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Oddajemy w Wasze ręce raport z trzeciej już edycji 

badania „Szczęście w pracy Polaków”. 

Pomysł na badanie powstał, ponieważ zależało nam, aby 

zbadać poziom zadowolenia Polaków z ich życia 

zawodowego. Chcieliśmy sprawdzić, jakie czynniki mają na 

nie wpływ oraz co pracodawcy mogą zmienić, aby ten 

poziom szczęścia podnieść.

Z raportu dowiecie się między innymi, na ile szczęśliwi czują 

się obecnie Polacy w pracy i od czego to zależy. Pokażemy 

też „receptę na szczęście w pracy”, czyli wskazówki dla 

pracodawców odnośnie zmian, jakie warto wprowadzić

w pracy, aby pracownicy mogli czuć się w niej szczęśliwi

i chcieli ją polecać. 

Mamy nadzieję, że trzecia edycja raportu „Szczęście w pracy 

Polaków” będzie ważną wskazówką dla pracodawców 

odnośnie czynników, na które Polacy zwracają obecnie 

uwagę w pracy. A pracowników i kandydatów zainspiruje do 

tego, aby zadać sobie kilka ważnych pytań i... znaleźć pracę, 

która pozwala czuć się w niej szczęśliwym.

Życzę przyjemnej i inspirującej lektury!
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skłonność Polaków do polecenia swojej pracy
(współczynnik NPS – Net Promotor Score,
skala od -100 do 100)

-15pkt 

odsetek Polaków polecających swoją pracę
ze względu na dobrą atmosferę

52% 

odsetek Polaków uważających, że dobre 
wynagrodzenie pozwoli im częściej
polecać obecną pracę

53% 

odsetek Polaków, którzy byliby w stanie
rozważyć zmianę miejsca zamieszkania
w poszukiwaniu lepszej pracy

57% 

odsetek Polaków, którzy znają wartości
firmowe organizacji, w której pracują

70% 

dobre wynagrodzenie

85%

przyjazna atmosfera w pracy

77% 

relacje z przełożonym

76% 

poczucie sensu wykonywanej pracy

73% 

Raport w liczbach

Najważniejsze czynniki
pomagające w szczęściu w pracy:

1012
liczba przebadanych osób

6,3/10
obecny poziom
szczęśliwości Polaków w pracy 
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Oceń w jakim stopniu Twój obecny pracodawca
dba o poczucie szczęścia w pracy swoich pracowników?

Poczucie szczęścia w pracy u osób,
które nie planują zmiany pracy oraz u rozglądających się za nową pracą

2. Czy Polacy są szczęśliwi
 w pracy i co pomaga w szczęściu? 
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Średnia ocen dla wszystkich
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Pracuję i rozglądam się za nową pracą
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6,3/10
Według danych z trzeciej edycji badania Polacy ponownie określili poziom
szczęścia w pracy jako umiarkowany (średnia poczucia szczęścia to 6,3 w skali
od 0 do 10). Zdecydowanie bardziej szczęśliwe w pracy są osoby, które w tej
chwili nie planują zmiany pracy.

Podobnie respondenci ocenili starania pracodawców. Wynik 5,3 wskazuje na umiarkowane poczucie 
zadowolenia z zaangażowania pracodawców w dbanie o poczucie szczęścia swoich pracowników.

Wykres nr 1. Poczucie szczęścia w pracy
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują. Wykres przedstawia średnią ocen w skali od 0 do 10.

Wykres nr 2. Ocena pracodawców
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują. Wykres przedstawia średnią ocen w skali od 0 do 10.
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Wykres nr 3. Czynniki, które pomagają w byciu szczęśliwym w pracy
n= 1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Co pomaga w byciu szczęśliwym w pracy?

40%0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

dobre wynagrodzenie

85%

przyjazna atmosfera w pracy

77%

relacje z przełożonym

76%

poczucie sensu wykonywanej pracy

73%

możliwości rozwoju jakie oferuje praca

69%

możliwość zachowania rownówagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

67%

współpracownicy, na których można liczyć

65%

elastyczne godziny pracy

59%

możliwość pracy zdalnej

50%

czas dojazdu do pracy

44%

możliwość realizacji pasji w pracy

43%
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komfortowe warunki pracy w biurze

41%

obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

36%

benefity pozapłacowe

32%

miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

26%

Ponad 70% osób badanych uważa, że do najważniejszych czynników wpływających pozytywnie na ocenę 
szczęścia w pracy należą: dobre wynagrodzenie, przyjazna atmosfera pracy, relacje z przełożonym oraz 
poczucie sensu wykonywanej pracy. 
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Komentarz  Eksperta

Wyniki tegorocznego badania 

potwierdzają, że to co uszczęśliwia Polaków w 

pracy to... normalność: przyjazna atmosfera, 

dobre relacje z przełożonym i poczucie sensu 

wykonywanych zadań.

Co ciekawe elementy, które bardzo często są 

wyciągane przez pracodawców na pierwszy plan: 

benefity pozapłacowe, komfortowe warunki pracy 

czy możliwość pracy zdalnej znalazły się daleko 

poza podium. Co to oznacza dla firm? Aby 

budować atmosferę szczęścia konieczna jest 

nieustająca praca nad postawami wydawać by się 

mogło trudno mierzalnymi: empatią zespołu, jego 

wrażliwością, ale też „edukacji liderów”, którzy 

dbają o swoich ludzi. Tylko w ten sposób 

powstanie zespół, który łączy ze sobą więź, a to 

pierwszy krok do radości w pracy.

