
251HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;3(356):251-261

Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska

Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. 
Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora 
centrów handlowych

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora, których celem było 
rozpoznanie poziomu motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów lubelskie-
go sektora centrów handlowych. Do wyznaczania opisanych w artykule zjawisk 
marketingowych została wykorzystana metodologia modelowania ścieżkowego. 
Wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą, że omawiane procesy przebiegają 
w odmienny sposób w przypadku poszczególnych podmiotów rynkowych. Sugeru-
je to, iż w rzeczywistości rynkowej kierownictwo każdego z badanych podmiotów 
handlowych powinno koncentrować się na innych zagadnieniach problemowych 
celem zbudowania długookresowych, pozytywnych relacji na płaszczyznach firma-
-klient oraz firma-pracownik. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: satysfakcja klientów, motywacja pracowników, satysfakcja pra-
cowników, modelowanie ścieżkowe.

Kody JEL: E2, M31

Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników badań własnych autora prowadzonych 
w ramach grantu naukowego NCN (2011/03/D/HS4/04311), w obszarze pomiaru poziomu 
satysfakcji klientów oraz motywacji pracowników lubelskiego sektora centrów handlowych. 
W wyniku prowadzonego procesu badawczego w okresie sierpień-październik 2013 roku 
pozyskano 1251 ankiet klienckich oraz 205 ankiet pracowniczych z 3 głównych centrów 
handlowych funkcjonujących na terenie miasta Lublin.

Dla celów analitycznych wykorzystano metodologię modelowania ścieżkowego, która 
w sposób przyczynowo-skutkowy opisuje cały wieloaspektowy proces kształtowania relacji 
na płaszczyźnie firma-klient oraz firma-pracownik. W związku z szerokim zakresem pro-
wadzonych badań oraz koniecznością zaprezentowania najważniejszych wyników w ogra-
niczonej objętościowo formie, autor nie poprowadzi w niniejszym artykule rozważań natury 
teoretycznej na temat metodyki modelowania ścieżkowego. Temat ten był głównym obsza-
rem rozważań naukowych zarówno autora publikacji (Skowron 2010a; 2010b; 2010c), jak 
również wielu innych badaczy (Kristensen, Eskildsen 2010; Chin 1998; Chin i in. 2003; 
Henseler i in. 2009). Niniejszy artykuł zostanie poświęcony wyłącznie omówieniu wyni-
ków badań pierwotnych prowadzonych w omawianym obszarze gospodarczo-tematycznym 
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z pominięciem kwestii teoretyczno-literaturowych dotyczących poruszanych zagadnień 
marketingowych.

Stosowana metodologia

Podjęto decyzję o zastosowaniu dwóch odrębnych modeli ścieżkowych, których kon-
strukcja zakłada, iż mierzone wielkości są wypadkową oddziaływania poszczególnych 
obszarów ujętych w ankietach. Wykorzystane w procesie analitycznym modele ścieżkowe 
pozwoliły badaczom na wyznaczenie zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym 
występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami budującymi omawiane zagadnienia 
marketingowe. Do wyznaczenia miar oddziaływania ścieżkowego oraz poziomów dopaso-
wania modelu wykorzystano metodę PLS (Partial Least Squares) oraz program kompute-
rowy SmartPLS.

W przypadku pomiaru satysfakcji klientów (w trakcie realizacji badań zadano 4 pytania 
opisujące omawiany obszar) model zakłada, że omawiane wielkości są wypadkową oceny 
następujących obszarów badawczych: asortymentu (9 pytań); poziomu cen (9 pytań); aspek-
tów organizacyjnych (14 pytań); lokalizacji/logistyki wewnątrz placówki (6 pytań); jakości 
obsługi (7 pytań); jakości działań promocyjnych (7 pytań). Konstrukcja ramowa modelu 
została przedstawiona na schemacie 1. 

