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Renata Ziaja-Guzy
Badanie opinii personelu jako narzędzie 
zarządzania zasobami ludzkimi

Celem artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi zarządzania persone-
lem, którym jest badanie opinii personelu. Jako przykład autorowi posłużyło 
badanie opinii przeprowadzone w tarnowskim szpitalu. W swym założeniu, 
badanie opinii (nazywane także badaniem satysfakcji) ma na celu dokonanie 
oceny przez zatrudniony personel działań podejmowanych przez zarząd fir-
my, zdiagnozowanie poziomu zadowolenia, ocenę klimatu organizacyjnego. 
Jest prostą drogą zdobycia informacji dotyczących różnych aspektów zarzą-
dzania firmą od najcenniejszego zasobu firmy, jaki stanowią pracownicy.

Słowa kluczowe: badanie opinii pracowników (employees survey), satysfakcja z pracy (job satisfac-
tion), komunikacja (communication), stosunki interpersonalne (interpersonal relations)

Wstęp

Każde przedsiębiorstwo jest organizacją stanowiącą otwarty system, w którym zachodzą 
interakcje pomiędzy uczestnikami organizacji a otoczeniem zewnętrznym. Istotny wpływ 
na zarządzanie personelem, niezależnie od sektora i formy prowadzonej działalności, 
mają zarówno czynniki zewnętrzne, do których zalicza się m.in.: demografię, rynek pra-
cy, konkurencję, politykę, prawo, technologię itd., jak i czynniki wewnętrzne, to jest: 
strukturę organizacji, strategię, przywództwo, realizowane zadania i kulturę organizacji.
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Podstawą efektywnej działalności zakładu pracy i konkurencyjności w danej branży 
jest wdrożenie podstawowych narzędzi w zakresie zarządzania pracownikami, do któ-
rych zalicza się: systemy wynagrodzeń, system ocen pracowniczych, system motywacji, 
karty opisu stanowisk pracy, badanie opinii personelu. Pozwalają one na zaplanowanie 
kierunku rozwoju kadry na podstawie obiektywnej i racjonalnej wiedzy, uzyskanej wła-
śnie dzięki odpowiednim narzędziom zarządzania.

Badanie opinii personelu jest narzędziem wspomagającym diagnozę firmy na pod-
stawie informacji pochodzącej bezpośrednio od pracowników. Badanie przeprowadza 
się najczęściej metodą kwestionariuszową opartą na ankietach i badaniach socjotech-
nicznych. Obejmuje: ocenę poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, systemu komu-
nikacji w firmie, stosunków interpersonalnych w firmie, ocenę warunków pracy, stosunek 
do systemu wynagradzania i motywacji itd. Zaletą tego narzędzia badawczego jest bez-
pośrednia, oddolna informacja od pracowników, ukazująca nastroje panujące w firmie.

Celem artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi zarządzania personelem, 
jakim jest badanie opinii personelu. Jako przykład autorowi posłużyło badanie opinii 
przeprowadzone w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W swym 
założeniu badanie opinii ma na celu: dokonanie oceny przez zatrudniony personel dzia-
łań podejmowanych przez zarząd firmy, zdiagnozowanie poziomu zadowolenia, ocenę 
klimatu organizacyjnego. Umożliwia zdobycie od pracowników informacji dotyczących 
różnych aspektów zarządzania firmą.

Założenia badania klimatu organizacyjnego

Badanie klimatu organizacyjnego wchodzi w skład obowiązujących procedur w zakresie 
systemu zarządzania personelem w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tar-
nowie. Ma ono charakter ankiety zawierającej pytania z wyboru i pytania otwarte. Ano-
nimowa ankieta kierowana jest do wszystkich zatrudnionych osób. Myślą przewodnią 
badania jest określenie zadowolenia z różnych aspektów zatrudnienia w poszczególnych 
zespołach pracowniczych. W tym celu w kwestionariuszu ankiety została umieszczona 
metryczka, w której respondent zakreśla grupę zawodową, do której przynależy z racji 
wykonywanego zawodu, określa swój wiek, płeć, wykształcenie i staż pracy w szpitalu. 
Wybór takich zmiennych miał na celu dopasowanie póżniejszych działań do konkretnej 
grupy pracowników. Zmiany miały dotyczyć wskazanych przez pracowników obszarów, 
np. poprzez dopasowanie programów szkoleniowych lub wprowadzenie konkretnych 
udoskonaleń technicznych i organizacyjnych we wskazanych obszarach.

