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❑ metoda: ankiety internetowe (CAWI - Computer Assisted Web Interviews)

❑ czas realizacji badania: 5-08.04.2021

❑ W badaniu wzięło udział łącznie 641 pracowników.

❑ sposób doboru próby: kwotowo-losowy, w badaniu wzięli udział mieszkańcy Polski 18+.

ZAŁOŻENIA BADANIA
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W Polsce możemy w dalszym ciągu zauważyć dużą niepewność o to, co przyniosą nam

nadchodzące miesiące, czy lata. Pracodawcy codziennie stają przed trudnymi wyborami

i walczą z otaczającą ich rzeczywistością pandemiczną.

Na podstawie przeprowadzonego badania możemy oszacować, że pracownicy zdążyli

się do pandemii w pewnym sensie przyzwyczaić. Wydaje się ona nie wpływać

bezpośrednio na ich motywację – mniejszy odsetek deklaruje jej spadek względem

roku 2020. Nie uległy również pogorszeniu kontakty ze współpracownikami oraz

przełożonymi, podobnie obiecująco wygląda (pomimo dużej obecności pracy zdalnej

w naszej pracy) komunikacja pomiędzy pracownikami.

Pogorszyło się poczucie bezpieczeństwa pracowników, co trzeci czuje pogorszenie

kondycji finansowej firmy oraz integracji ze współpracownikami. Podobny odsetek

badanych osób obawia się bardziej utraty pracy.

Podsumowanie. 
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Wyniki badania
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18-24 lata

25-34 lata
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45-54 lata

55-64 lata

65+

Płeć

47%
53%

Wiek

35%

6%

5%
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47%

Wieś

Miasto do 50 tys m.

Miasto od 50 do 100 tys
m.

Miasto od 100 do 200
tys m.

Miasto pow. 200 tys m.

Wielkość miejscowości

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY, N=641



MOTYWACJA DO PRACY

Jaki zmieniła się Twoja motywacja do pracy 
w czasie pandemii COVID-19? 
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12%

8%

50%

64%

28%

23%

10%

5%

Kwiecień 2020, n=177

Kwiecień 2021, N=641

Zwiększyła się Pozostała bez zmian Zmniejszyła się Nie wiem/trudno powiedzieć

Większość pracowników, którzy odpowiadali w 2021 roku na
tak postawione pytanie deklaruje, że ich motywacja do
pracy pozostała bez zmian, możemy zauważyć, że odsetek
ten wzrósł względem roku 2020 (z 50% na 64%).

Spadła jednocześnie liczba respondentów, którzy twierdzą,
że ich motywacja do pracy w czasie pandemii COVID-19
uległa zmniejszeniu (z 28% w roku 2020 do 23%). Podobny
kierunek zmian możemy zauważyć w przypadku
pracowników, których motywacja się zwiększyła (spadek
z 12% na 8%).

5% uczestników badania nie potrafi jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie (spadek z 10% względem roku
ubiegłego).



MOTYWACJA DO PRACY wg wieku 

Jaki zmieniła się Twoja motywacja do pracy 
w czasie pandemii COVID-19? 
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21%

7%

11%
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55%

58%

62%

71%

69%

24%

29%

21%

18%

24%

6%

6%
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2%

18-24 lata, n=38

25-34 lata, n=160

35-44 lata, n=175

45-54 lata, n=140

55-64 lata, n=105

Zwiększyła się Pozostała bez zmian Zmniejszyła się Nie wiem/trudno powiedzieć

Większość pracowników niezależnie od wieku deklaruje
podobnie – moja motywacja do pracy pozostała bez zmian
(od 55% do 71%).

Młode osoby – 18-24 lata, częściej niż inne grupy wiekowe
twierdzą, że ich motywacja do pracy uległa zwiększeniu (21%
vs 4%-11%). Z kolei zmniejszenie tego aspektu możemy
najczęściej zauważyć wśród pracowników w wieku 25-34
lata na tle innych grup (29% vs 18%-24%).



WPŁYW PANDEMII COVID-19

Jak oceniasz wpływ pandemii COVID-19 
i  związanych z nią regulacji w Twoim 
miejscu pracy na wymienione obszary?
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Większość obszarów jest dla respondentów trudna do
jednoznacznej oceny – odpowiedzi 3 na pięciostopniowej
skali (od 49% do 63%).

Pracownicy deklarują pogorszenie się ich poczucia
bezpieczeństwa (44% łącznych odpowiedzi 1 oraz 2).

Co trzeci uczestnik badania czuje pogorszenie kondycji
finansowej firmy oraz integracji ze współpracownikami.
Podobny odsetek badanych osób obawia się bardziej utraty
pracy.

Najrzadziej pracownicy deklarują pogorszenie się relacji ze
współpracownikami i przełożonymi (kolejno 20% i 16%
łącznych odpowiedzi 1 oraz 2).
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Twoje poczucie bezpieczeństwa

Kondycja finansowa firmy

Twoja obawa przed utratą pracy

Integracja ze współpracownikami

Komunikacja pomiędzy pracownikami w
firmie

Relacje ze współpracownikami

Relacje z przełożonym

5 - zdecydowane polepszenie 4 3 2 1 - zdecydowane pogorszenie


