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WSTĘP

SZANOWNI PAŃSTWO,

„Barometr nastrojów pracowników” – badanie, które przeprowadziliśmy pod koniec 2020 roku, to drugie 

podsumowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce w ubiegłym roku, wykonane wspólnie przez Gi Group, 

Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI. 

Pierwsza edycja „Barometru” ukazała się we wrześniu 2020 roku.

W omówieniu nie ma szczegółowych tabel z wynagrodzeniami na setkach stanowisk, do czego jesteście 

Państwo przyzwyczajeni w naszych raportach przedstawiających wybrane branże. W „Barometrze” 

skupiliśmy się bowiem na nastrojach pracowników i zapytaliśmy: 

•  czy są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia?

•  jak oceniają stabilność swojej pracy?

•  czy odczuwają satysfakcję z pracy?

•  jak oceniają swojego szefa oraz jak zdaniem podwładnych szef radzi sobie  

   w sytuacjach kryzysowych?

Powtórzone po pół roku badanie miało nam dać odpowiedzi, a Państwu wskazówki, w jakiej kondycji  

są pracownicy. Jak oceniają swoją pozycję na rynku, jak wpłynęła na to także pandemia COVID-19.

„Barometr nastrojów” to badanie w formie ankiety online, którego I edycję przeprowadziliśmy w lipcu  

i sierpniu, a II edycję w listopadzie i grudniu 2020 roku.

W I edycji na pytania odpowiedziało 591 pracowników oraz 370 pracodawców, w II edycji 553 pracowników  

i 158 pracodawców. 

Podczas badania pracodawcy odpowiadali na te same pytania jak pracownicy, wskazując „co ich zdaniem 

uważają pracownicy”. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mają wspólne perspektywy, gdzie widać różnice  

w ocenie sytuacji na rynku pracy i z czego mogą one wynikać. W II edycji zależało nam na wychwyceniu 

różnic w porównaniu do I edycji i zdiagnozowaniu przyczyn, jeśli takie różnice by się pojawiły.

Wyniki, które podajemy, to zawsze jedna liczba – średnia wyciągnięta ze wszystkich odpowiedzi udzielonych 

w danym bloku tematycznym kwestionariusza, w skali od 1 do 10.

I tak: jeśli chodzi o wynagrodzenie to barometr nastrojów: u pracowników w II edycji wynosi 6,07 – choć  

w I edycji było to 6,6. Natomiast u pracodawców wynosi teraz 6,09, a w I edycji było to 6,2. 

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia to odnotowaliśmy duży spadek u pracowników i wzrost  

u pracodawców. Pracownicy oceniają swoją sytuację na 6,4, gdy w I edycji dali aż 7,1. Pracodawcy natomiast 

przyznają średnio 7,3, przy czym w I edycji wskaźnik wynosił u nich równo 7. 

Jak zmieniła się ocena w kwestii satysfakcji z pracy? Barometr dla pracowników niewiele spadł – wynosi 

5,9, a w I edycji osiągnął 6. Natomiast u pracodawców wynosi 6,2, a w I edycji było to tylko 5,9. 

W ostatnim segmencie, dotyczącym zaufania do przełożonego, zanotowaliśmy spadek nastrojów  

u pracowników – z 6,6 do 6,2 obecnie i niewielki wzrost ocen u pracodawców – z 6,6 do 6,7. 

Zapraszamy do lektury raportu, w którym nasi i zaproszeni eksperci szczegółowo omawiają wyniki.

Zespoły Gi Group, Grafton, Wyser oraz TACK TMI
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BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM WYNAGRODZENIA 
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45%

Czy szukasz lepiej płatnej pracy?

Pracownikom, którzy negatywnie ocenili wysokość swojej pensji (tj. na skali od 1 do 10 zaznaczyli 6 i mniej), 
zadaliśmy dodatkowe pytania:

Pracodawcom, którzy uważają, że ich pracownicy negatywnie oceniają wysokość pensji (tj. na skali od 1 do 
10 zaznaczyli 6 i mniej), zadaliśmy dodatkowe pytania:

Czy jesteś skłonny/a przeprowadzić się do innego miasta dla lepiej płatnej pracy?

Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160

Czy firma planuje w najbliższym czasie podwyżki dla pracowników?

Satysfakcjonująca dla Ciebie wysokość podwyżki to:
Jaka Twoim zdaniem wysokość podwyżki sprawiłaby, że osoby zatrudnione w organizacji, w której pracujesz 
oceniłyby swoją sytuację na 6 lub więcej?

a GI GROUP brand
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BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM WYNAGRODZENIA 

Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160 a GI GROUP brand
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Czy dostałaś/eś podwyżkę w 2020 roku?

Czy pracodawca obniżył Ci pensję?

Jaka była wysokość podwyżki, którą otrzymałaś/eś?

Czy w roku 2020 firma zaoferowała pracownikom podwyżki?

Czy w 2020 roku firma obniżyła pensje pracownikom?

Jakiej wysokości były to podwyżki?
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BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM WYNAGRODZENIA 

Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160 a GI GROUP brand
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Na jak długo została obniżona?

O ile została obniżona Twoja pensja?

Na jak długo zostały obniżone pensje?

O ile zostały obniżone pensje pracowników?
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WYNAGRODZENIA: 
U PRACOWNIKÓW I 
PRACODAWCÓW WYNIK W DÓŁ
W pierwszym badaniu “Barometr nastrojów pracowników” wskaźnik dotyczący wynagrodzenia u pracowników 

wynosił 6,6, a u pracodawców 6,2. To nie był wynik, z którego można być zadowolonym. Wskazania 

najnowszego “Barometru” są jeszcze niższe: u pracowników wynoszą 6,07, a u pracodawców 6,09. Jedyne,  

co cieszy, to prawie taki sam wynik u jednej i drugiej grupy – co może świadczyć o tym, że pracownicy  

i pracodawcy tak samo widzą świat pracy i pensje. Natomiast martwi, że wyniki są tak niskie. 

Z pewnością część obaw o wynagrodzenie można połączyć z pandemią wywołaną COVID-19. Mimo 

tej, trwającej już prawie rok, sytuacji wiele firm stara się pracować w miarę normalnie, płacić jak 

płaciło, a nawet słyszy się o podwyżkach podczas pandemii. Spośród pracowników, którzy ocenili 

swoje wynagrodzenie na 6 lub niżej – trzy czwarte deklaruje, że szuka lepiej płatnej pracy. W pierwszej 

edycji było to aż 89 proc. pytanych. Oznacza to, że pracownicy boją się zmiany nawet mniej płatnej 

pracy, ale jednak pewnej. Mniej osób więc bierze pod uwagę zmianę pracodawcy. Większych różnic 

nie widać  w odpowiedziach na pytanie: Jakiego rzędu podwyżka byłaby dla ciebie satysfakcjonująca?  

Nadal 40 proc. pytanych uważa, że minimum to 25 proc. podwyżki. Nie zmienił się też odsetek osób, 

które deklarują chęć przeprowadzki do innego miasta po otrzymaniu lepiej płatnej pracy (nadal jest to ok.  

55 proc. badanych). 

W sekcji Wynagrodzenia dodaliśmy nowe pytania – nie było ich w pierwszej edycji “Barometru”. Zapytaliśmy, 

czy pracownicy otrzymali podwyżki lub obniżono im pensję. Dla 48 proc. nic się nie zmieniło: nie mieli ani 

podwyżki, ani obniżki. 33 proc. otrzymało podwyżkę. 19 proc. obniżono wynagrodzenie, z czego u  ponad 

połowy trwało to  kwartał lub krócej. 

