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Mniej gotowi 
do poświęceń 
Kondycja polskich przedsiębiorstw według 
badania „Rynek pracy w czasach turbulencji" 

Wiosną 2009 r. Polacy ze zrozumieniem przyjmo
wali wdrażane w swoich firmach oszczędności. 
Ważne było dla nich przede wszystkim 
zachowanie miejsc pracy. W ciągu kolejnych 
sześciu miesięcy ich gotowość do poświęceń nie
co spadła. 

Druga edycja badania „Rynek 
pracy w czasach turbulencji" 
przeprowadzona została przez 
portal GazetaPraca.pl i firmę 
doradczą HRM partners. W ba
daniu wzięło udział niemal 500 
pracowników z całej Polski. 
Kryzys na rynkach finansowych 
wpłynął na kondycję wielu 
przedsiębiorstw w Polsce. 
Większość z nich w mijającym 
roku poszukiwała różnych źró
deł oszczędności. Firmy „za
mrażały" etaty lub rezygnowały 
z rozpoczętych procesów rekru
tacyjnych, ograniczały budżety 
szkoleniowe, zmniejszały wy
datki na podróże i reprezenta
cję, rezygnowały z imprez inte
gracyjnych dla swoich pracow
ników, a część także dokonywa
ła korekty polityki płac lub 
przeprowadzała zwolnienia. 

Bezpośrednie skutki 
kryzysu 

Z badania „Rynek Pracy w cza
sach turbulencji" przeprowa

dzonego w kwietniu 2009 roku 
przez portal GazetaPraca.pl 
i firmę doradczą HRM partners 
wynikało, że 53 proc. Polaków 
odczuło skutki kryzysu na wła
snej skórze. Listopadowa edy
cja przyniosła spadek liczby ba
danych osobiście dotkniętych 
skutkami turbulencji rynko
wych o 6 punktów procento
wych. Jedyną grupą, która 
w drugiej połowie 2009 roku 
silniej odczuła skutki spowol
nienia, byli dyrektorzy. 

(Nie)zgoda 
na oszczędności 

Z badania przeprowadzonego 
w kwietniu wynikało, że pra
cownicy są świadomi trudnej 
sytuacji rynkowej i gotowi za
akceptować różne formy 
oszczędności wdrażane przez 
pracodawców. Po sześciu mie
siącach, które nie przyniosły 
nasilenia zjawisk kryzysowych 
i upłynęły raczej pod znakiem 
umiarkowanie optymistycz

nych informacji o sytuacji Pol
ski na tle innych krajów do
tkniętych kryzysem, firmy czę
ściowo wycofały się z wdrożo
nych wcześniej oszczędności, 
jednocześnie spadła nieco na
sza gotowość do zaciskania pa
sa. Wprawdzie nie można mó
wić o gwałtownej i znaczącej 
zmianie postaw - spadki w ak
ceptacji poszczególnych wdra
żanych przez firmy rodzajów 
oszczędności ograniczają się 
do kilku procent - jednak obję
ły one niemal wszystkie kate
gorie oszczędności. Na tym sa
mym poziomie pozostała jedy
nie nasza gotowość do rezygna
cji z wyjazdów integracyjnych 
(94 proc. w kwietniu i listopa
dzie). 
Wciąż wysoka jest gotowość 
Polaków do rezygnacji ze szko
leń finansowanych przez firmę 
(w kwietniu - 78 proc, w listo
padzie - 75 proc), pozostajemy 
także otwarci na propozycje 
przesunięcia do innego działu 
(w kwietniu - 71 proc, w listo-
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padzie - 65 proc.) oraz na 
oszczędności w dodatkowych 
świadczeniach, takich jak opie
ka medyczna czy zajęcia spor
towe (w kwietniu - 61 proc, 
w listopadzie - 57 proc). 
W największym stopniu zmie
niły się natomiast nasze posta
wy wobec czasowego zmniej
szenia wymiaru godzin pracy 
związanego z obniżeniem pen
sji. Jeszcze w marcu gotowość 
przyjęcia takiego rozwiązania 
deklarowało 56 proc. badanych, 
dziś już tylko 37 proc Wciąż 
najgorzej odnosimy się do 
trwałych zmian w warunkach 
zatrudnienia, związanych 
z przeszeregowaniem na niższe 
stanowisko. W kwietniu do ak
ceptacji takich zmian dla rato
wania swojego miejsca pracy 
gotowych było 22 proc. respon
dentów, dziś już tylko 17 proc. 
Gotowość do akceptacji wdra
żanych przez firmy oszczędno
ści jest zbliżona na poszczegól
nych poziomach stanowisk. 
Zwraca jedynie uwagę zdecy
dowanie wyższa gotowość dy
rektorów do akceptacji przesu
nięcia do innego działu czy lo
kalizacji firmy (37 proc. przy 
średniej dla wszystkich stano
wisk na poziomie 28 proc.) 
oraz do wzięcia na siebie części 
kosztów związanych z podno
szeniem kwalifikacji (63 proc 
przy średniej dla wszystkich 
stanowisk na poziomie 
(47 proc). Jednocześnie zdecy
dowana większość dyrektorów 
nie byłaby skłonna zaakcepto
wać redukcji premii (78 proc. 
przy średniej dla wszystkich 
stanowisk na poziomie 
62 proc.) ani zrezygnować 
z podwyżek (63 proc. przy 
średniej dla wszystkich stano-
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wisk na poziomie 54 proc). 
Niższa niż w przypadku pozo
stałych grup pracowników 
otwartość na oszczędności 
związane z poziomem uzyski
wanych wynagrodzeń jest kon
sekwencją obcinania premii za 
wyniki w 2008 kryzysowym ro
ku. Redukcje premii w najwięk
szym stopniu dotknęły właśnie 

