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Wstęp 

 

 
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Zeszyt 8, część 1 zatytuło-
wany „Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organi-
zacjach. Od teorii do praktyki”, z tomu XIX „Przedsiębiorczości i Zarządzania”. 
 Zeszyt został podzielony na pięć części. Inicjująca, „Wyzwania współcze-
snego zarządzania zasobami ludzkimi”, porusza tematy społecznej odpowie-
dzialności biznesu, dotyka problemów jednostkowych, przedstawiając stu-
dium przypadku zatrudnienia pracowników z Ukrainy z wykorzystaniem form 
niestandardowych, pochyla się nad ambiwalencją ryzyka personalnego oraz 
fenomenem firm rodzinnych. Odnajdziemy tu także refleksje na temat kultury 
bezpieczeństwa i jej wpływu na pracę, przeczytamy o roli menedżera w kształ-
towaniu innowacyjności oraz o efektywnym wynagradzaniu pracowników. 
Analizie poddano aspekt prawny ocen i kontroli w administracji publicznej, 
implikacje pomiędzy controllingiem personalnym a kulturą administracyjną, 
problem konfliktu motywacyjnego, lojalności pracowników oraz onboardingu.   
 Część druga, „Patologie i dysfunkcje w organizacji”, to aksjologiczne roz-
ważania na temat mobbingu, dyskryminacji kobiet, źródeł dysfunkcji w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi oraz barier w komunikacji wewnętrznej, prowadzą-
cych do konfliktów. 
 W trzecim bloku – „Zarządzanie różnorodnością  zarządzanie wiedzą” – 
głos zabierają specjaliści w zakresie wellbeingu i samorealizacji. Możemy tu 
przeczytać o różnorakich inicjatywach pracowników, wiedzy i jej korelacji  
z przewagą konkurencyjną oraz wpływu różnic kulturowych na jakość i efek-
tywność pracy polskich informatyków w środowisku międzynarodowym. Od-
najdziemy tu również głos w sprawie work-life balance w kontekście elastycz-
ności pracy i komunikacji, przedstawione zostały badania na temat kształto-
wania kapitału relacyjnego oraz artykuł z zakresu zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwach sektora prywatnego. 



 „Zarządzanie wiekiem” to kolejne z wyzwań ZZL. Odpowiadają na artykuły 
z zakresu efektywnej komunikacji z pokoleniem Y, mentalnych modeli poko-
lenia Z, kompetencji generacji NEET, a także różnorakich strategii zarządzania 
wiekiem w procesie rekrutacji oraz przełamywania stereotypów dotyczących 
pracowników „50+”. 
 Ostatnia część, zatytułowana „Kompetencje w zarządzaniu – zarządzanie 
kompetencjami”, otwiera dyskurs poświęcony tytułowemu zarządzaniu kom-
petencjami jako skutecznemu narzędziu gospodarowania kapitałem ludzkim 
oraz oceny świadomości i potrzeb zmian kompetencyjnych w kontekście suk-
cesu przedsiębiorstwa. Możemy tu przeczytać o profilu kompetencyjnym me-
nedżera, coachingu jako narzędziu wsparcia turkusowego modelu organizacji, 
a także zapoznać się z badaniami na temat kompetencji interpersonalnych 
menedżera publicznego oraz funkcjonalności systemów oceny kompetencji 
kadry menedżerskiej. 
 Zmiany, jakie dokonują się we współczesnych systemach zarządzania oraz 
na rynkach pracy, są wyzwaniem tak dla świata nauki, jak i samych nowocze-
snych organizacji. Odpowiedni, głęboki namysł nad różnorodnością organiza-
cji milenijnych może kreować nowe horyzonty oraz budować spójne koncep-
cje rozwiązań, prowadzących od teorii do praktyki. 

 Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły staną się inspiracją do pogłę-
bionej analizy nad wyzwaniami dynamicznie zmieniającej się natury zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. 

