


Sens pracy w czasach 
owocowych piątków

Bartłomiej Brach, brightlight



Szczęście w pracy. Ma być miło i przyjemnie.

Niejasna relacja 
pomiędzy szczęściem 
a produktywnością.

Myśląc o szczęściu 
odczuwamy mniej szczęścia.

Inne emocje, takie jak złość, 
są nam równie potrzebne.

Szczęśliwi stajemy się 
bardziej egoistyczni.

Kiedy nie dostajemy „głasków” 
od szefa, czujemy się porzuceni.



It is about a search, too, for daily meaning
as well as daily bread, for recognition as well
as cash, for astonishment rather than torpor; 
in short, for a sort of life rather than a Monday
through Friday sort of dying. Perhaps
immortality, too, is part of the quest. To be 
remembered was the wish, spoken and 
unspoken, of the heroes and heroines of this
book.

Studs Terkel, Working
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Odpowiedź na najważniejsze wyzwania organizacji i rynku pracy.  

🏢
⇧ zaangażowanie
⇧ satysfakcja
⇩ intencja odejścia

(Allan, 2018)

"
Najważniejsza
potrzeba do 
zaspokojenia w 
miejscu pracy.

(Monsterpolska.pl)



#
~25% pracowników 
w Polsce uważa, 
że ich praca nie ma 
sensu.

(4P x brightlight, 2018)

🗺
~50% pracowników 
na świecie uważa, 
że ich praca nie ma 
sensu.

(Kelly Services, 2012)

Poczucie sensu pracy ciągle nie jest dostępne wszystkim.  



Ile sensu w naszej pracy?

lipiec 2019, członkowie 
stowarzyszenia.

październik / listopad 2019, 
13 firm zrzeszonych w SAR.



Ile sensu w naszej pracy?



Czuję, że moja praca ma dla mnie sens.

16%

15%

69%

Moja praca ma dla mnie sens

Nie zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Zgadzam się

12%
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Moja praca ma dla mnie sens

Nie zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Zgadzam się



Co różnicowało poczucie sensu w badanych grupach?

WIEK PŁEĆ STAŻ PRACY STANOWISKO WIELKOŚĆ 
FIRMY

PTBRiO ✅& ✅🙋 ❌ ❌ ✅🏠

SAR ❌ ❌ ❌ ❌ ✅🏠



Style orientacji zawodowej – najsilniejsza zmienna różnicująca.

Orientacja na zajęcie 
jest relacją wobec pracy, 
która uwidoczni się wtedy, 
gdy pracownik przypisuje 
pracy głównie wartość 
instrumentalną 
(ekonomiczną).

Orientacja na powołanie 
jest stosunkiem do pracy 
ujawnionym wtedy, gdy 
pracownik oddaje się pracy 
dla niej samej, lubi pracę, 
ma poczucie rozwijania 
dobra wspólnego.

Orientacja na karierę 
oznacza głębsze 
zaangażowanie w pracę, 
oczekiwanie awansu, władzy, 
statusu czyli nagród 
psychologicznych.

💵 🌟 🤝



Kto szuka w pracy „czegoś więcej” niż pieniędzy i kariery, znajduje to.
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Sens pracy



więc trzeba znaleźć sens dla siebie – że 
robię dobrze to, co robię i się dowiaduję 
coraz więcej o ludziach i świecie (nie 
wszystko bym chciała wiedzieć ;) 

W poszukiwaniu sensu pracy, PTBRiO



Kiedy czujemy, 
że nasza praca 
ma sens?



Momenty sensu pracy – kiedy to czujemy?

PTBRIO

• 42% „ktoś wykorzystuje 
efekty mojej pracy”

• 15% „wykorzystuję i rozwijam 
swoje kompetencje”

• 10% „pozytywnie wpływam 
na rzeczywistość”

widzę realne efekty, że np. ktoś użył wyników
badania do konkretnych decyzji lub po prostu jeśli
komuś pomogłem, ktoś wyraził wdzięczność za to,
co zrobiłem - nie lubię, kiedy to, co robię, trafia w
eter i jedynym pożytkiem jest otrzymanie zapłaty
na konto…



Momenty sensu pracy – kiedy to czujemy?

Projekty, nad którymi pracuję są wdrażane 
(najlepiej z jak najmniejszą ingerencją osób 
trzecich), a nie kończą się na etapie konceptu, 
prezentacji czy spotkania.

SAR

• 21% „moja praca przynosi 
zamierzone efekty”

• 15% „pozytywnie wpływam 
na rzeczywistość”

• 15% „jestem doceniany”



Momenty sensu pracy – kiedy to czujemy?

PTBRIO

• 42% „ktoś wykorzystuje 
efekty mojej pracy”

• 15% „wykorzystuję i rozwijam 
swoje kompetencje”

• 10% „pozytywnie wpływam 
na rzeczywistość”

SAR

• 21% „moja praca przynosi 
zamierzone efekty”

• 15% „pozytywnie wpływam 
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“jeśli wiedziałbym, jak zostały 
wykorzystane przez klienta. 
W 99% przypadków tego nie wiem.” 

W poszukiwaniu sensu pracy, PTBRiO



🌍

Pozytywnie wpływam to nie znaczy zawsze to samo

PTBRiO

Wyniki zlecanych przeze mnie badań są 
konsumowane w dokumentach strategicznych 
i realnie zmieniają kształt polityk publicznych.

