
Czym kierować się podczas 
wyboru dostawcy badania 
zaa 
Pracuję w dziale personalnym dużej międzynarodowej firmy Badanie 
zaangażowania pracowników prowadziliśmy zawsze globalnie, korzystając 
z usług dostawcy globalnego. W tym roku jednak zarząd pozostawił 
wszystkim jednostkom lokalnym dowolność wyboru - badanie można 
przeprowadzić przy pomocy lokalnej firmy Na co powinnam zwrócić 
uwagę, formułując zapytanie ofertowe? Jakie kryteria wziąć pod uwagę? 
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Wybierając dostawcę badania zaan
gażowania, należy przede wszyst
kim odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jakie informacje chcemy uzyskać 
dzięki badaniu oraz czemu mają one 
potem służyć? Czy chcemy porów
nać wyniki do rezultatów z ubie
głych lat? Czy potrzebujemy możli
wości porównania wyników do jed
nostek w innych lokalizacjach lub do 
konkurencji? A może chcemy dodat
kowo rozwinąć wątek, np. badania 
satysfakcji klienta wewnętrznego? 
Zawsze warto na początku zdefinio
wać, jaki cel ma spełnić prowadzony 
projekt, a następnie doprecyzować 
kilka jego dodatkowych założeń. 

Benchmarki 
To jedno z istotnych i niejednokrot
nie kluczowych kryteriów wyboru 
firmy badawczej. Uzyskane wyniki 
mają być bowiem porównane do 
rynku, branży czy do regionu. 
Szczególnie w przypadku firm dzia
łających międzynarodowo możli
wość tego rodzaju porównania 
może być niezwykle istotna. Dlate
go, jeśli dostawca dysponuje bench-
markami, warto dowiedzieć się, ja
kie firmy uwzględnione są w pró
bie, z jakich branż oraz jaka jest ich 
wielkość zatrudnienia. W przypad
ku prowadzenia badania na pozio

mie lokalnym warto jednak zastano
wić się, czy zawsze porównanie do 
rynku jest potrzebne. Szczególnie, 
że możliwość porównania wyników 
niejednokrotnie wiąże się z koszta
mi - zarówno finansowymi, jak i in
nymi. W jakim przypadku zatem 
można zrezygnować z benchmar-
ków? Na pewno wtedy, kiedy chce
my się skupić na diagnozie i działa
niach w ramach swojej organizacji. 
Niezależnie bowiem od wyników 
porównania do konkurencji, działa
nia naprawcze trzeba będzie podjąć 
w swojej organizacji, ponieważ to 
wewnątrz niej uzyskane zostały 
konkretne wyniki, które świadczą 

PERSONEL I ZARZ¡DZANIE
2013-06-01



o mniejszym lub większym przy
wiązaniu pracowników do firmy. 

Kwestionariusz 

Rozpatrując ten element projektu, na
leży wziąć pod uwagę cele badania. 
Czy chcemy tylko skoncentrować się 
na badaniu zaangażowania z wyko
rzystaniem standardowego kwestio
nariusza, opracowanego przez do
stawcę? Czy chcemy mieć możli
wość jego indywidualizacji zarówno 
w części dotyczącej zaangażowania, 
jak i innych skal, np. poprzez dodanie 
pytań o interesujące nas obszary. Nie
jednokrotnie bowiem badanie zaan
gażowania jest procesem czasochłon
nym na tyle, że przy jednej okazji 
staramy się zebrać informacje na te
mat różnych obszarów, np. satysfak
cji klienta wewnętrznego czy satys
fakcji ze świadczeń dodatkowych. Tu 
właśnie powraca kwestia benchmar-
ków - może bowiem się zdarzyć, że 
aby zapewnić możliwość porównań, 
dostawca nie daje możliwości mody
fikacji kwestionariusza. 

Ankietyzacja 

Metoda zbierania danych uzależniona 
jest od możliwości technicznych fir
my oraz gotowości pracowników do 
udziału w badaniu metodą elektro
niczną. Czasem bowiem o sposobie 
dostępu do badania decydują względy 
postrzeganej anonimowości i komfor
tu pracowników, że ich odpowiedzi 
nie są identyfikowane w żaden spo
sób. Często jednak o metodzie ankie
tyzacji decydują przede wszystkim 
względy praktyczne: cena i szybkość. 
Badanie prowadzone drogą elektro
niczną pozwala pominąć koszty wy
druku kwestionariuszy oraz zaoszczę
dzić czas niezbędny na dystrybucję 
kwestionariuszy i wprowadzenie da
nych z nich uzyskanych do bazy 

w formie elelctronicznej. Dostępne 
dziś platformy badawcze oferują sze
roki wybór rodzajów pytań: listy roz
wijane czy elementy hierarchiczne 
(gdzie respondenci proszeni są o upo
rządkowanie elementów według 
określonego kryterium), pytania wa
runkowe, pytania uwzględniające ob
razy czy dźwięki oraz wiele innych. 
Warto wcześniej upewnić się, że inte
resujący nas rodzaj pytań jest możli
wy do umieszczenia w narzędziu, 
z którego korzysta dostawca. W przy
padku badania prowadzonego wśród 
pracowników nieposiadających do
stępu do internetu dobrze jest upewnić 
się, że konsultanci firmy prowadzącej 
badanie będą mogli wziąć udział 
w ankietyzacji w formie audytoryjnej. 
Czasem bowiem ich obecność jest 
wymogiem zapewnienia pracowni
ków o anonimowości badania. 

