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Wprowadzenie.
Czy wiesz, o co tak 
naprawdę chodzi Twoim 
pracownikom?
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Co sprawia, że Ty i Twoi pracownicy wstajecie 
rano z łóżka? Czy jest to perspektywa spędzenia 
całego dnia na pracy z ludźmi, których lubicie 
i cenicie? Czy raczej zależy Wam na rozwijaniu 
kariery i ciągłym doskonaleniu swoich 
umiejętności zawodowych? A może chodzi 
przede wszystkim o to, by zarobić pieniądze, 
dzięki którym możecie zaspokajać swoje 
codzienne potrzeby?

Każdego z nas motywuje co innego – to między 
innymi dlatego nasze miejsca pracy są tak 
różne i tak ciekawe. Inaczej jednak patrzy na te 
kwestie dział kadr, płac oraz wszystkie osoby 
zajmujące się monitorowaniem zaangażowania 
pracowników i zarządzaniem nim – dla nich 
to czasem prawdziwy koszmar.

Jeżeli ludzie są zaangażowani w swoją pracę, 
firma kwitnie. Chcąc utrzymać to zaangażowanie 
na wysokim poziomie, trzeba wiedzieć, co 
motywuje pracowników, jakie napotykają oni 
przeszkody i czego tak naprawdę oczekują od 
swojego pracodawcy.

Mówi się, że siłą napędową każdej organizacji 
są ludzie. Niestety zdecydowanie zbyt często 
postrzega się pracowników niemal wyłącznie 

jako pozycje na arkuszu kalkulacyjnym 
lub wiersze danych funkcjonalnych w jednym 
z wielu programów używanych w firmie. 
Zanim będzie można prawdziwie pojąć, 
na czym polega zaangażowanie, należy zmienić 
sposób patrzenia na pracowników i postarać 
się ich rozumieć.

Ludzie, których zatrudniasz, mają swoje 
ambicje, marzenia oraz potencjał, aby zmienić 
Twoją firmę na lepsze. Gdy poznasz dokładnie 
wszystkie istotne czynniki, które nimi kierują, 
uda Ci się wydobyć z nich to, co najlepsze, a oni 
w zamian przyczynią się do rozwoju Twojej firmy.

Tylko szczegółowe badania i kompleksowa 
informacja zwrotna od Twojego personelu 
dadzą Ci całościowy obraz tego, co w 
dzisiejszych czasach decyduje o zaangażowaniu 
pracowników. Wyniki badań postaw 
pracowniczych przeprowadzone na zlecenie 
firmy ADP przedstawiamy w formie raportu 
„People Unboxed”.

Czy wiesz, o co tak naprawdę 
chodzi Twoim pracownikom?
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Raport „People Unboxed” mówi o tym, 
jak pracownicy patrzą na swoją pracę, czego 
naprawdę oczekują od swoich pracodawców 
i co może zrobić firma, aby zacząć postrzegać 
zasoby ludzkie jako kapitał.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki naszego 
nowego międzynarodowego badania 
zadowolenia pracowników, a jego celem 
jest pomóc lepiej zrozumieć:

• czynniki decydujące o zaangażowaniu 
pracowników

• najważniejsze powody, dla których ludzie 
chodzą w dzisiejszych czasach do pracy

• najczęstsze przyczyny niezadowolenia z pracy
• dlaczego nie każde „lewe” zwolnienie 

lekarskie musi od razu „skreślać” pracownika
• co dla dzisiejszych pracowników oznacza 

idealna równowaga pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym

• w jaki sposób lepiej zintegrowane 
i dopasowane działania w zakresie kadr i płac 
mogą wpływać pozytywnie na zaangażowanie 
i wyniki pracowników.

O badaniu

Firma ADP we współpracy z Circle Research 
przeprowadziła ankietę internetową dotyczącą 
zadowolenia i satysfakcji z pracy. W ankiecie 
wzięło udział ponad 2500 osób z pięciu krajów.

Aby mieć pewność, że uzyskane wyniki będą 
maksymalnie reprezentatywne, badaniem 
objęto szerokie spektrum uczestników 
zróżnicowanych pod względem wieku, branży, 
płci, poziomu wynagrodzenia i szczebla 
zajmowanego stanowiska.
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Podział respondentów w rozbiciu na poszczególne kategorie

83% na 
pełen etat

17% na 
część etatu

1 2 3 lub więcej

Liczba miejsc pracy Podział pod względem płci 

54% 
mężczyźni

46% 
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1. Dlaczego chodzimy 
    do pracy?
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Pytanie to jest bardzo ogólne, ale odpowiedź 
na nie jest konieczna, aby zrozumieć, 
co decyduje o zaangażowaniu.