SAR

Widzę, jak wspaniale dzięki niej ludzie się 
komunikują, bawią, rozmawiają, po prostu 
naprawdę są ze sobą tu i teraz. Za moją sprawą 
doświadczają wydarzeń, które na długo zostają 
w ich pamięci, są jednymi z najlepszych chwil 
w ich życiu.

🎉



Odbiera mi sens pracy ten, kogo byśmy się nie spodziewali

26%
„osoby z 

otoczenia 
wykazują się 
ignorancją”.

Jest za dużo grzybów w barszczu, czyli zbyt wiele 
osób - zwłaszcza z "górnej półki” uczestniczy 
w projektach i de facto narzucają swój punkt 
widzenia - wizję – na projekt, nie posiadając 
przy tym silnych argumentów.



Co wpływa 
na poczucie 
sensu pracy?



Cztery potrzeby wpływające na poczucie sensu pracy.

Potrzeba kompetencji

Potrzeba relacji

Potrzeba autonomii

Potrzeba poz. wpływu

Sens pracy

(Ryan i Martela, 2018)

#
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❌



Potrzeba kompetencji – kluczowe wyniki (zgadzam się)

PTBRiO SAR

Jestem przekonany/a, że potrafię dobrze wykonywać swoje 
obowiązki. 96% 93%

Zadania wykonywane przeze mnie w pracy pomagają mi się 
rozwijać. 75% 69%

Obowiązki, które na co dzień wykonuję w pracy, nużą mnie. 28% 29%

W pracy mój głos jest ważny – ludzie chętnie słuchają tego, 
co mam do powiedzenia. 79% 67%



Potrzeba pozytywnego wpływu – kluczowe wyniki (zgadzam się)

PTBRiO SAR

To jak wykonuję swoją pracę pozytywnie wpływa na moich 
współpracowników. 78% 80%

Efekty mojej pracy są doceniane przez klientów. 80% 49%

Praca, którą wykonuję pozytywnie wpływa na życie ludzi. 46% 33%

Efekty mojej pracy wpływają negatywnie na otaczającą 
nas rzeczywistość. 9% 16%



A gdybyśmy tak skonfrontowali badanych z negatywną opinią?

Opinia 
pozytywna

Opinia 
negatywna

Opinia 
neutralna

Średnia odpowiedzi - 4.99 Średnia odpowiedzi - 4.78Średnia odpowiedzi - 4.93

Informacja o sukcesie reklamy 
Allegro i docenieniu z jakim się 
spotkała wśród widzów w Polsce 
i na świecie.

Informacja o tym jak reklama 
psuje przestrzeń publiczną 
i jak negatywnie wpływa na 
społeczeństwo.

Informacja o tym, że do telewizji 
wchodzi nowy serial. Informacja 
nie powiązana z branżą 
komunikacji marketingowej.



Jak możemy 
zaprojektować sens?



Więcej sensu w pracy – trzy poziomy (ja, my, organizacja).

Projektowanie 
pracy

„Work
experience”

Firma 
z misją

SENS
PRACY



Projektowanie pracy – poziom indywidualny („ja”)

• Projektowanie zadań –
Czy wykorzystuję zróżnicowane 
umiejętności? Czy widzę efekty 
swoich działań? Jak ważne zadania 
wykonuję? Czy dostaję feedback?

• Projektowanie relacji –
Z kim mogę spędzać więcej czasu? 
Od kogo mogę się uczyć? Komu 
mogę pomóc i w jaki sposób?

• Projektowanie poznawcze –
Dlaczego moja praca jest ważna?

❌



Projektowanie pracy – poziom indywidualny. Źródła wiedzy.



Work experience (co, kiedy i jak robimy?) – poziom zespołu / działu (”my”)

• Skoro pracownicy mogą oceniać 
szefa, to może mogą go też 
wybierać?

• Jeśli jesteśmy w stanie długo gadać 
na spotkaniu, to może jesteśmy też 
w stanie dużo czytać?

• Kiedy my pomagamy klientowi, 
może klient też może pomóc nam?



Work experience (co, kiedy i jak robimy?) – poziom zespołu / działu. Źródła wiedzy



Firma z misją – poziom organizacji („organizacja)

„o zmianie” inkluzywna

zorientowana 

na służbę 

innym

ponadczasowa idealistyczna

Misją BEST S.A. jest propagowanie tradycyjnie

pojętej rzetelności kupieckiej. Działamy na

rynku usług finansowych, rozwiązujemy

problemy braku uczciwości i terminowości

rozliczeń pomiędzy stronami umów.

Misją Cersanit jest budowa szybkiej, prostej, 

innowacyjnej i nowoczesnej organizacji 

biznesowej działającej na skalę europejską, 

która pozwoliłaby Spółce na osiąganie 

i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku.



Firma z misją – poziom organizacji

„o zmianie” inkluzywna

zorientowana 

na służbę 

innym

ponadczasowa idealistyczna

Top 100 

największych 

polskich 

firm

60% 15% 52% 41% 15%



Firma z misją – poziom organizacji. Źródła wiedzy



Perhaps immortality, too, is part of the quest. 
To be remembered was the wish, spoken
and unspoken, of the heroes and heroines
of this book.

Studs Terkel, Working



Oba raporty do pobrania na stronie https://ptbrio.pl/senspracy/ 




