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RAPORT MOTYWACJE MENEDŻERÓW 2016 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu firm BIGRAM, IDEA!Human Capital Oraz Legg 

Mason mamy zaszczyt przedstawić Państwu raport opisujący 

wyniki badania Motywacje Menedżerów 2016. Jest to druga 

fala badania mającego na celu poznanie motywacji 

(finansowych i pozafinansowych) oraz demotywatorów osób 

pracujących na stanowiskach menedżerskich. 

Mamy nadzieję, że lektura naszego raportu pomoże Państwu 

poznać i zrozumieć potrzeby i motywacje menedżerów. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

INFORMACJE O BADANIU 

 

Od stycznia do marca 2016 instytut badawczy ARC Rynek 

i Opinia na zlecenie BIGRAM, IDEA!Human Capital oraz 

Legg Mason przeprowadził badanie ilościowe mające na celu 

poznanie preferencji menedżerów dotyczących elementów 

motywujących i demotywujących ich do pracy. O motywacje do 

pracy zapytani zostali zarówno sami menedżerowie, jak i 

menedżerowie pionów HR, którzy opowiadali o 

doświadczeniach wyniesionych                 z rozmów 

kwalifikacyjnych. 

 

Celem badania było: 

 Poznanie preferencji menedżerów w zakresie motywacji finansowych i benefitów 

pozapłacowych.  

 

 Poznanie preferencji menedżerów w zakresie motywacji pozafinansowych. 

 

 Poznanie czynników demotywujących menedżerów do pracy. 

 

Metodą zastosowaną w badaniu były wywiady internetowe, wspomagane komputerowo 

(CAWI). Ankiety wysłano do menedżerów firm współpracujących z BIGRAM, 

IDEA!Human Capital, Legg Mason, MyCompany. Dodatkowo na stronie internetowej 

poświęconej projektowi „Motywacje Menedżerów 2016” 

(http://www.motywacjemenedzerow.pl/) udostępniono link do badania.  

Podczas badania uzyskano próbę blisko 350 menedżerów w tym 130 pracowników wyższego 

szczebla z działów HR. 

Respondentami w badaniu byli pracownicy najwyższego i średniego szczebla różnych 

pionów.  
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WYNIKI BADANIA 

To motywacje finansowe mają największe przełożenie na satysfakcję z pracy menedżerów.      

W dalszej kolejności menedżerowie wspominają o relacjach zawodowych i samorozwoju. 

Podobnie jak w poprzednim roku wynagrodzenie zasadnicze było najwyżej cenioną 

motywacją w pracy. Zaproponowanie wyższego wynagrodzenia jest również najczęściej 

wymienianym przez menedżerów pozytywnym motywatorem do zmiany stanowiska. 

 

 

Oprócz wynagrodzenia 

zasadniczego, dla 

menedżerów ważnym 

motywatorem są kwestie 

związane z atmosferą 

w pracy oraz komfortem 

(np. work-life balance). 

 

 

 

 

 

 

  

 
Wśród czynników zniechęcających do kontynuowania 
pracy trudne relacje z przełożonymi zdecydowanie 
wyróżniały się na tle innych. 

 
 
Wynagrodzenie zasadnicze jest najwyżej cenioną 
motywacją finansową w pracy. 

Menedżerowie oceniając atrakcyjność motywatorów 
pozafinansowych najczęściej podkreślali wagę 
atmosfery oraz rozwoju osobistego. 

WYNIKI  
BADANIA 

 



 

 

 

 

 

Na satysfakcję z pracy największy wpływ zarówno zdaniem menedżerów, jak i specjalistów 

od HR ma wynagrodzenie pieniężne.  

HR’owcy w ocenie motywacji menedżerów nie doceniają istoty atmosfery w pracy, relacji 

z przełożonymi, samodzielności stanowiska oraz zapewnienia równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym i prywatnym, które dla menedżerów są bardzo ważne. Jednocześnie podkreślają 

większą rolę możliwości rozwoju zawodowego oraz prestiżu i stabilności firmy. 