Dla każdego z nas jeden czynnik motywujący 
bierze górę nad innymi. To właśnie on sprawia, 
że co rano wstajemy z łóżka, że poniedziałki nie 
są takie straszne i że rozwijamy się zawodowo 
nawet mimo napotykanych przeciwności.

Czynnik ten nie jest jednak dla wszystkich taki 
sam. Jeśli uda Ci się zrozumieć każdego z Twoich 
pracowników z osobna, decyzje podejmowane 
przez Ciebie na każdym poziomie firmy 
będą korzystne dla całej organizacji. Masz 
możliwość wprowadzić zmiany, które wpłyną 
korzystnie zarówno na poszczególne jednostki, 
jak i na Twoją firmę jako całość.

Na poniższym diagramie przedstawiono 
najważniejsze powody, dla których uczestnicy 
naszego badania chodzą do pracy. Ilustruje 
on, jak ważne jest kompleksowe podejście 

do zarządzania kapitałem ludzkim w 
przedsiębiorstwie (HCM), służące spełnianiu 
złożonych i zróżnicowanych potrzeb dzisiejszego 
pracownika.

Jednym z pierwszych elementów, jakie można 
tutaj dostrzec, jest wyraźny podział na finansowe 
i pozafinansowe czynniki motywujące. Aż 51% 
respondentów pracuje po to, by mieć pieniądze 
na rzeczy, których chce i potrzebuje, podczas 
gdy 48% z nich chodzi do pracy z bardziej 
osobistych powodów, takich jak rozwój 
osobisty, samorealizacja, zadowolenie itp.

Co jest szczególnie istotne z kadrowego punktu 
widzenia – 10% uczestników badania podało, 
że ich największą motywacją jest chęć nauki 
i rozwoju zawodowego. Ponieważ to właśnie 
dział HR odpowiada za kształcenie i rozwój, 
w dużej mierze decyduje on o tych kwestiach. 
W ramach podejmowanych działań, służących 
poprawie zaangażowania pracowników, 
absolutnie nie może ich pominąć.

1. Dlaczego chodzimy do pracy?

Aby mieć pieniądze na rzeczy, 
których potrzebuję

Aby mieć pieniądze na rzeczy, 
których chcę

Aby się uczyć i rozwijać zawodowo

Ponieważ kocham to, co robię – 
to dla mnie bardziej powołanie niż praca

Ponieważ lubię firmę, w której pracuję 
– mamy ten sam cel

Ponieważ lubię swoich współpracowników 
– przyjaźnię się z wieloma z nich i podoba 
mi się przyjacielska atmosfera, która panuje 
w mojej pracy

Inne względy

38%

13%

1%

10%

20%

10%

8%
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 Satysfakcja finansowa i szczęście osobiste 
– dwie strony tego samego medalu

Tworzone w przeszłości teorie dotyczące 
zaangażowania i motywacji dzieliły się na 
te, zgodnie z którymi najważniejszy bodziec 
stanowiło wynagrodzenie, oraz na te, które 
większe znaczenie przypisywały tzw. czynnikom 
„miękkim”, czyli np. temu, czy dana osoba 
„kocha to, co robi”.

Przywykliśmy do opinii, zgodnie z którymi 
ludzi z pokolenia Y najbardziej motywuje 
możliwość wykonywania pracy mającej 
znaczenie oraz dążenie do celów, w które wierzą. 
To oznaczałoby, że w ich przypadku największą 
rolę odgrywają czynniki „miękkie”. Okazuje się 
jednak, że sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna. 
Z naszego badania wynika, że zarabianie 
pieniędzy na potrzebne rzeczy stanowi główną 
przyczynę, dla której osoby między 18. a 29. 
rokiem życia chodzą do pracy. Czynnik ten jest 
dla nich ważniejszy niż zamiłowanie do pracy 
czy chęć rozwoju.

Wynagrodzenie nadal stanowi istotny punkt 
wyjścia, jeśli chodzi o zaangażowanie. 
Tym niemniej, we wszystkich grupach 
wiekowych objętych naszą ankietą 
zaobserwowaliśmy niemal idealną równowagę 
pomiędzy liczbą osób motywowanych 
względami finansowymi, a tych, które większą 
wagę przywiązują do bardziej psychologicznych 
czynników, związanych np. z satysfakcją 
z wykonywanej pracy.