W grupie pracodawców, którzy uważają, że ich pracownicy negatywnie oceniają wysokość pensji (tj.  

na skali od 1 do 10 zaznaczyli 6 i mniej) nieznacznie, bo o 6 pkt. proc. spadła liczba firm deklarujących brak 

podwyżek w najbliższym kwartale (78 versus 72%). Z 7 do 12% firm wzrosła liczba tych, którzy planują podwyżki. 

Pensja ma znaczenie, szczególnie dziś w tym trudnym czasie. Namawiam pracodawców do sprawdzenia, jak 

mogą odpowiedzieć na potrzeby pracowników lub zmniejszyć ich niepewność związaną z otrzymywaniem 

wypłaty. Warto informować pracowników transparentnie: w jakiej sytuacji jest firma, czy są jakieś trudności, 

czy wszystko idzie zgodnie z planem. Wtedy zaangażowanie oraz zadowolenie z pracy i pracodawcy  powinny 

wzrosnąć.

Joanna Wanatowicz
Business Director 

Grafton Recruitment
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Czy w 2020 zmienił się wymiar Twojego etatu? Czy w 2020 firma obniżyła pracownikom etaty?
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Czynniki wpływające na postrzeganie pracy, jako stabilnej, przez pracowników:

Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160

Czynniki wpływające na poczucie stabliności zatrudnienia wśród pracowników,  
zdaniem pracodawców:

BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM STABILNOŚCI ZATRUDNIENIA  

a GI GROUP brand
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Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160
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Kiedy zmienił się Twój sposób pracy, otrzymałaś/eś? Co firma zapewniła pracownikom po zmianie sposobu pracy?
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PRACOWNICY  
OBAWIAJĄ SIĘ O PRACĘ
Duży spadek nastrojów wśród pracowników zanotowaliśmy w kwestii poczucia stabilności pracy. W pierwszej 
edycji pracownicy ocenili ją na 7,1, obecnie już na 6,4. Natomiast wśród pracodawców: było 7, teraz wynik wynosi 
7,3.

Takie wyniki to potwierdzenie tezy, że wraz z trwaniem pandemii COVID-19, pracownicy coraz bardziej obawiali 
się i nadal obawiają się o pracę. Pracodawcy za to są coraz bardziej przekonani, że ich działania poprawiają już 
nadszarpnięte obawą o pracą nastroje pracowników. 

Nie odnotowaliśmy tu znacznych różnic w aspektach, które i dla pracowników, jak  
i pracodawców determinują to, że określają obecną pracę jako stabilną. Według jednej  
i drugiej grupy, to przede wszystkim: regularność i terminowość wypłat oraz powiązane  
z nimi bezpieczeństwo finansowe firmy. 

Spytaliśmy też, czy zmienił się sposób pracy w związku z pandemią. Okazało się, że jedna 
czwarta pracowników pracuje bez zmian w biurze, a w sumie dla ponad 61% zmienił się 
tryb pracy – na całkowicie zdalny (33%) lub hybrydowy (28%). Nie zmieniło się nic dla 8,5 
proc. pytanych, którzy pracowali hybrydowo.

58% pracodawców w firmach, w których zmienił się tryb pracy, zapewniło pracownikom sprzęt 
służbowy, a 5%  zaoferowało dodatek rekompensujący wydatki np. na prąd. Natomiast blisko 
połowa pracodawców (49 proc.), u których zmienił się tryb pracy, nie zapewniła  żadnych 
świadczeń pracownikom w związku z pandemią.

„Czarny scenariusz”, tj. czasowe obniżenie etatów pracowników na szczęście nie dotyczył 78% pracowników 
(jeśli wierzyć pracownikom) lub 65% (jeśli wierzyć firmom). Wiemy, że firmy korzystające z pomocy rządowej 
obniżały etaty, by na jesieni 2020 roku przywrócić je do poprzednich wymiarów. Pracownicy właśnie o jesieni 
2020 roku mówili, że będzie to czas, w którym wyjaśni się, czy będą mieli nadal pracę czy może stracą posady.

Na razie nie ma sygnałów o masowych zwolnieniach, choć branże: gastronomiczna, hotelarska i turystyczna 
przeżywają bardzo trudny czas. 