 

Pytanie A1. Proszę spojrzeć na poniższą listę obszarów mogących mieć wpływ na zadowolenie z miejsca pracy. 
Pytanie A2. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Bazując na Pana/i doświadczeniu zdobytym podczas rozmów 
kwalifikacyjnych, proszę wskazać które z poniższych obszarów mają największy wpływ na zadowolenie z pracy na stanowiskach 
menedżerskich?  
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Na pierwszy rzut oka wyniki badań motywacji 
menedżerów są takie, jakich można było się 
spodziewać: pieniądze są największą siłą 
napędową i źródłem satysfakcji  z pracy.  
Znaczenie ma wynagrodzenie zasadnicze i inne 
pozapłacowe bonusy – prowizje, premie, nagrody.  
Ale jest też kilka zaskoczeń.  
 

Po pierwsze, o ponad 30 pkt. procentowych       
(w porównaniu z poprzednim badaniem) spadła 
ranga tzw. złotego spadochronu, czyli 
gwarantowanej wysokiej odprawy przy zwolnieniu 
z firmy.  Można przypuszczać, że menedżerowie 
oswoili już lęk przed utratą pracy czy jej zmianą. 
A ponieważ  czują siłę swojej pozycji zawodowej   
i kompetencji, nie obawiają się, że będą długo 
poszukiwać nowej szansy.  
Po drugie, wśród czynników powodujących 
zadowolenie z pracy prawie nieistotną rolę 
ogrywają plany emerytalne. I znowu możemy 
tylko snuć przypuszczenia: prawdopodobnie 
menedżerowie we własnym zakresie troszczą się   
o swoją finansową przyszłość, zwalniając z tego 
obowiązku pracodawcę. Na marginesie, programy 
systematycznego oszczędzania nigdy nie cieszyły 
się w Polsce popularnością, głównie z powodu 
niskich zachęt podatkowych. W obliczu 
grożącego nam kryzysu systemu emerytalnego 
najwyższy czas to zmienić.   
 
Trzecią niespodzianką jest wyraźne rozminięcie 
się menedżerów i specjalistów z działów HR        
w ocenie najważniejszych, dla tych pierwszych, 
motywatorów pozafinansowych. Dla menedżerów 
są nimi możliwość rozwoju zawodowego, 
atmosfera w pracy i relacje z przełożonymi oraz 
komfort pracy. Natomiast wedle HR-owców 
priorytetem są prestiż i stabilność firmy.   
 
Niedocenianie znaczenia relacji międzyludzkich     
i kultury organizacyjnej może być groźne dla 
skuteczności procesów rekrutacji. Nawet jeśli uda 
się pozyskać wartościowe kadry, mogą szybko 
poczuć się rozczarowane.
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Większość menedżerów jako najważniejszą motywację finansową do pracy określa 

wynagrodzenie zasadnicze. W dalszej kolejności (nadając im podobną rolę) podają premie 

i prowizje, bonusy i nagrody finansowe oraz świadczenia. 

 

Pytanie P1. Proszę spojrzeć na poniższą listę motywacji finansowych istotnych w miejscu pracy. Które z nich są dla Pana/i 

ważne? Proszę uszeregować poniższe elementy od takich, które są najmniej do tych które są najbardziej istotne dla Pana/i.  
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Pracownicy działu HR podobnie jak sami menedżerowie oceniają, że najważniejszym 

motywatorem finansowym jest dla menedżerów wynagrodzenie zasadnicze. Pracownicy 

działu HR zauważają, że najmniej istotnym motywatorem finansowym są świadczenia. 

Pytanie P7. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Bazując na Pana/i doświadczeniu zdobytym podczas rozmów 

kwalifikacyjnych, proszę wskazać, które z poniższych motywacji finansowych są najważniejsze dla kandydatów o pracę na 

stanowiska menedżerskie, o jakie kwestie najczęściej dopytują? Proszę uszeregować poniższe informacje dotyczące pracy w firmie 

od tych, o które najczęściej dopytują kandydaci do tych, o które dopytują najrzadziej. 
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Zdecydowana większość menedżerów oceniając swoje zadowolenie bierze pod uwagę 

benefity pozapłacowe.  