Nikt tu nie wygrywa – oba podejścia 
są niezwykle istotne z punktu widzenia 
utrzymania zaangażowania wśród pracowników. 
Żadnego z nich nie należy zaniedbywać 
kosztem drugiego.

Z punktu widzenia HR oznacza to, że oba 
te aspekty zarządzania kapitałem ludzkim 
zasługują na taką samą uwagę. Należy 
podejmować jednakowe starania zarówno 
pod względem zapewnienia finansowego, 
jak i osobistego zadowolenia wszystkich 
pracowników, oferując im odpowiednie warunki 
płacowe oraz edukacyjno-rozwojowe.

Należy podejmować 
jednakowe starania 
zarówno pod względem 
zapewnienia finansowego, 
jak i osobistego 
zadowolenia wszystkich 
pracowników. 
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2. Co sprawia, że jesteśmy 
    niezadowoleni 
    z naszej pracy?
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2. Co sprawia, że jesteśmy niezadowoleni 
     z naszej pracy?

Choć praca może dawać nam szczęście na wiele 
różnych sposobów, może być dla nas również 
źródłem wielu zmartwień.

Nasze badania wykazały, co decyduje 
o zaangażowaniu, ale czy wiemy, jakie są 
w dzisiejszych czasach najważniejsze przyczyny 
zniechęcenia i braku zadowolenia z pracy?

Z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte 
w ankiecie wynika, że podczas gdy 65% osób 
czuje wsparcie ze strony kierownictwa, 10% 
w ogóle nie ma zaufania do swoich szefów. 
Co więcej – 46% pracowników jest zdania, 
że pracodawca ich nie rozumie lub nie jest 
świadomy ich potencjału.

Niezadowolenie z kierownictwa to poważny 
problem każdej firmy, niezależnie od jej 
wielkości, ponieważ na ogół świadczy ono 
o istnieniu wielu mniejszych bolączek, które 
łącznie składają się na taką właśnie opinię. 
Respondenci wskazali na szereg różnego 
rodzaju problemów, jakie obserwuje się w 
firmach – od braku poczucia bezpieczeństwa 
zawodowego po szczególnie niepokojący 
brak wsparcia ze strony menedżerów 
i organizacji ogółem.

Prawdziwa wartość relacji 
pomiędzy pracownikami

Z naszej ankiety wynika, że 69% 
pracowników ma dobre relacje ze swoimi 
kolegami i koleżankami. Niezależnie od 
tego, czy wynik ten jest wyższy, czy niższy, 
niż można by się spodziewać, jedno jest 
pewne – relacje ze współpracownikami 
przekładają się na wyniki i zaangażowanie.

Efekty panujących w firmie dobrych 
relacji są nadzwyczaj pozytywne. Gdy 
zaś pracownicy pozostają ze sobą w złych 
stosunkach, natychmiast odbija się to na 
ich wynikach i zaangażowaniu.
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Szefowie nadal muszą się wiele nauczyć, 
jeśli chodzi o wspieranie pracowników

Gdy zapytaliśmy uczestników badania o to, 
na ile aktualna praca zaspokaja ich różne 
potrzeby, najniższe średnie oceny dotyczyły 
troski pracodawców o fizyczne i psychiczne 
zdrowie personelu.

Mniej niż połowa przedsiębiorstw zapewnia 
szkolenia BHP czy regularne kontrole 
bezpieczeństwa, przez co wielu respondentów 
wspomniało o tym, że często nie czuje się 
w pracy bezpiecznie. Pracodawcy, którym 
zależy na zaangażowaniu pracowników, muszą 
wyeliminować tego typu problemy

Jeśli zaś chodzi o troskę o zdrowie psychiczne 
personelu, do wykonania jest jeszcze większa 
praca. Zaledwie 18% ankietowanych uważa, że 
ich przełożony jest odpowiednio przeszkolony 
w zakresie dbałości o dobre samopoczucie 
pracowników, a mniej niż jedna czwarta podała, 
że ich pracodawca podjął odpowiednie 
działania, aby:

• utrzymać uzyskane od nich informacje 
zwrotne w tajemnicy,

• zapewnić im możliwość skorzystania 
z pomocy psychologa,

• przeszkolić menedżerów w zakresie dbałości 
o dobre samopoczucie personelu,

• zorganizować spotkania dotyczące sposobów 
radzenia sobie ze stresem,

• zapewnić trening uważności,
• zapewnić szkolenie dla osób wracających 

do pracy,
• zapewnić szkolenie w zakresie pokonywania 

nieświadomych uprzedzeń.