Stabilność pracy dziś wysuwa się na czoło oczekiwań i potrzeb pracowników.

Magdalena Furs
Service & Delivery Director 

GI Group



a GI GROUP brand

78%

14%

8%

38%

38%

18%

22%

28%

13%

15%

16%

Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160
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Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy zdaniem pracowników: Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy wśród pracowników, zdaniem pracodawców:

BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM SATYSFAKCJI Z PRACY
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Metodologia:  
PRACOWNICY: badanie CAVI, kandydaci z bazy Gi Group, Grafton Recruitment oraz Wyser, 12.11-23.12.2020, n=553 
PRACODAWCY: badanie CAVI, klienci Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser, ProProgressio oraz LeanPassion, 12.11-23.12.2020, n=160
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Czy czujesz się doceniana/y w pracy?

Co powoduje, że czujesz się doceniany/a w pracy?

Czy według Ciebie osoby zatrudnione w organizacji, w której 

pracujesz czują się doceniane w pracy?

Co według Ciebie powoduje, że pracownicy czują się doceniani?

BAROMETR NASTROJÓW PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM SATYSFAKCJI Z PRACY
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W pierwszej edycji “Barometru” najniższe wyniki w całym badaniu odnotowaliśmy w sekcji: satysfakcja  
z pracy. Pracownicy ocenili ją na 6, a pracodawcy na 5,9. Obecnie pracownicy wystawili ocenę 5,9, natomiast 
pracodawcy 6,2. Skąd ten wzrost u pracodawców i spadek u pracowników? 

U pracodawców wzrostu można upatrywać w nieuzasadnionym optymizmie - skoro pracownicy zachowali 
pracę w tak trudnym 2020 roku, to powinni odczuwać większą satysfakcję z pracy i dlatego szefowie wystawili 
takie oceny. Tylko, jak widać, dla pracowników nie to ma największe znaczenie, gdy oceniają satysfakcję  
z pracy. Nie chcą mieć „pracy”, chcą mieć „satysfakcjonującą pracę”.

Gdy zapytaliśmy, jakie są najważniejsze czynniki decydujące o odczuwaniu  satysfakcji z pracy, pracownicy 
wymienili w takiej samej kolejności, jak w pierwszej edycji “Barometru”: wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia  
i możliwość rozwoju. Zdaniem pracodawców na poczucie satysfakcji z pracy pracowników wpływają dokładnie te 
same czynniki i wymienili je dokładnie w takiej samej kolejności. 

Ta zgodność opinii cieszy. Warto więc popatrzeć na te punkty uważniej. Wynagrodzenie: wiadomo – zawsze  
i wszędzie pracownicy chcą zarabiać więcej. Stabilność zatrudnienia – dziś ważna w czasie pandemii. Poczucie 
stabilności wzmacnia  dobrze prowadzona komunikacja firmowa. Gdy ma się informacje, jaka jest sytuacja 
ekonomiczna, czy firma zmierza w dobrym kierunku, satysfakcja rośnie. No i rozwój zawodowy. Każdy chce 
brać udział w ciekawych projektach, robić coś nowego, a czasem tylko innego. Warto być otwartym na potrzeby 
pracowników i nawet jeśli budżet szkoleniowy w tym roku w naszej firmie jest mocno okrojony, postarajmy się o 
taki rozwój pracowników, który będzie dawał im satysfakcję. Może w innym dziale potrzebują kogoś do projektu 
na pół roku? Może uda się opłacić szkolenie online albo dostęp do ciekawych podcastów? Pracownicy dziś 
oczekują partnerstwa i podejścia ze zrozumieniem do ich potrzeb. 

Dlatego w tej sekcji zadaliśmy nowe pytania dotyczące poczucia docenienia w pracy. Zapytaliśmy: czy pracownicy 
czują się docenieni w pracy i jeśli tak, co najbardziej wpływa, że tak właśnie się czują. Spytaliśmy także szefów, czy 
ich zdaniem pracownicy czują się doceniani i jeśli tak – to analogicznie – co powoduje, że tak właśnie się czują.