 

Życzymy miłej lektury 

 E. Stroińska, M. Geraga 
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Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie  
odpowiedzialnym społecznie2 
 
 
Human Capital Management in a Socially Responsible Enterprise 
 
Abstract: Company social responsibility (CSR) is becoming a concept used with an increasing 
frequency in enterprise management. Year by year, the number of social responsibility reports 
is growing. A socially responsible enterprise not only includes social interests in its activity, but 
it also focuses on responsible management of particular resources of an enterprise and its 
activity aspects. The aim of the paper is to identify the activity, tools and actions implemented 
by socially responsible enterprises in human capital management on the basis of their CSR 
reports. The analysis of the contents of the international social reporting standards allowed for 
distinguishing elements which concern human capital management in a socially responsible 
enterprise. Then, one conducted the morphological and descriptive analysis of the reports of 
socially responsible companies included in the index RESPECT from the angle of the identifica-
tion of activities, tools and realized policy of human capital management. The results of the 
research study show that in the social reporting standards, more attention is paid to other 
aspects of activity than human capital. The key guidelines of social reporting regarding the 
employer-employee relation focus mainly on observing employers’ responsibilities to employ-
ees, respecting human rights and ethic behavior. For the analyzed socially responsible compa-
nies, employees constitute human capital, whose role is highly emphasized. Human capital 
management is mainly investing in the development by means of trainings and sharing knowl-
edge, taking care of safety and good working conditions as well as undertaking actions involv-
ing employers in social activity. 
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), Socially Responsible Enterprise, human capi-
tal, reporting. 

                                                            
1 a.bagienska@pb.edu.pl 
2 Badania zostały zrealizowane w ramach pracy statutowej S/WZ/2/15 i sfinansowane ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Wprowadzenie  
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja zakładająca, że 
przedsiębiorstwo uwzględnia cele ekonomiczne działalności oraz dba 
o aspekt społeczny i środowiskowy. Jest ona rozumiana najczęściej jako taki 
rodzaj polityki firmy i stosowanych przez nią praktyk, który ma na celu 
uwzględnienie w jej strategii i działaniach potrzeb społeczeństwa oraz, innych 
niż właściciele firm, interesariuszy [Carroll 2016, s. 2]. Za przedsiębiorstwo 
odpowiedzialne społecznie uważa się podmiot, który realizuje strategię spo-
łecznej odpowiedzialności, czyli z jednej strony, dba o wyniki ekonomiczne, 
a z drugiej, o najwyższą jakość produktów, usług i procesów zarządzania oraz 
taki, który jest zaangażowany, wspiera rozwój lokalny, a także troszczy się 
o środowisko naturalne. Innymi słowy, przedsiębiorstwo tego rodzaju odpo-
wiedzialnie zarządza wszystkimi zasobami i aspektami swojej działalności. 
Jednym z nich są pracownicy, którzy są kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa.  
 Działania z zakresu CSR znajdują swoje uzewnętrznienie w informacjach 
zamieszczanych na stronach WWW spółek oraz w publikowanych przez nie 
raportach społecznej odpowiedzialności lub raportach zintegrowanych zawie-
rających zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe. Raporty CSR są istot-
nym narzędziem dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem, a ponadto ważnym 
narzędziem zarządczym, zmuszającym firmę do dogłębnej analizy własnej 
odpowiedzialności oraz przeglądu wszystkich procesów biznesowych [Ma-
kuch 2011]. Sposób i zakres raportowania społecznej działalności wspierają 
standardy, normy, wytyczne i zalecenia. Możemy do nich m.in. zaliczyć: mię-
dzynarodową normę ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, międzyna-
rodową normę Social Accountability 8000 (SA 8000), Międzynarodowy Stan-
dard Społecznej Odpowiedzialności AccountAbility 1000 (AA 1000), Wytyczne 
Global Reporting Initiative GRI G4, Standard Informacji Niefinansowych (SIN) 
dotyczący raportowania niefinansowego w Polsce. 
  Celem głównym artykułu jest, dokonana na podstawie analizy raportów 
CSR, próba identyfikacji aktywności, narzędzi i działań, które charakteryzują 
społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kapita-
łem ludzkim. Jego osiągnięcie stało się możliwe w wyniku realizacji celów 
szczegółowych, takich jak:  
1. Identyfikacja elementów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim 

w przedsiębiorstwie na podstawie międzynarodowych standardów rapor-
towania społecznego. 
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2. Wskazanie działań i obszarów zarządzania kapitałem ludzkim w raporto-
waniu CSR na tle przeprowadzonych badań.    

3. Zwrócenie uwagi na potrzebę raportowania działań dotyczących polityki 
personalnej i zarządzania kapitałem ludzkim, przede wszystkim przez 
spółki będące podstawą benchmarkingu w tym zakresie. 

 Badanie przeprowadzono w grupie przedsiębiorstw wchodzących w skład 
indeksu RESPECT, które przygotowały raport CSR za 2017 r. W opracowaniu 
zastosowano metodę analizy wtórnej dokumentów źródłowych, przeprowa-
dzono studia literaturowe oraz analizę opisową i morfologiczną.  
 
