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Oddajemy w Wasze ręce raport z drugiej 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 druga 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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Raport w liczbach
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923
Liczba przebadanych osób

6,6/10
Obecny poziom szczęśliwości 

Polaków w pracy 

Skłonność Polaków do polecenia swojej pracy
 
(współczynnik NPS – Net Promoter Score, skala od -100 do 100)1pkt

Najważniejsze czynniki pomagające w szczęściu w pracy według wyników
drugiej edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”:

Dobre wynagrodzenie86%

Współpracownicy,
na których można liczyć71%

Odsetek Polaków wymieniających czynnik „Relacje
z przełożonym” jako znaczący przy ocenie

poczucia szczęścia w pracy

Odsetek Polaków, którzy byliby
w stanie rozważyć zmianę miejsca zamieszkania

w poszukiwaniu lepszej pracy

61%

. 1

75%

54%
Odsetek Polaków polecających swoją pracę

ze względu na dobrą atmosferę

Odsetek Polaków uważających, że dobre 
wynagrodzenie pozwoli im częściej

polecać obecną pracę

49%

Możliwości rozwoju, jakie 
oferuje praca76%

72% Możliwość zachowania
równowagi pomiędzy pracą
a życiem prywatnym

Relacje
z przełożonym75%

Przyjazna
atmosfera w pracy80%



Czy Polacy są szczęśliwi w pracy
i co pomaga w szczęściu?
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. 2

Według danych drugiej edycji badania Polacy ponownie określili poziom szczęścia w pracy jako umiarkowany (średnia 

poczucia szczęścia to 6,6 w skali od 0 do 10). Zdecydowanie bardziej szczęśliwe w pracy są osoby, które w tej chwili nie 

planują zmiany pracy. 

Wykres nr 1. Poczucie szczęścia w pracy
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
Wykres przedstawia średnią ocen w skali od 0 do 10.

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osoby, które pracują i rozglądają się za nową pracą

Osoby, które pracują i nie planują zmiany pracy

Średnia oceny dla wszystkich

5,1

7,9

6,6
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5,1

7,9

Raczej boimy się być szczęśliwi. Wyniki badania doskonale to pokazują. 6,6 w skali 0-10 to bardzo 

bezpieczna pozycja, to taki pakiet kontrolny akcji – nie za dużo, nie za mało, ale można się czuć względnie 

komfortowo. 

Nie rozpędzamy się w byciu szczęśliwymi, choć niezbyt chętnie, ale jednak – uczymy się godzić, z tym, co 

mamy. I lubimy sobie ponarzekać.

Gdy zdarza nam się być w pełni szczęścia, boimy się tym cieszyć, ze strachu, że to zaraz minie. Przez taką 

postawę sami sobie sabotujemy szczęście i wiele okazji do pełnej, prawdziwej radości. 

 Prawdziwie szczęśliwe życie zakłada także zgodę na przeżywanie wszystkich emocji: gniewu, złości czy lęku

 – a tego się nas nie uczy. Szczęśliwe życie to różnorodne życie.

 A co by się wydarzyło, gdybyśmy odważyli się na szczęśliwe życie? Poznalibyśmy jego prawdziwy smak!

Komentarz Eksperta

KATARZYNA MILLER
Psycholog

Psychoterapeutka

Felietonistka
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Ponad 70% osób badanych uważa, że do najważniejszych czynników wpływających pozytywnie na ocenę szczęścia

w pracy należą: dobre wynagrodzenie, przyjazna atmosfera, możliwości rozwoju, jakie oferuje wykonywana praca, 

relacje z przełożonym, możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz współpracownicy, 

na których można liczyć.

Co pomaga w byciu szczęśliwym w pracy?

Wykres nr 2. Czynniki, które pomagają w byciu szczęśliwym w pracy
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

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

Dobre wynagrodzenie

86%

Przyjazna atmosfera pracy

80%

Możliwości rozwoju, jakie oferuje praca

76%

Relacje z przełożonym

75%

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

72%

Współpracownicy, na których można liczyć

71%

Możliwość realizacji pasji w pracy

52%

Komfortowe warunki pracy w biurze

44%

Czas dojazdu do pracy

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

41%

Miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

27%

43%

100%
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Bezsprzecznie w przypadku obydwu edycji badania „Szczęście w Pracy Polaków”  najbardziej istotną kwestią dla pracowników 
pozostaje dobre wynagrodzenie (badanie 2017 = 88%, N=901; badanie 2018 = 86%, N=923). Jednak analiza pozyskanych 
danych z drugiej edycji badania pozwala wysnuć wniosek, iż dla pracowników w Polsce coraz większą rolę odgrywają relacje
w pracy - zarówno na poziomie współpracownik-współpracownik oraz pracownik-przełożony. Osoby badane znacząco 
częściej, niż w pierwszej edycji badania wskazały relacje z przełożonym (75%, N=923) jako uwarunkowanie pomagające być 
szczęśliwym w pracy. 