Co się okazało? Ponad połowa pracowników (53%) deklaruje, że czuje się doceniana w pracy. Podobnie 
wśród pracodawców – równo połowa uważa, że ich pracownicy czują się doceniani. O poczuciu docenienia,  
w przypadku pracowników, w największym stopniu decydują: słowa uznania od przełożonego, słowa uznania 
od współpracowników i jako trzecie dopiero: premie pieniężne. Natomiast pracodawcy uważają, że o poczuciu 
docenienia pracowników decydują przede wszystkim: premie pieniężne, potem słowa uznania od szefa i słowa 
uznania od współpracowników.

PRACOWNICY ODCZUWAJĄ 
CORAZ NIŻSZĄ SATYSFAKCJĘ 
Z PRACY 

Kamil Jankowski
Marketing Manager Poland 

GI Group
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POTRZEBUJEMY DOCENIENIA I 
POTRZEBUJEMY DOCENIAĆ

Niebawem minie rok zdalnej pracy - to dużo. Ten czas zmienił kulturę firmową diametralnie. Nie spotykamy się 
przy kawie, nie spędzamy czasu w salach konferencyjnych. Wiele firm przechodzi kryzys wywołany pandemią, 
dlatego trudno jest stawiać cele i trudno je realizować. Poziom niepokoju o pracę jest wysoki. Na to wszystko 
nakłada się domowy stres wywołany lękiem o zdrowie i życie najbliższych oraz nauką zdalną dzieci uczących 
się w domu. 

Jak dbać o dobrostan pracownika w tych warunkach i kto powinien to robić? To zadanie spadło na barki 
menedżerów, którzy dzisiaj bardzo często są jedynym łącznikiem między firmą a pracownikiem i całym 
zespołem. Firmy często poszukują pomysłów na „nowe” benefity, które w tym pomogą. Pracownicy od 
materialnych dodatków wolą pozytywną i wspierającą atmosferę w pracy, która przyczynia się skutecznie do 
redukcji stresu. Potwierdzają to wyniki “Barometru nastrojów pracowników”, w którym widzimy, że o poczuciu 
docenienia, w przypadku pracowników, w największym stopniu decydują: słowa uznania od przełożonego; 
potem uznania od współpracowników i dopiero jako trzecie: premie pieniężne.

Co ciekawe, gdy o to zapytaliśmy pracodawców, to ich zdaniem o poczuciu docenienia pracowników decydują 
kolejno: premie pieniężne, potem słowa uznania od szefa i słowa uznania od współpracowników.

Gdy w firmie jest dobra, wspierająca atmosfera, stres maleje, co w konsekwencji prowadzi do mniejszej absencji, 
wzrostu zaangażowania ludzi i tego, że widzą sens wzmożonego wysiłku w tych trudnych czasach. Trudno o 
taką kulturę, gdy firma walczy o wynik albo wręcz o przetrwanie. Szefowie (sami przecież w nie najlepszej 
kondycji i z dużym obciążeniem psychicznym) łatwo ulegają pokusie, by podkręcić śrubę i zwiększyć presję. 
To jednak przeciwskuteczne. Pogłębia nie tylko kłopoty ze zdrowiem, obniża także poziom zaangażowania  
i lojalności, a to z kolei powoduje obniżenie produktywności ludzi. Koło się zamyka. 

Zwykle nie mamy kłopotu z dostrzeżeniem i docenieniem WIELKICH sukcesów. Polscy szefowie mają kłopot 
z dostrzeganiem i nazywaniem całej gamy powodów, za które mogliby być wdzięczni, począwszy od tego, 
co człowiek wnosi samym sobą, swoją osobowością i charakterem do zespołu, przez sposób podejścia do 
codziennych obowiązków po stosunek do innych ludzi w pracy.