Dostrzeganie innych – klucz 
do ich lepszego zrozumienia

Wyniki ankiety wskazują, że duża liczba osób czuje 
się w pracy nierozumiana. Dotyczy to sytuacji, 
w których przełożeni nie są świadomi potencjału 
swoich pracowników, ich potrzeb lub wpływu 
presji, jaka jest na nich wywierana.

Tak poważny brak zrozumienia jest typowy dla 
menedżerów, szefów i członków zespołów HR, 
którzy nie dostrzegają umiejętności i ambicji 
pracowników, nie dbają o ich zdrowie, a nawet 
o ich zaangażowanie. Oczywiście problem ten 
dotyczy w największym stopniu dużych firm, 
zatrudniających wielu pracowników.

W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw 
brak zrozumienia i niedostrzeganie potrzeb 
personelu może się przejawiać niską mobilnością 
wewnętrzną, brakiem pochwał i nagród o 
charakterze pozapłacowym oraz dość często 
brakiem opcji rozwoju dostosowanych do 
umiejętności i celów poszczególnych osób.

W miarę jak dana firma rośnie, stworzenie 
prawdziwego i szczegółowego obrazu każdej 
jednostki staje się wyzwaniem. Właśnie wtedy 
z pomocą przychodzi technologia. Platformy 
HCM umożliwiają dużym i rosnącym firmom 
równie dogłębne rozumienie i dostrzeganie 
pracowników, co w przypadku mniejszych firm. 
Takie podejście jest niezwykle ważne, jeżeli 
chcemy mieć pewność, że nasi pracownicy 
pozostaną zaangażowani w swoją pracę i będą 
z niej tak „po ludzku” zadowoleni.
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Wystarczy, że zaangażowanie danego 
pracownika spadnie choć trochę, by zaczął 
myśleć o wzięciu zwolnienia lekarskiego mimo 
braku jakichkolwiek dolegliwości. A co dzieje się, 
gdy tego typu działania zaczynają wymykać się 
spod kontroli? I w jaki sposób dział kadr może 
rozpoznać, kto naprawdę stracił zainteresowanie 
swoją pracą, a kto ma po prostu gorszy tydzień?

Niemal trzy czwarte pracowników miało w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy taki dzień, że woleliby 
nie iść do pracy. Bardziej niepokoi jednak to, 
że co dziesiąta osoba nie ma ochoty iść do pracy 
co najmniej kilka razy w tygodniu.

W praktyce istnieje bardzo duża różnica 
między kimś, kto raz na kilka miesięcy idzie na 
nieuzasadnione zwolnienie lekarskie, a kimś, 
kto zwyczajnie nie dba o swoją pracę. Z naszego 
badania wynika, że zdaniem 21% osób wzięcie 
zwolnienia lekarskiego raz na rok po to, by mieć 
wolny dzień, jest dopuszczalne, przy czym nie 
wszystkie te osoby charakteryzują się brakiem 
zaangażowania w swoją pracę lub wymagają 
podjęcia działań przez dział kadr.

Osoby, na które rzeczywiście należy zwrócić 
uwagę, to te, które co jakiś czas biorą kilka 
dni zwolnienia chorobowego i jednocześnie 
wykazują inne przejawy braku zaangażowania, 
np. stają się mało wydajne.

To właśnie ci pracownicy faktycznie mogą chcieć 
odejść i to właśnie im brak jest zaangażowania 
w pracę. Jeżeli nie dowiesz się, które to 
osoby oraz z czego wynikają ich frustracje, 
nie uda Ci się ich na dłuższą metę zatrzymać, 
ani utrzymać ich wydajności.

Jednym z najbardziej wyraźnych przejawów 
braku zaangażowania jest niezadowolenie 
z aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia. 
Nasze badanie potwierdza, ze istnieje silny 
związek pomiędzy poziomem wynagrodzenia 
a rozważaniem zmiany pracy.

3.  Jak rozpoznać te osoby, które 
naprawdę rozważają odejście?
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Wyniki wskazują, że osoby, których zarobki 
są wysokie, statystycznie rzadziej rozważają 
zmianę pracy. To oznacza, że pieniądze są dla 
pracowników główną motywacją, a w przypadku 
osób otrzymujących zbyt niską pensję – główną 
przyczyną utraty zainteresowania pracą.

