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CELE I ZAŁOŻENIA BADANIA
Celem badania było zebranie danych dotyczących relacji pracowników u których zdiagnozowano nowotwór z pracodawcami i
współpracownikami. Zależało nam na poznanie indywidualnych historii, doświadczeń oraz opinii. Badania było prowadzone w
formie kwestionariusza ankiety online w listopadzie 2022 roku. Ankietę w sposób prawidłowy wypełniły 32 osoby (n=32), które
chorowały na chorobę nowotworową, będą w tym czasie pracownikami. Wszystkie osoby wzięły dobrowolny udział w badaniu 

Ankieta została podzielona na 4 części.

I. Informowanie pracodawcy i współpracowników o chorobie – w tej części poprosiliśmy uczestników o przedstawienie ich
doświadczeń i opinii na temat informowania pracodawcy i współpracowników o chorobie
II. Relacje z pracodawcą - poprosiliśmy uczestników o przedstawienie ich doświadczeń i opinii na temat relacji pracownika z
pracodawcą, o ocenę sposobów wsparcia pracownika przez pracodawcę, a także ocenę motywacji pracownika do
kontynuowania pracy zawodowej po otrzymaniu diagnozy.
III. Relacje ze współpracownikami - w trzeciej części poprosiliśmy uczestników o przedstawienie ich doświadczeń i opinii na
temat relacji ze współpracownikami.
IV. Pozytywne i negatywne doświadczenia pracownika z chorobą nowotworową - ostatnia część badania miała charakter
otwarty. Poprosiliśmy uczestników o napisanie swoich najbardziej pozytywnych i najbardziej negatywnych doświadczeń w
swojej pracy zawodowej związanych z chorobą nowotworową. 



 
  Kategoria struktury badawczej

  

 
  Struktura próby badawczej

  

 
  Płeć uczestników badania

  

 
  90,6% kobiety

  9,4% mężczyźni
  

 
  Wiek uczestników badania

  

 
  18-25 - 0%

  26-35 - 18,8%
  36-45 - 53,1%
  46-55 - 25%
    55+ - 3,1%

  

 
  Miejsce zamieszkania
  uczestników badania

  

 
  wieś - 9,4%

  miasto do 50 000 mieszkańców - 21,9%
  miasto od 50 001 do 100 000 mieszkańców - 9,4%

  miasto od 100 001 do 500 000 mieszkańców - 12,5%
  miasto powyżej 500 001 mieszkańców - 46,9%

  

 
  Wykształcenie uczestników badania

  

 
  podstawowe - 0%

  zasadnicze zawodowe - 3,1%
  średnie - 15,6 %
  wyższe - 75%

  Podyplomowe -3,1%
  Wyższe podyplomowe 3,1%

  

 
  Wielkość firmy, w której

  zatrudnieni są uczestnicy badania (liczba osób zatrudnionych w firmie) 
  

    
    
  

 
  do 9 osób - 3,1%

  od 10 do 49 - 18,8%
  50 – 249 - 46,9%
  250 - 499 - 9,4%

  500 i więcej - 21,9%
  

STRUKTURA PRÓBY BADAWCZEJ 



WYNIKI BADANIA
ORAZ WNIOSKI



I.Informowanie pracodawcy
i współpracowników o chorobie



OCENA WPŁYWU CHOROBY NA ŻYCIE ZAWODOWE

Średnia 3,59 (skala 1-5)



INFORMOWANIE PRACODAWCY O CHOROBIE



INFORMOWANIE NAJBLIŻSZYCH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW O CHOROBIE



Zdaniem prawie 2/3 uczestników badania ich choroba ma duży lub bardzo duży wpływ na ich życie zawodowe.
Przeciwnego zdania jest ok. ¼ uczestników
Zdecydowana większość uczestników badania (ponad 93%) poinformowało pracodawcę o swojej chorobie. Ponad
2/3 z nich uczyniło to zaraz po diagnozie, a niespełna 1/5 po rozpoczęciu leczenia
Nieznacznie mniejszy odsetek uczestników (prawie 85%) poinformował o swojej chorobie również najbliższych
współpracowników z czego 75% uczyniło to samodzielnie
Na uwagę zwracać może większa skłonność prawników do informowania o chorobie pracodawcy niż
współpracowników
Podobnie, w grupie uczestników którzy nie informowali o swojej chorobie, częściej podejmowali oni decyzję o
nieinformowaniu o chorobie współpracowników, niż pracodawcy
Choroba onkologiczna jest zatem uznawana przez pracowników za bardzo istotny wydarzenie w ich życiu
zawodowym, mający na nie znaczny wpływ, który w przeważającej większości wymaga poinformowania o tym fakcie
pracodawcy oraz w dużej mierze również najbliższych współpracowników

INFORMOWANIE PRACODAWCY
I WSPÓŁPRACOWNIKÓW O CHOROBIE - WNIOSKI



II. Relacje pracownika 
z pracodawcą 



ZMIANA ZACHOWANIA PRACODAWCY 
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O CHOROBIE



WSPARCIE PRACODAWCY PO OTRZYMANIU
INFORMACJI O CHOROBIE

Wsparcie finansowe – np. finansowanie leczenia,
finansowanie peruki, zakup nierefundowanego leku, 
Wsparcie logistyczne – opieka nad dzieckiem, pomoc
w sprawach codziennych,
Wsparcie emocjonalne /mentalne – zrozumienie
sytuacji, życzliwość, dobre słowo, modlitwa, 
Wsparcie w miejscu pracy – możliwość pracy zdalnej,
elastyczny czas pracy, dostosowanie czasu pracy wg
uznania pracownika, skrócenie czasu pracy,
zmniejszenie obowiązków.

