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Celem badania jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na satysfakcję z
pracy w grupie młodych dorosłych. Identyfikacja czynników została sporządzona w oparciu o
wielomianowy model logitowy dla kategorii uporządkowanych oszacowany w trzech grupach
wiekowych (18-24; 25-29 i 50-60 lat). Do oszacowania modelu posłużyły dane zebrane w
grudniu 2020 roku w autorskim badaniu sondażowym z wykorzystaniem techniki CAVI na
próbie 1000 osób.
Satysfakcja z pracy, rozumiana jako zbiór postaw dotyczących zadowolenia z różnych
aspektów pracy, jest niezwykle złożonym zjawiskiem, które z jednej strony wpływa na
satysfakcję z życia a z drugiej przekłada się na zaangażowanie pracowników w wykonywanie
obowiązków zawodowych (por. Picatoste et all, 2021; Spector, 1997; Czapiński, Peeters 1990;
Campbell 1976; Locke 1976; Vroom 1962). Znajomość czynników wpływających na

satysfakcję jest przydatna zarówno dla osób planujących i realizujących procesy personalne w
organizacjach (np. motywacja, rekrutacja, rozwój), jak i na szczeblu polityki, w ramach której
tworzone są ogólne warunki podejmowania aktywności na rynku pracy. Ponadto, świadomość
czynników przyczyniających się do zadowolenia z pracy jest użyteczna dla młodych osób
podejmujących decyzje w zakresie planowania kariery zawodowej.
Młodzi zarówno z pokolenia Z i Y stanowią zasób znajdujący się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, bowiem wkraczają na rynek pracy konfrontując swoje aspiracje z
możliwościami. Młodzi dorośli to osoby ceniące możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego, poszukujące pracy zgodnej z profilem wykształcenia i umowy o pracę (PwC,
2021). Zgodnie z danymi OECD młodzi doświadczają niższych wynagrodzeń oraz wyższej
niepewności na rynku pracy (OECD 2017; 2016). Ponadto, według danych z 2018 r., Polska
wraz z Litwą, Łotwą i Estonią należała do grupy państw z największym odsetkiem osób o
niskich zarobkach w Unii Europejskiej (https://ec.europa.eu/eurostat).
W
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analizy
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zidentyfikowano,

że

zmienne

odzwierciedlające aspekty materialne odgrywają szczególne znaczenie w osiąganiu satysfakcji

z pracy wśród młodych dorosłych. To satysfakcja z płacy bardzo silnie wpływa na satysfakcję
z pracy. Dodatkowo zadowolenie z poziomu bieżącej konsumpcji zwiększało szanse na
zadowolenia z pracy. Co ciekawe, w grupie 18-24 lat istotnym elementem zwiększającym
szansę na zadowolenie z pracy był dochód w gospodarstwie domowym.
W ramach szacowanego modelu uwzględniono również zmienne z obszaru społecznego
(np. wykształcenie, wielkośc gospdoarstwa domowego) i behawiaralego (preferowanie
wydawania niż oszczędzania).
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