Europejscy pracownicy biurowi cierpią na syndrom wypalenia
zawodowego
Badania opracowane dla firmy Staples są alarmujące. Wskazują wyraźnie, że
pracownicy biurowi są bardzo zdeterminowani, aby opuszczać dotychczasowe
miejsca pracy, w których nie czują się najlepiej, ale jednocześnie ciągle tkwią w
martwym punkcie.
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91% zatrudnionych jest sfrustrowanych w pracy
84% chce zmienić pracę, 12% myśli o tym właściwie bez przerwy
44% ucieka przed pracą do... toalety
34% z nich bardzo szybko ponownie odczuwa frustrację, kiedy uda im się w końcu
zmienić pracę

Warszawa, 23.01.2019 - Najnowszy raport przygotowany na zlecenie firmy Staples
wskazuje, że pracownicy w Europie cierpią na syndrom wypalenia zawodowego. Aż 91% z
nich jest sfrustrowanych z powodu otoczenia, w jakim przychodzi im pracować. Czują wielką
potrzebę ucieczki ze swojego miejsca pracy. Wśród tych, którzy nie potrafią dłużej
przebywać w swoim środowisku pracy, jeden na pięciu przegląda ogłoszenia na LinkedIn, a
44% ukrywa się w toalecie.
Częstotliwość zmiany miejsca pracy rośnie. Badania pokazują, że osoby pomiędzy 18 a 48
rokiem życia będą pracować w średnio 11,7 miejscach pracy w ciągu swojego życia
zawodowego. “Trawa po drugiej stronie jest bardziej zielona” - taką zasadą kierują się ci,
którzy decydują się na taką zmianę. Kiedy wreszcie im się uda - są zadowoleni, ale zwykle
bardzo krótko, bo aż 34% pracowników ponownie czuje frustrację w ciągu pół roku od
momentu zatrudnienia w nowym miejscu.
Badania wskazują także ogromną współzależność pomiędzy środowiskiem pracy a
pracującymi tam osobami oraz chęcią pozostania w nim lub nie. 73% zatrudnionych w biurze
uważa, że dobrze funkcjonujące oraz przyjazne otoczenie w pracy ma duży wpływ na to, czy
decydują się oni na długoterminowy związek z firmą.
Znaczna większość, bo aż 84% pracowników, szuka spełniania się w pracy, a dla
zdecydowanej większości (76%) jakość otoczenia ma kluczowe znaczenie dla ich poczucia
satysfakcji. Badania dowodzą, że w tym poszukiwaniu zmian zbyt wiele jest miejsc pracy,
które nie są po prostu w stanie spełnić tych oczekiwań.
Profesor Sir Cary Cooper, ekspert w dziedzinie psychologii pracy przy Alliance Manchester
Business School tak komentuje badania - Większość ludzi spędza więcej czasu w pracy, niż
w swoim domu, dlatego biuro jest dla nich naprawdę ważne: dla zdrowia, dobrego
samopoczucia oraz wydajności. Jak pokazują badania, aż 84% pracowników oczekuje
spełnienia w pracy, natomiast otoczenie w firmie skutecznie na to nie pozwala. Na poczucie
satysfakcji znaczący wpływ ma to, jak jesteś zarządzany - czy szef Cię chwali i nagradza,
czy krytykuje. Rozsądne oraz elastyczne godziny pracy oraz wysoka jakość otoczenia biura

również wpływają na poziom zadowolenia. Wystrój biura jest bardzo istotny nie tylko ze
względu na to, że może spowodować odczucie spełnienia w pracy, ale także ze względu na
przekaz, który pracodawca kieruje do pracownika: “Dbam o Ciebie”.
Piotr Kiszkis, Prezes Zarządu z firmy Staples, która zleciła badanie, komentuje je tak:
Wynika z niego jednoznacznie - biuro ma zasadniczy wpływ na to, jak czujemy się w pracy.
Stworzenie pozytywnego otoczenia, czyli: odpowiedniej jakości sprzęt, przyjazny układ
biura, odpowiednie zaopatrzenie w dłuższej perspektywie mogą zredukować uprzedzenie co
do miejsca pracy. Oczywiście nie można powiedzieć wprost, że nowe krzesło będzie receptą
na to, by pracownik czuł się spełniony. To byłoby zbyt proste. Jest to jednak dobry początek
do uczynienia środowiska znacznie lepszym. Trzymanie starych i niesprawnych rupieci “na
dzień dobry” powoduje frustrację u pracownika. Nie ma się więc co dziwić, że ci zaczynają
szukać alternatywy.
Komplet wyników badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Staples dostępny jest na
stronie: www.staples.pl/kiedy-przestrzen-dziala-wszystko-dziala, pod nazwą: “Wypalenie
zawodowe - pracownicy biurowi w Europie na skraju wyczerpania”.
O firmie Staples
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie integralnych rozwiązań dla małego,
średniego i dużego biznesu w całej Europie. Staples wie wszystko o biurowej przestrzeni.
Jesteśmy mocno zaangażowani w procesy kreowania otoczenia pracy, które są w stanie
tworzyć różnice każdego dnia i dla każdego pracownika. Oferujemy szeroką gamę
rozwiązań optymalnie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. Porady naszych
ekspertów, którzy towarzyszą Klientom aż do momentu, kiedy będą mieć pewność, że
wszystkie wymagania zostały spełnione, ponieważ wiemy na pewno, że: Kiedy Twoja
przestrzeń działa, wszystko działa.
O badaniach
Badanie zostało przeprowadzone on-line na grupie 7000 pracowników biurowych w Europie
i zrealizowane przez niezależną agencję badania opinii Arlington w październiku 2018 roku.
Na wyniki badań złożyły się odpowiedzi pracowników z różnych krajów europejskich:
Wielkiej Brytanii (2000), Francji (500), Holandii (500), Szwecji (500), Norwegii (500),
Hiszpanii (500), Włoch (500), Portugalii (500) oraz Finlandii (500).

