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Wprawdzie w opinii respondentów typowy Europejczyk jest postrzegany jako bardziej
przywiązany do pracy zawodowej niż typowy Polak, dla którego rodzina stanowi
zdecydowanie większą wartość, to jednak jeśli chodzi o postrzegany szacunek dla pracy nie
różnimy się znacząco od innych Europejczyków. Badania nasze pokazują, że praca
wykonywana przez Polaków oceniana jest nawet lepiej niż wykonywana przez typowych
mieszkańców Europy1.
Ubiegłoroczne badanie wartości szczególnie cenionych przez Polaków pokazało, że
praca – choć nadal wysoko ceniona przez większość respondentów – nie należy już do ścisłej
czołówki w hierarchii wartości. Od 2005 roku dość istotnie zmalało przypisywane jej
znaczenie2. Pojawia się zatem pytanie, czy w związku z tym spadkiem zmienia się również
podejście do pracy.
W kontekście malejącego poczucia stabilności zatrudnienia wśród osób pracujących
oraz pogarszających się opinii na temat sytuacji na krajowym i lokalnym rynku pracy3
(co zresztą związane jest z realnym wzrostem liczby bezrobotnych w Polsce4), po pięciu
latach powracamy do tematu stosunku Polaków do pracy i pracowitości5.
Jak się okazuje, zdecydowana większość badanych zgadza się ze stwierdzeniami, że
warto być pracowitym (95%), że każdą pracę należy wykonywać z sercem, nawet jeśli nie jest
specjalnie znacząca (95%), że pracowitość to konieczny warunek do osiągnięcia sukcesów
w życiu (92%) oraz że praca nadaje sens naszej egzystencji (92%). Co najmniej połowa
respondentów (od 50% do 56%) zdecydowanie podziela powyższe opinie, a tylko nieliczni
(od 4% do 8%) nie zgadzają się z nimi.
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PROSZĘ POWIEDZIEĆ, W JAKIM STOPNIU ZGADZA SIĘ PAN(I) LUB NIE ZGADZA
Z PRZEDSTAWIONYMI STWIERDZENIAMI?
Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Trudno
powiedzieć
%

Warto być pracowitym

56

39

311

Warto wykonywać swoją pracę z sercem,
nawet jeśli nie jest specjalnie znacząca

50

45

4 1

Pracowitość jest koniecznym warunkiem
sukcesów w życiu

52

40

6 2

Praca nadaje sens życiu

52

39

7 11

Dobre wykonywanie obowiązków wcześniej
czy później przyniesie nagrodę lub sukces

37

Praca to moralny obowiązek człowieka wobec
siebie i innych ludzi

40

Praca to przede wszystkim sposób na zdobycie
pieniędzy, nikt nie pracowałby, gdyby nie
musiał

35

Uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie
dorobić się w życiu
Praca nie musi sprawiać satysfakcji,
najważniejsze, żeby przynosiła odpowiednie
korzyści materialne
W pracę nie warto się zbytnio angażować,
jeśli nie przynosi ona odpowiednich korzyści

9 14

45

10 23

36

22

30

16

10

49

31

31

23

42

30

12 6

39

10 4

44

9 6

W nieco mniejszym stopniu Polacy są przekonani, że dobre wykonywanie
obowiązków wcześniej czy później przyniesie nagrodę lub sukces (86%) oraz że praca to
moralny obowiązek człowieka wobec siebie i innych ludzi (85%) – mniej więcej dwie piąte
(odpowiednio: 37% i 40%) nie ma co do tego wątpliwości. Ponad połowa ankietowanych
(53%, w tym 9% w sposób zdecydowany) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w pracę
nie warto się zbytnio angażować, jeśli nie przynosi ona odpowiednich korzyści.
Praca nie zawsze stanowi jednak wartość samą w sobie. W odpowiedziach
respondentów nie brakuje opinii wskazujących na materialistyczne podejście do zatrudnienia.
Blisko trzy czwarte badanych (71%) jest zdania, że praca to przede wszystkim sposób
na zdobycie pieniędzy. Według tych osób nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał. Natomiast
prawie połowa respondentów (47%) w mniejszym lub większym stopniu zgadza się ze
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odpowiednie korzyści materialne. Jednocześnie, co drugi Polak (52%) podziela pogląd, że
uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie dorobić się w życiu.
Z porównania średnich ocen na skali od 1 do 4, jeśli przyjmiemy, że 1 oznacza zupełny
brak akceptacji, a 4 – całkowitą zgodę, wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat podejście do
pracy i pracowitości zmieniło się tylko minimalnie i to dość niejednoznacznie. Wzrosło
przekonanie, że jeśli praca nie przynosi odpowiednich korzyści, to nie warto się w nią zbytnio
angażować oraz zmalało przeświadczenie o tym, że praca nadaje sens życiu. Jednocześnie
rzadziej podzielany jest pogląd, że uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie się dorobić.
Tabela 1
2006
Stwierdzenia dotyczące pracy

