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W 2005 r. ponad milion 
osób szukało nowej 
pracy. Teraz rozgląda się 
tylko potowa. I nie chodzi 
im tylko o pieniądze. 

Polacy nie chcą zmieniać pra
cy. Wedługbadania Głównego 
Urzędu Statystycznego dra
stycznie spada liczba osób, 
które aktywnie poszukują no
wego, lepszego pracodawcy. 
W 2005 r. innej posady szuka
ło grubo ponad milion osób. 
Dzisiaj j est ich mniej niż polo
wa — w I kwartale 2009 r. po
pulacja ta liczyła 517 tys. osób. 

Dopieszczeni 
Co sprawiło, że takzakorzenia-
my się w obecnych zakładach 
pracy? Jest nam tam po prostu 
coraz lepiej. 

—W ostatnich latach pensje 
rosły w bardzo szybkim tem
pie. Dzięki wysokiemu wzro
stowi gospodarczemu w ostat
nich kilku latach zarabiamy 
znacznie więcej niż w 2005 r. 
Motywacja do zmian jest więc 
mniejsza — mówi Grzegorz 
Maliszewski, ekonomista Ban
ku Millennium. 

W maju przeciętna pensja 
w sektorze przedsiębiorstw wy
nosiła prawie 3,2 tys. zl brutto. 
Cztery lata wcześniej zarabiali
śmy niespełna 600 zl mniej. 

— Wiele naszych potrzeb 
zostało zaspokojonych. Apetyt 
na lepszą pracę, bardziej do
statnie życie został nasycony. 
Zwłaszcza warunki finanso
we wyraźnie się poprawiły, 
więc nie chcemy ryzykować, 
zmieniać środowiska, docie
rać się z nowym szefem — tłu
maczy Monika Jasińska z fir
my doradztwa personalnego 
Manpower. 

Zwłaszcza lata 2006-07 by
ły okresem rozkwitu popytu 
na ręce do pracy. 

— Firmy wyraźnie odczu
wały niedobór pracowników, 
więc kandydaci mogli wybrzy
dzać i dyktować warunki. To 
zmusiło pracodawców do lep
szego traktowania swoich lu

dzi, aby zatrzymać ich w fir
mie. Pracownik czuje się więc 
bardziej doceniany niż kilka 
lat temu — wyjaśnia Monika 
Jasińska. 

Przyczajony w kryzysie 
Z badania GUS trudno na razie 
wyczytać, j ak na nasze poszu
kiwania pracy wpływa kryzys. 
W ostatnim kwartale liczba 
osób rozglądających się za in
ną posadą nadal malała, choć 
już w znacznie wolniejszym 
tempie niż w poprzednich 
kwartałach. 

— Niewykluczone więc, że 
w kolejnych kwartałach grupa 
ta będzie rosnąć. Sytuacja 
na rynku pracy przez najbliższe 
dwa lata będzie się pogarszać, 
ponieważ popyt na pracowni
ka będzie słabł. Ludzie, wie
dząc, że ich pozycja w firmie 
słabnie, mogą szukać innych, 
stabilniejszych posad — mówi 
Grzegorz Maliszewski. 

Z drugiej jednak strony, kur
czący się rynek pracy i nara
stające poczucie zagrożenia 
mogą sprawić, że pracownicy 
mocniej przywiążą się do obce
go pracodawcy, by jakoś prze
czekać kryzys. 

— Pewne jest jedno — kiedy 
w gospodarce zacznie się oży
wienie, grupa osób poszukują
cych pracy będzie rosnąć. Lu
dzie zobaczą, że rośnie na nich 
zapotrzebowanie, więc poczu
ją szansę na poprawę warun
ków pracy i będą starali się to 
wykorzystać. Po kryzysowych 
latach wyrzeczeń wróci czas, 
kiedy pracownik w Polsce bę
dzie domagał się wynagrodzeń 
jakie dostaje jego kolega z za
chodniej Unii — uważa Moni
ka Jasińska. 

Co ciekawe, przez ostatnie 
lata prawie nie zmienia się na
sza motywacja poszukiwania 
nowej pracy — są nią głównie 
pieniądze. W III kwartale 
2005 r. taką przyczynę dekla
rowało 54 proc, obecnie jest 
to 58 proc. 

— To zdecydowanie naj
częstsza argumentacja, ale 
prawie polowa z nas ma inne 
powody niż finansowe. To po
kazuje, że samymi pieniędz
mi firma nie zatrzyma pracow
nika u siebie — mówi Monika 
Jasińska. 