Schemat 1
Konstrukcja ramowa modelu ścieżkowego pomiaru poziomu satysfakcji klientów 
lubelskich galerii handlowych

 

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei konstrukcja modelu dla motywacji i satysfakcji pracowników badanych cen-
trów handlowych (badając poziom omawianych zagadnień w realizowanym badaniu zadano 
łącznie 16 pytań) zakłada występowanie 5-ciu głównych obszarów problemowych: wpływ 
aktualnej pracy na życie osobiste i społeczne (16 pytań kwestionariuszowych); jakość sto-
sunków interpersonalnych w pracy (14 pytań); jakość organizacji pracy (20 pytań); system 
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ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń (15 pytań) oraz sposób postrzegania firmy na rynku 
/ wizerunek zewnętrzny (4 pytania). Konstrukcja ramowa modelu została przedstawiona na 
schemacie 2. 

Schemat 2
Konstrukcja ramowa modelu ścieżkowego pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji 
pracowników lubelskich galerii handlowych

 
Źródło: jak w schemacie 1.

Jak widać na schematach 1 i 2, modelowanie ścieżkowe pozwala badaczowi nie tyl-
ko na wyznaczenie indeksu analizowanego zagadnienia (Y1), ale również na wyznaczenie 
wag (B) i indeksów przypisywanych przez respondentów poszczególnym obszarom, które 
kształtują omawiane zagadnienia (X1-X6 w przypadku modelu klienckiego oraz X1-X5 dla 
modelu pracowniczego).

Wyniki przeprowadzonych analiz

Szczegółowe dane statystyczne otrzymane dla badanych podmiotów rynkowych zostały 
przedstawione w tabeli 1 (badanie opinii klientów) oraz tabeli 2 (badanie opinii pracowni-
ków) zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi odpowiednio na schematach 1 oraz 2 (w celu 
zachowania poufności danych poddane analizie podmioty zostały opisane, jako CHI, CHII 
oraz CHIII z pominięciem nazw pod jakimi funkcjonują na rynku).

Prezentowane w tabeli 1 poziomy miary dopasowania modelu R2 uzyskane dla założonego 
modelu ścieżkowego (por. schemat 1) dla poszczególnych badanych podmiotów rynkowych 
przyjmują wartości w przedziale od 0,48 do 0,55, co świadczy o stosunkowo dobrym do-
pasowaniu modelu badawczego do uzyskanych danych empirycznych (prezentowany model 
wyjaśnia wariancje występujące w obszarze budowania satysfakcji badanych klientów w prze-
dziale od 48% do 55%). Można zatem przyjąć, że otrzymane wyniki zależności ścieżkowych 
w sposób poprawny wyjaśniają mechanizm tworzenia omawianych zjawisk marketingowych.
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Tabela 1
Szczegółowe dane statystyczne w obszarze badania poziomu satysfakcji klientów 
lubelskich centrów handlowych CHI, CHII oraz CHIII

Obszary modelu
Dane dla CHI / CHII / CHIII

Indeksy obszarów R2 Korelacje ścieżkowe 
dla obszaru Y1

Asortyment (X1) 6,47 / 5,71 / 6,42 0,32 / 0,36 / 0,49
Aspekty organizacyjne (X2) 7,17 / 6,99 / 7,03 0,12 / 0,10 / 0,13
Działania promocyjne (X3) 6,42 / 6,10 / 5,96 0,18 / 0,30 / 0,23
Jakość pracy obsługi (X4) 7,09 / 7,07 / 6,74 0,04 / -0,02 / -0,09
Lokalizacja/Logistyka (X5) 7,70 / 7,66 / 7,13 0,20 / 0,18 / 0,11
Postrzeganie CEN (X6) 5,14 / 5,51 / 4,88 -0,02 / -0,04 / -0,04
Satysfakcja (Y1) 7,06 / 6,50 / 6,82 0,48 / 0,53 / 0,55