 

Pytanie P2. Oprócz wynagrodzenia finansowego dla różnych ludzi istotne są również benefity pozapłacowe. Czy oceniając swoje 

zadowolenie z pracy i stanowiska bierze je Pan/i pod uwagę?  
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Najważniejsze benefity pozapłacowe dla menedżerów to (podobnie jak w zeszłym roku) 

samochód służbowy, opieka medyczna oraz szkolenia.  

Trzy benefity pozapłacowe straciły na popularności wśród menedżerów w porównaniu do 

zeszłego roku. Są to: prenumeraty pism branżowych, złoty spadochron oraz sprzęt dobrej 

jakości.  

 

 

Pytanie P3. Jakie benefity pozapłacowe są dla Pana/i ważne?  
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Większość menedżerów jako bardziej atrakcyjny system pakietów pozapłacowych uważa 

dywersyfikację świadczeń oraz stworzenie pakietów dostosowanych do potrzeb menedżerów 

w ramach określonego limitu finansowego.  

 

Pytanie P4. Proszę powiedzieć, jaki system pakietów pozapłacowych w ramach jednej firmy uważa Pana/i za bardziej atrakcyjny?  

 

Jednak tylko co trzeci pracodawca zapewnia zróżnicowane pakiety pozapłacowe uzależnione 

od potrzeb menedżerów. 

 

 
Pytanie P5. Czy Pana/i pracodawca zapewnia zróżnicowane pakiety pozapłacowe uzależnione od potrzeb menedżerów?  
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Co trzeci pracodawca sprawdza opinie i potrzeby menedżerów i dostosowuje pakiety do 

potrzeb pracowników.  

 
Pytanie P6. Czy Pana/i pracodawca sprawdza, które świadczenia są ważniejsze dla menedżerów i dostosowuje pakiety do 

potrzeb pracowników? 

 

 
70% menedżerów ocenia pracowniczy program emerytalny (PPE) jako atrakcyjną formę 
oszczędzania na emeryturę. 

 
 

Pytanie P6C. Pracowniczy program emerytalny (PPE) tworzy pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Pracodawca funduje 

składki, które będą inwestowane przez wyspecjalizowaną instytucję. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność tego rodzaju grupowego 

oszczędzania na emeryturę?  
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Jednak zaledwie 20% menedżerów pracuje w firmach, w których pracodawca oferuje 

możliwość oszczędzania na emeryturę poprzez pracownicze programy emerytalne (PPE). 

 
Pytanie P6A. Czy Pana/i pracodawca oferuje możliwość oszczędzania na emeryturę poprzez pracownicze programy emerytalne 

(PPE)? 

 

Większość menedżerów pracujących w firmach, w których pracodawca oferuje możliwość 

oszczędzania na emeryturę poprzez pracownicze programy emerytalne, uczestniczy w nich. 

 

Pytanie P6B. Czy uczestniczy Pan/i w programie pracowniczego programu emerytalnego? 
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Pracownicy działu HR, podobnie jak w zeszłym roku przyznają, że zdecydowana większość 

menedżerów aplikując na stanowiska menedżerskie dopytuje o benefity pozapłacowe 

dostępne w ramach stanowiska.  

 

Pytanie P8. (pytanie skierowane do pracowników działu HR): Czy zdarza się, że kandydaci na konkretne stanowiska dopytują 

o benefity pozapłacowe? 
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Pracownicy działu HR, podobnie jak w zeszłym roku przyznają, że dla menedżerów 

aplikujących na stanowiska menedżerskie najważniejszy jest samochód służbowy, opieka 

medyczna oraz szkolenia. Chociaż w przypadku szkoleń odnotowano spadek w porównaniu 

do zeszłego roku, nadal jest to jeden z ważniejszych benefitów pozapłacowych. 

Złoty spadochron, czyli odprawa gwarantowana przy zwolnieniu z winy firmy w opinii 

pracowników działu HR zdobywa na popularności i menedżerowie coraz częściej o niego 

dopytują. 