Raporty 

Dane zebrane w badaniu powinny 
zostać przedstawione w takiej for
mie, jaka pozwoli na optymalne ich 
wykorzystanie w celu wnioskowa
nia i planowania działań na podsta
wie wyników. Należy tu zatem roz
ważyć zarówno formę - czy będzie 
to prezentacja PowerPoint, raport 
Word, PDF czy Excel czy może po
łączenie tych elementów lub zupeł
nie inne rozwiązanie - jak i treść. 
Niektórzy dostawcy oferują raporty 
modułowe, w których klient może 
wybrać jeszcze na etapie ofertowa-
nia, jaki zakres danych chce uzy
skać i w zależności od tego kalkulo
wana będzie kwota wynagrodzenia 
za raporty. Innym rozwiązaniem jest 
opracowanie wyglądu i zawartości 
raportu od podstaw na potrzeby 
konkretnego projektu. Wtedy wyce
na uzależniona jest od czasu po
święconego na przygotowanie ta
kiej prezentacji danych. Niezależnie 

jednak od finalnie zastosowanego 
rozwiązania dobrze jest już na po
czątku w przybliżeniu określić, jaka 
będzie docelowa liczba raportów. 
Często ta informacja jest dostaw
com potrzebna do oszacowania za
angażowania czasowego czy wybo
ru sposobu produkcji raportów, a te 
elementy są niezbędne do rzetelne
go przygotowania wyceny. Zachę
cam do poproszenia o przykładowe 
raporty. Niejednokrotnie bowiem 
przyzwyczajenie do otrzymywane
go wcześniej zakresu i sposobu pre
zentacji danych może powodować, 
że trudno będzie zrozumieć, o czym 
dokładnie rozmawiamy z dostawcą. 

Dane historyczne 

Niejednokrotnie firmy mają dane 
z poprzednich edycji badania zaan
gażowania lub analogicznych pro
jektów, które chciałyby chociaż czę
ściowo porównać do nowych wyni
ków. Dobrze jest upewnić się, że 
dostawca jest gotowy przygotować 
takie zestawienia. 

Komunikacja 

Komunikacja w projekcie stanowi 
element kluczowy dla zapewnienia 
wysokiej frekwencji, pozytywnego 
podejścia i zaangażowania w działa
nia naprawcze. Dokładne zrozumie
nie przebiegu i celu badania pozwoli 
pracownikom zobaczyć korzyści 
z udziału w nim. Ostatnio coraz czę
ściej pojawiającym się trendem jest 
uwzględnianie działań z obszaru za
rządzania zaangażowaniem w strate
gii komunikacji wewnętrznej firmy 
jako działań PR. W zależności od 
potrzeb i możliwości (niektóre orga
nizacje dysponują własną jednostką 
odpowiedzialną za komunikację we
wnętrzną) warto zwrócić uwagę, czy 
od danego dostawcy uzyskamy 
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niezbędne wsparcie w tym zakresie. 
Jeśli będziemy go oczekiwać, do
brze jest poprosić o przykłady wdra
żanych dotychczas rozwiązań. 

Działania po badaniu 

Niezależnie od tego, czy mamy do
świadczenie w pracy z wynikami ba
dania, czy nie, dobrze jest skorzystać 
z wiedzy dostawcy choćby w celu in
spiracji jego doświadczeniami. Pa
miętajmy, że firmy zewnętrzne pracu
ją z wieloma klientami i mają dostęp 
do szerokiego zakresu rozwiązań, któ
re niejednokrotnie doskonalą i mogą 
polecić innym swoim klientom. Dla
tego w zapytaniu ofertowym dobrze 

jest uwzględnić wsparcie w analizie 
wyników (na przykład przygotowanie 
i poprowadzenie spotkań fokusowych 
z pracownikami w celu jakościowej 
analizy wyników ilościowych z rapor
tów), ich komunikacji do pracowni
ków oraz w projektowaniu i wdraża
niu działań naprawczych. 

Doświadczenie 
dostawcy 
Wreszcie, nie mniej istotne - niż 
omówione wcześniej praktyczne za
gadnienia projektowe, jest doświad
czenie firmy, którą zaprosimy do 
współpracy. Warto zwrócić uwagę 
na liczbę pracowników badanych 

w poszczególnych projektach prze
prowadzonych przez danego do
stawcę z uwzględnieniem sposobu 
prowadzonej ankietyzacji (co jest 
szczególnie istotne w przypadku, 
gdy oczekujemy ankietyzacji prowa
dzonej drogą papierową). Należy 
także zweryfikować branże organi
zacji, dla których dostawca świad
czył swoje usługi, co może mieć zna
czenie przede wszystkim ze względu 
na specyfikę problemów do uwzględ
nienia w badaniu, a także rekomen
dowane działania naprawcze na pod
stawie wyników badania. Kryterium 
ceny jest istotne, ale zazwyczaj to 
doświadczenia firmy doradczej sta
nowią o sukcesie badania. k 
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