dyrektorów, nie są już oni za
tem skłonni do dalszego zaci
skania pasa. 
Z porównania postaw pracow
ników sektora prywatnego i pu
blicznego wynika niższa ak
ceptacja wdrażanych oszczęd
ności w instytucjach publicz
nych. Ich pracownicy są gorzej 
nastawieni zwłaszcza do tych 

WYKRES 2 
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WYKRES 3 

Jakiego rzędu obniżenie pensji byłbyś skłonny zaakceptować, aby nie stracić pracy? 

n 

i 

listopad 2009 — 

kwiecień 2009 — 

listopad 2009 — 
TB 
C 

S. kwiecień 2009 — 

{ listopad 2009 

kwiecień 2009 

& listopad 2009 

§, kwiecień 2009 — 

§ listopad 2009 — 

kwiecień 2009 — 

o%«r„ 

• • 1< 

rodzajów oszczędności, które 
związane są bezpośrednio 
z poziomem uzyskiwanych 
przez nich wynagrodzeń. Wy
nik ten jest naturalną konse
kwencją poziomu wynagro
dzeń w obu sektorach. 
Jedyną formą oszczędności, 
wobec której pracownicy insty
tucji publicznych wykazują 
większą akceptację niż pracow
ników firm prywatnych, jest 
przeszeregowanie (zmiana sta
nowiska na niższe). Taką formę 
oszczędności akceptuje 21 
proc. pracowników sektora pu
blicznego i tylko 15 proc. bada
nych zatrudnionych w sektorze 
prywatnym. 

Jeśli obniżki płac, 
to mniejsze 

W kwietniu większość bada
nych, by ocalić swoje miejsca 
pracy, była gotowa rozmawiać 

z pracodawcą o obniżce płac 
(51 proc). Dziś podobną otwar
tość deklaruje tylko 45 proc. ba
danych. Na pytanie o akcepto
walną skalę redukcji wynagro
dzenia większość badanych od
powiadała w kwietniu, wskazu
jąc przedział w granicach 16-25 
proc, dziś większość z nas 
(47 proc.) bierze pod uwagę 
ewentualność obniżki wyna
grodzenia w granicach 6-15 
proc. 

Komunikacja 
w kryzysie 

W zakresie komunikacji zmian 
w polskich organizacjach jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Tyl
ko połowa badanych objętych 
programami naprawczymi do
wiedziała się o wprowadza
nych zmianach w sposób ofi
cjalny od bezpośredniego prze
łożonego lub wyższej kadry 

menedżerskiej, natomiast aż 
1/4 „pocztą pantoflową" lub 
w sposób nieformalny od bez
pośredniego przełożonych (11 
proc). 
Sposób zakomunikowania 
zmian przekłada się na poziom 
ich akceptacji. Trudno się za
tem dziwić, że zrozumienie dla 
procesu zmian wdrażanych 
w firmach deklaruje tylko 30 
proc. respondentów, którzy 
przyznają, że zmiany te były 
adekwatne do sytuacji rynko
wej, konieczne, otwarcie i jasno 
zakomunikowane. Pozostała 
część respondentów nie jest do 
końca przekonana co do ko
nieczności i adekwatności 
zmian. W ich skuteczność wie
rzy jedynie 17 proc. badanych. 
Jako sprawiedliwe, czyli godzą
ce interesy pracowników z inte
resami firmy, wprowadzane 
zmiany postrzega 22 proc. re
spondentów. 
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Najwyższy poziom zrozumie
nia i akceptacji zmian wykazu
ją dyrektorzy - 67 proc. spośród 
nich uważa, że były one ko
nieczne, 64 proc, że zostały ja
sno i otwarcie zakomunikowa
ne, a 57 proc, że były adekwat
ne do sytuacji rynkowej. Na 
drugim biegunie w ocenie 
zmian są pracownicy wyko
nawczy, spośród których tylko 
11 proc. wierzy w skuteczność 
zmian, 19 proc. uznaje zmiany 
za sprawiedliwe, a po 20 proc. 
za adekwatne i konieczne. 
Ta dysproporcja staje się zrozu
miała, gdy weźmiemy pod uwa
gę, że dyrektorzy są zwykle au
torami zmian i na nich spoczy
wa odpowiedzialność za ich 
zakomunikowanie i wdrożenie. 
Trudno im zatem patrzeć kry
tycznie na własne działania. 