 

Pytanie P9. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Jakie benefity pozapłacowe są najbardziej istotne dla kandydatów 

do pracy na stanowiska menedżerskie?  
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77% menedżerów działu HR przyznaje, że ich firma oferuje wyłącznie odgórnie ustalone 

pakiety jednakowe dla wszystkich menedżerów. 

 

Pytanie P10. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Jaki system pakietów pozapłacowych oferuje Pana/i firma? 

 

Blisko połowa pracowników działu HR informuje, że w ich firmie rozmawia się 

z pracownikami o świadczeniach pozapłacowych i dostosowuje pakiety do oczekiwań 

i potrzeb pracowników. 

Pytanie P11. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Czy w Pana/i firmie rozmawia się z pracownikami 
o świadczeniach pozapłacowych i dostosowuje pakiety do oczekiwań i potrzeb pracowników?  
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Tegoroczne wyniki badania Motywacje 
Menedżerów 2016 można podsumować jednym 
zdaniem: Menedżerowie pozostają niezmienni     
w swoich preferencjach. Podobnie jak w ubiegłym 
roku wskazują, że największy wpływ na 
satysfakcję w miejscu pracy mają dla nich kwestie 
finansowe.  
 
Menedżerowie reprezentujący biznes                    
i specjalizujący się w HR są zgodni! Najbardziej 

motywujące jest wynagrodzenie pieniężne,            
a wynagrodzenie zasadnicze jest w tym pakiecie 
najistotniejszym elementem. Menedżerowie cenią 
poczucie stabilizacji, jakie daje im stała, 
comiesięczna pensja. Z badania wynika,              
że niedocenianym przez pracodawców 
narzędziem motywacji jest Pracowniczy Program 
Emerytalny. A szkoda, ponieważ aż 70% kadry 
kierowniczej uznaje go za atrakcyjną formę 
oszczędzania, a niestety tylko 20%  badanych firm 
oferuje taką możliwość.   
 
Aż 88% managerów oceniając swoje zadowolenie 
z pracy bierze pod uwagę benefity pozapłacowe. 
Wśród nich zdecydowana większość,  bo aż 86% 
uważa, że istotna jest ich dywersyfikacja                
i  dopasowanie do indywidualnych potrzeb. 
Jednocześnie  tylko 29% pracodawców bada 
oczekiwania i potrzeby managerów                        
a w odpowiedzi stosuje systemy kafeteryjne.  
Wydaje się, ze jest to nadal duży obszar do 
zagospodarowania i skuteczne narzędzie 
budowania zaangażowania i motywacji 
pracowników.  
 
Powiedzenie, że „Pracownik  przychodzi             
do firmy, a odchodzi od Przełożonego” znajduje 
potwierdzenie w liczbach - 61% managerów 
uznaje trudne relacje z szefem jako silny 
demotywator, a w konsekwencji częsty powód 
odejścia z pracy.   
 
Do najważniejszych trendów w motywacjach 
managerów można zaliczyć rosnącą potrzebę 
wpływania na końcowy wynik własnej pracy       
oraz niezależność stanowiska. Za atut pracodawcy 
coraz częściej uznaje się możliwość wykonywania 
pracy poza biurem i jej elastyczny czas. 
Wirtualizacja zespołów i coraz silniejsza delegacja 
uprawnień wydają się więc nieuchronnym 
kierunkiem długofalowego rozwoju organizacji. 
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Tegoroczne wyniki badania, oprócz odpowiedzi 
na kluczowe pytania „co motywuje 
menedżerów?”, ukazały ciekawe zjawisko, jakim 

jest wysokie zainteresowanie pracowników na 
stanowiskach menedżerskich Pracowniczym 
Programem Emerytalnym (PPE). Program polega 
na opłacaniu przez firmę składek, które następnie 
są inwestowane przez instytucję finansową.  
 