Maja
Gojtowska

Autorka 
książki:
„Candidate Experience.
Jeszcze kandydat
czy już klient?”
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Wykres nr 4. Porównanie czynników wpływających na ocenę poczucia szczęścia w pracy z II i III edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”.
Edycja druga 2018: n=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują;
Edycja trzecia 2019: n=1012  osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Porównanie czynników względem Edycji II (2018)
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przyjazna atmosfera w pracy

80% / 77%

dobre wynagrodzenie

86% / 85%

relacje z przełożonym

75% / 76%
poczucie sensu wykonywanej pracy (2019)

73%
możliwości rozwoju jakie oferuje praca

76% / 69%
możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

72% / 67%
współpracownicy, na których można liczyć

71% / 65%
elastyczne godziny pracy (2019)

59%
możliwość pracy zdalnej (2019)

50%
czas dojazdu do pracy

43% / 44%
możliwość realizacji pasji w pracy

52% / 43%
komfortowe warunki pracy w biurze

44% / 41%
obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

41% / 36%
benefity pozapłacowe (2019)

32%
miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

27% / 26%

2018
Edycja II

2019
Edycja III

Nadal najbardziej istotną kwestią dla pracowników w byciu szczęśliwym w pracy pozostaje dobre wynagrodzenie (badanie 
2018 = 86%, N=923; badanie 2019 = 85%, N=1012). Zgodnie z odpowiedziami respondentów ważną rolę odgrywają 
również relacje i atmosfera w pracy. Zarówno w drugiej jak i trzeciej edycji wskazywało te czynniki ponad 70 % badanych. 

W trzeciej edycji badania analizie poddano 4  nowe wskaźniki: poczucie sensu wykonywanej pracy, elastyczne godziny 
pracy, możliwość pracy zdalnej oraz benefity pozapłacowe. Pierwszy z nich od razu pojawił się w pierwszej czwórce 
najczęściej wskazywanych czynników, zyskując 73% wskazań. Wysoko oceniono również pracę zdalną i elastyczne 
godziny pracy (ponad 50% wskazań). Coraz mniejszą rolę pracownicy przypisują natomiast benefitom, tę odpowiedź 
wskazało 32% badanych. Wyniki podtrzymują panujący trend pracy zdalnej, który pojawił się na rynku. Młodsze 
pokolenia pracowników przywiązują dużą wagę do możliwości pracy poza biurem. Biorąc pod uwagę zmiany 
pokoleniowe można spodziewać się wzrostu znaczenia tego czynnika w przyszłości.
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3. Czego Polacy obecnie 
 doświadczają w pracy? 

Czego doświadczamy
w pracy?

w pracy dostaję regularną informację zwrotną oraz bieżącą ocenę moich działań

w pracy robię to, w czym jestem najlepszy

zwykle jestem w stanie wykonać moje obowiązki bez konieczności zostawania po godzinach

wśród moich współpracowników są osoby, które lubię

lubię swoją pracę

w mojej pracy mogę być sobą
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Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, Polacy pozytywnie odnoszą się do swojej pracy. Oceniają, iż 
pracują z osobami, które lubią. Robią to w czym są najlepsi, czują się zmotywowani i rzadko kiedy zostają w 
pracy po godzinach. Swoje obowiązki określają jako zgodne ze swoimi kompetencjami i tym co potrafią robić 
najlepiej. Co więcej nie postrzegają swojej pracy jako nużącej. Wciąż nie oceniają zbyt wysoko bieżącej 
informacji zwrotnej z wykonywanych obowiązków. Średnio oceniają poziom wynagrodzenia, w stosunku do ich 
zaangażowania w pracę i osiąganych przez nich rezultatów.

Wykres nr 5. Czego doświadczamy w pracy?
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują. Wykres przedstawia średnią ocen w skali od 0 do 10.
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Komentarz  Eksperta

Możliwość dążenia do mistrzostwa, autonomia, 

celowość i sens pracy oraz sprawczość. Te czynniki według 

Daniela H. Pinka wpływają pozytywnie na zaangażowanie i 

motywację wewnętrzną (ang. intrinsic motivation).

Ten badacz motywacji i autor książki „Drive” zebrał wyniki wielu 

eksperymentów z zakresu psychologii motywacji i ustalił, że 

dwudziestowieczny system motywacji bazujący na kiju i 

marchewce nie działa. A przynajmniej nie działa dobrze w 

odniesieniu do prac wymagających kreatywności, „zwinności”, 

elastyczności i dużej otwartości na zmiany. Działa 

umiarkowanie dobrze tylko przy rutynowych i powtarzalnych 

czynnościach. W świetle tych badań, wyniki diagnozy mogą 

sugerować pełną szczęśliwość. Ankietowani deklarują, że lubią 

swoją pracę, daje im ona poczucie sensu i spełnienia. Ba! Mają 

nawet poczucie, że robią to, w czym są najlepsi. Mogłoby to 

oznaczać, że mamy pełne podstawy by sądzić, że mamy do 

czynienia z grupą niezwykle zmotywowaną wewnętrznie. Przez 

to niezwykle konkurencyjną i gotową do podjęcia wyzwań w 

obszarze innowacyjności i wysokiej produktywności. 

Tymczasem nie są to do końca globalnie nasze mocne polskie 

strony. Powodów może być wiele. Ale mam hipotezy dotyczące 

dwóch najważniejszych. Albo badani podczas udzielania 

odpowiedzi ulegli efektowi oczekiwań społecznych (tendencja 

do zawyżania częstotliwości zachowań pożądanych społecznie). 

Albo samo środowisko pracy takich wyzwań w obszarze 

innowacyjności wcale nie stwarza. I niczym jeszcze nie 

przypomina świata znanego z lektury „Antykruchości” Nassima 

Nicholasa Taleba.

Piotr Bucki 

Szkoleniowiec,
autor,
wykładowca
i badacz
komunikacji
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27% osób

42% osób

31% osób

4. Czy Polacy poleciliby 
 swoją pracę znajomym?

Które elementy Twojej pracy sprawiają,
że mógłbyś ją polecać?