Rodzaje wsparcia – najczęściej wskazywane odpowiedzi
własne uczestników badania:

1.

2.

3.

4.



OCENA SPOSOBÓW WSPARCIA PRACOWNIKA
PRZEZ PRACODAWCĘ



OCENA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH 
DLA KONTYNUOWANIA PRACY ZAWODOWEJ 



Prawie połowa uczestników badania (ok 47%) zauważyła zmianę zachowania pracodawcy po otrzymaniu informacji
o chorobie, z czego prawie trzy razy częściej była to zmiana na korzyść niż na niekorzyść
Niewiele ponad 1/3 uczestników nie zauważyła żadnej zmiany zachowania pracodawcy
Ponad połowa uczestników (53%) otrzymała wsparcie od pracodawcy, które najczęściej przybierało formę wsparcia
finansowego, logistycznego, emocjonalnego, oraz wsparcia w miejscu pracy. 
Około 1/3 uczestników nie otrzymało jakiekolwiek wsparcia od pracodawcy
Najbardziej doceniane przez pracowników sposoby wsparcia ich przez pracodawcę są związane z ułatwieniami w
miejscu pracy np. odbywanie badań w godzinach pracy (4,78) czy elastyczność czasu pracy (4,59). Pracownicy
ceną również empatyczne podejście przełożonego (4,53). Stosunkowo niżej oceniana jest pomoc materialna (4,25). 
Można zatem wnioskować, że pracownicy, którzy są gotowi do pracy, bardzo doceniają elastyczne podejście
pracodawcy i jego zrozumienie dla ich sytuacji
Najważniejszymi przyczynami, ze względu na które pracownicy decydują się na kontynuowanie pracy w czasie
choroby są stabilność finansowa (4,93) i kondycja psychiczna (4,84), powiązana z poczuciem „normalności” (4,78).
Wszystkie oceniane czynniki zostały ocenione bardzo wysoko (ponad 4,37 w skali 1-5), co świadczy o tym, że istnieje
wiele istotnych powodów dla których pracownicy decydują się na kontynuowanie pracy

RELACJE PRACOWNIKA Z PRACODAWCĄ -
WNIOSKI



III Relacje pracownika
ze współpracownikami



ZMIANA ZACHOWANIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O CHOROBIE



PRZYCZYNY ZMIANY ZACHOWANIA
WSPÓŁPRACOWNIKÓW



Prawie połowa uczestników badania (44%) zauważyła zmianę zachowania współpracowników po uzyskaniu przez
nich informacji o chorobie.
Zmiana zachowania współpracowników może mieć charakter zarówno pozytywny (współczucie i realne wsparcie, ok
55%), neutralny (niewiedza na temat choroby i lęk rozmowy z osobą chorą, razem ok 73% wskazań), ale też charakter
negatywny (brak empatii, zazdrość, niezrozumienie, razem ok 21%)
Niewiele ponad 1/3 uczestników badania nie zauważyła żadnych zmian zachowania współpracowników

RELACJE PRACOWNIKA ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
- WNIOSKI



IV. Najbardziej pozytywne i negatywne
doświadczenia pracowników 
w kontaktach z pracodawcą 

i współpracownikami (pytanie otwarte)



POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA

"Wiele osób proponowało pomoc (np. Przywożenie/odwożenie
ze szpitala - pracodawca wyrażał na to zgodę nawet w czasie

pracy i autem służbowym:)”
 

"Wsparcie pracodawcy i współpracowników zarówno w trakcie
diagnozy jak i czasie leczenia”

 
"Zrozumienie ze strony najwyższych organów w firmie,

propozycja wsparcia nie tylko finansowego przy dodatkowych
badaniach”

 

"Moi współpracownicy całkowicie zapomnieli o moim istnieniu na
czas choroby”

 
"Brak zrozumienia ze strony bezpośredniego przełożonego wręcz

wytykanie przywilejów z tytułu orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności. Bardzo złe relacje, podważanie jakości pracy
i psychicznie dręczenie, kiedy wyraźnie zaczęłam stawiać granicę
i nie chciałam, ale i nie zawsze mogłam pracować tyle ile przed

chorobą. W konsekwencji podjęłam decyzji o zmianie pracy.”
 

"Zbytnie zainteresowanie przebiegiem choroby”
 

"Przede wszystkim: odmawianie kompetencji intelektualnych w
związku z chorobą. Prośba o zmiany godzin, niewiążąca się ze

zmianą wyników, była traktowana jako afront”
 

"Wszystko powszednieje, nieszczęścia ludzkie tez. Ludzie są tylko
na początku, potem zapominają o wsparciu, pomocy i człowiek

zostaje sam”
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Na podstawie diagnozy przeprowadzonej w wyniku poniższego badania zostanie
przygotowany program wsparcia dla pracodawców i współpracowników osób
chorych onkologicznie. 
Aby człowiek, który musi mierzyć się z chorobą nowotworową mógł kontynuować
pracę zawodową, uzyskując od pracodawcy i współpracowników niezbędną
pomoc i wsparcie

PODSUMOWANIE, DALSZE ETAPY PRAC



OSWAJAMY
ONKORZECZYWISTOŚĆ

Masz pytania?
kontakt@pandateam.pl
+48534897105

pandateam.pl

@fundacjapandateam

opracowanie i analiza wyników: dr Marek Gnusowski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania - Mikrodotacje
na rozwój poznańskich NGO

pracodawców i pracowników


