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Czym jest zaangażowanie? 

 Zaangażowanie to miara siły związku pracownika z firmą.  Przekłada się 

na takie aspekty jak efektywność i jakość pracy, przywiązanie pracownika 

do organizacji, chęć pozostawania w niej czy gotowość do ponoszenia 

dodatkowego wysiłku na jej rzecz. 

 Zaangażowanie budowane jest przez wiele czynników: styl zarządzania, 

relację z bezpośrednim przełożonym, możliwości rozwoju, warunki 

zapewnione przez pracodawcę, jakość współpracy z innymi pracownikami 

czy wynagrodzenie. 

 

 W praktyce, zaangażowani pracownicy pracują lepiej.  

W naturalny sposób, wysoka jakość i efektywność ich pracy przekłada się 

na sukces finansowy firmy.  

 

 Zarządzanie zaangażowaniem stanowi aktualnie jeden 

z priorytetów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi  

w organizacjach, które nastawione są na budowanie swojej pozycji również 

w oparciu o kapitał ludzki. 
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Zaangażowanie a satysfakcja 
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 Satysfakcja to subiektywnie postrzegana równowaga pomiędzy tym,  

ile pracownik inwestuje w pracę (np. posiadane doświadczenie)  

a tym,  ile otrzymuje w zamian (zarówno wynagrodzeniem, ale również  

np. sposobem, w jaki jest traktowany w pracy).  

 Usatysfakcjonowany pracownik wypełnia swoje obowiązki zgodnie  

z oczekiwaniami pracodawcy. 

 Zaangażowanie to pozytywna więź pracownika z firmą,  chęć robienia 

„czegoś więcej” na jej rzecz. 

 Zaangażowany pracownik będzie gotów ponosić  

dodatkowy wysiłek na rzecz swojego pracodawcy.  

Satysfakcja z pracy 
w danej firmie – 
wykonanie zadań 
się nie pogorsza 

Zaangażowanie w 
pracę w danej firmie 
- wykonanie zadań 

się poprawia 
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W grupie w pełni zaangażowanych pracowników 88%  

z nich wpływa na jakość produktów i usług swojej firmy,  

np. zgłasza uwagi mające na celu wprowadzenie usprawnień.  

Tak samo może działać 38% niezaangażowanych 

pracowników – deklarują oni gotowość do podjęcia 

działań, ale faktycznie ich nie podejmują. 

Poziom zaangażowania trzeba monitorować – w grupie pracowników zaangażowanych 

dbać o ich wysoki poziom motywacji. W grupie pracowników niezmotywowanych – 

znaleźć źródła braku motywacji i wprowadzić działania zaradcze. 

Źródło: Towers Watson 
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Zaangażowani pracownicy: 

• Szukają innowacyjnych metod pracy 10 x częściej 

• Mówią z dumą o swojej pracy 10 x częściej 

• Polecają swoją firmę jako pracodawcę 8 x częściej 

• Angażują się w proces zmian 8 x częściej 

• Realizują cele organizacji 6 x częściej 

Źródło: Barometr Zaangażowania 



Wpływ zaangażowania pracowników  

na zachowania klientów 

Wysoka wartość 
wskaźnika 

zaangażowania 
pracowników 

Doskonała jakość 
obsługi klienta 

Zachowania 
klientów: częstsze 

korzystanie z usług, 
wyższe wydatki  

na usługi  
i produkty, większe 

przywiązanie  
do firmy 

Sprzedaż  
wyższa o 85%  
w stosunku  

do konkurencji 
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Źródło: Gallup Institute 



 Każdy niezaangażowany pracownik kosztuje firmę 29 tys. zł rocznie. 

 Osoby, niezaangażowane przebywają na zwolnieniach średnio 19 dni w roku.  

Osoby zaangażowane - tylko osiem dni. 

 

 Zaangażowani pracownicy dbają o jakość swojej pracy, produktów i usług, czują się 

związani z firmą, więc zależy im np. na rozwoju oferty, wysokiej jakości obsługi klienta 

czy budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie a finanse firmy 
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Źródło: Towers Perrin 

Źródło: AON Hewitt 



Korzyści z zaangażowania zaangażowaniem 
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 Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy zaangażowaniem pracowników  
a wynikami finansowymi firmy. Najlepsze rezultaty osiągają te organizacje, 
które aktywnie zarządzają zaangażowaniem swoich pracowników. 

Żródło: Towers Watson 
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