Dodatkowo zarówno w pierwszym, jak i drugim badaniu wysoko ocenione zostały czynniki „współpracownicy,
na których można liczyć” (badanie 2017 = 84%, N=901; badanie 2018 = 71%, N=923) oraz „przyjazna atmosfera w pracy” 
(badanie 2017 = 72%, N=901; badanie 2018 = 80%, N=923). Zaobserwować można również, że coraz mniejsze znaczenie dla 
pracowników ma miejscowość wykonywania pracy, a także czas dojazdu do pracy. Natomiast cały czas Polacy przywiązują 
wagę do rozwoju, jaki niesie ze sobą praca oraz możliwości godzenia pracy z życiem codziennym (work-life balance).

Wykres nr 3. Porównanie czynników wpływających na ocenę poczucia szczęścia w pracy z pierwszej  i drugiej edycji badania 
„Szczęście w pracy Polaków”. Edycja pierwsza 2017: N=901 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują; 
edycja druga 2018: N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

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

52%

Dobre wynagrodzenie

Przyjazna atmosfera pracy

Możliwości rozwoju jakie oferuje praca

Relacje z przełożonym

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Współpracownicy, na których można liczyć

Możliwość realizacji pasji w pracy

Komfortowe warunki pracy w biurze

Czas dojazdu do pracy

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

Miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

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

Dobre wynagrodzenie

Przyjazna atmosfera pracy

Możliwości rozwoju jakie oferuje praca

Relacje z przełożonym

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Współpracownicy, na których można liczyć

Możliwość realizacji pasji w pracy

Komfortowe warunki pracy w biurze

Czas dojazdu do pracy

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

Miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

Badanie 2 (2018r.), N=923

Porównanie czynników

Badanie 1 (2017r.), N=901Zmiana
wobec
2017 

86%

80%

76%

75%

72%

71%

52%

44%

43%

41%

27%

88%

72%

81%

50%

80%

84%

28%

48%

76%

47%

59%
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5,1

7,9

Komentarz Eksperta

OLGA KOZIEROWSKA
CEO Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Pomimo tego, że jak pokazują wyniki badania, nadal najważniejszą determinantą szczęścia wg badanych 

jest dobre wynagrodzenie, to uważam, że bez towarzystwa emocjonalnych czynników, nie miałaby szans się 

obronić. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracy z ludźmi, polegającej na ich mentalnym wsparciu, 

postawię tezę, że dziś czynniki związane z emocjami są kluczowe.

Bez odpowiednich relacji ze współpracownikami, atmosfery, możliwości rozwoju, realizowania pasji, a także 

identyfikacji z wartościami firmy, zamiast poczucia szczęścia przychodzi niezadowolenie, frustracja,

z czasem wypalenie, a nawet depresja.

 

Brakuje mi, wśród wymienionych przez respondentów „wskaźników poziomu szczęścia w pracy”, czegoś, co 

szczególnie przedstawiciele pokolenia Y, uznaliby za bardzo istotne. Jest to poczucie sprawczości

i wpływu.
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Czego doświadczamy w pracy

. 3 Czego Polacy obecnie
doświadczają w pracy?

Wykres nr 4. Czego doświadczamy w pracy ?
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
Wykres przedstawia średnią ocen w skali od 0 do 10.

Podobnie jak w pierwszej edycji badania, Polacy pozytywnie odnoszą się do swojej pracy. Oceniają, iż pracują
z osobami, które lubią. 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. 
Niepokojącą wiadomością może być fakt, iż Polacy oceniają, że nie otrzymują na bieżąco informacji zwrotnej  z wykonywanych 
obowiązków. Dodatkowo otrzymywane wynagrodzenie określają jako nieodpowiednie w kontekście ich zaangażowania
w pracę i osiąganych przez nich rezultatów.