Osoby 
poszukujące 
pracy 

Osoby 
poszukujące 
pracy z powodu 
chęci poprawy 
warunków 
finansowych 
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dobrze... 
...ale na innym może będzie 
jeszcze lepiej 
N i e s z u k a m y n o w e j pracy, 
a l e p o d k u p i ć nas ł a t w o . 
P r a c o d a w c y nie w y r o b i l i 
w P o l a k a c h p o c z u c i a 
lojalności. 

Polski pracownik coraz rza
dziej szuka aktywnie nowej 
pracy, ale wcale nie oznacza 
to, że rośnie nasza lojalność 
wobec obecnego pracodawcy. 
Wręcz przeciwnie — na tle 
większości innych krajów, 
a zwłaszcza państw zachod
niej Europy, jesteśmy bez
względni wobec swoich sze
fów i nie mamy skrupułów, by 
przyjąć ofertę konkurencji. 

Jak wynika z badania „Glo
bal workforce study" między
narodowej firmy badawczej 
Towers Perrin, chociaż pra
cownicy wPolsce rzadziej szu
kają nowej pracy, to jednak, 
gdy zostanie złożona im ofer
ta, sąbardziej skłonni jąprzy-
j ąć. Deklaruje tak 71 proc. Po
laków, tymczasem globalny 
wskaźnik to 61 proc. Tylko co 
czwarty Polak nie chce zmie
niać obecnie wykonywanej 
pracy (25 proc. badanych), 
w innych krajach deklaruje 
tak co trzeci badany (33 proc). 

— Chętniej zmieniamy pra
cę niż obywatele innych kra
jów. Jesteśmy relatywnie 
mniej lojalni wobec praco
dawców. Spadająca skłonność 

• Lojalności brak: Według 
Piotra Sierocińskiego z HRM 
Partners, więzi między praco
dawcą a pracownikiem są 
w Polsce stabsze niż w innych 
krajach, [FOT. GK] 

do szukania nowej pracy wca
le nie oznacza więc, że jeste
śmy tak mocno związani 
z obecną posadą — uważa 
Piotr Sierociński z firmy do
radztwa personalnego HRM 
Partners. 

Jego zdaniem, w krajach 
bardziej rozwiniętych gospo
darczo podkupywanie pra
cowników przez konkuren

cję ma mniejsze szanse po
wodzenia. 

— Tampracownikbardziej 
szanuje swoją pracę, a praco
dawca szanuje swojego pra
cownika. Jeśli obie strony de
cydują się na współpracę, to 
traktujące relację bardziej po
ważnie niż u nas. Ostatnie 
dwa-trzy lata, kiedy na rynku 
brakowało rąk do pracy, na
uczyły pracodawców, że nale
ży dbać o kadrę, by zatrzymać 
ją u siebie na dłużej — mówi 
Piotr Sierociński. 

Z kolei obecny kryzys 
zwiększy lojalność pracowni
ka wobec firmy. 

—Wczasie kryzysu, z jednej 
strony, znacznie bardziej sza
nujemy pracę, którą obecnie 
wykonujemy, z drugiej zaś, 
znalezienie nowej wymaga 
znacznie większego zaanga
żowania ze strony pracownika 
— argumentuje Piotr Siero
ciński. 

Jacek Kowalczyk 
j.kuwalczyk@pb.pl = 022-333-99-38 
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PRACOWNIK NIE MASKRUPUŁOW 
• Podejście pracowników do obecnie wykonywanej pracy 
(w proc.) 
Polska 

71% 
wtym 

5 5 
Nie szukam innej pracy, 
ale rozważę ewentualną 
ofertę 

Aktywnie poszukuję 
innej pracy 

Zamierzam porzucić 
obecną pracę 

c 25 
Nie chcę 
zmieniać 
pracy 

"J W najbliższych 
latach przechodzę 
na emeryturę 

• Najważniejsze czynniki 
zwiększające lojalność wobec 
pracodawcy — odpowiedzi 
polskich pracowników 

1. Szanse rozwoju kariery 

2. Dbatość f i r m y o problemy 
społeczne pracowników 

Świat 

61% 
wtym: 

4 5 
Nie szukam innej pracy, 
ale rozważę ewentualną 
ofertę 

11 
Aktywnie poszukuję 
innej pracy 

Zamierzam porzucić 
obecną pracę 

_ » 

.33 
Nie chcę 
zmieniać 
pracy 

W najbliższych 
latach przechodzę 
na emeryturę 

3. Odpowiednie zarządzanie 
f i rmą 

4. Możl iwość pogodzenia 
życia zawodowego 
z p r y w a t n y m 

5. Dobra współpraca 
z innymi pracownikami 
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