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Założenia 
teoretyczne 

Satysfakcja pracownicza jest kształtowana 
na podstawie subiektywnej oceny 
pozytywnych i negatywnych uczud oraz 
postaw, które odnoszą się do realizowanych 
przez pracowników obowiązków 
zawodowych [Schulz, Schulz, 2002 s. 296]. 



Założenia 
teoretyczne 

Satysfakcja jest wielowymiarową konstrukcją 
obejmująca odczucia ukierunkowane zarówno na 
wykonywaną pracę i towarzyszące jej realizacji 
działania związane z tą pracą, odnoszące się do 
czynników pracy natury wewnętrznej i 
zewnętrznej [Winkler, 2006, s. 40]. 



Podsumowanie 
badao nad 

satysfakcją z 
pracy w ostatnich 
dwóch dekadach 

Poziom satysfakcji pracowniczej jest determinantą: 

Efektów organizacyjnych, 

Zachowao pracowniczych, 

Poziomu retencji, absencji, fluktuacji,  

Zadowolenia z życia osobistego 

 Jakości pracy i zaangażowania 

Wpływ i siła tych związków nie jest jednoznaczny 



Udział wpływu na całkowite postrzeganie satysfakcji   
[Makin, Cooper, Cox, 2000, s. 86, Gordon, 1987, s. 644 

 

Czynniki 
osobowościowe  

(udział od 10 do 30%) 

Czynniki  

sytuacyjne  

(udział od 40 do 60 %) 

Interakcje między 
tymi zmiennymi 

(udział od 10 do 20%) 



Model 
kształtowania 

poczucia  
satysfakcji 

• Czynniki osobowościowe:  
– indywidualne postrzeganie 

doświadczenia zawodowego,  

– właściwości jednostki,  

– charakter traktowania własnej kariery 
zawodowej, 

– wiek,  

– poziom inteligencji,  

– stan zdrowia,  

– status społeczny,  

– życie rodzinne  
 

 

 



Model 
kształtowania 

poczucia  
satysfakcji 

• Czynniki sytuacyjne związane z polem 
zawodowym :  
– warunki pracy,  

– właściwości pracy,  

– charakter, zakres i rodzaj obowiązków, 

– klimat i kultura organizacyjna,  

– jakośd systemu zarządzania,  

– poziom i sprawnośd organizacji,  

– czas pracy,  

– czynniki stresogenne w pracy, wynagrodzenia,  

– jakośd relacji międzyludzkich, 

– kompetencje współpracowników i przełożonych,  

– rola zawodowa,  

– konflikty w zespole 

– sytuacja na rynku pracy  

 

 

 



Model 
kształtowania 

poczucia  
satysfakcji 

P.A.S.Z. 

 

Atrybuty obiektywne PSZ 
 
§ Komponenty ORGANIZACYJNE 

§ Otoczenie pracownika 
§ Zmienne budujące odczuwanie PSZ 

 

Atrybuty subiektywne PSZ 

§ Komponenty PRACOWNICZE 

§ Czynniki intrapersonalne 

§ Zmienne różnicujące siłę oddziaływania PSZ 

Poziom 

Poczucia 

Satysfakcji 

Zawodowej 

Cele organizacji 
 

 

 
 

Efektywność, 
Zachowania, 

Poziom zatrudnienia, 
Zadowolenia z życia 

osobistego, 

Jakości pracy i 
zaangażowanie 

 
Cele ZKL 



 Zestaw atrybutów poczucia satysfakcji wyceniany przez pracowników w ankiecie PASZ 
 

Nr. 
ATRYBUTY SATYSFKACJI ZAWODOWEJ – identyczne w części A i w części B  

 

1 Dochód osiągany z wykonywanej pracy  

2 Porównanie poziomu wynagrodzenia z mojej pracy i zajmowanego stanowiska w stosunku do innych stanowisk  

3 Jasne i otwarte komunikowanie zasad oraz kryteriów wypłacania i przyznawania wynagrodzenia 

4 Bonusy dodatkowe pozapłacowe uzyskiwane na stanowisku (ich różnorodnośd i dostępnośd) 

5 Wyrażanie uznania pracownikowi ze strony przełożonych i organizacji 

6 Styl kierowania mojego przełożonego (sposób jego stosunku do mnie i do mojej pracy) 

7 Organizacja pracy w mojej komórce  

8 Stopieo organizacji pracy całej mojej firmy (instytucji)  

9 Znaczenie mojego zawodu na tle innych w firmie, prestiż mojej pracy  

10 Promowane wartości, normy i zasady zachowao pracowników w organizacji 

11 Osobiste bezpośrednie relacje z przełożonymi 

12 Osobiste bezpośrednie relacje z moimi współpracownikami (podwładnymi – dla kierownika) 



 Zestaw atrybutów poczucia satysfakcji wyceniany przez pracowników w ankiecie PASZ 
 

Nr. ATRYBUTY SATYSFKACJI ZAWODOWEJ – identyczne w części A i w części B  

13 Różnorodnośd zadao wykonywanych w mojej pracy 

14 Sensownośd zadao wykonywanych w mojej pracy  

15 Ważnośd zadao wykonywanych w mojej pracy 

16 Własny indywidualny poziom odpowiedzialności za wyniki w mojej pracy 

17 Forma stawiania celów i zadao w mojej pracy 

18 Forma i zakres delegowania zadao w mojej pracy 

19 Poziom samodzielności i autonomii w procesie mojej pracy  

20 Sposób kontroli i ocena pracownika ze strony organizacji (przełożonego) 

21 Możliwości awansu w strukturze organizacji 

22 Możliwośd rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji 

23 Osiągnięcia i sukcesy zawodowe w pracy 



 
Mechanizm 

pomiaru 
satysfakcji 

zawodowej w 
modelu PASZ 

  