Wsród moich pracowników są osoby, które lubię

8,5

Lubię swoją pracę

7,2

Zwykle jestem w stanie wykonać swoje obowiązki bez konieczności zostawania po godzinach

7,1

W pracy robię to, w czym jestem najlepszy/a

7

Mam motywację, aby pracowac najlepiej jak potrafię

6,9

Czuję się szczęśliwy w mojej pracy

6,6

Praca, którą wykonuję daje mi poczucie sensu

6,5

Moja praca jest stresująca

6,1

Biorąc pod uwagę moje zaangażowanie w pracę oraz osiągane rezultaty, moja pensja jest odpowiednia

W pracy dostaję regularną informację zwrotną oraz bieżącą ocenę moich działań

5,2

Moja praca jest nużąca

3,2

5,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5,1

7,9

Komentarz Eksperta

ANDRZEJ WYPYCH
HR Head of AM Business Center of Excellence Poland
ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k

Uważam, że badanie “Szczęście w pracy Polaków” powinno być przeprowadzane regularnie i wnioski

z niego powinny wskazywać pracodawcom kierunki polityki budowania relacji społecznych w firmach.

Patrząc na rezultat 6,6 w skali od 0 do 10 przy stwierdzeniu „Czuję się szczęśliwy w mojej pracy”, od razu 

widzimy, że Polacy stali się bardziej optymistycznie nastawieni do świata i pracy.

Dwa stwierdzenia „Praca, którą wykonuję daje mi poczucie sensu” (wynik 6,5) oraz „Lubię swoją pracę” 

(wynik 7,2) są bardzo silnie skorelowane z poprzednim stwierdzenie o sensie pracy.

Być szczęśliwym w życiu możemy tylko w przypadku dostrzegania sensu w tym co robimy i nasze 

nastawienie „lubię/nie lubię” zależy właśnie od tego. Kim jesteśmy, jak wykonujemy naszą pracę zależy od 

tego z kim przebywamy, pracujemy i potem odpoczywamy – w olbrzymim stopniu kreuje nas środowisko, 

stąd powiedzenie „z kim przestajesz – takim się stajesz”.

Wynik 8,5 dla stwierdzenia „Wśród moich współpracowników są osoby, które lubię” jest według mnie 

potwierdzeniem powyższego wniosku.

W swojej karierze zawodowej miałem okazję widzieć wiele podobnych wykresów, ale rezultat 5,9 dla 

zadowolenia z pensji jest dla mnie niejakim zaskoczeniem. Z reguły pracownicy bywają niezadowoleni

z płacy, ale ostatnie lata - rynek pracownika i spadek bezrobocia dokonały olbrzymiej zmiany w podejściu 

pracodawcy do płac i motywacji, stąd zapewne taki wynik. I to jest wysoce pozytywny znak czasów.
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. 4

Skłonność do polecania swojej pracy

Porównanie uzyskanego wyniku skłonności do polecania swojej pracy

Zdecydowanie polecający swoją pracę

Nie polecający swojej pracy

Umiarkowanie polecający swoja pracę

38%

37%

25%
Pasywni

Promotorzy

Krytycy

Czy Polacy poleciliby swoją
pracę znajomym ?

Polacy ponownie w umiarkowanym stopniu poleciliby swoją pracę znajomym o podobnym profilu zawodowym. 

Zdecydowanie poleca swoją pracę 38% osób (oceny 9 i 10 w skali 0-10, tzw. Promotorzy wg metodologii NPS, Net 

Promoter Score), w umiarkowanym stopniu poleca ją 25% osób (oceny 7 i 8 w skali 0-10, tzw. Pasywni).

Jednak wyniki drugiego badania wyraźnie wskazują na tendencje ukierunkowaną na większą chęć pracowników do 

polecania swojej pracy osobom o podobnym profilu zawodowym (wynik NPS 2017r.: -14; wynik NPS 2018r.: 1). Może 

to świadczyć o dużej dynamice z jaką zmienia się rynek pracy. Pracodawcy większą uwagę przywiązują do badania 

potrzeb pracowników, mocno rozwija się dziedzina Candidate i Employee Experience. Dodatkowo duża konkurencja na 

rynku powoduje, że pracodawcy coraz szybciej reagują i wprowadzają zmiany w swoich organizacjach, które 

ukierunkowane są na poprawę doświadczanej jakości pracy przez pracowników.