Badanie klimatu organizacyjnego zostało przeprowadzone po raz pierwszy w szpita-
lu w 2006 r. i zostało powtórzone w 2009. Głównym jego celem było:

zdiagnozowanie źródła zadowolenia i niezadowolenia pracowników; �
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dokonanie oceny stopnia identyfikacji pracowników ze szpitalem; �
dokonanie oceny zaangażowania w wypełnianiu obowiązków; �
rozpoznanie czynników motywacyjnych i podnoszących efektywność pracy perso- �

nelu;
wytworzenie wśród pracowników aktywnego stosunku do własnego miejsca pracy  �

poprzez wyrażenie opinii m.in. o warunkach i organizacji pracy, kontaktów z przełożony-
mi i współpracownikami, jasności i zrozumienia stawianych zadań i celów;

uzyskanie podstawy do rozpoznania potrzeb szkoleniowych. �

Wyniki badań

Produktem szpitala jest usługa medyczna wytwarzana przez kilka zespołów współpracu-
jących ze sobą na różnych etapach jej powstawania. Dlatego bardzo ważna jest sprawna 
komunikacja, integracja poszczególnych grup zawodowych, zaufanie i wzajemny szacu-
nek.

Ponieważ sprawna komunikacja w szpitalu wpływa na jakość współpracy oraz jest 
elementem oddziaływającym na wewnętrzny klimat organizacji, w badaniu ankietowym 
szeroko uwzględniony został temat oceny przez pracowników poziomu przepływu infor-
macji w firmie.

Pracodawcy zależało przede wszystkim na bezpośrednim przekazie informacji 
w sposób zapewniający aktualność, rzetelność i wiarygodność. Informowanie pracowni-
ków o prawdziwej sytuacji, wyzwaniach, ograniczeniach i aktualnych wydarzeniach sta-
nowiło jeden z ważniejszych aspektów zarządzania w szpitalu. Dyrekcja placówki starała 
się prowadzić otwarty, bezpośredni system komunikowania się z pracownikami w celu 
uniknięcia zniekształcania faktów przez pośredników informacji.

W badaniu przeprowadzonym w 2006 r. ponad połowa ankietowanych (56%) uważa-
ła jednak, że w szpitalu nie ma sprawnego systemu informowania pracowników o bieżą-
cych wydarzeniach, pomimo wielokierunkowego przekazu informacji. Pracownicy otrzy-
mywali informację o wydarzeniach z różnych źródeł, w tym największy procent stanowiły 
informacje od przełożonych oraz z oficjalnych pism, na co wskazało 49% ankietowanych. 
Dużą rolę stanowiło informowanie się nawzajem pracowników w luźnych rozmowach 
koleżeńskich. Respondenci wypowiedzieli się, że nie mają wystarczającej wiedzy o tym, 
co dzieje się w szpitalu. Posiadają ogólne lub w zarysie informacje na niektóre tematy. 
Badanie pokazało, że załoga wykazywała duże zainteresowanie sprawami szpitala oraz 
oczekiwała pełnej, bieżącej informacji na temat aktualnych wydarzeń.

W ślad za wynikami badania, w którym ponad połowa respondentów wskazała, że 
w szpitalu nie ma jednak sprawnego systemu informowania pracowników, pomimo jego 
wielokierunkowego przekazu, został wprowadzony dodatkowo (oprócz dotychczas obo-
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wiązujących dróg powiadamiania) elektroniczny przekaz informacji przy wykorzystaniu 
wewnętrznej sieci komputerowej, do której miał mieć dostęp każdy pracownik. Z zało-
żenia pracownicy mieli możliwość dostępu w każdym czasie do bieżących, aktualnych 
informacji, regulaminów i obowiązujących zarządzeń dyrektora, a nawet codziennego ja-
dłospisu w pracowniczej stołówce. W szpitalu system informatyczny składał się z ponad 
260 jednostek komputerowych we wszystkich komórkach organizacyjnych. W rozbudo-
wanej sieci pracowały wszystkie oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, poradnie 
specjalistyczne, apteka i administracja szpitala. Istniała możliwość pełnej, elektronicznej 
wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi oraz pomiędzy komórkami organizacyj-
nymi.