Ponadto, co potwierdziły wyniki “Barometru nastrojów pracowników”, szefowie wciąż przywiązują nadmierną 
wagę do pieniędzy jako najsilniejszego narzędzia, które buduje poczucie sensu pracy i poczucie docenienia w 
pracownikach. Stronią od słownego uznania, uważając je często za bezwartościowe. 

Doceniający szef pomału i skutecznie jest w stanie zbudować kulturę wdzięczności w zespole, włączając w nią 
wszystkich pracowników. Wspierającą kulturę, w tym kulturę wdzięczności, zdecydowanie łatwiej jest budować 

empatycznym szefom. Cieszy mnie, że empatia przestaje być dzisiaj drugorzędną czy nawet wstydliwą cechą 
leadershipu, bo to ona właśnie pozwala dostrzegać ludzi wokół, być ich ciekawym, co jest niezbędnym krokiem 
do tego, by nabrać nawyku doceniania i budowania poczucia sensu w pracy. A jest nad czym pracować, bo 
jak widać w “Barometrze” tylko nieco połowa pracowników mówi, że czuje się doceniania w pracy. Natomiast 
równo połowa szefów uważa, że ich pracownicy czują się docenieni. Czas zawalczyć o te drugie połówki.

Iwona Grochowska
CEO 

Nais
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BAROMETR NASTROJÓW 
PRACOWNIKÓW POD WZGLĘDEM  
ZAUFANIA DO PRZEŁOŻONEGO

JAK SZEF RADZI SOBIE 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH?

SZEFA OCENIAMY KRYTYCZNIE  
W drugiej edycji badania „Barometr nastrojów pracowników” ponownie zapytaliśmy pracowników o relacje  

z szefem i zaufanie do niego oraz o ocenę działań i postawy przełożonych w sytuacjach kryzysowych. Pracodawcy 

ze swojej perspektywy również oceniali zaufanie zatrudnionych do szefów i jak postrzegają ich działania w kryzysie.  

Przypomnijmy, że w I edycji „Barometru” wskaźnik zaufania do przełożonych wśród pracowników i pracodawców 

wyniósł dokładnie tyle samo: 6,6. W 10-stopniowej skali to był dość niski wynik. A jaki jest teraz poziom zaufania 

do przełożonych? Wskazania nie są już tak zgodne: zaufanie pracowników do szefów spadło z 6,6 do 6,2, 

pracodawcy natomiast uważają, że pracownicy ufają im nawet nieco bardziej niż pół roku temu – wskaźnik zaufania 

do pracodawców wśród podwładnych oceniają na 6,7! Różnica jest też wyraźnie widoczna, gdy popatrzymy na 

konkretne oceny: na 6 i wyżej zaufanie osób zatrudnionych w organizacji do szefa oceniło aż 69,64% pracodawców 

(w I edycji było to 71,38%), podczas gdy tylko 60.47% pracowników (w I edycji: 65.44%) tak deklarowało. 

Rozminięcie się ocen szefów i pracowników potwierdza kolejny wskaźnik, a mianowicie ocena szefa w sytuacjach 

kryzysowych. Średnio wynosi: 6,5 wśród pracowników (w pierwszej edycji było 6,7) oraz aż 7,1 wśród szefów  

(w pierwszej edycji: 6,5). Na tym wymiarze konkretne deklaracje pracowników i pracodawców się rozmijają: ocenę 6  

i wyżej przełożonemu w  sytuacjach kryzysowych wystawiło 62,79% pracowników (w I edycji: 69,62%), natomiast  

aż 75,89% szefów uważa, że pracownicy zdecydowanie pozytywnie (na 6 i więcej) oceniają skuteczność ich działań 

w kryzysie (w I edycji tak deklarowało 70,57% pracodawców).  