Istota działalności odpowiedzialnej społecznie  
i jej raportowania 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją „społecznej od-
powiedzialności biznesu oznacza przyjęcie dobrowolnie, długoterminowej 
strategii zarządzania i rozwoju, opierającej się o wartości firmy, która w etycz-
ny i przejrzysty sposób, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy, 
pozwala firmie budować wartość” [Standardy AA 1000… 2011, s. 20]. 
 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem 
przynosi wiele korzyści. Wśród nich wymienia się: poprawienie wizerunku 
i konkurencyjności firmy, poszerzanie rynku oraz zdobywanie jego nowych 
segmentów, zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności, a także korzyści 
finansowe uzyskiwane w długim okresie [Benedek, Takács-György 2014, s. 10; 
Skowronek-Mielczarek 2017, ss. 10–32]. Badania dotyczące CSR wskazują, że 
do stosowania tej strategii motywują przedsiębiorstwa zarówno czynniki we-
wnętrzne, jak i instrumentalne rozwiązania prawne, a przede wszystkim ocze-
kiwania oraz naciski podmiotów zainteresowanych działalnością firmy [Pyszka 
2011]. I. Mandl podkreśla, że jedną z najważniejszych dziedzin społecznej od-
powiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach są praktyki i działa-
nia na rzecz własnych pracowników [Mandl 2009, s. 82]. Przykłady takich dzia-
łań w przedsiębiorstwach z UE, Australii i Kanady to: 
 innowacyjne programy szkoleniowe służące podnoszeniu kwalifikacji; 
 stypendia, staże; 
 przekwalifikowanie przesiedlonych pracowników; 
 realizacja zasad równości płci i równego wynagradzania;  
 ułatwianie powrotów z urlopu macierzyńskiego; 
 udział pracowników w podejmowaniu decyzji; 
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 oferowanie usług medycznych;  
 wspieranie zdrowego stylu życia i żywienia; 
 oferowanie zajęć kulturalnych i sportowych;  
 zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a pracą;  
 stopniowe wycofywanie z pracy [Mandl 2009, s. 82]. 
 Pracownicy są bardziej skłonni do pracy w organizacjach działających od-
powiedzialnie w stosunku do społeczności. Jednak przekonanie ich do tego, 
że jednostki, w których pracują, poważnie traktują CSR nie jest łatwe. Przed-
siębiorstwo musi pokazać zatrudnionym w nim osobom, że jego polityka stale 
uwzględnia aspekty etyczne i społeczne [Carroll 1999]. Pracownicy postrzega-
jący pozytywnie działania CSR firmy oceniają w ten sam sposób również 
wszystkie inne obszary jej działalności. Badania pokazują, że im wyższy po-
ziom zaangażowania pracowników, tym lepsze wyniki finansowe osiąga 
przedsiębiorstwo [Bagieńska 2014, s. 50]. Raportowanie działań CSR ma także 
związek z wynikami firmy [Gnanaweera, Kunori 2018, Hategan, Sirghi, Curea-
Pitorac i in. 2018]. 
 Istotnym elementem zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem od-
powiedzialnym społecznie jest pomiar wyników realizacji założonych celów 
i działań, następnie komunikowanie oraz raportowanie tych wyników intere-
sariuszom wewnętrznym, a także zewnętrznym [Bagieńska 2016, Carini, Roc-
ca, Veneziani i in. 2018]. Narzędziem, które służy przedstawieniu otoczeniu 
prowadzonych w przedsiębiorstwie działań CSR oraz umożliwia ich zrozumie-
nie jest raportowanie [Baker, Schaltegger 2015, s. 265, Śnieżek 2016]. P. Wa-
chowiak raportowanie społeczne definiuje jako „systematyczny proces komu-
nikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami, oparty na dialogu społecz-
nym, dotyczący oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie w obszarze 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym” [Wachowiak 2013, s. 144]. 
Najważniejszą unijną inicjatywą legislacyjną promującą raportowanie spo-
łecznej odpowiedzialności jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE, która nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek prezentacji 
wielu danych pozafinansowych w celu wyjaśnienia faktycznego wpływu ich 
działalności na społeczeństwo w średnim i długim okresie [Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmie-
niająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefi-
nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jed-
nostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, L 330/1]. W Polsce obowiązek raportowania 
niefinansowego nakłada na duże przedsiębiorstwa ustawa o rachunkowości, 
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dostosowując wymogi dyrektywy unijnej do polskich przepisów [Ustawa  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 61, 245, 791, 1089 z późn. zm.]. Przyjęcie 
dyrektywy zobowiązuje do sporządzenia raportu, ale także może zainspirować 
do bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności gospodar-
czej. Przygotowanie raportu wymaga bowiem dokonania analizy odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa. Wyciągnięte z niej wnioski i monitorowanie dzia-
łań pomogą usprawnić prowadzoną działalność, porównać z planem oraz 
strategią przedsiębiorstwa. 
 Przed przyjęciem przez Polskę dyrektywy unijnej w 2017 r. nie było obo-
wiązku raportowania CSR. Jednak stało się ono powszechną praktyką przed-
siębiorstw, o czym świadczy liczba publikowanych raportów w kolejnych la-
tach (zob. rysunek 1). Raportowanie zintegrowane (IR) łączy sprawozdanie 
finansowe oraz raporty i sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju 
[Bagieńska 2016]. Następuje wyraźny wzrost liczby raportów zintegrowanych 
w Polsce: w 2011 r. opracowano 3 takie raporty, a w 2017 r. było ich 15. 
W 2018 r. może zostać opublikowanych dużo więcej raportów CSR, w związku 
z obowiązkiem raportowania danych niefinansowych. Odpowiednią formą 
raportowania jest zarówno raport zintegrowany, jak i raport społecznej od-
powiedzialności. Wymogi ustawy spełnia także oświadczenie dołączone do 
sprawozdania finansowego.  
 