Wykres nr 5. Skłonność do polecenia swojej pracy
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Wykres nr 6. Porównanie uzyskanego wyniku skłonności do polecania swojej pracy z pierwszej i drugiej edycji badania „Szczęście w pracy 
Polaków”. Edycja pierwsza : N=901 osób, z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują; edycja druga: N=923 osób
z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

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

Zdecydowanie polecający swoją pracę

Nie polecający swojej pracy

Umiarkowanie polecający swoją pracę

29%

43%

28%

Badanie 1 (2017r.), N=901Zmiana
wobec
2017 
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Zdecydowanie polecający swoją pracę
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Umiarkowanie polecający swoją pracę

38%

37%

25%

Badanie 2 (2018r.), N=923
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Nie zaobserwowano istotnych różnic wśród czynników, które wpływają na polecanie obecnej pracy innym. Elementem 

zdecydowanie najbardziej godnym polecenia jest przyjazna atmosfera pracy, uważa tak 54% badanych. Ten czynnik 

pojawił się również na pierwszym miejscu wśród wymienianych w pierwszej edycji badania (pierwsza edycja badania: 

58%, N=901). Mniej niż połowa badanych poleciłaby swoją pracę ze względu na współpracowników, na których można 

liczyć oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Docenianymi czynnikami są również 

dobre wynagrodzenie (42%), relacje z przełożonym (41%) oraz możliwości rozwoju (41%).

Które elementy Twojej pracy sprawiają, że mógłbyś ją polecić?

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

Przyjazna atmosfera pracy

54%

Współpracownicy, na których można liczyć

47%

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

47%

Dobre wynagrodzenie

42%

Relacje z przełożonym

41%

Możliwości rozwoju jakie oferuje praca

Komfortowe warunki pracy w biurze

33%

Miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

32%

Możliwość realizacji pasji w pracy

Czas dojazdu do pracy

26%

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

25%

30%

41%

Wykres nr 7. Które elementy Twojej pracy sprawiają, że mógłbyś ją polecić ?
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
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5,1

7,9

Komentarz Eksperta

MAJA GOJTOWSKA
Founder of Gojtowska.com

Konsultant

Trener

Entuzjastka metody Design Thinking

Opinie o pracodawcach to temat polaryzujący Polaków - albo swoją aktualną firmę polecają i są jej 

promotorami, albo są jej zdeklarowanymi krytykami. Ta postawa nie powinna dziwić - praca, relacje

z pracodawcami to temat bardzo ważny, bliski każdemu z nas i zwyczajnie trudno przejść wobec niego 

obojętnie. To obszar, który oceniamy nie tylko rozumem, ale i emocjami. Wynik badania pokazuje, jak 

cienka jest granica pomiędzy dobrymi i złymi doświadczeniami pracowników. Zaniedbując je,bardzo szybko 

z ambasadora można zrobić zdeklarowanego przeciwnika pracodawcy.

Widać też, że pieniądze choć ważne, nie są głównym czynnikiem wpływającym na rekomendacje 

pracodawców. Polacy polecają pracę za jej atmosferę, ludzi, możliwość utrzymania równowagi między 

życiem zawodowym i prywatnym. Wszystkie te elementy składają się na pojęcie kultury organizacyjnej.  To 

kolejny ważny sygnał dla pracodawców. Bez silnej, spójnej a przede wszystkim prawdziwej kultury, 

obowiązującej na wszystkich szczeblach organizacji trudno przyciągać i utrzymać najlepszych kandydatów 

i pracowników.  



Nadal skłonność do polecenia własnej pracy u Polaków wzrosłaby, gdyby mogli więcej zarabiać. Ten czynnik zarówno 
w pierwszej (pierwsza edycja badania: 52%, N=901) jak i drugiej edycji badania był wskazywany najczęściej jako 
element wymagający zmiany. W top 5 czynników znalazła się również kwestia zadań, jakie są delegowane pracownikom 
- 24 % badanych wskazało czynnik „obowiązki zgodne z preferencjami pracownika” jako znaczący. Mocną pozycję tego 
elementu akcentuje dodatkowo fakt, iż nie był on weryfikowany w poprzedniej edycji badania, a pojawił się wśród 
czołówki najczęściej wymienianych aspektów, zabierając miejsce w top 5 czynnikowi „możliwość realizacji pasji
w pracy”, który w pierwszej edycji badania uzyskał 30 % wskazań (pierwsza edycja badania: N=901).
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Które elementy Twojej pracy wymagają poprawy, abyś mógł ją polecać?  

Co powinno się zmienić w pracy, aby 
Polacy byli skłonni ją polecać ?