Poziom odczuwania satysfakcji zawodowej (PASZ) 

 (PASZ) = ([AS] x [AO] ) 

 

• [AS] – Atrybut [i] zadowolenia zawodowego odczuwany 
przez pracownika jako subiektywna ocena w stosunku do 
jego sytuacji życiowej  

– CZĘŚD A kwestionariusza 

– [AO] – Atrybut [i] zadowolenia zawodowego odczuwany 
przez pracownika jako obiektywna a ocena w stosunku 
do aktualnego procesu zarządzania oferowanego  

– CZĘŚD B kwestionariusza 

• PSZ > 0 pracownik odczuwa satysfakcje zawodową 

– PSZ = 0 pracownik nie odczuwa satysfakcji zawodowej 

– PSZ < 0 pracownik odczuwa dyssatysfakcję zawodową 
 

 

 

 



SKALA – CZĘŚD A 

Skala wartości punktowych dla Części A 

Klucz przyznania danej wartości punktowej w części A 

Wartośd 

punktowa 

Jest to czynnik w moim życiu, który nie ma w ogóle dla mnie jakiegokolwiek znaczenia w 

odczuwaniu zadowolenia z życia, jak i z wykonywanej pracy – nie ma znaczenia,  
0 

Jest to czynnik w moim życiu, który może, ale nie musi wpływad na moje zadowolenie z 

życia, jak i z wykonywanej pracy – ma niskie, bardzo nikłe znaczenie 
1 

Jest to czynnik w moim życiu, który wpływa na moje zadowolenie z życia, jak i z 

wykonywanej pracy - ma istotne, ale nie decydujące znaczenie 
2 

Jest to czynnik w moim życiu, który ma dla mnie kluczowe znaczenie w odczuwaniu 

satysfakcji z życia, jak i z wykonywanej pracy, stanowił zawsze o silnym źródle zadowolenia – 

ma bardzo duże, kluczowe znaczenie, jest dla mnie najważniejszy w życiu 

3 



SKALA – CZĘŚD B 
Skala wartości punktowych dla Części B. 

Klucz przyznania danej wartości punktowej w części B 

 

 

Wartośd  

punktowa 

Jest to czynnik, którego oferowany poziom w żaden sposób mnie nie zadawala i z tego powodu stanowi źródło 

frustracji i zniechęcenia do wykonywanej pracy – nieakceptowany poziom  
- 3 

Jest to czynnik, do którego poziomu spełnienia mam bardzo duże zastrzeżenia, demotywuje mnie, a także 

oczekuję szybkiego jego wzrostu i poprawy poziomu – bardzo niski poziom 
- 2 

Jest to czynnik, który mógłby byd spełniany na zdecydowanie lepszym poziomie, oceniam go negatywnie – niski 

poziom  
- 1 

Jest to czynnik, co do którego poziomu trudno mi powiedzied, nie jestem w stanie go ocenid, w zasadzie nie mam 

zdania jak go ocenid - brak opinii  
  0 

Jest to czynnik, którego poziom można zaakceptowad i jest motywujący, ale mógłby byd spełniany na wyższym 

poziomie – przeciętny poziom  
+1 

Jest to czynnik, który jest oferowany przez pracodawcę na przyzwoitym i akceptowalnym poziomie, dośd mocno 

mnie motywuje – dobry poziom  
+2 

Jest to czynnik, którego oferowany poziom stanowi źródło bardzo wysokiego zadowolenia w pracy i nie mam w 

ogóle żadnych zastrzeżeo, co do jego poziomu – bardzo wysoki poziom  
+3 



Skala  
interpretacji 

wyników PASZ 

Wartośd  
punktowa przedziału 

Interpretacja przedziału odcięcia punktów pomiaru  
satysfakcji zawodowej PASZ 

Poziom I: poniżej [-40p.] 
Patologia organizacyjna - postawy przejawiająca się wybitnie skrajnym 
poziomem niezadowolenia, poziom odczuwania dyssatysfakcji, wstręt do pracy 

Poziom II: [-40 p.; -10p.] 
Bardzo niski poziom zadowolenia, brak dostrzegania zadowolenia z pracy, silna 
demotywacja działania, całkowity brak dobrostanu 

Poziom III: [-9 p.; +20 p.] 
Niski poziom zadowolenia z tytułu zajmowanego miejsca pracy, biernośd, brak 
zaangażowania, zauważalny brak  dobrostanu 

Poziom IV: [+21 p.; +50 p.] 
Przeciętny i akceptowalny poziom zadowolenia, stan aktywności do pracy, 
średni poziom zaangażowania, przejściowy dobrostan 

Poziom V: [+50 p.; +80 p.] 

Pozytywny, wysoki poziom zadowolenia z pracy, utrwalony poziom satysfakcji 
zawodowej powodujący zachętę do działania, dobrostan na zauważalnym w 
miarę trwałym poziomie 

Poziom VI: [+81 p.; 110p.] 

Bardzo wysoki poziom zadowolenia z pracy, trwała satysfakcja z pracy, wysoki 
poziom zaangażowania do podejmowania wyzwao, wysoki poziom trwałego 
dobrostanu 

Poziom VII: [+ 110 p.] 

Stan Flow – ciągła satysfakcja, poziom dobrostanu potwierdzający słusznośd 
wykonywanej pracy i afirmację swojego miejsca pracy, poziom spełnienia 
zawodowego, człowiek szczęśliwy  