Wagi przyznawane relacjom z przełożonymi przez pracodawców i pracowników różniły się, często znacznie, we 

wszystkich pytaniach „Barometru”. Czy dotyczyło to wskazania stabilności zatrudnienia, czy satysfakcji z pracy. Za 

czynnik decydujący o uznaniu pracy za stabilną relacje z szefem wskazało: 37,86 pracowników (w pierwszej edycji 

było to 35,10%) i 33,02% pracodawców (w pierwszej edycji: 38,28%), a kadrę zarządzającą o wysokich kompetencjach 

10.71% pracowników (w pierwszej edycji było to 13.65%) i 12,26% pracodawców (w pierwszej edycji: 15,79%).    

Z kolei za czynnik wpływający w największym stopniu na satysfakcję z pracy dobre relacje z przełożonym uznało 

25% pracowników (w pierwszej edycji: 22,55%) i 31,86 % przełożonych (w pierwszej edycji było to 36,95%).

To zastanawiające dane: wynika z nich, że pracodawcy zdecydowanie pozytywniej oceniają poziom zaufania 

pracowników do szefów i ocenę działań szefa w sytuacjach kryzysowych niż to deklarują osoby zatrudnione w 

organizacji. Każdy z szefów powinien poświęcić chwilę uwagi na zastanowienie, skąd się biorą te różnice?  W trudnej 

dla firmy sytuacji zarządzający skupiają się na działaniu - ratowaniu, stabilizowaniu czy rozwijaniu biznesu. Zdarza 

się, że zaniedbują wtedy komunikację z zespołem. To błąd! Warto poszukać sposobów i narzędzi na odbudowanie 

zaufania pracowników. Wszyscy musimy pamiętać, że gramy do jednej bramki. 

Paweł Prociak
Business Director 

Wyser
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Pandemia przedefiniowała model pracy i styl zarządzania. Im dłużej trwa, tym bardziej pracownicy 
doceniają nawet mniej płatne stanowiska i są mniej skorzy do zmiany pracodawcy. Jednocześnie 
spada poziom satysfakcji z pracy, a rośnie krytycyzm w ocenie postaw i działań przełożonych w 
kryzysie. Większość zatrudnionych pracuje zdalnie lub hybrydowo. Takie są najważniejsze wnioski 
drugiej edycji „Barometru nastrojów pracowników”.

Na koniec 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 5973,75 
zł (brutto) i było r/r większe o 6,6 pkt proc. Bezrobocie w grudniu wynosiło 6,2%. Od czerwca utrzymywało się 
właściwie na tym samym poziomie (do listopada 6,1%). Wzrost liczby bezrobotnych jest zjawiskiem typowym 
dla końca roku i występował również w latach poprzednich. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała 
się od 3,7% w wielkopolskim do 10,1% w warmińsko-mazurskim. Wśród zarejestrowanych bez pracy częściej 
pozostawały kobiety, r/r większy był odsetek osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.  

W IV kwartale ubiegłego roku wzrosło zapotrzebowanie na pracowników m.in. w sektorach: farmaceutycznym, 
e-commerce, logistyce, obszarze nowoczesnych technologii, segmencie związanym z energią odnawialną czy 
przemyśle. Nadal rozchwytywani są specjaliści IT. W pandemii najbardziej ucierpiały firmy związane z usługami, 
także kosmetycznymi. Trudna sytuacja panuje w gastronomii, hotelarstwie, turystyce, kulturze. Pracę straciło 
wielu handlowców, a także specjaliści z szeroko rozumianego marketingu i finansów.

Wstrząsy na rynku pracy złagodziły działania osłonowe (nawet jeśli były krytycznie oceniane), wielu pracodawców 
i pracowników obawia się jednak, że sytuacja pogorszy się w I kwartale 2021 roku – na sezonowość zatrudnienia 
nałożą się odroczone skutki drugiej fali pandemii i nowych obostrzeń w gospodarce. Te niepokoje znalazły wyraz 
w wynikach drugiej edycji badania „Barometr nastrojów pracowników”, które przeprowadziliśmy wśród naszych 
klientów z Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI. 