Wśród menedżerów takie rozwiązanie cieszy się 
dużą aprobatą, ale ciągle stosunkowo niewielu 
pracodawców je prowadzi dla swoich 
pracowników. Aż 70% menedżerów ocenia PPE 
jako atrakcyjną formę oszczędzania na emeryturę, 
podczas gdy jedynie 20% firm oferuje możliwość 
oszczędzania w ten sposób. Z drugiej strony,       
aż 84% menedżerów zatrudnionych w firmie 
prowadzącej program emerytalny chętnie z niego 
korzysta.  
 
Z badań wynika, że gdyby pracownicy mieli 
możliwość korzystania z tego programu, 
zdecydowana większość by w nim uczestniczyła. 
Relatywnie niskie zainteresowanie tworzeniem 
tego typu rozwiązań dziwi, tym bardziej, że 
pracownicy działów HR przyznają, że 
zdecydowana większość menedżerów - 95%, 
aplikując na stanowiska menedżerskie dopytuje    
o benefity pozapłacowe dostępne w ramach 
stanowiska. Mamy nadzieję, że z wynikami 
badania zapoznają się pracodawcy, menedżerowie 
oraz pracownicy działów HR i przyczynią się one 
do jeszcze lepszego i efektywniejszego 
zarządzania kapitałem ludzkim w firmach. 
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Menedżerowie oceniając atrakcyjność motywatorów pozafinansowych najczęściej podkreślali 

wagę rozwoju zawodowego, atmosfery panującej w pracy, w tym relacji z przełożonymi oraz 

komfortu pracy (samodzielność stanowiska, kultura organizacyjna firmy, zapewnienie work-

life balance). Specjaliści od HR nie doceniają wagi atmosfery w pracy oraz komfortu 

związanego z pracą zawodową, skupiając się przede wszystkim na kwestiach związanych 

z rozwojem zawodowym i prestiżem firmy i branży. 

 

Pytanie P12. Oprócz kwestii finansowych oraz benefitów pozapłacowych przy wyborze pracy ważne są również inne jej aspekty 
związane np. z kulturą organizacyjną panującą w firmie, wizerunkiem firmy oraz samym stanowiskiem. Jakie motywatory są ważne 
dla Pana/i?  
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Pytanie P14. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Bazując na Pana/i doświadczeniu zdobytym podczas rozmów 
kwalifikacyjnych, proszę powiedzieć które z poniższych aspektów niezwiązanych z kwestiami finansowymi oraz benefitami 
pozapłacowymi są istotne dla kandydatów o pracę na stanowiska menedżerskie, o które najczęściej dopytują? 

 
W przypadku rozwoju i spełnienia poprzez pracę menedżerowie najbardziej cenią uznanie, 
szacunek oraz docenienie osiągnięć i rozwój swoich kompetencji. Pracownicy działu HR 
z kolei przyznają, że menedżerowie najczęściej ich zdaniem zwracają uwagę na możliwość 
awansu. 
 

 

Pytanie P13c. Zaznaczył/a Pan/i, że przy wyborze pracy ważny jest samorozwój i spełnienie się poprzez pracę. Co w tym 
obszarze jest najbardziej istotne? 
Pytanie P15c. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Zaznaczył/a Pan/i, że dla kandydatów na stanowiska 
menedżerskie ważny jest samorozwój i spełnienie się poprzez pracę. Co w tym obszarze jest najbardziej dla nich istotne? 
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Menedżerowie oraz pracownicy działu HR są zgodni, że w przypadku samodzielności 

stanowiska najważniejsza jest możliwość wpływu na końcowy wynik własnej pracy oraz 

niezależność stanowiska. 

Pytanie P13a. Zaznaczył/a Pan/i, że przy wyborze pracy ważna jest samodzielność stanowiska pracy. Co w tym obszarze jest 

najbardziej istotne? 

Pytanie P15a. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Zaznaczył/a Pan/i, że dla kandydatów na stanowiska 
menedżerskie ważna jest samodzielność stanowiska pracy. Co w tym obszarze jest najbardziej dla nich istotne? 
 

W przypadku kultury organizacyjnej menedżerowie najbardziej cenią sobie styl zarządzania 

firmą (niedoceniany przez pracowników działu HR). Dopiero w dalszej kolejności 

menedżerowie cenią atmosferę i stosunki panujące w firmie i przejrzystość kryteriów oceny. 

