miesiącu wieczorne drinki między całym zespołem. Wszystkie te działania mogą 

pomóc wzmocnić zaufanie między pracownikami a pracodawcą 

 Krótka wersja badania satysfakcji pracowników bez udziału kierownictwa 

 Danie pracownikom możliwości wyboru pracy w określonym zespole w znacznym 

stopniu przyczynia się do wzrostu ich satysfakcji 

 Pamiętaj, że celem jest dbanie o pracownika 

 W efektywnie działającej organizacji, istotą jest komunikacja dwukierunkowa 

 Twórz dobrze wyposażone stanowiska pracy i dbaj o środowisko pracy 

 Uwzględnij „pośrednie ogniwo” – np. grupy fokusowe, w procesie oceny satysfakcji 

pracowników 

 Właściwie zmotywowany pracownik to bardziej wydajny i zadowolony pracownik 

 Raz lub dwa razy w miesiącu – zacznij dzień zapraszając pracowników na śniadania 

 Skoncentruj się na anonimowości kwestionariuszy ankietowych. Pozwala to 

respondentom udzielać szczerych odpowiedzi, a Ty zgromadzisz wiarygodne wyniki 
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 Rozmowy roczne z pracownikami. Jeśli relacje pomiędzy szefem, a procownikiem są 

dobre, będzie to bardzo konstruktywnie spędzony czas dla obu stron.  

 Bądź motywującym menedżerem ,który angażuje swoich pracowników 

 Włączaj pracowników w różnorodne inicjatywy i projekty firmowe 

 Wdrażaj efektywne rozwiązania, bazując na wynikach badań satysfakcji 

pracowników 

 Wyjaśnij zespołowi w jasny i otwarty sposób, co zamierzasz zrobić i jak zamierzasz 

poprawić sytuację w firmie na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 

 Zapewnij narzędzia, które mogą pomóc pracownikom wyrazić swoje opinie, a przez 

to siebie samego 

 Analizując wyniki, skoncentruj się na doskonaleniu kluczowych kompetencji 

pracowników, wpływających na poziom ich satysfakcji z pracy 

 Przygotuj plan działań szkoleniowych 

 Wsłuchuj się aktywnie nie tylko w głos ludzi, ale i danych zgromadzonych w 

różnorodnych opracowaniach i będących wynikiem badań 

 Zadbaj o doświadczenie pracownika (EX) od etapu samego onboardingu 

 Dbaj o wizerunek pracodawcy 

 Jednym z najważniejszych sposobów poprawy komunikacji jest upewnienie się, że 

kanały komunikacji między menedżerami a pracownikami są dostępne i 

udrożnione. Menedżerowie powinni być dostępni i mieć możliwość 

wygospodarowania czasu na odbieranie połączeń telefonicznych, e-maili i czatów z 

członkami swojego zespołu. 

 Pozafinansowe składniki wynagrodzenia, jak elastyczne godziny pracy, czy 

elementy pozwalające na pogodzenie życia zawodowgo z osobistym, mają bardzo 

duże znaczenie. 

 