We wszystkich badanych kwestiach obniżył się wskaźnik nastrojów pracowników. Najniższy jest – podobnie jak w 
I edycji badania – jeśli chodzi o satysfakcję z pracy. Pracownicy wystawili tu ocenę 5,9 w 10-stopniowej skali (było 
6), a pracodawcy 6,2 (wzrost z 5,9). Nie zmieniły się najważniejsze czynniki decydujące o odczuwaniu  satysfakcji; 
są identyczne u obu grup. Na pierwszym miejscu wynagrodzenie, potem stabilność zatrudnienia i możliwość 
rozwoju.  Wśród pracowników zanotowaliśmy także duży spadek nastrojów w kwestii poczucia stabilności 
pracy – z 7,1 w I edycji na 6,4 obecnie. Wzrosła tutaj natomiast ocena pracodawców – na 7,3 z 7.  Pracodawcy  
i pracownicy znowu zgodnie podają czynniki, które decydują o postrzeganiu pracy jako stabilnej – regularność  
i terminowość wypłat oraz powiązane z nimi bezpieczeństwo finansowe firmy.  

Jeśli chodzi o tryb pracy, to w  IV kwartale 2020 roku dominowała praca hybrydowa – jedna czwarta zatrudnionych 
bez zmian chodzi do  biura, a ponad 61% pracuje w nowym modelu – całkowicie zdalnie (33%) lub hybrydowo 
(28%).  

BAROMETR NASTROJÓW 
PRACOWNIKÓW, CZYLI 
WSKAZÓWKI DLA SZEFÓW 

W drugiej edycji badania, szefowie i zespoły podobnie oceniają sytuację pracowników związaną z wynagrodzeniem: 
pracownicy na 6,07 (w I edycji na 6,6), pracodawcy na 6,09 (w pierwszej edycji na 6,2). Sprawdziliśmy też, jak to 
było z podwyżkami i obniżkami pensji w 2020 roku.

Dobra wiadomość jest taka, że pomimo trudności gospodarczych wzrosło uposażenie co trzeciego pytanego, 
zła – co piątemu je obniżono. Spadła liczba pracowników niezadowolonych z pensji i szukających lepiej płatnej 
pracy – w pierwszej edycji było to 89%, teraz 75% badanych. 

Ponownie zapytaliśmy, na ile pracownicy ufają swoim szefom i ich działaniom w kryzysie, a także jak zaufanie 
pracowników postrzegają pracodawcy. W I edycji „Barometru” wskaźnik zaufania do przełożonych wśród 
pracowników i pracodawców wynosił tyle samo: 6,6. W II edycji badania: zaufanie pracowników do szefów spadło 
z 6,6 do 6,2, pracodawcy natomiast uważają, że pracownicy ufają im teraz nieco bardziej – na 6,7. Odpowiedzi 
szefów i pracowników różnią się na skali także w ocenie szefa w sytuacjach kryzysowych:  6,5 wśród pracowników 
(w pierwszej edycji 6,7) i 7,1 wśród szefów (w pierwszej edycji 6,5). 

Z czego wynikają te różnice w ocenie nastrojów pracowników – deklarowane przez nich samych i ich 
pracodawców? 

Może być tak, że szefowie skupieni na ratowaniu czy stabilizowaniu biznesu zaniedbali komunikację z zespołem. 
A pracownicy powinni znać i rozumieć plany działania, szczególnie w kryzysie. 

Z początkiem pandemii wielu pracodawców uznało, że skończył się tzw. rynek pracownika i ludzie powinni być 
zadowoleni, że mają pracę. To krótkowzroczne podejście – kryzys się skończy, a wszyscy wiemy, że największą 
wartością i najsilniejszą przewagą konkurencyjną firmy są zaangażowani, kreatywni pracownicy i inspirujący, 
empatyczni szefowie. Obyśmy wszyscy tacy byli w tym kolejnym wymagającym roku!

Antonio Carvelli
Członek Zarządu, 

Deputy Country Manager  

GI Group
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