Pytanie P13b. Zaznaczył/a Pan/i, że przy wyborze pracy ważna jest kultura organizacyjna. Co w tym obszarze jest najbardziej 
istotne? 
Pytanie P15b. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Zaznaczył/a Pan/i, że dla kandydatów na stanowiska 
menedżerskie ważna jest kultura organizacyjna. Co w tym obszarze jest najbardziej dla nich istotne? 
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To stabilność i pewność zatrudnienia i sytuacja rynkowa i ekonomiczna firmy są najbardziej 

istotnymi obszarami dla menedżerów w przypadku prestiżu firmy i branży. 

 
Pytanie P13d. Zaznaczył/a Pan/i, że przy wyborze pracy ważny jest prestiż firmy i branży. Co w tym obszarze jest najbardziej 
istotne? 
Pytanie P15d. (pytanie skierowanie do pracowników działu HR): Zaznaczył/a Pan/i, że dla kandydatów na stanowiska 
menedżerskie ważny jest prestiż firmy i branży. Co w tym obszarze jest najbardziej dla nich istotne? 
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Wyniki badania Motywacje Menedżerów 2016, 
współorganizowane po raz pierwszy przez IDEA! 
Human Capital  potwierdzają, iż oferta 
pracodawców jest coraz częściej postrzegana 
przez menedżerów jako kompleksowy pakiet. 
Ważną rolę odgrywa w nim wynagrodzenie 
zasadnicze, ale bardzo duże znaczenie dla 
konkurencyjności pakietu posiadają również inne 
elementy o charakterze pieniężnym i rzeczowym. 
 
Porównując odpowiedzi udzielone przez kobiety   
i mężczyzn obserwujemy, że mężczyźni znacznie 
częściej będą skłonni znosić złe relacje                 
z przełożonymi w firmie za cenę utrzymania 
wysokiej płacy gwarantowanej.  Poczucie 

stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 
wynagrodzenia nadal jest bardzo ważne dla 
pracowników, będąc jednocześnie niedoceniane   
w pełni przez pracodawców. 
 
Kolejna bardzo ważna obserwacja dotyczy 
stwierdzenia, iż ważnym elementem dla 
utrzymania menedżerów w organizacji jest 
właściwe zarządzanie efektywnością pracy, w tym 
poprzez zarządzanie celami. W otoczeniu 
biznesowym charakteryzującym się coraz mniejszą 
przewidywalnością, formułowanie realistycznych 
celów dla menedżerów  staje się dla Zarządów 
jednym z najtrudniejszych wyzwań. Uzyskana      
w wyniku badania hierarchia preferencji 
menedżerów może w niektórych miejscach 
zaskakiwać pracodawców, wskazując iż nieco 
inaczej, niekoniecznie prawidłowo odczytują oni 
potrzeby menedżerów związane na przykład         
z pakietem świadczeń. 
 

Bardzo znaczący jest też rozdźwięk pomiędzy 
oczekiwaną przez menedżerów personalizacją, 
możliwością dopasowania pakietu do osobistych 
potrzeb menedżera a obecną praktyką 
pracodawców. Ci ostatni -  w zdecydowanej 
większości przypadków - nie są przygotowani     
na indywidualne kształtowanie  zestawu 
świadczeń firmowych, odpowiadających 
oczekiwaniom menedżerów. 
 
Dzięki wynikom badania Motywacje Menedżerów 
2016, pracodawcy uzyskują czytelne wskazówki,   
w jakim kierunku powinny być rozwijane 
optymalne z perspektywy wszystkich 
zainteresowanych pakiety wynagrodzeń                  
i świadczeń. 
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Wśród czynników zniechęcających do kontynuowania pracy na danym stanowisku dwa 

z nich zdecydowanie wyróżniały się na tle innych. Były to: trudne relacje z przełożonymi 

w firmie oraz naruszanie prawa. Zdecydowana większość menedżerów rozważałaby 

rezygnację z pracy, gdyby któraś z tych sytuacji miała miejsce. 