Możliwe jednak, że chodzi tutaj nie tylko 
o prostą zależność pomiędzy poziomem 
płac a zadowoleniem z pracy. Im wyższe 
wynagrodzenie, tym wyższy średni wiek 
pracowników – wielu z nich zwyczajnie zdążyło 
się przyzwyczaić do swojej pracy i czerpie z niej 
satysfakcję, a to z kolei przekłada się na mniejszą 
chęć odejścia.

Jak się mają marzenia do rzeczywistości?

Do myślenia o odejściu z pracy przyczynia 
się wiele różnych czynników. Aby uzyskać 
jak najszerszy obraz tego, co powoduje 
niezadowolenie pracowników, zapytaliśmy 
respondentów, jak pod względem szeregu 
kryteriów wypada ich aktualna praca, a jak 
wypadłaby praca ich marzeń.

W ogóle nie myślę o odejściu – 
bardzo mi się tu podoba

Niemal cały czas 
myślę o odejściu
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Średnie zadowolenie (wyrażone w punktach 
od 1 do 10) jest konsekwentnie wyższe, 
gdy ankietowani opisują swoją wymarzoną 
pracę, przyjmując za punkt odniesienia 
pracę wykonywaną obecnie. Obszary, które 
najczęściej rozmijają się z oczekiwaniami, 
są następujące:

• otrzymywanie godziwej zapłaty za 
wykonywaną pracę (8,5 – w idealnej pracy vs 
6,8 – w obecnej pracy)

• właściwa równowaga pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym (odpowiednio 8,4 
vs 7,2)

• poczucie, że współpracownicy liczą się ze 
zdaniem danej osoby (odpowiednio 8,2 vs 7,0)

• atmosfera – „Często śmieję się w pracy” 
(odpowiednio 8,0 vs 7,1).

Podobnie jak wcześniej, tutaj również mamy 
do czynienia z połączeniem różnych czynników 
wewnętrznych oraz finansowych. Jeżeli firma 
chce kompleksowej poprawy zaangażowania 
pracowników, rozpatrywanie kwestii 
płacowych i kadrowych oddzielnie po prostu 
nie zda egzaminu. Wszystkie czynniki należy 
w obecnych czasach analizować jako jedną 
całość i w ten sam sposób na nie reagować. 
Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest 
pełna integracja i zespolenie działań w zakresie 
HR oraz płac.

W jaki sposób technologia sprawia, 
że działania HR znowu skupiają się przede 
wszystkim na ludziach?

Nasza ankieta pozwoliła nam poznać wiele 
interesujących kwestii, które podkreślają 
znaczenie tych bardziej „miękkich” czynników 
decydujących o zadowoleniu z pracy, np. 
przyjaźni między współpracownikami, okazji 
do śmiechu oraz dobrych relacji z kolegami 
i koleżankami.

Oto wybrane odkrycia:

• Relacje z kolegami i koleżankami z pracy mają 
wpływ na efektywność w przypadku 78% 
respondentów

• „Darzenie współpracowników sympatią” 
to najważniejszy czynnik motywujący do pracy 
dla 8% ankietowanych

• Poczucie, że współpracownicy liczą się ze 
zdaniem danej osoby to trzecia najważniejsza 
cecha idealnego miejsca pracy

• Niemal połowa osób uczestniczących 
w ankiecie twierdzi, że pracodawca ich nie 
rozumie lub nie jest świadomy ich potencjału.
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Są to czynniki, które działy HR zwykle uznają 
za pozostające poza ich wpływem. Dotyczy 
to szczególnie dużych organizacji, w których 
nie wszyscy znają się osobiście, a działy HR nie 
mają  kontroli nad kwestiami umożliwiającymi 
wprowadzenie istotnych zmian w kulturze firmy.

Tymczasem, dzięki odpowiednio zarządzanej 
platformie HCM, dział kadr zyskuje rzeczywistą 
możliwość kształtowania i wywierania 
wpływu na kulturę firmy, począwszy od składu 
poszczególnych zespołów i zharmonizowania 
dążeń pracowników z dążeniami organizacji, 
a skończywszy na celach firmowych 
i rozpoznawaniu umiejętności w ramach 
procesu rekrutacji.

Podwyższenie pensji nie zawsze będzie 
możliwe (czy nawet skuteczne) w przypadku 
pracowników, którzy naprawdę myślą o 
odejściu. Firmom potrzebne są odpowiednie 
narzędzia umożliwiające zarządzanie kapitałem 
ludzkim w sposób, który stawia ludzi na 
pierwszym miejscu.

