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RESEARCH ANALYSIS
REPORT

RAPORT BADAWCZY Z
ANALIZY POTRZEB

Developed by OSTESA EU partners
collaboratively with managers, employees,
trainers and consultants, the Research Analysis
Report provides a comprehensive overview on
the needs and state of play of the organizational
climate in SMEs. It also identifies the needs of
these key players and maps the available tools,
methods and training offer.

Raport badawczy, opracowany przez partnerów
projektu OSTESA EU z zaanagażowaniem
menedżerów, pracowników, trenerów i
konsultantów, zawiera kompleksowy przegląd
potrzeb i stanu wiedzy w zakresie poprawy
klimatu organizacyjnego w MŚP. Identyfikuje
potrzeby grup docelowych oraz prezentuje
dostępne narzędzia, metody oraz możliwości
szkoleniowe.
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METHODOLOGICAL APPROACH

METODOLOGIA

Literature review, desk research and field work

Przegląd literatury, desk research i badania w terenie

Topics covered:

Zagadnienia:

•
•
•

•
•
•

Organizational climate in SMEs and its dimension
Leadership and its impact on the organizational climate and job satisfaction
Predictors of an effective performance

Klimat organizacyjny w MŚP i jego wymiary
Przywództwo i jego wpływ na klimat organizacyjny oraz zadowolenie z pracy
Czynniki wpływające na efektywność - prognozowanie

End-users directly involved

Grupy bezpośrednio zaangażowane:

•
•
•

•
•
•

100 managers
100 employees
60 trainers/consultants/HR employees

MAIN FINDINGS
There is a lack of tools to measure the organizational climate
Relevant stakeholders are not aware of training programmes aimed at improving
organizational climate
Most managers and employees have ever participated in training on
organizational climate improvement in SMEs
In general, managers and trainers/consultants/HR employees have little or no
knowledge about guidebooks on organizational climate
There is a set of 11 dimensions assessed as key when considering the
organizational climate







Communication; Recognition; Rewards; Cohesion; Support; Clarity; Trust;
Leadership; Fairness; Efficiency; Employee welfare

WHAT NOW?
OSTESA EU partners, closely working with end users, are developing innovative, useful
and effective resources, addressing the needs and expectations of general managers,
employees and trainers/consultants/HR employees.





Organizational climate assessment tool
Programme Toolkit (for managers and employees)
Guide on how to improve organizational climate

100 menedżerów
100 pracowników
60 trenerów/konsultantów/ pracowników działów HR

WNIOSKI







Brak narzędzi do pomiaru klimatu organizacyjnego
Interesariusze nie są świadomi istnienia programów szkoleniowych mających na
celu poprawę klimatu organizacyjnego
Większość menedżerów oraz pracowników nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach
poświęconych budowie/ poprawie klimatu organizacyjnego w MŚP
W większości ankietowanych przypadków, menedżerowie oraz trenerzy/
konsultanci/ pracownicy HR posiadają niewielką lub żadną wiedzę na temat
poradników dotyczących klimatu organizacyjnego
Zidentyfikowano zestaw 11 kluczowych wymiarów klimatu organizacyjnego

Komunikacja; Uznanie; Nagradzanie; Spójność; Wsparcie; Przejrzystość;
Zaufanie; Przywództwo; Sprawiedliwość; Efektywność; Troska o pracownika

CO TERAZ?
Partnerzy projektu OSTESA EU, pracując bezpośrednio z użytkownikami, tworzą
innowacyjne, użyteczne i efektywne zasoby, będące odpowiedzią na potrzeby i
oczekiwania dyrektorów, pracowników a także trenerów/konsultantów/ pracowników
HR.





Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego
Pakiet narzędzi szkoleniowych (dla menedżerów i pracowników)
Przewodnik jak poprawić klimat organizacyjny