Oznaczenia zgodne z danymi przedstawionymi na schemacie 1.
Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki wartości indeksów poszczególnych obszarów analizowanego mo-
delu pokazują, że respondenci w różny sposób oceniają badane zagadnienia w przypadku 
różnych centrów handlowych. Stosunkowo najwyższe oceny zostały przypisane do CHI, 
natomiast najniższe do CHIII. Ponadto należy zaznaczyć, iż różne analizowane zagadnie-
nia w ramach poszczególnych podmiotów cechują się odmiennym poziomem uzyskanych 
ocen (widać, iż w perspektywie ocen klienckich badane centra handlowe cechują się zróż-
nicowanym poziomem świadczonych usług w ramach poddanych analizie płaszczyzn pro-
blemowych). Ogólnie należy przyjąć, iż bez znaczenia na omawiany podmiot respondenci 
najwyżej ocenili zagadnienia związane z lokalizacją oraz logistyką wewnętrzną badanych 
centrów handlowych natomiast najniżej zagadnienia dotyczące poziomu postrzegania cen 
poszczególnych grup oferowanych produktów i usług. 

Na podstawie uzyskanych wyników analizy zależności ścieżkowych prezentowanych 
w tabeli 1 można zauważyć, iż w przypadku badanych podmiotów rynkowych mamy do 
czynienia z nieco odmiennym przebiegiem procesu wartościowania analizowanych usług 
przez respondentów. Cechą wspólną wszystkich badanych centrów handlowych (mimo 
omówionego powyżej występowania różnic w uzyskanych poziomach indeksów poszcze-
gólnych obszarów analizowanego modelu) jest fakt, iż ostateczna wartość indeksu obszaru 
satysfakcji badanych klientów jest w głównej mierze zależna od oceny obszaru asortymentu 
(jego szerokości i atrakcyjności) oraz, co zaskakujące, w prawie niezauważalnym stopniu 
od oceny jakości pracy personelu i postrzeganego poziomu cenowego. Uzyskane wyniki 
marginalnego wpływu obszaru postrzegania poziomu cen na proces budowania omawianych 
zjawisk sugerują, iż klienci decydując się na wykonywanie zakupów w danym centrum han-
dlowym posiadają pełne rozeznanie, co do występującego w omawianym sektorze poziomu 
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cenowego i w pełni akceptują pułap cenowy obowiązujący w wybranym przez siebie pod-
miocie rynkowym. 

Zatem główne różnice występujące w procesie budowania satysfakcji klientów badanych 
centrów handlowych dotyczą poziomów istotności pozostałych 3 obszarów niezależnych 
występujących w omawianym modelu ścieżkowym. Reasumując można zauważyć, że:
 - W przypadku klientów CHI mamy do czynienia z sytuacją, w której oprócz oceny jakości 

i szerokości asortymentu klienci budują swoją satysfakcję w stosunku do omawianego 
podmiotu dodatkowo w porównywalnym i jednocześnie statystycznie istotnym stopniu 
przez ocenę aspektów związanych z lokalizacją/logistyką oraz działaniami promocyjny-
mi prowadzonymi przez omawianą placówkę handlową. 

 - Dane uzyskane dla CHII pokazują, że w perspektywie ocen klienckich występują dwa 
zasadnicze czynniki wpływające na proces kształtowania omawianego zjawiska marke-
tingowego i są nimi: omówiona wcześniej ocena poziomu jakości i szerokości asorty-
mentu i niemal równie istotna ocena działań promocyjnych prowadzonych przez oma-
wiany podmiot rynkowy. W przypadku analizowanego centrum handlowego zagadnienia 
związane z lokalizacją/logistyką charakteryzują się istotnym ze statystycznego punktu 
widzenia, lecz zdecydowanie mniej silnym wpływem (w porównaniu z przytoczony-
mi powyżej obszarami) na kształtowanie ostatecznego poziomu satysfakcji klientów. 
Można zatem przyjąć, iż w przypadku CHII występuje sytuacja, w której pozycja kon-
kurencyjna omawianego podmiotu jest w głównej mierze uwarunkowana prowadzonymi 
przez badaną firmę działaniami o charakterze promocyjno-komunikacyjnym. Taki ob-
raz płynący z analizy uzyskanych wyników modelowania ścieżkowego znajduje swoje 
potwierdzenie w rzeczywistości rynkowej, gdyż omawiane centrum handlowe cechuje 
się występowaniem marek niedostępnych w innych placówkach handlowych zlokalizo-
wanych na terenie miasta Lublina. Fakt ten, wraz ze stosowaniem intensywnych dzia-
łań promocyjnych, należy uznać za główny czynnik sukcesu rynkowego omawianego 
podmiotu w perspektywie budowania silnych, pozytywnych i długookresowych relacji 
występujących pomiędzy CHII a jego klientami. 