Rysunek 1. Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w latach 2011–2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.rejestrraportow.pl, dostęp: 10.03.2018]. 
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 Liczba dobrowolnie raportowanych informacji pozafinansowych wzrasta 
przede wszystkim z tego powodu, że takie są oczekiwania interesariuszy ze-
wnętrznych [An, Davey, Eggleton 2011, s. 577; Dumay, Bernardi, Guthrie i in. 
2016]. 
 
Standardy, normy i wytyczne raportowania społecznej  
działalności 
 
Wraz z rozwojem idei społecznej odpowiedzialności biznesu powstawały róż-
nego rodzaju normy i standardy. Pierwotnym celem stworzenia wszystkich 
tych instrumentów było danie podstaw do wdrożenia przez przedsiębiorstwa 
praktyki CSR, a jednocześnie zachęcenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia 
indywidulanej strategii i programu odpowiedzialnego rozwoju. Wytyczne 
pomagają zarządzać społeczną odpowiedzialnością, dokonywać nie tylko 
pomiaru działań CSR, ale także ich oceny i prowadzić monitoring oraz spra-
wozdawczość. 
 Ze względu na to, że raportowanie społecznej odpowiedzialności ma nadal 
dla wielu firm charakter fakultatywny, przedsiębiorstwa, które decydują się na 
sporządzenie raportu CSR, mają pełną swobodę, co do wyboru jego formy  
i podawanych w nim informacji. Ta dowolność w sporządzaniu raportów spo-
łecznych sprawia, że ocena i porównanie prezentowanych tam danych jest 
trudnym zadaniem. Jednym z celów powstałych standardów raportowania 
społecznej odpowiedzialności jest m.in. ujednolicenie procesu raportowania 
społecznego [Wołczek 2013, s. 23]. 
 Wytyczne dotyczące CSR można podzielić na dwie grupy, a mianowicie: 
a) wytyczne o charakterze norm i standardów postępowania – norma ISO 

26000, standard SA 8000 (Social Accountability 8000), Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, Inicjatywa Global Compact; 

b) wytyczne dotyczące mierzenia i raportowania CSR oraz komunikacji z inte-
resariuszami – wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), standard AA 
1000 [ISO 26000 and OECD Guidelines… 2017, Standardy AA 1000… 2011, 
Odpowiedzialność Społeczna SA 8000, Norma Międzynarodowa, Social Ac-
countability International (SAI) 2014, Wytyczne OECED… 2004, G4 Susta-
inability Reporting Guidelines… 2014, www.globalcompact.org.pl, dostęp: 
12.02.2018]. 