Wykres nr 8. Czynniki w pracy, które wymagają poprawy, aby można było ją polecać
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

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

Wynagrodzenie

49%

Możliwości rozwoju jakie oferuje praca

41%

Relacje z przełożonym

28%

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

26%

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

24%

Komfortowe warunki pracy w biurze

Możliwość realizacji pasji w pracy

22%

Atmosfera pracy

Współpracownicy, na których można liczyć

Czas dojazdu do pracy

MIejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

9%

17%

17%

23%

22%
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Żyjemy w czasach, kiedy coraz częściej możemy robić to, co kochamy, przy okazji zarabiając na tym. 

Niestety, dla dominującej części populacji jest to nadal odległy temat. Prawie 2/3 ankietowanych jest 

dalekie od polecania swojego miejsca pracy. Jest to złożony problem, wynikający przede wszystkim z 

podejścia większości pracodawców. Choć niechęć do podejmowania ryzyka po stronie pracowników także 

jest również istotnym czynnikiem. Bardzo często, warunki pracy utrudniają utożsamianie się z misją firmy. 

Brak komunikacji, brak mechanizmów, które dawałyby załodze nawet niewielki wpływ na losy firmy i to, w 

którą stronę firma zmierza - sprawia, że trudno z nią się identyfikować. 

Naturalnie głównym czynnikiem decydującym o chęci polecenia są warunki finansowe, choć coraz częściej, 

równie ważna okazuje się wolność i możliwości rozwoju. Ludzie chcą realizować ciekawe projekty, 

ale także czuć, że rozwijają się i budują własne portfolio kompetencji. Bardzo często spotykam się

z kandydatami/kandydatkami, którzy odchodzą z poprzedniej firmy w chwili, w której np. przestali się tam 

rozwijać. Czasami wynikało to z odejścia jednej z doświadczonych osób, lidera, który stanowił skarbnicę 

wiedzy, z której czerpać mogli inni. Dlatego kluczem staje się tworzenie nie tylko dogodnych warunków 

pracy w sensie benefitów, wynagrodzenia, ale przede wszystkim ścieżki rozwoju osobistego, dzięki którym 

nie tylko biznes, ale i załoga będą szli naprzód.

MICHAŁ SADOWSKI
Założyciel Brand24 



. 6 Determinanty polecania swojej pracy
w grupie ankietowanych kobiet i mężczyzn

Jak wynika z analizy danych drugiej edycji badania, w grupie ankietowanych mężczyzn można zaobserwować tendencję 

ukierunkowaną na większą chęć do polecania pracy innym osobom. W tej grupie badanych wskaźnik NPS wyniósł plus 

5 punktów, przy czym 37% mężczyzn zadeklarowało, iż zdecydowanie poleciłoby swoją pracę innym (oceny 9 i 10

w skali 0-10, tzw.Promotorzy według metodologii NPS, Net Promoter Score), a w umiarkowanym stopniu poleca ją 31% 

mężczyzn (oceny 7 i 8 w skali 0-10, tzw. Pasywni).  

Inaczej kwestia polecenia pracy kształtuje się w grupie kobiet. Tutaj uzyskany wynik NPS wyniósł minus 4 punkty, a więc 

tendencja jest odwrotna. Kobiety niechętnie polecają swoją pracę innym osobom. W tej grupie aż 42% ankietowanych 

nie poleca swojej pracy (oceny od 6 do 0 tzw. Krytycy).

Skłonność do polecenia swojej pracy -  kobiety vs mężczyźni

Wykres nr 9. Skłonność do polecenia swojej pracy wśród kobiet i mężczyzn
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
(w tym grupa kobiet: N=501, grupa mężczyzn: N=422)
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Kobiety Mężczyźni

37%

32%

31%
38%

20%

42%

Zdecydowanie polecający swoją pracę Nie polecający swojej pracy

Umiarkowanie polecający swoja pracę



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

52%

Przyjazna atmosfera pracy
52%

56%

Współpracownicy, na których można liczyć
43%

51%

Równowaga między pracą a życiem prywatnym
49%

46%

Relacje z przełożonym
42%

39%

Możliwości rozwoju, jakie oferuje praca
46%

38%

Dobre wynagrodzenie
49%

37%

Miejsce pracu (miasto, miejscowość, dzielnica)
29%

35%

Komfortowe warunki pracy w biurze
33%
34%

Czas dojazdu do pracy
22%

30%

Możliwość realizacji pasji w pracy
33%

27%

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika
26%

24%

Mężczyźni Kobiety

Które elementy sprawiają, że mógłbyś polecić swoją pracę
- wyróżnienie w grupie kobiet i mężczyzn