Neutralni

Promotorzy

31%

27%

Krytycy
42%

Skłonność
do polecenia

pracy

Wyniki trzeciej edycji badania wskazują tendencję negatywną w kwestii polecania pracy (wynik NPS minus 15 
punktów). Więcej osób wskazało, że nie poleciłoby swojej pracy znajomym o podobnym profilu zawodowym. 
Zdecydowanie poleca swoją pracę:

Według wyników trzeciej edycji badani elementem zdecydowanie najbardziej godnym polecenia jest przyjazna 
atmosfera pracy, uważa tak 52% badanych. Ten czynnik pojawił się również na pierwszym miejscu wśród 
wymienianych w drugiej edycji badania (druga edycja badania: 54%, n=923).

(oceny 9 i 10 w skali 0-10, tzw. Promotorzy 
wg metodologii NPS, Net Promotor Score),

(oceny 6 i niższe w skali 0-10, tzw. Krytycy
wg metodologii NPS, Net Promotor Score)

w umiarkowanym stopniu poleca ją (oceny 7 i 8 
w skali 0-10, tzw. Neutralni/Pasywni).          

Wykres nr 6. Skłonność do polecenia swojej pracy
n= 1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Które elementy Twojej pracy sprawiają,
że mógłbyś ją polecać?
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Respondenci docenili też gotowość i otwartość pracodawców w kwestii godzin pracy. Elastyczność czasu pracy 
była nowo badanym wskaźnikiem i uzyskała ponad 40% wskazań, a więc jest istotnym czynnikiem przy ocenie 
pracodawcy. Pracownicy nadal stawiają na relacje – zarówno z przełożonym (41%) jak i z innymi pracownikami (46%).

Wykres nr 7. Które elementy Twojej pracy sprawiają, że mógłbyś ją polecić?
n= 1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Które elementy Twojej pracy wymagają poprawy,
abyś mógł ją polecać?
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Nadal skłonność do polecenia własnej pracy u Polaków wzrosłaby, gdyby mogli więcej zarabiać. Ten czynnik we 
wszystkich edycjach badania był wskazywany najczęściej jako element wymagający zmiany. Co ciekawe w top 5 
czynników znalazła się również kwestia benefitów pozapłacowych. Aż 34% respondentów zwróciło uwagę, że jest 
to czynnik, który warto poprawić.

Wykres nr 8. Czynniki w pracy, które wymagają poprawy, aby można było ją polecać
n= 1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.



.13Jobhouse   /   Szczęście w pracy Polaków, raport z badania 2019

Komentarz  Eksperta

Tegoroczne badanie pokazało, że badani są na razie 

umiarkowanie skłonni do polecenia swojej pracy. 

Największą grupę wśród badanych stanowią tzw. krytycy, 

czyli osoby, które w metodologii Net Promoter Score 

zastosowanej w badaniu oceniają swoją skłonność do 

polecania pracy od 0 do 6 punktów (na 10 możliwych).

To pokazuje jak dużo jeszcze badani w swojej pracy widzą 

obszarów do poprawy. Analiza odpowiedzi wskazywanych jako 

pozytywnie i negatywnie oceniane wskazuje, że bardzo dobrze 

oceniane są już aspekty miękkie pracy – atmosfera, w jakiej 

pracujemy, współpracownicy, na których można polegać, 

relacje z przełożonym, a także – elastyczność pracodawcy w 

zakresie godzin pracy. Wśród czynników wskazywanych jako do 

poprawy zdecydowanie najczęściej pojawia się natomiast 

wynagrodzenie. Takie postrzeganie obecnej pracy będzie 

oczywiście wpływało na decyzje pracowników odnośnie zmiany 

pracy. Nie jest łatwo porzucić miejsce pracy, w którym dobrze 

się czujemy na co dzień, dlatego przysłowiowe 200 czy 500 zł, 

nie będzie do tego skłaniać. Co trzecia osoba narzeka jednak 

na obecne możliwości rozwoju w swojej pracy i nie ma niestety 

poczucia sensu wykonywanej pracy. To są z kolei powody, które 

powinno być warto... omówić z przełożonym. Zachęcajmy do 

tego pracowników, bywa, że łatwiej wprowadzić zmianę w tych 

czynnikach niż w samym wynagrodzeniu.

Marta
Pawlak-Dobrzańska 

Candidate
& Employee
Experience
Consultant,
Great Digital
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5. Czy Polacy znają wartości  
 organizacyjne opisane w ich firmach

Czy znasz wartości firmowe organizacji,
w której pracujesz?

Nie

70%

5%

Organizacja, w której
pracuję nie ma opisanych
wartości formowych

22%

Nie wiem czym są
wartości firmowe

Tak 3%

g j

0

2

4
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8

10

7,4
8,28

Cz znasz wartości
firmowe organizacji,
w której pracujesz?

Na ile rozumiesz
wartości firmy,

w której pracujesz?

W jakim stopniu
utożsamiasz się
z wartościami
firmy, w której

pracujesz?

Wyniki badania wskazują, że Polacy znają wartości firmowe organizacji, w których pracują. Aż 70 % badanych 
udzieliła odpowiedzi pozytywnej na postawione pytanie. Wysoki wynik wskazuje na fakt, że organizacje nie tylko 
rozumieją potrzebę posiadania opisanych wartości firmowych, ale także dzielą się z nimi skutecznie z pra-
cownikami. Wciąż jednak pozostaje spora część organizacji (22%), którę nie mają opisanych wartości firmowych.

Ankietowani ocenili, że nie tylko znają wartości, którymi kieruje się ich firma, ale także w dużym stopniu 
rozumieją je i się z nimi utożsamiają.