2011

Różnica średnich

Średnie na skali 1–4, na której 1 oznacza „zdecydowanie się nie
zgadzam”, a 4 – „zdecydowanie się zgadzam”*

W pracę nie warto się zbytnio
angażować, jeśli nie przynosi ona
odpowiednich korzyści
Praca to przede wszystkim sposób
na zdobycie pieniędzy, nikt nie
pracowałby, gdyby nie musiał
Praca nie musi sprawiać satysfakcji,
najważniejsze, żeby przynosiła
odpowiednie korzyści materialne
Warto być pracowitym
Dobre wykonywanie obowiązków
wcześniej czy później przyniesie
nagrodę lub sukces
Warto wykonywać swoją pracę
z sercem, nawet jeśli nie jest
specjalnie znacząca
Pracowitość jest koniecznym
warunkiem sukcesów w życiu
Praca to moralny obowiązek
człowieka wobec siebie i innych
ludzi
Praca nadaje sens życiu
Uczciwą pracą człowiek nie jest
w stanie dorobić się w życiu

2,34

2,46

0,12*

3,02

3,04

0,02

2,55
3,54

2,56
3,53

0,01
-0,01

3,28

3,27

-0,01

3,49

3,46

-0,03

3,49

3,45

-0,04

3,31
3,54

3,27
3,43

-0,04
-0,11**

2,82

2,66

-0,16**

* Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”
** Istotność na poziomie 0,05

Na sposób podejścia do pracy raczej nie wpływa status zawodowy respondentów.
Wprawdzie osoby niepracujące częściej niż aktywne zawodowo wykazują materialne
podejście do zatrudnienia, twierdząc, że praca nie musi przynosić satysfakcji, najważniejsze

-4żeby była wymierna ekonomicznie, to jednak i w ich deklaracjach przeważa traktowanie pracy
jako wartości, która nadaje sens życiu i jest moralnym obowiązkiem człowieka.
Tabela 2
Aktywni zawodowo
Stwierdzenia dotyczące pracy

Bierni zawodowo

Różnica średnich

Średnie na skali 1–4, na której 1 oznacza „zdecydowanie się nie
zgadzam”, a 4 – „zdecydowanie się zgadzam”*

Praca nie musi sprawiać satysfakcji,
najważniejsze, żeby przynosiła
odpowiednie korzyści materialne
Praca nadaje sens życiu
Praca to moralny obowiązek
człowieka wobec siebie i innych
ludzi
Dobre wykonywanie obowiązków
wcześniej czy później przyniesie
nagrodę lub sukces
Uczciwą pracą człowiek nie jest
w stanie dorobić się w życiu
Warto być pracowitym
Praca to przede wszystkim sposób
na zdobycie pieniędzy, nikt nie
pracowałby, gdyby nie musiał
W pracę nie warto się zbytnio
angażować, jeśli nie przynosi ona
odpowiednich korzyści
Warto wykonywać swoją pracę
z sercem, nawet jeśli nie jest
specjalnie znacząca
Pracowitość jest koniecznym
warunkiem sukcesów w życiu

2,45
3,33

2,67
3,53

0,22**
0,20**

3,18

3,36

0,18**

3,20

3,34

0,14**

2,60
3,48

2,71
3,57

0,11
0,09

3,01

3,07

0,06

2,44

2,48

0,04

3,45

3,47

0,02

3,44

3,46

0,02

* Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”
** Istotność na poziomie 0,05

Analiza czynnikowa6 potwierdza istnienie dwóch odmiennych podejść do pracy.
Pierwsze z nich charakteryzuje się traktowaniem jej jako wartości autotelicznej – można tu
mówić o swoistym etosie pracy, na który składają się przekonania, że warto być pracowitym,
że praca nadaje sens życiu, a dobre wykonywanie obowiązków wcześniej czy później przynosi
nagrodę lub sukces. Na autoteliczny wymiar podejścia do pracy składają się również
twierdzenia, że warto wykonywać swoją pracę z sercem, nawet jeśli nie jest specjalnie
znacząca, że pracowitość jest koniecznym warunkiem sukcesów w życiu, a także, że praca to
moralny obowiązek człowieka wobec siebie i innych.