 ISO 26000 jest normą, która może być stosowana przez wszystkie organi-
zacje, bez względu na ich wielkość, rodzaj własności czy branżę, w której pro-
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wadzą działalność. Jako jedyna z norm ISO nie podlega certyfikacji. ISO 26000 
definiuje społeczną odpowiedzialność jako „odpowiedzialność organizacji za 
wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko”, w wyniku przejrzy-
stego i etycznego zachowania, które: przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, jest zgodne z obowiązującym 
prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, bierze pod 
uwagę oczekiwania interesariuszy, jest wprowadzone w całej organizacji  
i praktykowane w działaniach w obrębie jej stref wpływu [ISO 26000 and OECD 
Guidelines… 2017, s. 36]. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w normie 
tej kładzie się nacisk przede wszystkim na: przestrzeganie praw człowieka, 
zapewnienie odpowiednich warunków pracy, relacje międzyludzkie, zdrowie  
i bezpieczeństwo pracowników, a ponadto zachęca się do rozwoju pracowni-
ków i prowadzenia szkoleń w miejscu pracy [GRI G4 Guidelines and ISO 
26000… 2014]. 
 Standard SA 8000 to dobrowolna norma podlegająca audytowi w zakresie 
zgodności z jej postanowieniami. Przyjęcie tej normy oznacza przestrzeganie 
przez przedsiębiorstwo praw pracowniczych, zapewnienie odpowiednich 
warunków w miejscu pracy oraz skutecznego systemu zarządzania. W odróż-
nieniu od ISO 26000 standard SA 8000 dotyczy przede wszystkim warunków 
pracy i pomija ważne kwestie związane z inwestorami i klientami. System za-
rządzania społeczną odpowiedzialnością zgodnie z tą normą może być połą-
czony z innymi obszarami zarządzania [Odpowiedzialność Społeczna SA 8000, 
Norma Międzynarodowa, Social Accountability International (SAI) 2014]. Jej 
wymagania są uniwersalne i mogą być stosowane w każdej organizacji, bez 
względu na jej wielkość, lokalizację czy sektor, w jakim prowadzi ona działal-
ność [Wróbel 2016, ss. 83–94]. 
 Zgodnie z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
przedsiębiorstwa te powinny ujawniać informacje na temat głównych aspek-
tów swojej działalności związanych z pracownikami oraz innymi osobami  
i instytucjami, na które ma ona wpływ [Wytyczne OECD… 2004, s. 10]. Ponad-
to, podkreśla się w nich konieczność: braku dyskryminacji w zakresie zatrud-
nienia, przestrzegania standardów zatrudnienia, podjęcia odpowiednich kro-
ków w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom. Zachęca się 
do udostępniania w raportach dodatkowych informacji na temat polityki so-
cjalnej oraz stosunków z pracownikami. Organizacja i praktyki dotyczące za-
trudniania obejmują wszystkie polityki i praktyki związane z pracą wykonywa-
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ną nie tylko wewnątrz organizacji, ale także na zewnątrz – przez podwyko-
nawców [ISO 26000 and OECD Guidelines… 2017, s. 38]. 
 Inicjatywa Global Compact nakłania firmy do „poparcia, przyjęcia i stoso-
wania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad  
z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciw-
działania korupcji” [www.globalcompact.org.pl, dostęp: 12.02.2018]. 
 Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) w obrębie opracowanych ram 
określają zasady i wskaźniki, za pomocą których można dokonywać pomiaru 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wyników działalności przed-
siębiorstwa oraz sposobu ich raportowania. Proponowane mierniki działań 
dotyczących pracowników to mierniki odnoszące się do praktyk zatrudniania  
i godnej pracy (G4-LA1 – G4-LA16) oraz respektowania praw człowieka (G4-HR1 
– G4-HR12) [G4 Sustainability Reporting Guidelines… 2014, s. 9]. W zakresie ra-
portowania praktyk dotyczących zatrudniania i godnej pracy pomiar obejmuje: 
zatrudnienie, warunki pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 
relacje między pracownikami a kierownictwem, szkolenia oraz edukację, różno-
rodność, równość szans, jednakowe wynagradzanie kobiet i mężczyzn, praktyki 
rozwiązywania problemów pracowniczych. Mierniki ekonomiczne identyfikują 
pracowników jako interesariuszy, dla których rozdysponowana zostaje wypra-
cowana wartość dodana [G4 Sustainability Reporting Guidelines… 2014, s. 22]. 
 Standard AA 1000 określa metody, które umożliwiają organizacjom zarzą-
dzanie relacjami z interesariuszami, a są nimi: planowanie, ustalenie zasad 
odpowiedzialności, przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu, wdra-
żanie oraz wzmocnienie procesu, współdziałanie z interesariuszami – grupami 
związanymi z organizacją [Skrzypek 2015, s. 211]. Pomimo rozwoju wielu me-
tod i narzędzi wspierających raportowanie społecznej odpowiedzialności, jest 
ono nadal dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw [Lulewicz-Sas 2016, s. 105].  
 Opracowane na przestrzeni lat standardy CSR i wytyczne w sprawie im-
plementacji zasad odpowiedzialności społecznej w sposób bezpośredni lub 
pośredni dotyczą zarządzania kapitałem ludzkim. Z przeprowadzonej analizy 
omawianych standardów i wytycznych wynika, że przestrzeganie praw pra-
cowników, zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz zarządzanie 
bezpieczeństwem oraz higieną pracy są najważniejszymi i podstawowymi 
zasadami, które powinny być przestrzegane w każdym przedsiębiorstwie. 
Zarządzanie kapitałem ludzkim w społecznie odpowiedzialnym przedsiębior-
stwie to: dbanie o dobre relacje między pracownikami a kierownictwem, pro-
wadzenie szkoleń i innych działań edukacyjnych, zapewnienie różnorodności, 
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równość szans, jednakowe wynagradzanie kobiet i mężczyzn, stosowanie 
praktyk rozwiązywania problemów pracowniczych. 
 W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie zasad dotyczących traktowania 
pracowników w odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwie, a zawartych 
w analizowanych standardach i normach CSR (zob. tabela 1). 
 