Wykres nr 10. Na ile rozumiesz i w jakim stopniu utożsamiasz się z wartościami firmy, w której pracujesz
n= 701 (respondenci, którzy odpowiedzieli „TAK” w pierwszym pytaniu). Skala odpowiedzi 0-10

Wykres nr 9. Czy znasz wartości firmowe organizacji, w której pracujesz
N= 1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Średnia z odpowiedzi
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Komentarz  Eksperta

Większość respondentów w tegorocznym badaniu 

wskazała, że zna wartości firmy, w której pracuje. To jest 

dobra i optymistyczna wiadomość, ukazująca, że 

pracownicy podejmując pracę w określonej firmie, wiążą się 

nie tylko z danym stanowiskiem, zespołem czy 

przełożonym, ale także z cała organizacją i tym wszystkim, 

co wnosi ona do lokalnej społeczności.

Z drugiej strony, nie wszyscy rozumieją i utożsamiają się z tymi 

wartościami. Z mojej perspektywy widzę tu wpływ różnic 

pokoleniowych – pokolenia inaczej postrzegają określone 

wartości. Jest to związane z doświadczeniem zarówno 

zawodowym jak i życiowym, a także oczekiwaniami wobec 

najbliższego otoczenia, którym jest w tym przypadku firma.

Marzena
Grzonkowska-
-Przyklęk

HR Director,
DCT Gdańsk
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6. Deklarowane zarobki   
 vs. zarobki „dające szczęście”

Poziom wynagrodzenia stanowi najistotniejszy punkt w ocenie zadowolenia z pracy. Respondenci 
wskazywali, iż wynagrodzenie jest czynnikiem, który z jednej strony jest istotny przy ocenie 
szczęścia w pracy, a z drugiej strony musi się poprawić, żeby chcieli w większym stopniu polecać 
swoją pracę innym.

Z podsumowania odpowiedzi dotyczących wynagrodzenia wynika, że kwota za poziomie 10.000 zł netto 
była wskazywana najczęściej jako pozytywnie wpływająca na poczucie szczęścia. Zestawiając to z 
deklarowanymi realnymi zarobkami - w tym wypadku najczęściej wskazywano 5000 zł netto – nie da się nie 
zauważyć rozbieżności.

Wykres nr 12. Poziom wynagrodzenia deklarowany jako pozytywnie wpływający na poczucie szczęścia w pracy (netto)
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują

Wykres nr 11. Deklarowane zarobki netto
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują

10.000
Najpopularniejsza odpowiedź (145)

8.000
Mediana

10.000
Dominanta

5.000
Najpopularniejsza odpowiedź (70)

5.000
Mediana

5.000
Dominanta
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Wysokość wynagrodzenia to, obok dobrej atmosfery 

oraz możliwości rozwoju, wiodący czynnik, wpływający 

pozytywnie na ocenę odczuwanego w pracy szczęścia. 

Pomimo, że w tej klasyfikacji coraz ważniejszą rolę 

odgrywają relacje, łączące zarówno współpracowników, jak 

i pracownika z przełożonym, to wynagrodzenie 

bezapelacyjnie pozostaje na prowadzeniu. 

Oczekiwania finansowe względem miesięcznego 

wynagrodzenia na poziomie 10 tys. zł dają pracownikowi 

szeroki wachlarz możliwości. Taki budżet pozwala na realizację 

zainteresowań i zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu 

życia. W kontekście finansów warto również podkreślić, że dziś 

coraz więcej osób docenia przestrzeń, którą może 

wygospodarować poza pracą, przeznaczając ją właśnie na 

rozwój swojego hobby. Niewątpliwie wynagrodzenie rzędu 10 

tys. zł otwiera wiele możliwości w tym zakresie.

Pracownicy, którzy realizują się w życiu prywatnym – zarówno 

poprzez pasję, czy aktywne spędzanie wolnego czasu z 

najbliższymi, są również bardziej efektywni w pracy i z radością 

do niej przychodzą. Nierzadko jednak pracownicy akceptują 

niższe wynagrodzenie niż pierwotnie oczekiwali, ze względu na 

możliwość realizowania nowatorskich projektów oraz 

zdobywania unikatowych kompetencji. To właśnie możliwość 

kreowania własnych rozwiązań oraz rzeczywisty wpływ na 

rozwój biznesu jest tym co wyróżnia nas jako pracodawcę.

Joanna Burgieł

Dyrektor Biura,
HR InPost
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7. Co ważniejsze,
praca czy miejsce wykonywania pracy?

Czy byłbyś w stanie, w poszukiwaniu lepszej pracy
rozważyć zmianę miejsca zamieszkania?

Jak ważne jest dla Ciebie
(miasto / miejscowość / dzielnica), w której pracujesz?

najpierw wybieram miejsce
zamieszkania, a potem
dopiero pracę, którą chcę
w nim wykonywać

52%

12%

miejsce pracy ma mniejsze
znaczenie, ważne, aby sama
praca była odpowiednia

miejsce pracy ma równie duże
znaczenie jak praca, którą się
w nim wykonuje

36%

Tak, do innego
miejsca w Polsce

13%

Tak, do innego
miejsca za granicą

13%

Nie, chcę pracować
w obecnej miejscowości

43%

Tak, do innego
miejsca w Polsce
lub za granicą

31%

/ dzielnica), w której pracujesz?

Jak ważne jest
dla Ciebie

miejsce, w którym
pracujesz?

Czy byłbyś 
w stanie,

w poszukiwaniu
lepszej pracy

rozważyć zmianę
miejsca

 zamieszkania?

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania więcej ankietowanych wskazało, iż 
miejsce pracy ma równie duże znaczenie, jak praca którą się w nim wykonuje. 

Zdecydowana część badanych jest skłonna rozważyć zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej 
pracy, aż 57% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej. 

Wykres nr 13. Znaczenie miejsca wykonywania pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują

Wykres nr 14. Skłonność do rozważenia zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
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W poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy Polacy 

coraz częściej są gotowi przenieść się do innego miasta 

czy kraju. W badaniu pierwszy raz przeważyła liczba 

osób przedkładających odpowiednią pracę nad miejsce 

jej wykonywania.