 - Analiza wyników modelowania ścieżkowego procesu budowania zjawiska satysfakcji 
przeprowadzonego w perspektywie ocen klientów CHIII pokazuje, że w przypadku oma-
wianego podmiotu w sposób jednoznaczny kluczową rolę w badanym procesie można 
przypisać obszarom asortymentu. Ocena jakości i szerokości asortymentu w opinii re-
spondentów cechuje się ponad dwukrotnie wyższym poziomem istotności od drugiego 
w kolejności obszaru, którym jest ocena jakości podejmowanych działań promocyjnych. 
Pozostałe obszary wchodzące w skład analizowanego modelu związane z problematy-
ką oceny zagadnień lokalizacji/logistyki oraz aspektów organizacyjnych mają jedno-
znacznie mniejszy, choć wciąż istotny ze statystycznego punktu widzenia wpływ na 
kształtowanie analizowanego procesu. Można zatem przyjąć, iż CHIII cechuje sytuacja, 
w której głównym wyznacznikiem rozpoznawalności omawianej placówki handlowej 
na rynku (a co za tym idzie również jej wyznacznikiem sukcesu rynkowego) jest zakres 
dostępnych sklepów oraz marek. W przypadku omawianego podmiotu rynkowego 
klienci nie oczekują dodatkowych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, 
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gdyż aktualnie CHIII jest postrzegane przez zainteresowanych jako swoisty punkt odnie-
sienia w procesie oceny pozostałych wielkopowierzchniowych podmiotów handlowych 
działających na terenie miasta Lublina.
W tabeli 2 zostały przedstawione szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz w ob-

szarze przebiegu procesu budowania zjawiska satysfakcji i motywacji pracowników bada-
nych centrów handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublina. 

Tabela 2
Szczegółowe dane statystyczne w obszarze badania poziomu satysfakcji i motywacji 
pracowników lubelskich centrów handlowych CHI, CHII oraz CHIII 

Obszary modelu
Dane dla CHI / CHII / CHIII

Indeksy obszarów R2 Korelacje ścieżkowe 
dla obszaru Y1

Wpływ pracy na życie  
osobiste i społeczne (X1) 6,15/ 7,10 / 7,27 0,21 / 0,31 / 0,35
Jakość stosunków  
interpersonalnych (X2) 7,10 / 8,07 / 7,79 0,10 / 0,21 / 0,19
Jakość organizacji pracy (X3) 6,53 / 7,63 / 8,25 0,19 / 0,05 / 0,11
Wynagrodzenia i oceny  
pracownicze (X4) 6,38 / 6,14 / 6,24 0,30 / 0,47 / 0,28
Wizerunek rynkowy (X5) 6,30 / 6,64 / 7,18 0,17 / 0,07 / 0,27
Satysfakcja i Motywacja (Y1) 6,04 / 6,79 / 6,80 0,79 / 0,83 / 0,74

Oznaczenia zgodne z danymi przedstawionymi na schemacie 2.
Źródło: jak w tabeli.

Analizując dane zawarte w tabeli 2 należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 
niespotykanie wysoki poziom wskaźnika dopasowania modelu R2, który w przypadku ba-
danych prób respondentów osiągnął wartość w przedziale od 0,74 do 0,83 (w zależności od 
analizowanego podmiotu). Uzyskane wyniki świadczą o doskonałym (a w przypadku CHII 
prawie idealnym) dopasowaniu prezentowanego na schemacie 2 modelu badawczego do 
zaobserwowanej rzeczywistości empirycznej. Taki poziom dopasowania modelu zapewnia 
o wysokiej rzetelności oraz trafności wyciąganych wniosków płynących z uzyskanych miar 
zależności ścieżkowych występujących między poszczególnymi obszarami omawianego 
modelu. 

