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Słowem
wstępu

„Docenianie
w pracy jest jednym
z najważniejszych atrybutów
marki pracodawcy”.
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W docenianiu nie chodzi o pieniądze

Jakub Semerda
CEO Preeshare

To już druga odsłona badania Indeks Doceniania, przeprowadzonego wśród pracowników firm w Polsce.
Cieszę się, że tak wiele osób wzięło udział w badaniu i podzieliło się swoimi doświadczeniami oraz oczekiwaniami
w kwestii doceniania w pracy. Wiele osób skorzystało również z naszego zaproszenia do konkursu, który był związany
z badaniem Indeks Doceniania, i odpowiedziało na dodatkowe pytanie, czy docenienie finansowe jest dla nas
wystarczającą formą motywacji. Byłem naprawdę zaskoczony, bo na pytanie konkursowe odpowiedziało kilkaset osób.

Bardzo się cieszę, że uczestnicy konkursu podeszli do niego w sposób zaangażowany, a wiele odpowiedzi było
dla mnie bardzo budujących. O odpowiedzi pokazują, że często ważniejsze od doceniania w formie nagrody
finansowej jest zaufanie do pracowników, że dobrze wykonają swoje zadania, pochwała od współpracowników
lub od szefa, najlepiej bezpośrednio po realizacji projektu, a także informacja zwrotna na temat naszej pracy.
Kiedy czujemy na co dzień, że nasze wysiłki są zauważane i doceniane, mamy większą ochotę, żeby się starać
i lepiej wykonywać swoją pracę, więc w konsekwencji zyskuje również pracodawca.

Dlatego tak ważne jest zauważanie małych i dużych sukcesów, a także wysiłków wkładanych w osiąganie wspólnych
celów. Warto doceniać od razu, a nie czekać z pochwałą do rozmowy rocznej, bo wtedy nikt już nie pamięta wielu
drobnych sukcesów, które wydarzyły się w ciągu roku, a które składają się na pracę każdego z nas. Ważne jest też to,
żeby docenianie odbywało się na różnych poziomach organizacji, aby pracownik doceniał swoich współpracowników,
szef doceniał podwładnych, a podwładni szefa. Potrzeba doceniania nie jest zależna od naszego stanowiska – każdy
chce wiedzieć, że inni doceniają jego pracę. Doceniajmy się nawzajem, a nasze miejsca pracy zmienią się na lepsze!
Jestem niesamowicie szczęśliwy, że Kasia Zadrożna wraz z AmRest oraz Ania Macnar i Julia Bojanowska z HRM
Institute postanowiły ponownie wesprzeć ideę zbadania poczucia docenienia w organizacjach w Polsce.
Mam nadzieję, że nasz raport pokaże przedsiębiorcom, że warto wdrażać w firmach kulturę doceniania,
bo docenianie ma moc!



INDEKS
DOCENIANIA

2019

Docenianie ma moc!

Katarzyna Zadrożna
Globalny Dyrektor ds. Doświadczeń
Pracowników i Komunikacji | AmRest

Codziennie staramy się, aby AmRest był przyjaznym i radosnym miejscem pracy. Jednym z najważniejszych
elementów takiego środowiska jest właśnie docenianie. Zależy nam tym, aby nasi pracownicy czuli, że to co robią
jest ważne dla firmy i doceniane. W AmRest mamy wiele programów doceniania pracowników, zarówno o zasięgu
lokalnym, jak i globalnym. Nagradzamy ambasadorów naszych wartości, wdrożenie przełomowych rozwiązań,
wyjątkową efektywność czy zaangażowanie. Staramy się doceniać również naszych partnerów biznesowych
czy społeczności lokalne, w których funkcjonujemy.

Naprawdę wierzymy, że pracownik doceniony to pracownik szczęśliwy, a jak pokazują badania
(również „Radość w pracy”, które przeprowadzamy cyklicznie we współpracy z HRM Institute) szczęście w pracy
to szereg korzyści dla pracownika i dla pracodawcy, m.in. większa efektywność, lepsze relacje w zespole, wyższy
poziom energii i większa kreatywność. Dlatego od samego początku aktywnie włączyliśmy się w prace nad
„Indeksem Doceniania”. Druga edycja badania jasno potwierdza, że docenianie to jeden z najważniejszych
atrybutów atrakcyjnego pracodawcy i jest niezwykle istotna dla pracowników. Większość z nas chce być
zauważanym i docenianym za swoje zaangażowanie, postawę i efekty pracy. Nadal jednak brakuje
w organizacjach systemowych rozwiązań, które wspierają budowanie kultury doceniania.
Wierzę jednak, że im częściej mówimy o docenianiu, tym więcej osób rozumie, że ma ono siłę przyciągania
i zatrzymywania właściwych talentów oraz przekłada się na zaangażowanie i poczucie szczęścia pracowników.
Dlatego cieszę się i doceniam, że AmRest może być częścią „Indeksu Doceniania” i inspirować inne organizacje
do wprowadzania zmian. A te nie muszą być wcale skomplikowanie i kosztowne – dziękuję nic nie kosztuje.
A jak wyczytają Państwo w niniejszym raporcie – słowo „dziękuję” ma niezwykłą moc.
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Docenianie coraz ważniejsze

Anna Macnar
CEO HRM Institute

O tym, że większość z nas lubi być zauważona i doceniana, wiemy od dawna i staramy się doceniać siebie
nawzajem w życiu prywatnym. To, że możemy być doceniani w pracy, a nawet tego oczekiwać, jest stosunkowo
nowym tematem w wielu organizacjach. Obserwujemy w licznych badaniach, przeprowadzanych w Polsce i na
świecie, że środowisko pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, jest jednym z najważniejszych atrybutów
marki pracodawcy. Tego szukają kandydaci na rynku pracy i cenią firmy, które potrafią doceniać swoich
pracowników. Wydawać by się mogło, że to nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy (pokolenie Y/Millennium
i Pokolenie Z) zwracają uwagę na tematy radości w pracy, dbanie o przyjazną atmosferę i docenianie w pracy,
jednak jest to tylko część prawdy. W prezentowanym raporcie wyraźnie widać, że osoby mające większy staż
pracy też chcą być doceniane i jest to dla nich ważne.
Skoro zatem temat jest ważny dla znakomitej większości pracowników i kandydatów, to powinien być równie
ważny dla pracodawców, ponieważ korzyści wynikające z budowania kultury doceniania w pracy są bardzo duże.