Tabela 1. Zasady odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi  
według norm i standardów CSR 

Norma/standard Zasady odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi 

ISO 26000 

Przestrzeganie i poszanowanie praw człowieka 
Praktyki w miejscu pracy: warunki pracy, dialog społeczny i relacje 
międzyludzkie, zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój pracowników i szko-
lenia w miejscu pracy 

SA 8000 

Przestrzeganie podstawowych praw człowieka: godne traktowanie, 
nietolerowanie przymusu psychicznego czy fizycznego  
Przestrzeganie praw pracowniczych: brak dyskryminacji w odniesieniu 
do zatrudnienia, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń, awansu, zakoń-
czenia pracy lub emerytury; zapewnienie należnych płac i świadczeń 
pracowniczych zgodnie z prawem, wynagrodzenie równe przynajmniej 
minimum prawnemu   

OECD 

Poszanowanie praw pracowników, przyczynianie się do eliminacji 
przymusowej pracy dzieci, zatrudnianie lokalnych pracowników, pod-
noszenie poziomu umiejętności pracowników, umożliwienie negocjacji 
zbiorowych związanych z zatrudnieniem 

Inicjatywa Global 
Compact 

Przestrzeganie zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy 

G4 GRI  

Stosowane praktyki dotyczące zatrudniania i godnej pracy: struktura 
zatrudnienia, oferowane warunki pracy, zarządzanie bezpieczeństwem  
i higieną pracy, dbałość o relacje między pracownikami a kierownic-
twem, szkolenia i edukacja, różnorodność i równość szans, jednakowe 
wynagradzanie kobiet i mężczyzn, praktyki rozwiązywania problemów 
pracowniczych 

AA 1000 
Uwzględnianie potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym pracowników 
Etyczne wartości prowadzenia działalności 

Dyrektywa 
2014/94/UE, stan-
dard SIN, ustawa 
o rachunkowości  

Poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialna polityka zatrudnienia, 
identyfikacja ryzyka dotyczącego pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 
22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefi-
nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE,  
L 330/1, Odpowiedzialność Społeczna SA 800, Norma Międzynarodowa Social Accountability International 
(SAI) 2014, Wytyczne OECD… 2004, Standardy AA 1000… 2011, ISO 26000 and OECD Guidelines… 2017, GRI 
G4 Guidelines and ISO 26000… 2014, Makuch 2011, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. 
U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591; tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 61, 245, 791, 1089, z późn. zm.]. 
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 Dyrektywa UE i ustawa o rachunkowości nałożyły na duże jednostki obo-
wiązek przygotowania oświadczenia zawierającego informacje niefinansowe, 
oraz uwzględniającego dane dotyczące przynajmniej czynników środowisko-
wych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciw-
działania korupcji i łapownictwu [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE 
w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczą-
cych różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE,  
L 330/1, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r. Nr 
121, poz. 591; tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 61, 245, 791, 1089 z późn. 
zm.]. Oświadczenie takie powinno zawierać opis polityki przedsiębiorstwa  
w wyżej wymienionym zakresie, osiąganych przez nie wyników i towarzyszą-
cemu temu ryzyka. Należy je dołączyć do sprawozdania z działalności danej 
jednostki. W raportowaniu danych niefinansowych powinna więc znaleźć się 
kategoria: informacje dotyczące spraw pracowniczych oraz podkategorie: opis 
polityki przedsiębiorstwa wobec pracowników, opis jej wyników oraz ryzyka 
związanego z tymi kwestiami.  
 