Po pierwsze, przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących technologii HR należy kierować 
się korzyściami pracowników. Dzięki temu 
najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę 
przy wyborze narzędzi będą oczekiwane 
efekty kadrowe.

Mając do dyspozycji właściwe narzędzia, 
dział HR zyska wpływ na zmianę kultury 
w firmie i będzie dysponował argumentami, 
by wprowadzić szereg pozytywnych zmian 
o charakterze międzyludzkim. Poprawa 
atmosfery i relacji między współpracownikami 
często wystarcza, by pracownicy przestali lub 
nawet nie zaczęli myśleć o zmianie pracy.
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4. Przywracanie 
    równowagi pomiędzy 
    życiem zawodowym 
    a prywatnym
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Znalezienie odpowiedniej równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym 
jest niezwykle ważne w każdej branży i na 
każdym szczeblu. Ponieważ nowe technologie 
zacierają granice pomiędzy naszą pracą a 
domem, potrzeba wyraźnego rozdzielenia 
tych dwóch sfer jest coraz większa.

75% pracowników aktywnie stara się oddzielać 
życie zawodowe od prywatnego. Liczba ta 
może zaskoczyć orędowników optymalizacji 
wyników za sprawą technologii zapewniających 
pracownikom nieprzerwany kontakt z pracą.

Nawet w przypadku przedstawicieli pokolenia 
Y, którzy dorastali w czasach stałej łączności, 
obserwuje się zdecydowaną chęć rozgraniczenia 
pracy od życia prywatnego – wśród osób w 
wieku 18–24 lat oraz 24–29 lat potrzebę tę 
wyraża odpowiednio 65% i 71% respondentów.

Co ciekawe, na udzielane odpowiedzi nie 
miał szczególnego wpływu kraj, z którego 
pochodzili uczestnicy badania. Niezależnie 
od różnic w zakresie kultury pracy, dominuje 
zgodna opinia: praca i życie osobiste to sfery, 
które powinny być od siebie oddzielone.

4.  Przywracanie równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym

(37%) 
Zdecydowanie 
się zgadzam

(38%) 
Zgadzam się 

(19%) 
Ani się 

zgadzam, 
ani się 

nie zgadzam

(5%)
Nie 

zgadzam 
się

(1%)
Zdecydowanie 

się nie 
zgadzam

75% respondentów bardzo stara się 
oddzielać życie zawodowe od prywatnego
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Jednak nawet gdy pracownicy potrafią jasno 
rozgraniczyć te dwa obszary, życie zawodowe 
i życie osobiste mogą nadal mocno wpływać 
na siebie nawzajem.

Przykładowo:

• 58% osób twierdzi, że życie osobiste wpływa 
na ich wydajność w pracy

• 34% osób przyznaje, że zły dzień w pracy 
ma wpływ na ich życie osobiste.

Praca i życie prywatne tworzą podstawę, 
na której opiera się zadowolenie i szczęście 
w życiu jednostki. W pewnym stopniu te dwie 
sfery zawsze będą oddziaływać na siebie 
nawzajem – na to akurat HR niewiele jest 
w stanie poradzić.

Dział HR może natomiast pozwolić pracownikom 
decydować o tym, jaki kształt przyjmie w ich 
przypadku równowaga pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym. Niezależnie od 
tego, czy dana osoba chce stawiać wyraźne 
granice pomiędzy pracą a życiem osobistym, 
czy też nie, powinna mieć taką możliwość. 
Wolność wyboru w tej kwestii jest kluczowym 
czynnikiem gwarantującym zaangażowanie 
całego personelu.

Brak wyraźnych granic pomiędzy pracą 
a życiem prywatnym? To nie dla wszystkich

Rosnąca popularność elastycznego czasu 
pracy oraz powszechny dostęp do technologii, 
które umożliwiają zarządzanie tego typu 
rozwiązaniami, sprawiły, że niezwykle dużo mówi 
się i pisze o tym, w jaki sposób inteligentne 
urządzenia wpływają na zacieranie granic 
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 
Smartfon ze służbową pocztą e-mail sprawia, 
że traci na znaczeniu to, czy pracownik jest 
jeszcze w pracy, czy już w domu.