Wykres nr 10. Elementy, które sprawiają, że mógłbyś polecić swoją pracę - wyróżnienie w grupie kobiet i mężczyzn
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują
(w tym grupa kobiet: N=501, grupa mężczyzn: N=422

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni polecają swoją pracę ze względu na panującą tam przyjazną atmosferę. Ten czynnik 

był najczęściej wymieniany w obydwu grupach - wskazało tak 56% ankietowanych kobiet i 52% mężczyzn. Wyraźnie 

zaznacza się różnica w kwestii polecania pracy ze względu na dobre wynagrodzenia.

Mężczyźni odwrotnie niż kobiety częściej wskazywali ten czynnik jako znaczący i pozytywnie wpływający na polecenie 

swojej obecnej pracy innym. Najmniej wskazań w tym kontekście otrzymał czynnik czas dojazdu do pracy - to w grupie 

mężczyzn (22%) oraz obowiązki zgodne z preferencjami pracownika - w grupie kobiet (24%).
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Mężczyźni Kobiety

Które elementy Twojej pracy wymagają poprawy, abyś mógł ją polecać
- wyróżnienie w grupie kobiet i mężczyzn

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 (51% ankietowanych 

kobiet), niż przez mężczyzn (46% ankietowanych mężczyzn). Dodatkowo ważna jest zmiana w obrębie możliwości 

rozwoju jakie oferuje praca, jest to drugi najczęściej wymieniany czynnik w obu grupach.

Wykres nr 11.  Elementy w pracy, które wymagają poprawy, aby można było ją polecać - wyróżnienie w grupie kobiet
i mężczyzn N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują (w tym grupa kobiet: N=501,
grupa mężczyzn: N=422)
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52%

 Wynagrodzenie

Możliwości rozwoju, jakie oferuje praca

Relacje z przełożonym

Obowiązki zgodne z preferencjami pracownika

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Atmosfera pracy

Możliwość realizacji pasji w pracy

Komfortowe warunki pracy w biurze

Czas dojazdu do pracy

Współpracownicy na których można liczyć

Miejsce pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)

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

46%
51%

36%
45%

26%
30%

18%
29%

27%
25%

22%
23%

21%
23%

25%
22%

18%
17%

20%
16%

11%
7%
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MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA
Candidate & Employee Experience Consultant, Great Digital

Skłonność Polaków do polecenia swojej pracy mierzona współczynnikiem NPS nie jest na razie duża

– osiągnięta w badaniu wartość jest charakterystyczna raczej dla pracodawców, którzy rozpoczynają 

dopiero proces identyfikowania najważniejszych czynników wpływających na employee experience w ich 

organizacji oraz pracę nad jego poprawą. Co ważne, badanie pokazało odmienną skłonność kobiet

i mężczyzn do polecania swojej pracy.

Jeśli wśród kobiet współczynnik NPS wynosi minus 4 punkty, a wśród mężczyzn 5 punktów, to różnica jest 

znacząca. Zwłaszcza, że wśród mężczyzn największą grupę (37%) stanowią tzw. Promotorzy - bardzo 

zadowoleni i skłonni polecać swoją pracę, a wśród kobiet największa grupa to (42%) tzw. Krytycy, czyli 

osoby zdecydowanie nie polecające swojej pracy. Zarówno dla kobiet i mężczyzn wspólny jest jeden 

powód, który sprawia, że pracę można określić jako godną polecenia i jest nim przyjazna atmosfera pracy, 

co oczywiście cieszy. W top 3 najważniejszych powodów w obu grupach znalazła się też możliwość 

zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. 

Czynnikiem różnicującym skłonność do polecania swojej pracy okazuje się być natomiast wynagrodzenie

(i nie jest to chyba dla nas zaskoczeniem, wobec publikowanych systematycznie danych o różnicach

 w pensjach pomiędzy płciami). Co ciekawe, wszyscy są zgodni co do tego, że element ten powinien

w firmach ulec poprawie, zaraz zanim pojawia się jednak dużo więcej „miękkich” czynników choć

w nieco innej kolejności wśród kobiet i mężczyzn.
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Jak ważne jest dla Ciebie miejsce (miasto/miejscowość/dzielnica), w którym pracujesz?