W przypadku analizowanych centrów handlowych można zaobserwować zróżnico-
wany poziom oceny poszczególnych kwestii problemowych dotyczących procesu budo-
wania zjawiska motywacji i satysfakcji pracowników badanych podmiotów rynkowych. 
W trakcie analizy poziomów indeksów poszczególnych obszarów modelu (dla badanych 
centrów handlowych) warto zauważyć, iż mimo faktu uzyskania zbliżonego poziomu oce-
ny obszaru satysfakcji i motywacji pracowników dla CHII i CHIII (6,79 oraz 6,8) oceny 
pozostałych badanych obszarów wykazują zauważalny poziom zróżnicowania. Świadczy 
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to o odmiennym procesie wartościowania omawianych zagadnień przez pracowników 
badanych podmiotów, co pozwala, mimo różnic w ocenianiu poszczególnych aspektów 
związanych z miejscem pracy, otrzymać podobny poziom całkowitej motywacji i satys-
fakcji respondentów. 

Różnorodny charakter procesu wartościowania i kształtowania zjawiska motywacji i sa-
tysfakcji pracowników badanych centrów handlowych można najlepiej zauważyć analizując 
wartości uzyskanych miar oddziaływań ścieżkowych występujących między obszarami ana-
lizowanego modelu. Przeprowadzone badania wykazały, iż:
• W przypadku CHI obszarem, który najsilniej wpływa na poziom motywacji i satysfakcji 

pracowników są zagadnienia związane z wynagrodzeniami oraz system ocen pracowni-
czych. W następnej kolejności można zauważyć, iż statystycznie istotnym i jednocze-
śnie porównywalnym poziomem oddziaływania cechują się odpowiednio zagadnienia 
„wpływ pracy na życie osobiste i społeczne”, „jakość organizacji pracy” oraz „wizeru-
nek rynkowy badanego podmiotu”. Najmniejszy wpływ zanotowano dla obszaru „jakość 
stosunków interpersonalnych”, aczkolwiek również ten obszar wykazuje statystycznie 
zauważalny (choć zdecydowanie niższy od wymienionych powyżej obszarów) poziom 
oddziaływania na omawiane zagadnienia. Reasumując można dostrzec, że w przypadku 
CHI mamy do czynienia z wieloaspektowym podejściem do procesu kształtowania oma-
wianych zjawisk marketingowych przy zauważalnej wiodącej roli zagadnienia wynagro-
dzeń i systemu ocen pracowniczych.

• Dane zobrazowane dla CHII pokazują, iż badani pracownicy omawianego podmiotu ryn-
kowego, kształtując poczucie satysfakcji i motywacji do pracy, biorą w głównej mierze 
pod uwagę 3 obszary problemowe. Obszarem, który kształtuje omawiane zagadnienia 
w zdecydowanie największym stopniu jest (tak jak miało to miejsce w przypadku opisa-
nym powyżej) problematyka wynagrodzeń i systemu ocen pracowniczych. W dalszej ko-
lejności ich postawę kształtują odpowiednio zagadnienia związane z wpływem pracy na 
życie osobiste i społeczne oraz jakością stosunków interpersonalnych. Dla analizowanej 
grupy respondentów obszary opisujące jakość organizacji pracy oraz wizerunek rynko-
wy badanego podmiotu cechują się jedynie marginalnym wpływem na proces budowania 
poczucia satysfakcji i motywacji w stosunku do omawianego miejsca pracy. Otrzymane 
wyniki sugerują, iż dla pracowników CHII, oprócz kwestii związanych z wynagrodze-
niami, istotnego znaczenia nabierają również aspekty dotyczące strony społecznej i oso-
bistej pracy, co w dużej mierze jest uzależnione od atmosfery i jakości stosunków panu-
jących w miejscu pracy. Zagadnienia te są z perspektywy respondentów dużo istotniejsze 
niż prestiż rynkowy firm, w których pracują oraz wewnętrzne procedury i organizacja 
przebiegu pracy w omawianych podmiotach. 