Dlatego cieszę się, że już drugi rok z rzędu firmy Preeshare i AmRest zaprosiły HRM Institute do przeprowadzenia
wśród Polaków badania i sprawdzenia, na ile temat doceniania w pracy jest dla nich ważny. Potwierdziły się
przypuszczenia i dane z ubiegłego roku, że temat jest ważny dla niemal wszystkich ankietowanych.

O tym, jakie są korzyści z doceniania w pracy, jak doceniać pracowników i kto powinien to robić,
dowiecie się z Raportu Indeks Doceniania 2019.

W tym miejscu dziękujemy firmie Preeshare – inicjatorowi badania – za podjęcie tego ważnego tematu,
oraz AmRest za jego wsparcie!

Doceniajmy i bądźmy doceniani, drodzy Czytelnicy!
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Docenianie jest ważne
Chęć bycia docenionym to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Dotyczy to zarówno naszych relacji
prywatnych, jak i zawodowych. Czasami wystarczy dobre słowo, aby na nowo uwierzyć w sens swojej
pracy, a pochwała potrafi uskrzydlać. Już po raz drugi firmy Preeshare, AmRest i HRM Institute
przeprowadziły badanie, którym zapytały pracowników o różne aspekty doceniania pracy.
W badaniu wzięło udział 1307 osób.

Czy docenianie w pracy jest ważne? Aż 99% badanych twierdzi, że tak. Doceniani chcą być
pracownicy zarówno z krótkim stażem, jak i długo pracujący firmie, zatrudnieni w firmie z kapitałem
zagranicznym i polskim. Chcemy nie tylko być doceniani, ale też wiedzieć, za co nas doceniają.
Tymczasem z odpowiedzi ankietowanych wynika, że tylko połowa z nich czuje się doceniana
(spadek o 3% w stosunku do 2018 r.). Co z drugą połową pracowników? Jak wykonują swoją pracę?
Czy poleciliby swojego pracodawcę innym?

Pracodawco, nie żałuj pochwał!
Wielu pracodawców zachowuje się tak, jakby uważali, że skoro płacą za pracę wykonaną w ramach
obowiązków służbowych, to ma ona być dobrze wykonana i nie ma potrzeby chwalenia pracowników za to,
co zrobili. Może pracodawcy boją się, że doceniani pracownicy nabiorą zbytniej pewności siebie i zaczną
rozglądać się za nową pracą albo przestaną się starać? Nie powinni się tego obawiać, gdyż wyniki badania
Indeks Doceniania jasno pokazują, że osoby, które czują, że ich praca jest doceniana, mają większe
poczucie sensu pracy i satysfakcję z wykonywanych zadań. Także znacznie częściej poleciłyby swojego
pracodawcę znajomym, niż ci, którzy nie czują się doceniani w pracy. Warto pamiętać, że to właśnie
pracownicy firmy są dla kandydatów najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, dlatego ich rekomendacje
są na wagę złota.
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Nie zwlekaj z pochwałą!
Ciągle jeszcze w wielu organizacjach obowiązuje system rocznych lub półrocznych rozmów okresowych.
Wtedy najczęściej pracownik ma szansę usłyszeć dobre słowo na temat swojej pracy od przełożonego.
Czas zrozumieć, że takie pochwały nie przynoszą dobrych efektów! Tylko 10% uczestników badania, którzy wskazali,
że są chwaleni raz na pół roku lub rzadziej, uważa, że są doceniani w pracy. Tymczasem aż 87% respondentów,
którzy są chwaleni raz na miesiąc lub częściej, twierdzi, że ma poczucie docenienia za swoją pracę.

Pracownicy z dłuższym stażem czują się mniej doceniani
Często scenariusz wygląda podobnie: firmy robią wszystko, żeby pozyskać kandydatów, dbają o nich na początku
pracy w firmie, a potem, kiedy pracownicy są dłużej w organizacji, trochę się o nich zapomina, znowu zabiegając
o nowych kandydatów. Nie inaczej jest z docenianiem pracowników. Najbardziej chwaleni za swoją pracę czują się
pracownicy z najkrótszym stażem – do 1 roku. W późniejszym okresie poczucie doceniania gwałtownie spada
i już tylko 45% pracowników ze stażem dłuższym niż 5 lat czuje, że są doceniani za swoją pracę.

Kultura doceniania w firmie
Tylko 28% badanych uważa, że w ich firmach promowana jest kultura doceniania. Przy czym częściej oficjalne
systemy doceniania mają firmy z kapitałem zagranicznym (38%) niż firmy z kapitałem polskim (26%). Pozostaje
mieć nadzieję, że coraz większa ilość pracodawców będzie wdrażała u siebie systemy promujące kulturę
doceniania pracy.
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Doceniać, ale jak?
Na pierwszym miejscu wśród najbardziej wartościowych sposobów doceniania
znalazła się oczywiście gratyfikacja finansowa (wskazało tak 97% badanych).
Ankietowani cenią sobie również formy doceniania umożliwiające rozwój
(91% badanych wskazało, że bardzo wartościową formą doceniania jest voucher
na szkolenia). Niemal taka sama ilość ankietowanych uznała, że bardzo
wartościowym sposobem doceniania jest zwykłe „dziękuję” (88%) lub
pochwalenie za dobrze wykonaną pracę (85%). Na takie formy doceniania stać
każdą, nawet najmniejszą firmę. Warto wdrożyć je od razu, a na pewno przełoży
się to na atmosferę pracy i dobre samopoczucie pracowników i przełożonych.