Metoda i wyniki badania 
 
Na potrzeby realizacji założonego celu dokonano doboru celowego próby. 
Wybrano spółki notowane na GPW w indeksie RESPECT. Spółki giełdowe 
wchodzące w skład tego indeksu przechodzą przez trzy etapy selekcji. 
W pierwszym etapie za kryterium wyboru uznaje się najwyższą płynność, 
w drugim poddawane są ocenie praktyki spółek w zakresie ładu korporacyj-
nego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. W trzecim etapie oceniony 
zostaje poziom i stopień integracji podejmowanych przez spółki działań spo-
łecznie odpowiedzialnych adresowanych do ich interesariuszy. Ocena spo-
łecznej odpowiedzialności dotyczy czynników: środowiskowych, społecznych 
i ekonomicznych [www.odpowiedzialni.gpw, dostęp: 12.02.2018]. Wśród 
czynników społecznych wymienia się m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi. 
W związku z tym, że spółki są notowane w indeksie RESPECT ich polityka per-
sonalna spełnia kryteria odpowiedzialności, a ponadto może być podstawą 
benchmarkingu dla innych podmiotów.  
 W 2018 r. w skład indeksu RESPECT wchodziło 29 spółek. Z analizy rapor-
tów przygotowanych przez badane spółki i opublikowanych w 2017 r. wynika, 
że raport społecznej odpowiedzialności przygotowało 16 podmiotów. Pozo-
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stałe spółki wybrały inne sposoby komunikowania interesariuszom swoich 
działań, takie jak: raport zintegrowany, raport interaktywny zamieszczony na 
stronie WWW spółki, prezentacja danych pozafinansowych w oświadczeniu 
dołączonym do sprawozdania finansowego.  
 Zarządzanie kapitałem ludzkim w badanych spółkach oceniono na pod-
stawie zaprezentowanych przez nie informacji, wyodrębnionych za pomocą 
analizy standardów i wytycznych dokonanej w następujących obszarach:  
 inwestycje w rozwój pracowników – informacje o: prowadzonych szkole-

niach i polityce szkoleń, dostępie do szkoleń, liczbie godzin przeprowa-
dzonych szkoleń, realizowanych programach rozwojowych;  

 bezpieczeństwo i dobre warunki pracy – informacje o: zapewnieniu bez-
pieczeństwa pracy, zapewnieniu równych szans rozwoju, stosowanych ro-
dzajach umów o pracę, systemie ocen pracowniczych; 

 podejmowanie działań aktywizujących pracowników – informacje o: wo-
lontariacie pracowniczym, dzieleniu się wiedzą, mentoringu, budowaniu 
relacji między pracownikami, inicjatywach związanych z dzieleniem się 
pomysłami. 

 Następnie, na podstawie analizy treści raportów CSR w zakresie omówio-
nych kryteriów, dokonano przyporządkowania informacji podawanych przez 
badane przedsiębiorstwa do poszczególnych obszarów, a w dalszej kolejności 
poddano ocenie stopień i zakres raportowania w tych właśnie obszarach. 
 Nie wszystkie analizowane raporty społecznej odpowiedzialności zawierają 
informacje dotyczące badanych kwestii. Z analizowanych 16 raportów CSR 
wynika, że:  
 13 podmiotów przedstawia wiele informacji z zakresu inwestycji w rozwój 

pracowników, w tym: informacje o prowadzonych działaniach dotyczących 
szkoleń i innych form rozwoju, miernikach prowadzonych działań i polityki 
rozwoju zarówno w odniesieniu do obecnych, jak i przyszłych pracowników; 

 10 badanych spółek prezentuje informacje dotyczące działań i aktywności 
w zakresie bezpieczeństwa pracy i warunków pracy; 

 7 przedsiębiorstw podaje informacje o działaniach aktywizujących pra-
cowników i wzmacniających ich zaangażowanie oraz o zarządzaniu kapita-
łem ludzkim za pomocą budowania współpracy, komunikacji i zaufania, 
tworzenia relacji, dzielenia się wiedzą.    