Jednakże trzy lata później na pytanie: czy w szpitalu istnieje Pani/Pana zdaniem 
sprawny system informowania pracowników, 59% ankietowanych wypowiedziało się po-
zytywnie i aż 38% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Ankietowani wskazali, iż informacje 
o bieżących wydarzeniach w szpitalu otrzymują z następujących źródeł:

Tabela 1. Źródła informacji o bieżących wydarzeniach w szpitalu (pracownicy 
mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

od kolegów/koleżanek 62%
od przełożonych 61%
z oficjalnych pism 52%
z tablic informacyjnych 41%
z prasy 18%
od przedstawicieli związków zawodowych 17%
poprzez wewnętrzną sieć informatyczną 14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Jedynie 14% pracowników wskazało na wewnętrzną sieć komputerową jako źródło 
informacji o bieżących wydarzeniach w firmie. Natomiast określając stopień posiadania 
wiedzy na temat o tym, co się dzieje w szpitalu, tylko 23,5% ankietowanych oceniło, że 
ma bieżącą i wystarczającą informację na ten temat, 30% uznało, że posiada informacje, 
te które uważa za istotne, natomiast pozostali ankietowani uznali, że posiadają wiedzę 
w zarysie i tylko o niektórych sprawach. W związku z powyższym należało stwierdzić, 
że wprowadzenie zmiany w sposobie komunikowania pomiędzy dyrekcją a załogą nie 
przyniosło założonych efektów.

W zakresie komunikacji wewnątrz komórek organizacyjnych większość, tj. 71%, an-
kietowanych uznała, że przepływ informacji jest prawidłowy i tylko 23% respondentów 
nie wykazało zadowolenia w tej kwestii.
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Na postawie wyników badania można wysunąć tezę, że bariera informacyjna istnieje 
na linii pracodawca-kadra kierownicza. Ponieważ przekaz informacji w komórkach or-
ganizacyjnych jest oceniany dobrze przez pracowników, którzy wskazali na przełożonych 
jako główne źródło wiedzy, ale jednocześnie uważali, że nie posiadają wystarczającej 
wiedzy o tym, co się dzieje w szpitalu, oraz jakie są plany i zamierzenia pracodawcy na 
przyszłość, to należy uznać, że takiej wiedzy nie ma również kadra kierownicza szpitala. 
To nakreśla obraz, gdzie tkwi problem niedoinformowania pracowników i jaki ma to 
wpływ na atmosferę w placówce.

Następnym aspektem, wpływającym na efektywność i jakość pracy, a jednocześnie 
będącym nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej, który został zbadany, są rela-
cje interpersonalne. Ocenie poddane zostały stosunki zawodowe panujące na linii prze-
łożony – pracownik oraz występujące pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi 
i w zespołach pracowniczych.

Tabela 2. Wyniki oceny relacji interpersonalnych 

Ocena kontaktów ze współpracownikami Ocena kontaktów z przełożonymi
dobre  71% dobre  65%
średnie  22% średnie  26%
złe   1% złe   4%
brak odpowiedzi   6% brak odpowiedzi  5%
razem: 100% razem: 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Ocena stosunków interpersonalnych wypadła korzystnie. Niejako sukcesem firmy 
w zakresie wzajemnych relacji jest posiadanie przez kadrę kierowniczą zaufania pra-
cowników, efektywna współpraca i koleżeńskie relacje. Pracownicy wypracowali własne 
praktyki oraz metody postępowania, które mają uatrakcyjnić spędzany czas w pracy, jak 
również wpływać na poprawne stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem pra-
cowników. Postępowanie to cechuje przede wszystkim przestrzeganie wartości, takich 
jak: sprawiedliwość, szacunek, poczucie dumy i wartości własnej pracy. Pracownicy mają 
świadomość, że są niezbędni do budowy sukcesu tej placówki. Dlatego przykłada się 
tutaj dużą wagę m.in. do kierunkowego kształcenia kadry i zdobywania przez nią ugrun-
towanego doświadczenia zawodowego.

Następny aspekt, w którym wypowiedzieli się ankietowani, dotyczył najbardziej 
oczekiwanych wartości od ideału pracownika szpitala.
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Tabela 3. Wynik badania w zakresie najwyżej cenionych wartości przez 
pracowników

Które spośród niżej wymienionych wartości są wg Pani/Pana najbardziej potrzebne/ocze-
kiwane w szpitalu?
wartości wynik w %
umiejętności zawodowe 76%
sumienność i zaangażowanie 71%
współpraca, koleżeńskość, dyspozycyjność 58%
odporność na stres 44%
kreatywność, inicjatywa 23%
dobra prezencja i kultura osobista 14%
nastawienie na indywidualny sukces  2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Ankietowani ocenili również poziom satysfakcji z wykonywanej przez siebie pracy 
zawodowej.