Chcemy wiedzieć, za co nas chwalą
Sama pochwała jest bardzo miła i potrzebna, jednak ważne jest, aby wiedzieć,
co konkretnie jest doceniane. Aż 91% badanych chciałoby otrzymywać więcej
informacji zwrotnych na temat tego, jak postrzegane są ich wysiłki i konkretne
efekty pracy. 69% ankietowanych wskazuje, że chciałoby otrzymywać ogólną,
konstruktywną informację zwrotną, podczas gdy tylko 18% zależy na tym, żeby
wiedzieć, co robią dobrze, jeszcze mniej – 13% – chce wiedzieć, co zrobiło źle.

Executive Summary 3/3
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Tegoroczna edycja badania przeprowadzonego przez Preeshare,
AmRest i HRM Institute była już drugą z kolei. Badanie zostało
przeprowadzone metodą CAWI i trwało od lipca do września
2019 roku. Link do ankiety skierowany był do pracowników
różnych branż, niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu
pracy i wykonywanego zawodu.

Najliczniej reprezentowane były branże: produkcja, handel
detaliczny (retail), IT, administracja, opieka zdrowotna, bankowość,
call center / share services / BPO, reklama i marketing czy FMCG.

67% respondentów wskazało, że są zatrudnieni na etacie lub na
zasadzie samozatrudnienia, 18% wykonuje pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych. 69% osób pracuje w firmach z kapitałem
polskim, a 31% w firmach z kapitałem zagranicznym.

Metodologia badania

W tegorocznej edycji
badania wzięło udział
1307 respondentów.

RAPORT
INDEKS DOCENIANIA 2019
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Docenianie
jest ważne

Pracownicy, którzy czują się
doceniani, są znacznie bardziej
zadowoleni ze swojej pracy,
a zadowolony pracownik
to najlepszy ambasador
pracodawcy.
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Docenianie przekłada się na nasze zachowania
w pracy. Badani, którzy czują się doceniani, są
znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy,
a zadowolony pracownik to najlepszy ambasador
pracodawcy. Swoje miejsce pracy poleciłoby
znajomemu 69% osób, które są doceniane
i chwalone, i tylko 12% tych, które nie czują
się doceniane. Powinno to dać do myślenia
pracodawcom!

Docenianie i zauważanie wysiłków pracowników
sprawia również, że mają oni więcej energii do
działania (61% vs 23% badanych, którzy nie czują
się doceniani), poczucie sensu w pracy (70% vs
44%), więcej satysfakcji z wykonywanych zadań
(73% vs 32%), a także ma wpływ na poczucie
szczęścia w pracy (70% vs 16%).
Jedynym czynnikiem, na który poczucie
doceniania nie ma aż takiego dużego wpływu,
jest zaangażowanie w pracę (93% vs 86%).

Pytanie tylko, na ile tego zaangażowania,
bez doceniania wysiłków, wystarczy?

Docenianie jest ważne

Czuję się szczęśliwa/szczęśliwy
w pracy

Mam poczucie satysfakcji
z wykonywanych zadań

Praca daje mi energię
do działania

Angażuję się
w wykonywane zadania

Czuję, że moje zadania
są ważne i sensowne

Polecił(a)bym swoje
miejsce pracy znajomemu 12%

44%

86%

23%

32%

16%

69%

70%

93%

61%

73%

70%

Jestem doceniany Nie jestem doceniany

Co daje docenianie w pracy
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Doceniaj od razu!
Pracownicy chcą być doceniani zaraz po wykonaniu
zadania lub podczas podsumowania projektu
(łącznie 94% wskazań). Tylko 6% badanych wskazało,
że najlepiej na nich działa podsumowanie podczas
oceny rocznej lub półrocznej. Warto chwalić od razu,
bo to sprawi, że pracownicy z nową energią
i poczuciem dobrze wykonanego zadania przystąpią
do kolejnych projektów.

Warto podkreślić, że 50% badanych wskazało, że
zostali pochwaleni za dobrze wykonane zadanie w tym
miesiącu lub tym tygodniu. Przykre jest jednak to, że
20% respondentów zostało pochwalonych tak dawno,
że już nie pamiętają kiedy, a 4% wskazuje, że nigdy nie
zostali pochwaleni w pracy.

Warto chwalić od razu,
bo to sprawi, że
pracownicy z nową
energią i poczuciem
dobrze wykonanego
zadania przystąpią do
kolejnych projektów.

zaraz gdy wykonam
jakąś pracę /zadanie

podczas podsumowania
zadania/projektu

podczas podsumowania półrocza

podczas oceny rocznej

inne 2%

3%

3%

46%

48%

Kiedy docenianie działa na Ciebie najlepiej?

w tym miesiącu

w tym tygodniu

w tym półroczu

tak dawno, że już nie pamiętam

dzisiaj

nigdy 4%

5%

20%

22%

23%

27%

Kiedy ostatnio ktoś pochwalił Cię
za dobrze wykonane zadanie?