Osoby zainteresowane monitorowaniem stresu 
pracowniczego i metodami radzenia sobie 
z nim zdają sobie sprawę ze znaczenia komfortu 
emocjonalnego personelu i chęci oddzielenia 
pracy od życia prywatnego. Fakt, iż tę chęć 
deklaruje tak wiele osób, prawdopodobnie 
nie stanowi dla nikogo zaskoczenia. W obecnych 
czasach ludzie praktycznie „noszą pracę 
w kieszeni”, a wybicie odpowiedniej godziny 
na  zegarze rzadko oznacza faktyczny koniec 
dnia roboczego. Należałoby te realia w jakiś 
sposób zrównoważyć.

Fakt, iż co najmniej 75% osób aktywnie stara 
się oddzielać życie zawodowe od prywatnego, 
wskazuje, że łączenie tych dwóch sfer przy 
wsparciu właściwej technologii może wcale 
nie być takim świętym Graalem wydajności, 
za jaki go uważano.

Kwestia ta stanowi nowe wyzwanie, które 
wymaga uwagi zespołów ds. HR. Wygląda 
na to, że rozszerzanie możliwości oferowanych 
pracownikom będzie prawdopodobnie miało 
wpływ na ich zaangażowanie. Im bardziej 
intensywna, ciągła łączność z pracą, tym 
większe zniechęcenie.
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Na zadowolenie pracowników wpływa bardzo 
wiele różnych czynników. Zrozumienie, które z nich 
są najważniejsze i które najmocniej oddziałują na 
zaangażowanie pracowników, to dla specjalistów 
ds. HR zaledwie połowa sukcesu.

Co w takim razie należałoby zrobić?

Poniżej prezentujemy pięć najbardziej istotnych 
wniosków, jakie wyciągnęliśmy z naszego 
badania. Podajemy również propozycje działań, 
które warto podjąć. 

Wniosek nr 1 
Satysfakcja finansowa i szczęście osobiste 
są tak samo ważne

Aby odczuwać satysfakcję z pracy, Twoi 
pracownicy muszą czuć się zadowoleni zarówno 
pod względem finansowym, jak i tym bardziej 
„ludzkim”. Stosowane strategie w zakresie 
zarządzania kapitałem ludzkim muszą zapewniać 
odpowiednią równowagę pomiędzy tymi 
dwoma obszarami. Zespoły odpowiedzialne za 
kadry i płace powinny postarać się wypracować 
zintegrowaną strategię HCM, która będzie w 
stanie spełnić zarówno finansowe, jak i „ludzkie”, 
pozafinansowe oczekiwania pracowników.

Wniosek nr 2 
Pracodawcy nie rozumieją, na czym tak 
naprawdę zależy pracownikom

Wiele kwestii mających negatywny wpływ na 
zaangażowanie i zadowolenie pracowników 
sprowadza się tak naprawdę do jednego – 
do tego, że firma nie zna swoich pracowników. 
Jeżeli szefowie i zespoły ds. zarządzania 
kapitałem ludzkim (HCM) chcą maksymalnie 
wykorzystać potencjał swojego personelu, muszą 
najpierw poświęcić więcej uwagi poszczególnym 
osobom, poznać ich umiejętności, potrzeby, cele 
i osiągnięcia.

Zdobytą w ten sposób wiedzę należy następnie 
przekazać w odpowiednim czasie w odpowiednie 
ręce. Wyposażeni w nią kierownicy, szefowie 
i specjaliści ds. HR będą mogli wejść 
w maksymalnie efektywną interakcję z zespołem.

5.  Pięć wniosków. Pięć działań
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Wniosek nr 3 
Pracownicy są generalnie niezadowoleni z 
oferowanego im wsparcia w zakresie zdrowia 
psychicznego i dobrego samopoczucia

Działy HR powinny rozważyć podjęcie w tym 
obszarze dwóch ważnych działań. Po pierwsze, 
warto wypracować i promować nowe rozwiązania 
służące wsparciu pracowników każdego szczebla 
i pozostawać z nimi w stałym, regularnym 
kontakcie. Tylko wówczas będziemy wiedzieć, 
kiedy i kto naprawdę potrzebuje pomocy.

Po drugie, nowo wypracowane rozwiązania 
i opcje wsparcia pracowników powinny być 
powiązane z systemem, którego używa zespół 
HR, by umożliwić lepszą widoczność wszystkich 
członków zespołu. Oznaki spadku zaangażowania, 
takie jak liczba dni chorobowych oraz spadek 
produktywności, mogą sygnalizować istnienie 
potrzeby wsparcia danego pracownika. Dzięki 
wsparciu mógłby poczuć się lepiej, nawet jeśli 
sam nie jest takiej potrzeby świadomy.