• Uzyskane wyniki dla CHIII przedstawiają znacząco różny przebieg procesu budowa-
nia omawianych zjawisk marketingowych w porównaniu z uprzednio analizowanymi 
podmiotami rynkowymi. Obszarem, który wykazuje największy wpływ na kształtowa-
nie poczucia satysfakcji i motywacji badanej grupy pracowników jest w analizowanym 
przypadku problematyka związana z wpływem pracy na życie osobiste i społeczne. 
Zagadnienia związane z wynagrodzeniami oraz system ocen pracowniczych zajmu-
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ją dopiero drugą pozycję w hierarchii istotności i cechują się porównywalnym wpły-
wem na badane zjawiska (z perspektywy oceny badanej grupy pracowników) z trzecim 
w kolejności obszarem opisującym wizerunek rynkowy analizowanego centrum han-
dlowego. Czwartym w perspektywie oceny istotności jest obszar jakości stosunków 
interpersonalnych (zagadnienia poruszane w ramach omawianego obszaru wpływają 
na ocenę omawianych zjawisk marketingowych o około 40% słabiej niż ma to miejsce 
w przypadku przytoczonych powyżej obszarów będących 2 oraz 3 modułem analizo-
wanego modelu pod względem poziomu istotności). Zagadnieniami cechującymi się 
zdecydowanie najmniejszą siłą oddziaływania na omawiany proces (lecz wciąż istotną 
ze statystycznego punktu widzenia) jest problematyka oceny jakości organizacji pracy 
wewnątrz badanego podmiotu rynkowego. Podsumowując, wyniki uzyskane dla CHIII 
sugerują, że pracownicy omawianej placówki handlowej, definiując poziom własnej 
satysfakcji i motywacji, w głównej mierze opierają się na opisanym uprzednio fakcie 
bardzo dobrego wizerunku rynkowego omawianego centrum handlowego. Jest to 
największy obiekt tego typu w Lublinie, co zdaniem respondentów pozytywnie wpływa 
na ich pozycję społeczną i życie osobiste, które z kolei stanowią w perspektywie uzy-
skanych wyników główną determinantę przebiegu całego procesu budowania omawia-
nych zjawisk marketingowych. Dla analizowanej grupy respondentów problematyka 
związana z wynagrodzeniami oraz system ocen pracowniczych nie stanowi tak ważne-
go czynnika jak ma to miejsce w analizowanych powyżej podmiotach rynkowych (CHI 
oraz CHII) jednakże wciąż obszar ten pozostaje istotnym determinantem omawianego 
procesu. 
W celu wyciągnięcia bardziej szczegółowych wniosków natury kierowniczo-zarządczej 

w perspektywie budowania długookresowych i pozytywnych relacji zarówno na płaszczyź-
nie firma-klient, jak również firma-pracownik należałoby przedstawić dogłębną analizę 
wyników uzyskanych w ramach poszczególnych obszarów omawianych modeli. Takie po-
dejście pozwoliłoby badaczowi na zdefiniowanie poziomów wag przypisanych przez re-
spondentów poszczególnym zagadnieniom problemowym poruszanym w ramach każdego 
z analizowanych obszarów (poprzez zastosowanie analizy PLS). Dodatkowo należałoby 
zbadać średnie ocen pracowników przypisane poszczególnym kwestiom problemowym 
oraz poziom jednorodności udzielanych odpowiedzi (np. przez analizę wskaźnika odchy-
lenia standardowego). Dopiero tak kompleksowe podejście analityczne do omawianych 
i wstępnie zdiagnozowanych w niniejszym artykule procesów budowania zjawisk satys-
fakcji klientów oraz satysfakcji i motywacji pracowników pozwoliłoby w sposób precyzyj-
ny zdefiniować ich główne czynniki sukcesu (w perspektywie poszczególnych badanych 
centrów handlowych). Uzyskane wnioski pozwoliłyby kadrze zarządzającej analizowanych 
podmiotów na efektywną alokację posiadanych zasobów oraz przeprowadzenie zmian or-
ganizacyjno-rynkowych zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami głównych interesariuszy 
(klientów oraz pracowników omawianych firm). 