6

Zastosowano rotację Varimax, KMO=0,749.
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punkt widzenia składają się przekonania, że praca nie musi sprawiać satysfakcji,
najważniejsze, żeby przynosiła odpowiednie korzyści materialne, a jeśli ich nie przynosi, to
nie warto się w nią angażować, że praca to przede wszystkim sposób na zdobycie pieniędzy
oraz że uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie dorobić się w życiu.
Tabela 3

Warto być pracowitym
Praca nadaje sens życiu
Dobre wykonywanie obowiązków wcześniej
czy później przyniesie nagrodę lub sukces
Warto wykonywać swoją pracę z sercem, nawet
jeśli nie jest specjalnie znacząca
Pracowitość jest koniecznym warunkiem
sukcesów w życiu
Praca to moralny obowiązek człowieka wobec
siebie i innych ludzi
Praca nie musi sprawiać satysfakcji,
najważniejsze, żeby przynosiła odpowiednie
korzyści materialne
W pracę nie warto się zbytnio angażować,
jeśli nie przynosi ona odpowiednich korzyści
Praca to przede wszystkim sposób na zdobycie
pieniędzy, nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał
Uczciwą pracą człowiek nie jest w stanie dorobić
się w życiu
Procent wariancji wyjaśnionej = 46

Czynnik I
„Autoteliczne podejście
do pracy”
0,782
0,678

Czynnik II
„Instrumentalne podejście
do pracy”

0,664
0,651
0,632
0,600

0,766
0,643
0,685

27

0,513
19

Ogólne, sumaryczne wskaźniki podejścia do pracy w Polsce sugerują, że to
autoteliczne (średnia na 4-punktowej skali wynosi 3,42) dość istotnie przeważa nad
instrumentalnym (średnia = 2,69), które jednak również jest dość częste. Co ciekawe, oba
podejścia do pracy i pracowitości są ze sobą istotnie skorelowane pozytywnie
(r Pearsona = 0,101, p = 0,05), co oznacza, że jedno nie wyklucza drugiego. Potwierdzają to
niejednoznaczne uwarunkowania obu podejść ze względu na określone cechy demograficzne
i społeczne (patrz tabele aneksowe).
Stosunku do pracy i pracowitości nie różnicuje sytuacja zawodowa respondentów.
Potwierdzają się wcześniejsze spostrzeżenia, że bierni zawodowo częściej niż pracujący
wykazują zarówno autoteliczne jak i instrumentalne podejście do zatrudnienia.
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Sposób podejścia
do pracy i pracowitości
- autoteliczny
- instrumentalny

Aktywni zawodowo
Bierni zawodowo
Ogół badanych
Średnie wskaźników mierzonych na skali 1–4
3,36
3,47
3,42
2,63
2,75
2,69

Jeżeli chodzi o zmiany ogólnego podejścia do pracy na przestrzeni ostatnich niespełna
pięciu lat, to są one niewielkie. Praca nieco rzadziej traktowana jest jako wartość sama
w sobie – zwłaszcza wśród aktywnych zawodowo, natomiast materialne podejście do niej
w odniesieniu do ogółu badanych utrzymało się na niezmienionym poziomie, przy czym
wśród pracujących minimalnie wzrosło, a wśród biernych zawodowo nieznacznie spadło.
Tabela 5
Sposób podejścia
do pracy i pracowitości
– autoteliczny
– instrumentalny

Aktywni zawodowo
Bierni zawodowo
Ogół badanych
2006
2011
2006
2011
2006
2011
Średnie wskaźników mierzonych na skali 1–4
3,47
3,36
3,50
3,47
3,48
3,42
2,59
2,63
2,81
2,75
2,70
2,69






Chociaż praca w hierarchii wartości Polaków traci nieco na znaczeniu, to podejście do
niej pozostaje dość stabilne. Polacy niezmiennie akcentują przede wszystkim pozamaterialny
wymiar zatrudnienia, jednak kwestie ekonomiczne – jak się okazuje – mają dla nich również
bardzo duże znaczenie. Co istotne, oba wymiary stosunku do pracy i pracowitości – zarówno
autoteliczny, jak i instrumentalny – są ze sobą w pewnym stopniu związane, i dlatego trudno
wyróżnić specyficzną kategorię osób prezentującą jedno lub drugie podejście.
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