Przyczyną może być większa otwartość na świat i rosnąca 

liczba milenialsów na rynku pracy. Dla dobrze 

wykształconych osób, niepamiętających dawnych 

ograniczeń, mobilność nie stanowi problemu. To ważny 

sygnał dla pracodawców, którzy muszą bardziej dbać o 

przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Przemek Gdański 

Prezes
BNP Paribas
Bank Polska
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8. Charakterystyka badanych grup  
 kobiet i mężczyzn 

Analiza wyników badania pozwoliła na wyodrębnienie charakterystycznych cech dla grupy 
kobiet i mężczyzn. 

W obu grupach deklarowany jest umiarkowany poziom poczucia szczęścia w pracy oraz zaobserwować można 
tendencję ukierunkowaną negatywnie jeżeli chodzi o polecanie pracy innym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
nie chcą polecać swojej pracy. Widać wyraźnie, że wśród kobiet negatywny stosunek do rekomendowania 
swojej pracy jest większy. Wynik NPS w skali od -100 do 100 w tej grupie wyniósł prawie -19 punktów i tylko 
25% ankietowanych pań było skłonnych polecić swoją pracę (oceny 9 i 10 w skali 0-10, tzw. Promotorzy 
według metodologii NPS, Net Promoter Score). W grupie mężczyzn natomiast wynik kształtował się na 
poziomie około minus 6 punktów i prawie 31% ankietowanych panów chce polecać swoją pracę. Być może jest 
to wynik lepszych zarobków mężczyzn (wartość środkowa 7.000 zł vs. 4.500 zł u kobiet). Biorąc pod uwagę 
fakt, że wynagrodzenie zostało wskazane przez ankietowanych jako najważniejszy czynnik mający wpływ na 
poczucie szczęścia w pracy i skłonność do jej polecania, jest to bardzo prawdopodobna przyczyna. 

Wykres nr 15. Charakterystyka badanych grup kobiet i mężczyzn
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Zarobki, które by
Cię uszczęśliwiły (netto)

Kobiety Mężczyźni

Ile wynoszą Twoje
miesięczne zarobki (netto)

Dominanta wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia

Dominanta wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia

10.500 zł

7.000 zł

10.000 zł

11.000 zł

5,52

-5,53

345

6,56

5.000 zł

4.500 zł

5.000 zł

7.000 zł

5,13

-18,84

658

6,13

Średnia ocena tego jak pracodawca
dba o poczucie szczęścia w pracy

Wskaźnik NPS

Średnie poczucie szczęścia

N - liczba ankietowanych

Co Twoim zdaniem pomaga
w byciu szczęśliwym w pracy?
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40%0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

przyjazna atmosfera w pracy

72% / 78%

dobre wynagrodzenie

86% / 85%
relacje z przełożonym

76% / 78%

74% / 73%
poczucie sensu wykonywanej pracy

możliwości rozwoju jakie oferuje praca
69% / 68%

możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

65% / 68%
współpracownicy, na których można liczyć

63% / 66%

55% / 61%
elastyczne godziny pracy

możliwość pracy zdalnej

czas dojazdu do pracy

43% / 54%

możliwość realizacji pasji w pracy

39% / 47%
komfortowe warunki pracy w biurze

38% / 43%

obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

47% / 41%

34% / 38%

27% / 34%
benefity pozapłacowe

miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

31% / 24%

mężczyźni

kobiety

Zarówno kobiety jak i mężczyźni przy ocenie szczęścia w pracy najbardziej zwracają uwagę na wynagrodzenie. 
W obu grupach wynik kształtował się na poziomie ponad 80%. Kobiety częściej niż mężczyźni natomiast 
wskazywały czynniki takie jak możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy jako znaczące przy ocenie 
szczęścia. Uzyskały one kolejno 54% i 61% odpowiedzi. Natomiast mężczyźni w stosunku do kobiet większą 
wagę przykładają do możliwości realizacji pasji w pracy, ten czynnik uzyskał 47% wskazań, a także miejsca pracy 
definiowanego jako miejscowość/miasto/dzielnicę. Punkt ten uzyskał 31% wskazań w grupie mężczyzn.

Co Twoim zdaniem pomaga
w byciu szczęśliwym w pracy?

Wykres nr 16. Co pomaga w byciu szczęśliwym w pracy kobiety i mężczyźni
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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20%0% 10% 30% 40% 50% 60%

elastyczne godziny pracy

45% / 46%

przyjazna atmosfera w pracy

współpracownicy, na których można liczyć

44% / 44%

42% / 40%
relacje z przełożonym

możliwość pracy zdalnej
36% / 40%

możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

42% / 38%
komfortowe warunki pracy w biurze

31% / 34%

32% / 32%
miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

dobre wynagrodzenie

poczucie sensu wykonywanej pracy

42% / 29%

czas dojazdu do pracy

36% / 28%
możliwości rozwoju jakie oferuje praca

34% / 28%

benefity pozapłacowe

28% / 28%

23% / 23%

24% / 21%
obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

możliwość realizacji pasji w pracy

25% / 20%

mężczyźni

kobiety

53% / 52%

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania zarówno kobiety jak i mężczyźni polecają swoją pracę ze względu 
na panującą tam przyjazną atmosferę. Ten czynnik był wymieniany najczęściej. Wskazało tak 52% 
ankietowanych kobiet i 53% mężczyzn. 

Ponownie zaznaczyła się różnica w kwestii polecania pracy ze względu na dobre wynagrodzenie. Mężczyźni 
odwrotnie niż kobiety, częściej wskazywali ten czynnik jako znaczący i pozytywnie wpływający na polecenie 
swojej obecnej pracy innym. Ten punkt wskazało 42% mężczyzn i tylko 29% kobiet.