Doceniać
niezależnie od
stażu pracy

Docenianie przez
pracodawcę to atut,
który sprawia, że pracownicy
wiążą się z nim na dłużej.
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Warto pamiętać o pracownikach,
którzy pracują w firmie już trochę dłużej.
O ile wśród pracowników z najkrótszym
stażem (do 6 miesięcy) aż 60% czuje, że są
doceniani, im dłużej pracują w firmie, tym
bardziej spada ich poczucie docenienia.
Już tylko 47% pracowników ze stażem
od roku do 2 lat ma poczucie doceniania,
a przy stażu powyżej 5 lat w firmie
– spada ono o kolejne 2 punkty procentowe.

Jeśli pracodawca chce zatrzymywać w firmie
osoby z dłuższym stażem, powinien zwrócić
uwagę właśnie na to, żeby czuli się doceniani.
Tacy pracownicy zwykle już więcej zarabiają,
nabyli odpowiedniego doświadczenia,
więc ich podstawowe potrzeby są zwykle
zaspokojone, a docenianie przez pracodawcę
może być właśnie tym atutem, który sprawi,
że będą chcieli związać się z pracodawcą na
dłużej. W przeciwnym wypadku będą szukać
nowego miejsca pracy, w którym będą się
mogli realizować.

Starsi stażem pracownicy
czują się mniej doceniani

do 6 miesięcy

6 mies. – 1 rok

1 rok – 2 lata

2 lata – 5 lat

> 5 lat 45%

49%

47%

59%

60%

Czuję się doceniany
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Docenianie jest ważne
Docenianie jest ważne dla 99% biorących udział badaniu. Niemal wszyscy ankietowani, niezależnie od
stażu pracy, branży, sposobu zatrudnienia, twierdzą, że docenianie jest dla nich ważne. Jednocześnie
tylko 50% ankietowanych uważa, że kiedy dobrze wykona swoją pracę, jest to zauważane i doceniane.
Zatem niemal połowa osób nie czuje się doceniana w swojej pracy. Jakie to ma przełożenie na ich pracę?

Docenianie i bycie docenianym
jest dla mnie ważne

Czy kiedy w pracy dobrze wykonasz
zadanie, jest to zauważane i doceniane?

trudno powiedzieć

1%

raczej tak

raczej tak

11%

38%
zdzdecydowanie tak

zdecydowanie nie

zdecydowanie tak
88% 12%

6%

21%22%
trudno powiedziećraczej nie



Metody
doceniania

Zwykłe „dziękuję”
i „dobra robota”
mogą zmienić
w firmie wszystko...
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Pracodawcom, zwłaszcza tym, którzy nie
mają dużych budżetów, może się wydawać,
że wprowadzenie kultury doceniania jest
tylko dla bogatych firm, dysponujących
odpowiednimi środkami na ten cel.

Czy jednak na pewno? Wśród najbardziej
cenionych przez pracowników sposobów
doceniania na pierwszym miejscu znajduje
się oczywiście gratyfikacja finansowa (97%
wskazań), a drugie miejsce zajmuje voucher
na interesujące szkolenie (91%), co oczywiście
również wiąże się z wydatkami.

Warto się jednak przyjrzeć kolejnym
wskazaniom – na trzecim miejscu znalazło
się zwykłe „dziękuję” (88% wskazań), dalej
pozytywna informacja typu „dobra robota”
(85%) oraz podziękowanie na forum firmy
lub zespołu (76%). Taki rodzaj gratyfikacji nie
wymaga żadnych inwestycji (poza zmianą
sposobu myślenia).

Wypróbuj, a sam się przekonasz!

gratyfikacja finansowa

voucher na udział
w interesującym cię szkoleniu

zwykłe dziękuję

pozytywna informacja „good job”

podziękowanie za pracę
na forum zespołu/firmy

dzień wolny

voucher, np. do restauracji

nagrody do wyboru
(jak w programie lojalnościowym, punkty

do wykorzystania w systemie kafeteryjnym)
71%

71%

74%

76%

85%

88%

91%

97%

W jaki sposób chciałbyś być doceniany?

Jak doceniać pracowników?
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od kolegów/koleżanek z zespołu

od przełożonego

od innych współpracowników z firmy

od klientów

od ludzi zespole, którym zarządzam 8%

16%

19%

26%

31%

Najczęściej pochwały otrzymujemy od koleżanek kolegów z zespołu (31% wskazań) oraz od przełożonego (26%).
Chętnie chwalą nas również współpracownicy z firmy, z którymi nie pracujemy w zespole (19%).
A czyje pochwały najbardziej lubimy? Najwięcej osób wskazało, że nieważne, od kogo pochodzi pochwała,
ważne, żeby w ogóle była (aż 73%). 48% badanych ceni pochwały od współpracowników z firmy, z którymi nie
są w zespole (48%), oraz od klientów (40%). Najmniejsze znaczenie przywiązujemy do pochwał…
od przełożonego!

Od kogo najczęściej otrzymujesz
pozytywną informację zwrotną?

nie ma znaczenia czyja,
ważne, żeby była :)

od współpracowników z firmy

od klienta

od ludzi z mojego zespołu

od przełożonego 14%

21%

40%

48%

73%

Czyja informacja zwrotna ma
dla Ciebie największą wartość?

Czyje pochwały w cenie?



INDEKS
DOCENIANIA

2019

Kultura doceniania jest istotnym atrybutem marki pracodawcy, który może przyciągnąć do firmy kandydatów, a potem
pomóc utrzymać najlepszych pracowników. Skoro 97% uczestników badania twierdzi, że docenianie jest dla nich ważne,
to z pewnością będą zwracali uwagę na ten aspekt przy szukaniu pracy. Już dawno zrozumiały to firmy z USA czy
z Europy Zachodniej, nic więc dziwnego, że również w Polsce częściej z kulturą doceniania spotykamy się w firmach,
które mają kapitał zagraniczny (o11% więcej pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym uważa, że są doceniani,
niż w firmach z kapitałem polskim). Kultura doceniania jest promowana częściej w firmach z kapitałem zagranicznym
(38% wskazań), niż w firmach z kapitałem polskim (26%). Również oficjalne systemy doceniania niemal dwa razy częściej
występują w firmach z obcym kapitałem niż w firmach z kapitałem krajowym (43% vs 22%).