Tabela 4. Wyniki oceny poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy

Wartość oceny Wynik w %
duży  12%
zadowalający  67%
niski  19%
brak odpowiedzi   2%
razem: 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Interesująco przedstawiają się wyniki badania w zakresie wynagrodzeń. Wzrost wy-
nagrodzenia w ciągu trzech lat (pomiędzy pierwszym i drugim badaniem satysfakcji) na-
stąpił we wszystkich grupach zawodowych. Podwyżka wynagrodzeń pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami była zróżnicowana, na korzyść grupy zawodowej lekarzy i pielęgniarek. 
Miało to oczywiście uzasadnienie związane m.in.: z wykształceniem, umiejętnościami, 
charakterem pracy, odpowiedzialnością. Oceniając system wynagradzania w szpitalu, 
tylko 53% ankietowanych wypowiedziało się, że wie, co wpływa na wysokość ich wyna-
grodzenia. Jednakże większość ankietowanych uważała, że płaca nie zależy od efektów 
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pracy indywidualnego pracownika ani od efektów pracy zespołu. Większość ankietowa-
nych odpowiedziała, że wysokość ich wynagrodzenia zależy od uznania dyrektora.

Tabela 5. Ocena systemu wynagradzania pracowników

Treść  
pytania:

Czy wie Pani/Pan, 
co wpływa na wy-
sokość Pani/Pana 
wynagrodzenia?

Czy uważa Pani/
Pan, że wyna-
grodzenie zależy 
przede wszystkim 
od efektów Pani/
Pana pracy?

Czy uważa Pani/
Pan, że wynagro-
dzenie zależy od 
efektów pracy 
zespołu?

Czy uważa Pani/
Pan, że wysokość 
wynagrodzenia 
dyrektor ustala 
według własnego 
uznania?

odpowiedź wynik w % wynik w % wynik w % wynik w %
tak  53%  17%  19%  44%
nie  16%  59%  57%  23%
nie wiem  20%   9%   7%  22%
brak  
odpowiedzi

 11%  15%  17%  11%

razem: 100% 100% 100% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania

Zakończenie

Informacje uzyskane poprzez badanie opinii personelu są najprostszą metodą otrzyma-
nia wiedzy o tym, co się dzieje w firmie. Wyniki mogą posłużyć zaplanowaniu i wdroże-
niu działań korygujących w obszarze, w którym występuje największe niezadowolenie 
pracowników, niedoskonałości organizacyjne lub proceduralne, związane z brakiem 
kompetencji. Należy wówczas zaplanować „program naprawczy” i konsekwentnie wdra-
żać jego elementy.

Badanie może posłużyć również do analizy potrzeb organizacyjnych, szkoleniowych, 
komunikacyjnych, płacowych, czynników motywujących, postaw pracowniczych, po-
ziomu identyfikacji z firmą pracowników itp. Stwarza możliwość zastosowania działań 
w obszarach, które wcześniej pracodawca nie brał pod uwagę. Pozwala uzyskać odpo-
wiedzi m.in. na pytania: co motywuje i/lub co demotywuje pracowników, jak oceniają 
oni swoje relacje z przełożonymi i pracownikami innych komórek organizacyjnych, jakie 
są ich oczekiwania i problemy, a także, co należy zrobić, by wyeliminować źródła ich 
niezadowolenia?

Pozytywnym skutkiem badania jest wzrost motywacji i zaangażowania pracowników 
oraz ich gotowości do otwartego wyrażania opinii służących poprawie funkcjonowania 
instytucji, a także poprawa atmosfery, jakości i efektywności pracy.
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Porównanie z kolei wyników kolejnych badań daje obraz skuteczności podejmowa-
nych i wdrażanych działań. Jeśli pracownicy otrzymają informację zwrotną o wynikach 
przeprowadzonego badania i podjętych w ślad za tym działaniach zmierzających do usu-
nięcia przyczyn ich niezadowolenia, spowoduje to wzrost zaangażowania i tym samym 
poprawi wydajność pracy. Takie postępowanie jest sygnałem dla pracowników podmio-
towego traktowania ze strony pracodawcy.

Systematyczne badanie poziomu nastrojów pracowników dostarcza kierownictwu 
firmy użyteczną wiedzę, która może posłużyć do budowania strategii personalnej oraz 
dobrego wizerunku pracodawcy. Reasumując, badanie opinii personelu spełnia następu-
jące cele:

motywacyjny, gdyż pozwala sprawdzić poziom zadowolenia personelu z wykonywa- �
nej pracy oraz zdefiniować czynniki, które wpływają na jego zmianę;

diagnostyczny, gdyż pozwala na poznanie opinii pracowników na temat np. syste- �
mów wynagradzania, sytuacji w firmie, a także stopnia akceptacji decyzji pracodawcy;

komunikacyjny, gdyż stwarza szansę wykorzystania wyników badań do poprawy  �
atmosfery w pracy i relacji interpersonalnych, a także usprawnienia komunikacji we-
wnętrznej;

zaangażowania pracowników i ich identyfikacji z firmą. �
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