Zmiana miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy

Tak, do innego miejsca w Polsce

Tak, do innego miejsca zagranicą54% 46%

Co ważniejsze, praca
czy miejsce wykonywania pracy?

Podobnie jak w pierwszej edycji badania, nieco więcej ankietowanych wskazało, iż miejsce pracy ma równie duże 

znaczenie, jak praca którą się w nim wykonuje. 

W tym 46% osób, rozważyłoby przeprowadzkę do innego miasta w Polsce, a nieco więcej, bo 54%

przeprowadzkę do innego kraju.

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

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

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

44%

11%

45%

Wykres nr 12. Znaczenie miejsca wykonywania pracy (miasto, miejscowość, dzielnica)
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

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

Tak

Nie
39%

61%

Zdecydowana część badanych jest w stanie rozważyć zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy,

aż 61% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej. 

Wykres nr 13. Skłonność do rozważenia zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

Wykres nr 14. Wybór kierunku zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.

.22



.23

5,1

7,9

Komentarz Eksperta

PIOTR BUCKI
badacz komunikacji

trener

autor książki Porozmawiajmy
o komunikacji i Złap równowagę
oraz serii fiszek do kształcenia
kompetencji miękkich 

Może nie jesteśmy jeszcze tak zdeterminowani, jak Amerykanie, dla których normą jest 
spakowanie dorobku życia i przeprowadzka za lepszą pracą, ale z roku na rok coraz częściej 
rozważamy zmianę miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy. Może być to związane 
z wejściem na rynek pracy nowych pokoleń, które bardziej cenią sobie wartości, jakie może dać 
dobra praca niż korzyści, jakie tkwią w tradycyjnym przywiązaniu do miejsca zamieszkania. Skok 
w porównaniu do zeszłorocznych badań nie jest duży, ale już teraz widać, że prawie połowa 
badanych wskazała, że ważniejsza jest praca, a miejsce jej wykonywania jest drugorzędne. Nie 
zmienił się odsetek osób, które nadal kurczowo trzymają się poglądu – najpierw miejsce 
zamieszkania, potem praca. Z czasem będzie tych ostatnich ubywało.

Jak wskazuje Nassim N. Taleb w „Antykruchości” są ludzie i projekty, którym służą wstrząsy
i zmiany. A pracownik, który potrafi szybko na wstrząsy reagować i zdecydować się na 
wykorzystanie swojego potencjału tam, gdzie go potrzebują, a nie tam, gdzie ma hipotekę, 
będzie miał po prostu lepsze życie. 



. 8

Kobiety

Mężczyźni
46% 54%

Wiek Płeć

19 - 25 lat

26 - 30 lat

31 - 35 lat

36 - 40 lat

41 - 45 lat 

pow. 45 lat

7%12%

24%

24%
19%

14%

Metryczka, czyli kim są badani?

Wykres nr 15. Wiek badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim

i wyższym, które obecnie pracują.

Wykres nr 16. Płeć badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim

i wyższym, które obecnie pracują.

Plany dotyczące zmiany pracy Wykształcenie

46% 54%

Pracuję i nie planuję
zmiany pracy

Pracuję i rozglądam
się za nową pracą

Wykres nr 17. Plany dotyczące zmiany pracy badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim

i wyższym, które obecnie pracują.

Wykres nr 18. Wykształcenie badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim

i wyższym, które obecnie pracują.

Średnie

Wyższe licencjackie

Wyższe magisterskie

Podyplomowe

9%

15%30%

46%

Doświadczenie zawodowe w latach Poziom stanowiska Praktykant
Stażysta

Asystent
Młodszy Specjalista

Specjalista

Kierownik
Zespołu / Działu
Dyrektor
Właściciel
Prezes firmy

1%

6%

42%

29%

22%

Wykres nr 19. Doświadczenie zawodowe badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym,

które obecnie pracują.