Kapitał polski Kapitał zagraniczny

38%

26%

Czy w Twojej firmie promowana
jest kultura doceniania?

Kapitał polski Kapitał zagraniczny

43%

22%

Czy w Twojej firmie są
oficjalne systemy doceniania?

Kultura doceniania



Informacja
zwrotna

Konstruktywna
informacja zwrotna
jest sztuką, którą
warto zgłębiać.
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Przekazywanie informacji zwrotnej często sprawia nam problem. Stajemy się zbyt krytyczni lub przekazujemy
niejasne ogólniki, nie chcąc kogoś urazić. Często też nie chce nam się mówić o problemach, gdyż sądzimy że niczego
to nie zmieni. Tymczasem aż 91% uczestników badania chciałoby otrzymywać więcej informacji zwrotnych na temat
tego, jak jest postrzegany ich wkład w osiągnięty ezultat. Warto przekazywać takie informacje, żeby każdy wiedział,
co zrobił dobrze, a gdzie powinien był się bardziej przyłożyć, ponieważ przyniesie to dobre efekty dla całego zespołu.
Ankietowanym najbardziej brakuje ogólnej konstruktywnej informacji zwrotnej (69% wskazań), co jest znacznie
ważniejsze, niż otrzymanie wyłącznie pozytywnej (18%) lub wyłącznie negatywnej (13%) informacji na temat swoich
działań.

Czy chciał(a)byś otrzymywać więcej
konstruktywnych informacji zwrotnych na temat tego,

jak jest postrzegany Twój wkład / efekty pracy?

ogólnej konstruktywnej
informacji zwrotnej

pozytywnej – chcę wiedzieć,
co robię dobrze

negatywnej – chcę wiedzieć,
nad czym muszę pracować 13%

18%

69%

Jakiej informacji zwrotnej
najbardziej Ci brakuje?

nie

1%

trudno powiedzieć

8%

raczej tak

31%

zdzdecydowanie tak

60%

Ważna rzecz – informacja zwrotna



INDEKS
DOCENIANIA

2019

otrzymanie informacji, co konkretnie
zrobiłem dobrze

sam fakt docenienia

otrzymanie informacji,
w czym pomogłem

docenienie przez większą liczbę osób

otrzymanie informacji, dlaczego
ktoś ocenił to pozytywnie

Wprawdzie 96% uczestników badania mówi, że w sytuacji, gdy ktoś ich chwali za dobrą robotę,
ważny jest już sam fakt doceniania, jednak 98% chciałoby otrzymać informację, co konkretnie
zrobili dobrze 96% respondentów chciałoby wiedzieć, w czym konkretnie pomogli.
Dlatego, obok doceniania, niezwykle istotną kwestią jest przekazanie konkretnej informacji zwrotnej,
która pozwoli na zidentyfikowanie mocnych stron oraz tych, nad którymi warto jeszcze popracować.
Okazuje się bowiem, że 1/3 badanych nie wie, jakie aspekty ich pracy są zauważane i doceniane.

57%

65%

96%

96%

98%

Czy wiesz dokładnie, jakie aspekty Twojej pracy
są najbardziej zauważane i cenione przez

otoczenie?

Co jest dla Ciebie ważne, kiedy
ktoś chwali Cię za dobrą pracę?

Sama pochwała to za mało

trudno powiedzieć

23%
raczej tak

51%

zdzdecydowanie tak
zdecydowanie nie

raczej nie

16%
3%

7%



AmRest
case study
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Docenianie ma moc!

Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy czuli, że to, co robią, jest ważne dla firmy i doceniane – lubimy
sobie dziękować, gratulować i okazywać uznanie. Cieszymy się z naszych sukcesów, przełomowych
pomysłów, osiągniętych celów. Uwielbiamy wspólnie celebrować. Dziękujemy sobie za udzielone wsparcie,
za dobrze wykonaną pracę. Docenianie jest stałym elementem naszych spotkań zespołowych
czy komunikacyjnych. Wykorzystujemy każdą okazję, aby powiedzieć „dziękuję i gratuluję”.
W AmRest naprawdę wierzymy, że docenianie ma moc. Jak pokazuje realizowane przez nas wspólnie
z HRM Institute oraz Universum badanie Fun at Work, docenianie jest jednym z najważniejszych atrybutów
atrakcyjnego pracodawcy. Dlatego w tamtym roku dołączyliśmy do projektu Indeks Doceniania.
Wspólnie z Preeshare oraz HRM Institute chcemy przekonać polskich pracodawców, że docenianie ma
siłę przyciągania i zatrzymywania właściwych talentów oraz przekłada się na zaangażowanie i poczucie
szczęścia pracowników.

Docenianie ma wiele twarzy
W AmRest działa kilkadziesiąt programów doceniania pracowników, zarówno o zasięgu lokalnym,
jak i globalnym. Nagradzani są ambasadorzy Naczelnych Wartości. Nagradzamy wdrożenia przełomowych
rozwiązań, wyjątkową efektywność czy postawę, która udowadnia, że Wszystko Jest Możliwe!
Dzięki temu pracownicy czują satysfakcję z wykonywanych zadań, mają realny wpływ na organizację.
W efekcie firma osiąga lepsze rezultaty i nieustannie się rozwĳa.