Najmniej wskazań w tym kontekście polecania pracy w grupie kobiet otrzymał czynnik możliwość realizacji 
pasji w pracy - 20%, a w grupie mężczyzn benefity pozapłacowe - 23%. 

Które elementy sprawiają, że mógłbyś polecać pracę 
– grupy kobiety i mężczyźni

Wykres nr 17. Które elementy sprawiają, że mógłbyś polecać prace – grupy kobiety i mężczyźni
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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20%0% 10% 30% 40% 50% 60%

benefity pozapłacowe

33% / 38%

dobre wynagrodzenie

możliwości rozwoju jakie oferuje praca

30% / 37%

30% / 31%
poczucie sensu wykonywanej pracy

relacje z przełożonym
21% / 27%

możliwość pracy zdalnej

16% / 27%
możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

21% / 26%

23% / 23%
komfortowe warunki pracy w biurze

przyjazna atmosfera w pracy

obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

20% / 22%

elastyczne godziny pracy

17% / 21%
możliwość realizacji pasji w pracy

22% / 20%

czas dojazdu do pracy

12% / 18%

16% / 17%

15% / 15%
wspoółpracownicy, na których można liczyć

miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

11% / 5%

mężczyźni

kobiety

50% / 54%

Obie grupy badanych są zgodne co do faktu, że wynagrodzenie to kwestia, która powinna ulec zmianie, aby 
móc polecać swoją pracę innym osobom. Nieco częściej czynnik ten wskazywany był przez kobiety (54% 
ankietowanych kobiet), niż przez mężczyzn (50% ankietowanych mężczyzn). Dodatkowo ważna jest zmiana w 
obrębie możliwości rozwoju jakie oferuje praca, jest to drugi najczęściej wymieniany czynnik w obu grupach. 

Jednym z nowych czynników weryfikowanych w trzeciej edycji badania były benefity pozapłacowe. W tym 
zestawieniu znalazły się one aż na trzecim miejscu. W obu grupach ten czynnik uzyskał ponad 30% wskazań.

A które elementy Twojej pracy wymagają poprawy, abyś mógł ją polecać
– grupy kobiety i mężczyźni

Wykres nr 18. Które elementy wymagają poprawy, abyś mógł polecać prace – grupy kobiety i mężczyźni
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Mimo, że zadowolenie kobiet z pracy jest zbliżone do 

poziomu szczęścia w pracy mężczyzn, to skłonność kobiet 

do polecania swoich miejsc pracy jest dużo niższa. Może 

mieć to związek z nierównościami płacowymi, które u 

badanych są znaczne.

Zarówno pomiędzy aktualnymi zarobkami ankietowanych 

kobiet i mężczyzn, jak i tymi, które mogłyby ich uszczęśliwić, 

jest przepaść. Mimo że dla badanych kobiet nieco bardziej niż 

dla mężczyzn istotna jest możliwość pracy zdalnej i elastyczne 

godziny pracy, czyli czynniki, które umożliwiają godzenie 

życiowych ról, to wynagrodzenie nadal jest najistotniejszym 

czynnikiem mającym wpływ na poczucie szczęścia w pracy u 

obu płci. Zdecydowanie warto więc działać na rzecz 

wyrównania różnic płacowych w Polsce.

Olga
Kozierowska

Założycielka Fundacji
Sukces Pisany
Szminką
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9. Charakterystyka badanej grupy
 specjalistów

Specjaliści są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników, warto więc przyjrzeć się tej grupie 
również z perspektywy poczucia szczęścia i polecania pracy. Jak wskazują wyniki badania specjaliści nie są 
skłoni do polecania swojej pracy. Wskaźnik NPS w tej grupie wyniósł jedyni -27 punktów i tylko 21% osób z tej 
grupy poleciłoby swoją prace innym (oceny 9 i 10 w skali 0-10, tzw. Promotorzy według metodologii NPS, Net 
Promoter Score).

Również poziom poczucia szczęścia – średnia 5,8 (skala oceny 0-10) w tej grupie jest niższy niż średni wynik 
uzyskany w całym badaniu. Na uwagę w tym kontekście zasługuje na pewno rozbieżność między 
wynagrodzeniem deklarowanym a tym, które uszczęśliwiłoby badanych. Różnica w medianach wynosi aż 
1500 zł netto. Co ciekawe, większość ankietowanych specjalistów (57%) jest pozytywnie nastawiona do 
relokacji. Biorąc pod uwagę niekiedy ograniczone lokalne zasoby kandydatów, może być to cenna 
wskazówka  dla rekruterów.

Co Twoim zdaniem pomaga
w byciu szczęśliwym w pracy?

Zarobki, które by
Cię uszczęśliwiły (netto)

Specjaliści

Ile wynoszą Twoje
miesięczne zarobki (netto)

Dominanta wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia

Dominanta wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia

Relokacja – TAK

3.500 zł

4.200 zł

5.000 zł

5.000 zł

57%

4,8

-27

481

5,8

Średnia ocena tego jak pracodawca
dba o poczucie szczęścia w pracy

Wskaźnik NPS

Średnie poczucie szczęścia

N - liczba ankietowanych

Wykres nr 19. Charakterystyka badanych grupy Specjalistów
n=481 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Co Twoim zdaniem pomaga
w byciu szczęśliwym w pracy?
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Specjaliści w kontekście oceny szczęścia największą uwagę zwracają na wynagrodzenie. Czynnik ten wskazało 
aż 87% ankietowanych. Wysoko też oceniona została przyjazna atmosfera pracy (81%), a także relacje
z przełożonym (76%). Widać zatem, że zarówno aspekty finansowe jak i społeczne są wysoko cenione przez tę 
grupę badanych. W TOP 5 znalazło się również poczucie sensu wykonywanej pracy- uzyskało 75% wskazań 
oraz możliwości rozwoju jakie daje firma - 71 % wskazań. Najmniejsze znaczenie natomiast w tej grupie 
ankietowanych ma miejsce wykonywania pracy (miasto/dzielnica/miejscowość).