Niestety, ograniczenia formalne co do objętości niniejszego artykułu uniemożliwiają au-
torowi przeprowadzenie w tym miejscu opisanych powyżej szczegółowych rozważań natury 
analityczno-badawczej. 
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Podsumowanie

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki przeprowadzonych analiz modelowania 
ścieżkowego pokazują, że proces kształtowania zjawisk zarówno satysfakcji klientów, jak 
również satysfakcji i motywacji pracowników przebiega każdorazowo w odmienny sposób 
w perspektywie różnych badanych podmiotów rynkowych. Dowodzi to konieczności zindy-
widualizowanego podejścia do omawianych zagadnień. Kadry kierownicze poszczególnych 
badanych podmiotów rynkowych w celu zapewnienia maksymalizacji omawianych zjawisk 
zmuszone są do stosowania odmiennych rozwiązań rynkowo-organizacyjnych. Mimo faktu 
działania na tym samym rynku i w tym samym sektorze, klienci oraz pracownicy poszcze-
gólnych centrów handlowych w znacząco różny sposób wartościują i oceniają omawiane 
procesy, a co za tym idzie, oczekują podejmowania innych kroków ze strony kierownictwa 
analizowanych placówek. 

Uzyskane wnioski badawcze potwierdzają jednoznacznie, że procesy kształtowania sa-
tysfakcji klientów oraz budowania motywacji pracowników wymagają wieloaspektowej 
analizy i precyzyjnej diagnozy celem wyznaczenia głównych determinant omawianych 
procesów oraz dostosowania podejmowanych działań do konkretnych potrzeb i oczekiwań 
klientów wewnętrznych (pracowników) oraz zewnętrznych (klientów) poszczególnych or-
ganizacji.
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Measurement of Employees’ Motivations and Customers’ Satisfaction.
Empirical Studies on the Example of Lublin Sector of Shopping 
Centres

Summary

In his article, the author presented findings of his own surveys whose aim was to 
recognise the level of employees’ motivation and customers’ satisfaction in the Lu-
blin sector of shopping centres. To determine the marketing phenomena described 
in the article the author used the methodology of path modelling. Findings of the 
carried out research prove that the analysed processes run in a different way in case 
of individual market entities. This suggests that in the market reality managers of 
each of the commercial entities in question should focus on other problem issues in 
order to build long-term positive relations on the firm-customer and firm-employee 
planes. The article is of the research nature.

Key words: customers’ satisfaction, employees’ motivation, employees’ satisfac-
tion, path modelling.

JEL codes: E2, M31

Измерение мотивации работников и удовлетворения клиентов. 
Эмпирические исследования на примере люблинского сектора 
торговых центров

Резюме

В статье представлены результаты собственных исследований автора, цель 
которых заключалась в выявлении уровня мотивации работников и удовлет-
ворения клиентов люблинского сектора торговых центров. Для обозначения 
описанных в статье маркетинговых явлений использовали методологию мо-
делирования по методу пути. Результаты проведенных анализов доказывают, 
что обсуждаемые процессы протекают по-другому в случае отдельных рыноч-
ных субъектов. Это внушает, что в рыночной действительности руководство 
каждого из обследуемых торговых субъектов должно сосредоточиваться на 
других проблемных вопросах для формирования долгосрочных положитель-
ных отношений на плане фирма-клиент и фирма-работник. Статья имеет ис-
следовательский характер.

Ключевые слова: удовлетворение клиентов, мотивация работников, удовлет-
ворение работников, моделирование по методу пути.

Коды JEL: E2, M31
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