Historia AmRest to ponad 25 lat radości – bring fun to life to naszamisja!
Obok przekonania, żeWszystko JestMożliwe, orazNaczelnychWartości, fun to główna składowa
kultury organizacyjnej firmy. Codziennie staramy się, abyAmRest był jeszcze bardziej przyjaznym
miejscempracy i każdy pracownikmógł czerpać radość z faktu, że się rozwija, ma realnywpływna
funkcjonowanie organizacji i pracujewwyjątkowej atmosferze. Jednym z najważniejszych
elementów radości wmiejscu pracy jest dla nas docenianie.
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Jednym z wyrazów doceniania naszych pracowników jest nagroda Building Excellence Award.
To najbardziej prestiżowa nagroda w AmRest, którą może otrzymać każdy pracownik albo zespół za niezwykłe
osiągnięcia – pomysły, inicjatywy, programy czy projekty, które można nazwać przełomowymi. Nagroda
przyznawana jest w każdym trymestrze (w maju, wrześniu i grudniu) przez Zarząd, a nominacje zgłaszają sami
pracownicy. To właśnie oni wskazują swoich kolegów i koleżanki, którzy według nich zasługują na docenienie.
Wierzymy, że nagroda za niezwykłe osiągnięcia powinna być również niezwykła, dlatego zachęcamy
zwycięzców, żeby przeznaczyli swoją nagrodę na szkolenia, rozwój, podróże, doświadczenia kulinarne –
wszystko to, co wspiera rozwój i będzie źródłem fantastycznych przeżyć dla zwycięzcy. W AmRest funkcjonuje
również nagroda WJM – otrzymują ją ci, którzy swoim zaangażowaniem, postawą i pracą sprawiają, że
Wszystko Jest Możliwe. W naszych restauracjach nagradzamy Pracowników Miesiąca czy Pracowników Roku,
fantastyczną obsługę klienta, realizację priorytetów miesięcznych. Doceniamy również tych, którzy są z nami
dłużej, wręczając nagrody jubileuszowe. Cieszymy się, że nasi pracownicy pomagają nam tworzyć radosne
miejsce pracy, polecając AmRest swoim przyjaciołom i bliskim – działa u nas program „Poleć Przyjaciela”.
Ci pracownicy, którzy polecają pracę w AmRest, otrzymują nagrody pieniężne. Okazujemy również
wdzięczność tym, którzy pomagają nam się rozwĳać – nagrody trafiają do tych, którzy rekomendują nowe
lokalizacje dla naszych restauracji czy kawiarni.

Docenianie to jednak nie tylko programy czy narzędzia, ale przede wszystkim sposób, w jaki traktujemy
pracowników. Doceniamy ich zaangażowanie i wkład, tworząc radosne miejsce pracy – dajemy im możliwości
rozwoju, realny wpływ na organizację, oferujemy benefity dopasowane do ich potrzeb.
Wspólne wyjścia integracyjne, pikniki, przyjęcia świąteczne, rejsy to również wyraz naszego doceniania naszych
wyjątkowych pracowników. Uznanie dla ich wiedzy i kreatywności okazujemy także poprzez słuchanie ich
pomysłów i sugestii – pytamy naszych pracowników o ich opinie, organizujemy specjalne olimpiady kulinarne,
dzięki którym mogą tworzyć nowe produkty. Dajemy im wolność i swobodę działania, wierzymy w ich dobre
intencje – to dla nas również docenianie.

Doceniamy i zachęcamy do doceniania
Przyjęło się, że to zazwyczaj menedżer okazuje uznanie swoim podwładnym. My zachęcamy do tego,
aby doceniali siebie nawzajem wszyscy, niezależnie od tego, jaką rolę pełnią w organizacji: szef podwładnego,
podwładny szefa, kolega koleżankę itd. Aby pomóc w docenianiu, stworzyliśmy specjalne recognition cards,
za pomocą których można powiedzieć DZIĘKUJĘ! Karty działają zarówno w naszych biurach,
jak i restauracjach. Udzielania pozytywnej informacji zwrotnej uczymy podczas wewnętrznych szkoleń.
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W tym roku, z okazji Dnia Doceniania, każdy pracownik w naszym wrocławskim biurze otrzymał podziękowanie
w formie ciekawej kartki i słodkości, a dodatkowo zestaw naklejek – dzięki nim mógł docenić innych,
którzy sprawiają, że Wszystko Jest Możliwe.

Docenianie na zewnątrz
Nie ograniczamy się tylko do doceniania naszych pracowników. Rozumiemy nasz wpływ na otoczenie,
w którym działamy. Dlatego doceniamy również społeczności lokalne – angażujemy się w inicjatywy społeczne
i akcje charytatywne, nasi pracownicy realizują projekty grantowe. We Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem
SIEMACHA stworzyliśmy SIEMACHA Spot – wyjątkowe miejsce, w którym młodzi ludzie mogą się uczyć,
rozwĳać i spędzać czas w fajnej atmosferze. Grupa Wolontariuszy AmRest stale współpracująca z SIEMACHA
Spot Wrocław prowadzi warsztaty kulinarne, kurs języka angielskiego, zajęcia sportowe i psychoterapeutyczne
oraz akademię uważności. Wolontariusze pomagają również dzieciom w odrabianiu lekcji i organizują różne
wydarzenia. Za swoje zaangażowanie i docenianie sami zostali docenieni – AmRest został laureatem
w konkursie Wrocławskie Oblicza Wolontariatu, a nasi wolontariusze otrzymali tytuł Wrocławskiej Wolontaryjnej
Grupy Roku. Staramy się również doceniać naszych partnerów biznesowych czy dostawców.
Jubileusz 25-lecia to dla nas szczególna okazja, aby im podziękować – nasz pierwszy Raport Społecznej
Odpowiedzialności to jeden z wyrazów naszej wdzięczności i docenienia naszej współpracy. Doceniamy
również naszych kandydatów, dbając o transparentną komunikację i przyjazną atmosferę w procesie rekrutacji.
Aby doceniać tych pracowników, którzy mieli wpływ na nasz sukces, a już z nami nie pracują, uruchomiliśmy
program ALUMNI.