WYKRES 4 

Jak dowiedziałeś się o zmianach wdrażanych w firmie? 
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WYKRES 5 

Czy poleciłbyś swoją firmę jako dobrego pracodawcę? 

pracownicy — 

specjaliści — 

kierownicy — 

dyrektorzy — 

tak 

ŹRÓDŁO WYKRESÓW: Badanie „Rynek pracy w czasach turbulencji" przeprowadzone przez HRM partners oraz portal 
GazetaPraca.pl w listopadzie 2009 r. 

Pracownicy wykonawczy są na
tomiast grupą, która ma zwykle 
najmniejszy wpływ na przebieg 
i zakres zmian, a równocześnie 
najgorszy dostęp do informacji 
o zmianach. 

Pokryzysowy wizerunek 
pracodawcy 

Mimo wdrażanych w ciągu 
ostatniego roku przez firmy 
oszczędności, swoją firmę pole
ciłoby innym jako pracodawcę 
46 proc. badanych. Najlepiej 
oceniają swoich pracodawców 
dyrektorzy, spośród których aż 
62 proc uważa swoją firmę za 
dobrego pracodawcę. Najmniej 
skłonni do polecania swojego 
pracodawcy kandydatom do 
pracy są kierownicy (43 proc), 
którzy w czasie kryzysu są 
zwykle poddawani z jednej 
strony sporym presjom związa
nym z realizacją budżetów, 
z drugiej zaś - to na ich barkach 
spoczywa często obowiązek ko
munikowania niepopularnych 
antykryzysowych decyzji. 
Swoją przyszłość zawodową 
z obecnym pracodawcą wiąże 

33 proc badanych, w tym po
nad połowa dyrektorów, 37 
proc. specjalistów, 35 proc. kie
rowników i tylko 26 proc. pra
cowników wykonawczych. Nie
co lepiej wygląda sytuacja w in
stytucjach publicznych niż fir
mach prywatnych - swoją przy
szłość zawodową wiąże z obec
nym pracodawcą odpowiednio 
39 i 31 proc. pracowników tych 
organizacji. 

Powiało optymizmem 

Wyniki badania wskazują na 
wzrost optymizmu Polaków. Na 
pytanie o prognozy na najbliż
sze miesiące aż 57 proc. bada
nych wyraża przekonanie, że 
sytuacja gospodarcza w na
szym kraju poprawi się, a 14 
proc, że nie ulegnie zmianie. 
Pogorszenie sytuacji przewidu
je tylko 29 proc. badanych. Na 
pytanie o przewidywania doty
czące zmian w kondycji swoich 
firm odpowiadamy nieco 
ostrożniej - 41 proc. badanych 
uważa, że ich sytuacja nie ule
gnie zmianie, a 38 proc, że się 
poprawi. Tylko 21 proc. obawia 

się pogorszenia kondycji swojej 
firmy. Większy optymizm ob
serwujemy wśród pracowników 
niższych szczebli. Dyrektorzy 
wciąż patrzą w przyszłość 
z większą obawą. 
Pierwsze sygnały o tym, że 
kryzys nie dotknął Polski 
w tak dużym stopniu, jak inne 
kraje oraz o niewielkim, lecz 
stałym wzroście gospodar
czym, sprawiły, że coraz moc
niej wierzymy, iż czas zaciska
nia pasa dobiega końca. Uza
sadnieniem tego optymizmu 
wydają się dane na temat 
oszczędności, z których firmy 
już się wycofały. 14 proc. ba
danych sygnalizuje, że ich fir
my zrezygnowały z dalszych 
zwolnień, 12 proc, że odblo
kowały tworzenie nowych eta
tów, po 6 proc, że przestały 
wysyłać pracowników na urlo
py w okresie, gdy nie miały 
zleceń oraz że odblokowały 
podwyżki, natomiast 5 proc 
badanych sygnalizuje, że ich 
pracodawcy zrezygnowali 
z czasowego zmniejszania wy
miaru godzin pracy związane
go z obniżeniem pensji. 
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