 

Pytanie P16. Poniżej znajduje się lista aspektów, które mogą powodować rozważanie rezygnacji ze swojego stanowiska. Proszę 
zaznaczyć maksymalnie 3 takie aspekty, które mogłyby spowodować, że rozważyłby Pan/ rozważyłaby Pani rezygnację z pracy. 
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Pozytywnymi motywatorami do zmiany pracy przez menedżerów jest przede wszystkim 

propozycja wyższego wynagrodzenia oraz obietnica rozwoju zawodowego w nowym miejscu 

pracy.  

Pytanie P17. A które z poniższych aspektów mogą mieć wpływ na chęć zmiany pracy? Proszę wybrać maksymalnie 3 aspekty, 

które mogłyby mieć wpływ na chęć zmiany pracy.    
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Zdecydowana większość menedżerów uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze 

poinformowania o wysokości, kształcie i charakterystyce poszczególnych elementów 

wynagrodzenia i świadczeń oraz zasadach ustalania ich wysokości. 

 

Pytanie P18. W jakim stopniu czuje się Pan/i poinformowany/a przez macierzystą firmę o wysokości, kształcie i charakterystyce 

poszczególnych elementów wynagrodzenia i świadczeń oraz zasadach ustalania ich wysokości? 
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PROFIL RESPONDENTÓW  

W badanej próbie przeważają kobiety posiadajace wieloletnie doświadczenie pracy 

zawodowej.    

Pytanie M1.  Proszę zaznaczyć swoją płeć.   

    Pytanie M3. Jaki ma Pan/i staż pracy 

zawodowej? 

 

 

 

  

64% badanych posiada 
ponad 15-letnie 
doświadczenie pracy 
zawodowej 

61% badanych 
menedżerów to kobiety  

 



 

 

PROFIL FIRM 

 

Firmy, w których pracują badani menadżerowie to w większości duże firmy o zasięgu 

międzynarodowym działające na rynku polskim dłużej niż 20 lat.  

 

Pytanie M6. Jaki jest zasięg działalności Pana/i firmy?  

 

Pytanie M12. Od jak dawna działa Pana/i firma w Polsce?.  
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Połowa firm, w których pracują badani menadżerowie to firmy z kapitałem zagranicznym. 

Również połowa eksportuje swoje produkty/usługi za granicę. 

 

 

 

 

 

 
 

Pytanie M8.  Czy Pana/i firma to firma     Pytanie M7. Czy Pana/i firma eksportuje  

z kapitałem zagranicznym ?         produkty/usługi za granicę? 
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Większość badanych firmę, w której pracuję jako rozwijającą się lub ustabilizowaną, 
z dużymi lub umiarkowanymi możliwościami rozwoju. 

Pytanie M9. Jak na dzień dzisiejszy ocenia Pan/i możliwości rozwojowe swojej branży? 

 Pytanie M10. Jak najogólniej można określić kondycję Pana/i firmy? Czy jest to firma… 
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Badani menedżerowie w większości pracują w jednej z czołowych firm na rynku.  
 

 
Pytanie M11. W Pana/i ocenie, jakie miejsce zajmuje Pana/i przedsiębiorstwo na rynku, na którym działa?  
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ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

BIGRAM SA 

 

Cybernetyki 7 

 02-677 Warszawa 

tel: +48 (22) 646 94 94; 

fax: +48 (22) 848 70 30 

www.bigram.pl 

 

LEGG MASON 

 

ul. Bielańska 12 

 00-085 Warszawa 

tel: +48 (22) 337 66 00, 

fax: +48 (22) 337 66 99 

www.leggmason.pl  

IDEA! HUMAN 

CAPITAL SP. Z O.O 

ul. Cybernetyki 7 

 02-677 Warszawa 

tel: (+48) 22 331 66 99 

 

www.idea-hc.pl 

  

 

R E A L I Z AC J A  I  O P R AC OWA N I E  BA DA N I A :  

A RC  RY N E K  I  O P I N I E  
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