Docenianie naprawdę działa
Jak pokazują tegoroczne wyniki Indeksu Doceniania, większość z nas chce być doceniana w pracy – aż 98%
respondentów wskazało, że to dla nich ważne i że chcieliby otrzymywać częściej informację zwrotną. Badanie
pokazało jednak, że w tej chwili brakuje jeszcze systemowych rozwiązań w organizacjach i promowania kultury
doceniania. A tymczasem poczucie docenienia przekłada się na zaangażowanie pracowników – im częściej
pracownik jest chwalony, tym ma więcej energii, jest szczęśliwszy, ma większą satysfakcję z wykonywanych
działań i jest bardziej skłonny polecać swojego pracodawcę.

Zatem docenianie ma moc!

Katarzyna Zadrożna
Globalny Dyrektor ds. Doświadczeń Pracowników i Komunikacji | AmRest
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Docenianie niejedno ma imię

Dobrze to obrazuje most budowania skutecznego zaangażowania pracowników. W książce „Build it. The Rebel Playbook for World Class
Employee Engagement” autorzy podkreślają, że szczęście i zaangażowanie pracowników buduje się w starannie zaprojektowanym
procesie – takim jak budowa mostu. Aby most stał, musi być oparty na mocnych podstawach, którymi właśnie są pieniądze i komfort
pracy. Dopiero na tych nogach można budować elementy łączące. I tak jak elementy podstawy są niezmienne, tak to, co na nich
opieramy, może zmieniać swoją kolejność i znaczenie. To, co mnie zaskoczyło, to twierdzenie autorów, że przedsiębiorstwa przeważnie
zaczynają od doceniania, ponieważ jest to najłatwiejsze. Moje doświadczenie z rozmów z organizacjami w Polsce podpowiada mi,
że często nie wiedzą one, jak zabrać się do tego, aby pracownicy czuli się docenieni. Wydaje mi się, że wynika to u nas z pewnej
zaprogramowanej mentalności, a nasza praca musi polegać na jej zmianie.

Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie potrafimy tego robić. Czasem prowadzimy działania, które fachowo nazwałoby się recognition,
a nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Często jednak te działania są niewystarczające, a forma doceniania jest mało skuteczna.
Spójrzmy chociażby na często praktykowane w polskich firmach nagradzanie za długi staż pracy. Sam pracowałem w firmie, gdzie po
dziesięciu przepracowanych latach dostawało się zegarek. Takie nagrody są również formą doceniania – doceniamy fakt, że pracownicy
z nami są. Problematyczne jest jednak, kiedy jest to główna metoda doceniania w firmie. Według firmy doradczej Bersin by Deloitte 87%
wydatków związanych z docenianiem w firmach to te związane z nagrodami za staż. Zważywszy na to, że większość pracowników nie
zostanie w firmie więcej niż parę lat, wydaje się to marnowaniem budżetu, który mógłby być wykorzystany na inne formy doceniania.

I teraz wróćmy do mojego przykładu z zegarkiem. Odpowiedzcie sobie na pytanie: czy zegarek zmotywował mnie do pozostania
w firmie? A po drugie, czy znacie jakąś firmę, w której jedną z naczelnych wartości jest długość stażu? Na ciekawy, relatywnie tani
i ustrukturyzowany program doceniania natrafiłem w pewnej firmie o profilu IT. „Krówki”, bo tak nazywa się ten program, kosztują
ich tyle, co kartki papieru, wypisane długopisy oraz… krówki – cukierki mordoklejki. „Krówki” mają wiele cech fantastycznego
programu doceniania.

Finanse są dla nas bardzoważne, ale samenagrody finansowedlawiększości nie sąwystarczającą formą
motywacji, co potwierdzają odpowiedzi na pytanie konkursowe, towarzyszące badaniu IndeksDoceniania.
Bardzoważne jest dla nas słowoprzełożonego czywspółpracowników. Chcemywiedzieć, za co konkretnie
jesteśmynagradzani. Nie zawsze też oczekujemywynagrodzenia finansowegowpostaci bonusu – przecież
nie każde nasze działanie powinno sięwiązać z dodatkowąpremią. Nie chcę tutajmówić, że poczucie
docenienia zastąpi pieniądze – pamiętamy, że to jest podstawa, aby ludziewogóle chcieli pracować.
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Bardzo dużo firm okalecza swoje programy poprzez budowanie skomplikowanych struktur i procesów zatwierdzania ogranicza
możliwość publicznego podziękowania koledze lub koleżance za ich super pracę. W wielu firmach wciąż za docenianie uważa się
pozytywną informację od przełożonego. Dziś, kiedy wszyscy są zwinni, struktury się spłaszcza i pracujemy w wielu przypadkach
cross-zespołowo, docenianie idące z góry na dół jest bardzo nieefektywne. Jak menedżer może zobaczyć, co się dzieje z osobą
pracującą nad projektem przeprowadzanym w innym zespole, biurze czy nawet kraju? W przypadku „Krówek” to współpracownicy
biorą docenianie w swoje ręce. Oczywiście takie analogowe podejście do doceniania również ma swoje ograniczenia. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można przyjąć, że dany menedżer dalej nie zobaczy, co fajnego ludzie z jego zespołu robią przy projektach
realizowanych gdzieś indziej, ale przynajmniej ludzie będą mieli większą szansę, aby ich wkład w realizację projektu został doceniony.
„Krówki” mają ważną cechę skutecznego programu doceniania: jest on ciągły i odbywa się we właściwym czasie.