Wniosek nr 4 
74% pracowników miało w ciągu ostatnich 12 
miesięcy taki dzień, że woleliby nie iść do 
pracy; co dziesiąta osoba nie ma ochoty iść 
do pracy co najmniej kilka razy w tygodniu

Pojedyncze dni zwolnienia chorobowego raz 
na jakiś czas to nic nadzwyczajnego. Gdy jednak 
zaczynają one tworzyć pewien wzorzec, dział 
HR powinien to zauważyć i podjąć stosowne 
działania. Warto, aby wszelkie starania w tym 
zakresie były maksymalnie skuteczne, jednak 
w tym celu niezbędny jest dostęp do wszelkich 
informacji na temat aktywności pracowników. 
Dzięki temu dział odpowiedzialny za zarządzanie 
zasobami ludzkimi będzie w stanie rozpoznać, kto 
naprawdę rozważa odejście i zaoferować takiej 
osobie jak najlepszą pomoc. Lepiej reagować 
zawczasu, niż pozwolić, by zniechęcenie jednego 
pracownika wywarło negatywny wpływ na kulturę 
firmy oraz na motywację i wydajność innych 
członków zespołu.

Wniosek nr 5 
Równowaga pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym nie oznacza, że sfery te powinny 
się łączyć

Każdy pracownik powinien mieć możliwość 
oddzielenia pracy od życia osobistego. Do niego 
również powinna należeć decyzja o tym, jak, gdzie 
i kiedy pracować. Jeżeli chodzi o równowagę 
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, 
nie istnieje żadne uniwersalne rozwiązanie. Każdy 
człowiek powinien móc sam określić, co dla niego 
taka idealna równowaga oznacza oraz na ile praca 
i dom powinny się ze sobą przenikać. 

Jeżeli firma pozwoli swoim ludziom podejmować 
tego typu decyzje, zyska nie tylko ich silniejsze 
zaangażowanie i większą lojalność, ale także 
zacznie być postrzegana jako atrakcyjny 
pracodawca. Wszyscy chcą pracować tam, gdzie 
daje się im prawo wyboru, dlatego elastyczność 
w kwestii godzenia życia zawodowego 
z prywatnym może również pomóc Ci przyciągnąć 
najzdolniejszych i najcenniejszych pracowników.
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Twoją przewagą konkurencyjną 
są Twoi pracownicy 

Ich zaangażowanie powoduje, że firma kwitnie, 
a jego brak skutkuje problemami. To naprawdę 
prosta zależność.

Dbałość o zaangażowanie pracowników 
wymaga ludzkiego podejścia. Aby wiedzieć, 
co ich motywuje, z czego są niezadowoleni 
i czego im brakuje, musisz najpierw zrozumieć 
ich jako człowiek. 

Właśnie to zrozumienie sprawia, że zasoby, 
o których tutaj mówimy, to zasoby „ludzkie”. 
Również z tego powodu tak trudno jest 
rozwijającym się firmom pamiętać, że w HR 
najważniejsi są pracownicy.

Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia, 
jesteś w stanie dobrze poznać i zrozumieć 
każdego członka zespołu. Dzięki temu będziesz 
w stanie w pełni wykorzystać jego potencjał, 
sprawić, by wziął sprawy w swoje ręce i by dążył 
do perfekcji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób 
ADP może pomóc Ci skoordynować działania 
w zakresie kadr i płac, lepiej zrozumieć swoich 
pracowników oraz sprawić, by dział HR pracował 
skuteczniej i był bardziej skoncentrowany 
na ludziach, już dziś porozmawiaj 
z naszymi ekspertami.

Zadbaj o swoją przewagę 
konkurencyjną z pomocą ADP 

23 ADP Raport "People Unboxed"



24ADPRaport "People Unboxed" 



O ADP (NASDAQ-ADP)

Potężna technologia z ludzką twarzą. Szereg firm z całego świata, niezależnie od ich wielkości czy branży, w której 
działają, korzysta z oprogramowania w chmurze oraz eksperckiej wiedzy oferowanej przez ADP. Dzięki naszym 
rozwiązaniom mogą wydobyć ze swoich pracowników ich prawdziwy potencjał. Zasoby ludzkie. Talent. Korzyści. 
Płace. Zgodność z przepisami. Wspólna praca nad rozwojem pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź witrynę ADP.pl.

Logo ADP oraz nazwa ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszelkie inne znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. 

Copyright © 2018 ADP, LLC.  OMG12134 | WF329852 | 09/18