Specjaliści są skłonni polecać swoją pracę ze względu na panującą w niej atmosferę. Ponad 50 % badanych 
wskazało tę odpowiedź w ankiecie. Dodatkowo ta grupa ankietowanych wskazała elastyczne godziny pracy
i współpracowników, na których można liczyć jako kolejne ważne elementy przy ocenie polecania pracy.
Te dwa wskaźniki uzyskały równo po 43% wskazań.

Wykres nr 20. Co pomaga w byciu szczęśliwym w grupie Specjalistów
n=481 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Które elementy Twojej pracy
wymagają poprawy, abyś mógł ją polecać?

Które elementy Twojej pracy
sprawiają, że mógłbyś ją polecać?

przyjazna atmosfera pracy

współpracownicy, na których można liczyć

możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym

poczucie sensu wykonywanej pracy

benefity pozapłacowe

relacje z przełożonym

możliwość pracy zdalnej

dobre wynagrodzenie

możliwości rozwoju, jakie oferuje praca
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46%
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28%
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25%

23%
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Elementami, które muszą ulec poprawie w kontekście zatrudniania Specjalistów są wynagrodzenie oraz 
możliwości rozwoju zawodowego. Były to dwa czynniki, które były najczęściej wskazywane przez tę grupę 
badanych jako wymagające poprawy, aby móc polecać swoją pracę innym. Przy czym wynagrodzenie uzyskało 
61% wskazań, a możliwości rozwoju 46%. 

Wykres nr 22. Które elementy wymagają poprawy, abyś mógł polecać prace – grupa specjalistów
n=481 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Wykres nr 21. Które elementy sprawiają, że mógłbyś polecać pracę – grupa specjalistów
n=481 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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Komentarz  Eksperta

Najnowszy raport agencji JOBHOUSE jest kolejną 

publikacją potwierdzającą, że coraz większą rolę w 

przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników mają aspekty 

pozapłacowe. 

Oprócz wynagrodzenia, które wciąż znajduje się na pierwszym 

miejscu wśród czynników wpływających na zadowolenie 

zatrudnionych, o atrakcyjności miejsca pracy decydują takie 

kwestie jak atmosfera, dodatkowe benefity czy rozwiązania 

umożliwiające utrzymanie równowagi między życiem 

prywatnym i zawodowym. Ogromnym atutem wpływającym na 

czerpanie satysfakcji z pracy jest również wpływ na rozwój 

firmy, siebie i współpracowników. Zmianę podejścia można 

zaobserwować szczególnie w młodych pokoleniach, które w 

pracy chcą czuć się komfortowo, czerpiąc z niej przyjemność, 

stawiają na relacje i doceniają dodatkowe benefity, 

jednocześnie ceniąc bardzo swój prywatny czas. Świat wokół 

nas nieustannie się zmienia, a wraz z nim oczekiwania 

pracowników. W pracy spędzamy znaczną część swojego życia, 

zatem mamy wobec niej również bardzo konkretne 

oczekiwania. Aby przyciągnąć do siebie ludzi, których 

satysfakcja i zadowolenie z pracy będą prowadzić do rozwoju i 

kreatywnych przedsięwzięć, firmy nie powinny opierać się 

wyłącznie na oferowaniu konkurencyjnego wynagrodzenia. 

Niezbędne stają się rozwiązania szanujące czas wolny i pasje, 

czyniące miejsce pracy motywującym, rozwijającym, a 

jednocześnie bezpiecznym i komfortowym. Współczesny 

pracodawca powinien być elastyczny i poprzez różnorodne 

inicjatywy towarzyszyć zatrudnionym w realizacji innych, 

ważnych dla nich wyzwań. Nie tylko zawodowych."

Maciej Herman

CEO LOTTE
Wedel Sp. z o.o.
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10. Metryczka,
   czyli kim są badani

podyplomowe
26%

średnie
26%

wyższe
licencjackie

12%

wyższe
magisterskie

19%

Wykształceniepracuję i nie 
planuję 

zmiany pracy

52%
pracuję i

rozglądm się za
nową pracą

48% Plany dot.
zmiany pracy

mężczyzna
35%

Płeć

9%
19 – 25 lat

25%
26 – 30 lat

25%
31 – 35 lat

17%
36 – 40 lat

13%
41 – 45 lat

11%
pow. 45 lat

Wiek

65%
kobieta

Wykres nr 23. Wiek badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, 
które obecnie pracują

Wykres nr 24. Płeć badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, 
które obecnie pracują.

Wykres nr 25. Plany dotyczące zmiany pracy badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, 
które obecnie pracują

Wykres nr 26. Wykształcenie badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, 
które obecnie pracują.
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18%
2–5 lat26%

5–10 lat

21%
11–15 lat

1%
poniżej
1 roku

5%
1–2 lata

29%
powyżej 15 lat

Doświadczenie
zawodowe w latach

48%
Specjalista

30%
Kierownik zespołu / działu

30%
Dyrektor / Właściciel /

Prezes firmy

7%
Asystent /

Młodszy specjalista

Poziom
stanowiska

Wykres nr 27. Doświadczenie zawodowe badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują

Wykres nr 28. Poziom zajmowanego stanowiska badanych
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
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20%
200–500 tys.
mieszkańców

62%
powyżej 500 tys.

mieszkańców

4%
50–99 tys.

mieszkańców

4%
20–49 tys.

mieszkańców

2%
miasto do 20 tys.