Niestety bardzo często, projektując systemy doceniania, zapominamy o tej kardynalnej zasadzie. Koncentrujemy się na fajnych
akcjach, które są zgodne z charakterem naszego biznesu. Dobrym pomysłem jest prezentowanie nagród firmowych na dorocznych
eventach. W firmach amerykańskich kilkukrotnie spotkałem się z nagrodami doceniającymi w kategoriach takich jak rookie of the year
(zapożyczone ze sportu) – czyli osoby zatrudnionej w ostatnim roku, która miała największy wpływ na przedsiębiorstwo; going the
extra mile award – nagroda za wyjątkowy wysiłek, który został przekuty w sukces. Oczywiście tego typu wydarzenia są jak najbardziej
pożądane, ale powinny one być uzupełnieniem ciągłego doceniania, a nie jego filarem. Czy docenienie robiłoby na nas takie wrażenie,
jeśli nie przyszłoby we właściwym momencie, tylko dopiero na koniec roku?

Nagrody przyznawane w odstępach czasowych, na które trzeba czekać, i tak są lepsze niż te za staż, na które trzeba czekać 5, 10
czy 15 lat. Nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie z nich rezygnować. Cieszmy się, że ludzie budujący nasze firmy dalej z nami są,
z tym że niech te wydarzenia nie będą centralnym punktem naszego programu doceniania. A przede wszystkim pomyślmy o innej
formie nagradzania niż zegarek, który zakłada się potem tylko na spotkania z prezesem. Zamiast kupować drogie zegarki, lepszym
pomysłem jest danie honorowanej osobie budżetu na zabranie swojego zespołu na lunch lub kolację. Przy takiej okazji będzie szansa
podzielenia się historiami z życia firmy, które dla wielu – szczególnie młodszych członków zespołu – mogą być dobrą inspiracją, a dla
tych starszych stażem – świetną okazją do wspominania i śmiechu.

Na ciągłe docenianie jest wiele sposobów. Dobrzy menedżerowie nawet nie muszą się ich uczyć, tylko mimowolnie mają potrzebę
bieżącego chwalenia członków swoich zespołów. Ale co z menedżerami, którzy są zbyt zajęci? Peer to peer recognition, czyli
wzajemne docenianie się kolegów i koleżanek w pracy, jest najlepszym rozwiązaniem.
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Peer to peer – mimo że bardzo kojarzy się z komputerami (przynajmniej mnie) – łatwo zrobić w sposób analogowy. Poznaliście już jeden
program – sformalizowany – gdzie łaciate karteczki wymienia się na cukierki. Można to zrobić w podobny sposób ze zwykłymi
karteczkami lub karteczkami post-it. W biurze można umieścić tablicę, do której takie docenienia się przyczepia, sprawiając w ten
sposób, że stają się one publiczne i inni też mogą je zobaczyć. Ostatnio rozmawiałem z osobami z bardzo fajnej firmy logistycznej,
mającej w Polsce wiele oddziałów, które zastanawiały się nad wprowadzeniem platformy do doceniania. Oczywiście jako alternatywa
padła opcja karteczek, którą kontrargumentowałem, że w firmie rozproszonej ,z wieloma oddziałami, jest trudność w dostarczeniu
karteczki od jednego pracownika do drugiego. Okazuje się, że w firmie logistycznej takiej trudności nie ma. ;)

Można w taki prosty program zainwestować trochę więcej pieniędzy i wydrukować naklejki. Ale uwaga – przygotowane rozwiązanie
wiąże się z pewnymi zagrożeniami – naklejki mają mniejszą szansę na spersonalizowanie wiadomości, a docenienie traci swoją
bezpośredniość. Każdy sposób jest dobry, ale trzeba pamiętać o podstawowych zasadach doceniania. Docenianie musi być ciągłe,
we właściwym momencie i bezpośrednie. Niestety, nawet mając dobre chęci, bardzo łatwo można docenianie wypaczyć.

Podstawowym źródłem wewnętrznej motywacji człowieka jest neurobiologicznie zakorzeniona potrzeba miłości i pragnienie bycia
zauważonym i docenionym przez innych – te słowa wygłosił na jednej z konferencji dotyczącej dzieci niemiecki neurobiolog Joachim
Bauer. Potrzeba doceniania jest pierwotna, bo jest bezpośrednio powiązana z chemią w naszym mózgu. Docenienie przez kogoś
wydziela w naszym organizmie między innymi endorfiny i dopaminę. A sama dopamina przestała już być niedocenianym hormonem,
bo ludzie nauczyli się, że wytwarza się ona, zanim do docenienia dojdzie. Dopamina powoduje, że pracujemy lepiej, aby zostać
docenionym.

Pięknie o docenianiu napisała zwyciężczyni wspomnianego na wstępie konkursu: Bonus finansowy to wisienka na torcie. A tort ma kilka
warstw :spód to powierzenie zadania – uzasadnienie, dlaczego ja (bo dasz radę, wierzymy w Ciebie, chcemy w Ciebie zainwestować).
Kolejne warstwy to kolejne poziomy zadania – tu docenieniem jest feedback – informacja, co dobrze na danym etapie zrobiłam, co mogło
pójść lepiej. Krem między warstwami to docenienie, że się wywiązuję z terminów. Lukier na torcie to podsumowanie całego zadania
i docenienie mojej pracy. I tutaj – wisienka: bonus finansowy.

Należy pamiętać, że w docenianiu nie chodzi o pieniądze.
IT’S THE THOUGHT THAT COUNTS!

Jakub Semerda
CEO Preeshare
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