Poniżej 1 roku

Ponad 1 do 2 lat 

Ponad 2 do 5 lat

Ponad 5 do 10 lat

Ponad 11 do 15 lat 

Powyżej 15 lat

1%
4%

16%

24%

23%

32%

Wykres nr 20. Poziom zajmowanego stanowiska badanych
N=923 osób z wykształceniem średnim

i wyższym, które obecnie pracują.
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Wielkość miejscowości w której pracują badani

Pracuję na wsi

Miasto 20-49 tys. mieszkańców

Miasto 100-199 tys. mieszkańców

Miasto 20 tys. mieszkańców

Miasto 50-99 tys. mieszkańców

Miasto 200-500 tys. mieszkańców

Miasto 500 tys. mieszkańców

Wykres nr 21. Wielkość miejscowości, w której pracują badani
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują.
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61%

21%

2% 3% 4%
4%

5%



Branża, w której pracują badani

Administracja

Budownictwo

Finanse / Bankowość

Kontrola jakości

Logistyka / Spedycja / Transport

Medycyna / Farmacja / Weterynaria

Produkcja / Przemysł

Uroda / Sport / Rekreacja

Analiza / Statystyka

Doradztwo / Konsulting

Gastronomia / Catering

IT

Księgowość / Controlling

Marketing

Nauka / Edukacja / Szkolenia

Sprzedaż

Start-up

Architektura / Projektowanie

Energetyka / Elektryka

Grafika / Fotografia

Kadry / HR / Rekrutacja

Kultura / Sztuka / Rozrywka

Media / Wydawnictwa / Tłumaczenia

Obsługa klienta / Sprzedaż detaliczna

Zarządzanie projektami

Hotelarstwo / Turystyka

Wykres nr 22. Branża, w której pracują badani
N=923 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie pracują 

.26

4% 1% 1%
2%

5%

2%

8%

1%
1%
1%

9%

19%
1%2%1%

5%

7%

2%

3%

4%

2%

6%

11%

3% 1% 1%



Podsumowanie. 9
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obecny poziom szczęścia Polaków w pracy
(w skali 0-10)6,6/10

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

86%

obecna skłonność Polaków

do polecenia swojej pracy

(w skali od -100 do 100)
1 pkt

odsetek Polaków polecających swoją pracę
 ze względy na dobrą atmosferę 54%

odsetek Polaków, którzy byliby
w stanie rozważyć zmianę miejsca 
zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy61%
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skłonność mężczyzn
do polecania swojej pracy
(w skali od - 100 do 100)

5 pkt

odsetek badanych mężczyzn, którzy polecają swoją 
pracę ze względu na wynagrodzenie 49%

skłonność kobiet
do polecania swojej pracy 
(w skali od -100 do 100)-4 pkt

odsetek badanych kobiet, które polecają
swoją pracę ze względu na wynagrodzenie 37%



.10 Co jeszcze powiedzieli nam badani?

Katarzyna

Aleksander

„Nie wiem, czy nie zawyżę wyników, bo w pracy mam całkowitą
 możliwość realizowania moich pasji :)”

Oliwer

Agnieszka

Agnieszka

„Chętnie
 poznam wyniki.”

Tomek

„Wypełniłam
z wielką
chęcią.”

Iza

„Bardzo fajnie, że
 prowadzicie tego

typu badania!”

Łukasz

„Uwielbiam Was
 i Wasze projekty,

 pomysły, wszystko.”

Aneta

.29

„Mam nadzieję,  że wyniki badania 
pokażą, że jednak należymy do grupy

szczęśliwych pracowników.” 

„Pozdrawiam i gratuluje inicjatyw
- śledzę z zainteresowaniem :)”

„Ankieta wypełniona. Jestem bardzo
ciekaw jej wyników.”

„Z wielką przyjemnością wzięłam udział
w ankiecie, była bardzo ciekawa

oraz skłoniła mnie do głębszej re�eksji.” 



Co możesz zrobić
po przeczytaniu raportu?.11

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

2. Zacznij świadomie planować swoją karierę i rozejrzyj się za nową pracą.
Dobre  oferty znajdziesz na www.jobhouse.pl

Jeśli jesteś pracownikiem?

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

Jeśli jesteś pracodawcą?

.30



.12 Metodologia badania

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane na próbie N=923 osób z wykształceniem 
średnim i wyższym, którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zrealizowano
w dniach 09.08.2018-30.09.2018 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 2018”, 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: 
Ewelina Mazurek
ewelina.mazurek@jobhouse.pl
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.13 O nas

Nagrody i wyróżnienia

Gazele Biznesu 2017 / 2018Perły HR 2016 / 2018 Bizneswoman Roku 2016

Jobhouse to ogólnopolska agencja zatrudnienia wywodząca się z Trójmiasta,
 ze 100% polskim kapitałem, o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest 
łączenie ludzi - pracodawców z najlepszymi pracownikami i pracowników

z najlepszymi pracodawcami.
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