mieszkańców

6%
100–199 tys.
mieszkańców

2%
pracuję na wsi

Wielkość miejscowości,
w której pracują

ankietowani

3% Budownictwo

5% Finanse /
Bankowość /
Ekonomia

5% Logistyka /
Spedycja /
Transport

8% Produkcja /
Przemysł /
Kontrola jakości

3% Księgowość / 
Kontroling

3% Marketing / PR

4% Nauka / Edukacja /
Szkolenia

30% Kadry / HR /
Rekrutacja

8% Obsługa klienta /
Sprzedaż

18% Inne

13% IT / Internet /
E-Commerce /
Nowe media

Branża, w której
pracują ankietowani

Wykres nr 29. Wielkość miejscowości, w której pracują badani
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują

Wykres nr 30. Branża, w której pracują badani
n=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
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11. Podsumowanie 

obecny poziom szczęścia
Polaków w pracy (w skali 0-10)

obecna skłonność Polaków do polecenia swojej 
pracy (w skali od -100 do 100)

odsetek Polaków uważających, że dobre wynagrodzenie 
pomaga w byciu szczęśliwym w pracy

odsetek Polaków polecających swoją pracę
ze względu na dobrą atmosferę

odsetek Polaków, którzy byliby w stanie rozważyć zmianę 
miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy

odsetek Polaków, którzy znają wartości firmowe
organizacji, w której pracują

odsetek Specjalistów uważających, że wynagrodzenie powinno 
się poprawić, aby mogli polecać swoją prace innym

najczęściej deklarowane przez Polaków wynagrodzenie
łączne netto, które by ich uszczęśliwiło

nowe wskaźniki, które pojawiły się w analizie badania: poczucie sensu 
wykonywanej pracy, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej 
oraz benefity pozapłacowe

obecna skłonność kobiet do polecenia swojej pracy
(w skali od -100 do 100)

obecna skłonność mężczyzn do polecenia
swojej pracy (w skali od -100 do 100)
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12. Co jeszcze 
   powiedzieli nam badani?

„Tego typu badania są bardzo potrzebne, aby pokazać w szczególności 
pracodawcom, ze należy starać się o każdego pracownika i nagradzać za 
lojalność i jak największe poświecenie wobec firmy.”

„Dobrze, że są wykonywane takie badania.”

„Ciekawe badanie, ciekawe mogą być wyniki.”

„Bardzo fajna ankieta, mam nadzieję, że takie Badania poszerzają 
świadomość rynkową nt. EB.”

„Dobrze skonstruowana ankieta :) Czytelność i przyjazny dla 
oka interfejs na duży plus :)”

„Konkretne i bardzo życiowe pytania.”

„Super badanie. Poruszone zostały ważne
kwestie dla pracowników.”

„Cieszę się, że powstają takie inicjatywy. Mam nadzieję, że prócz wyników 
pojawią się także rekomendacje dla pracodawców, rekomendacje i 

rozwiązania przy niekorzystnych wynikach badania.”
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13. Co możesz zrobić 
   po przeczytaniu raportu

Jeśli jesteś pracownikiem:

Jeśli jesteś pracodawcą:

2. Zacznij świadomie planować swoją karierę. Jeżeli myślisz o zmianie pracodawcy, 
 przejrzyj nasze oferty na www.jobhouse.pl

1. Stwórz szczęśliwy i efektywny zespół, który kieruje się podobnymi wartościami.
 Jeśli potrzebujesz wsparcia w znalezieniu odpowiednich pracowników,
 napisz: magdalena.paradecka@jobhouse.pl

2. Zadbaj o to, aby pracownicy jak najdłużej chcieli pracować właśnie dla Ciebie. 
 Zaprojektuj z nami badanie Employee Experience, dzięki któremu poznasz 
 swoich ludzi, dowiesz się, za co cenią firmę i co powoduje, że zaczynają
 myśleć o zmianie pracy. Napisz: natalia.bogdan@jobhouse.pl

1. Odpowiedz sobie na pytanie: czy Twoja praca daje Ci szczęście? Co powinno
 się w niej zmienić, abyś był bardziej szczęśliwy?
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14. Metodyka
   badania

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane 

na próbie N=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, 

którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach. 

Badanie zrealizowano w dniach 15.09.2019-21.10.2019 za 

pomocą ankiety online.

W badaniu oparto się na metodologii NPS

(Net Promoter Score), gdzie:

• oceny 9 i 10 w skali 0-10, tzw. Promotorzy,

• oceny 7 i 8 w skali 0-10, tzw. Pasywni,

• oceny 0-6 w skali 0-10 tzw. Krytycy.

Wskaźnik wyrażany liczbowo, może przyjmować wartości

od -100 do +100

NPS = % Promotorów - % Krytyków

Raport „Badanie szczęścia Polaków”. Cytowanie danych za: 

Raport „Szczęście w pracy Polaków 2019”, Jobhouse.

Dane przygotowane w raporcie zostały przygotowane i 

opracowane przez Jobhouse Sp. z o.o.

Wydawca: Jobhouse Sp. z o.o.,

al. Grunwaldzka 31, 80-241 Gdańsk

Więcej informacji udziela: 

• Natalia Bogdan, natalia.bogdan@jobhouse.pl
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jobhouse.pl

15. O nas

Jesteśmy ogólnopolską agencją zatrudnienia wywodzącą się z 

Trójmiasta, o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest łączenie 

ludzi - najlepszych pracowników z najlepszymi pracownikami. W 

Jobhouse głęboko wierzymy, że zadowolenie z pracy przekłada się 

na inne dziedziny życia, dlatego dbamy o dobrą atmosferę w naszym 

zespole. Rekomendujemy także polskich pracowników do firm o 

podobnym nastawieniu.

Consultant of the Year 2016, 2018 Bizneswoman Roku 2016 Gazele Biznesu 2017, 2018, 2019 Lady Business Awards 2019
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