 Liczba prezentowanych informacji w trzech badanych obszarach jest zróżni-
cowana. Łącznie, na podstawie analizy morfologicznej zawartości raportów CSR, 
wyodrębniono 53 rodzaje danych pozafinansowych dotyczących omawianych 
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kwestii. Na rysunku przedstawiono stopień raportowania informacji w każdym  
z badanych obszarów (zob. rysunek 2). Odpowiedzialność wobec pracowników 
wyraża się m.in. traktowaniem ich zgodnie z zasadami równości, stwarzaniem 
najlepszych warunków pracy pod względem bezpieczeństwa, zapewnieniem 
satysfakcjonujących warunków zatrudnienia, wspieraniem rozwoju pracowni-
ka w jak najszerszym wymiarze [Kisil 2013, ss. 98–99]. Wyniki badania pokazu-
ją, że najwięcej informacji podawanych przez przedsiębiorstwa dotyczy inwe-
stowania pracodawcy w rozwój pracowników (42% ogółu wskazań), co dowo-
dzi, że inwestycje w rozwój są priorytetowym obszarem zarządzania kapita-
łem ludzkim. Bardzo dużo informacji wiąże się także z prowadzeniem działań 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz jak najlepszych 
warunków pracy (34% ogółu wskazań). Najmniej informacji (24% ogółu wska-
zań) dotyczy działań aktywizujących pracowników zarówno, jeśli chodzi  
o współpracę między pracownikami, działalność innowacyjną, jak i działalność 
społeczną (zob. rysunek 2).  
 
Rysunek 2. Stopień raportowania informacji w analizowanych obszarach  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Można zatem stwierdzić, że pracownik, w ocenie wszystkich badanych 
spółek, jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju, ponieważ w każdym z rapor-
tów znalazło się odniesienie do czynnika ludzkiego. Informacje nie zawsze 
charakteryzują strukturę i rodzaj zatrudnienia, ale podkreślają, że pracownicy 
stanowią kapitał ludzki firmy. Wyszczególnienie informacji o realizowanych 
programach rozwoju, opłaconych godzinach szkoleń, wykorzystaniu do-
świadczenia pracowników wskazuje, że pracownik postrzegany jest w taki 
właśnie sposób, a więc jako kapitał, który pomnażany, przyczynia się do roz-
woju i innowacyjności przedsiębiorstwa. Badane jednostki raportują także 
stosowane dobre praktyki z zakresu pobudzania innowacyjności pracowni-
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ków, dzielenia się pomysłami i wiedzą. Społeczną odpowiedzialność organiza-
cji we wszystkich wymiarach uwidoczniają jej działania dotyczące rozwoju 
pracowników [Staniskiene, Stankieviciute 2018]. Potwierdzają to również wy-
niki przeprowadzonego badania. W literaturze przedmiotu podkreśla się ko-
nieczność koordynacji w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz w ob-
szarze CSR. Pracownicy powinni być jednym z najbardziej naturalnych i pod-
stawowych adresatów działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
[Mrówka 2017, ss. 170–172].   
 Wyniki badania pokazały, że 16 spośród 29 badanych spółek przygotowało 
raport CSR. Aktywność spółek z indeksu RESPECT, w analizowanym zakresie, 
jest większa niż innych jednostek [Płoszajski 2013]. Pomimo to istnieje potrze-
ba raportowania społecznie odpowiedzialnych działań dotyczących zarządza-
nia kapitałem ludzkim przede wszystkim przez spółki stanowiące podstawę 
benchmarkingu. Podmioty notowane w indeksach spółek społecznie odpo-
wiedzialnych mogą stanowić podstawę benchmarku w zakresie działań CSR, 
ponieważ realizują one zaawansowane praktyki społecznej odpowiedzialności 
w obszarze polityki pracowniczej i relacji z pracownikami [Bartkowiak, Dudek, 
Wszendybył-Skulska 2016, ss. 140– 46]. Ponadto, podmioty te mają dodatko-
wą motywację do doskonalenia swoich praktyk biznesowych, po to, aby 
utrzymać się wśród podmiotów notowanych w tym indeksie. Wyraźnie sfor-
mułowana komunikacja CSR określana jest mianem „kompetencji korporacyj-
nej” [Schmeltz 2014]. Badane przedsiębiorstwa odpowiedzialnie zarządzają 
kapitałem ludzkim, co jest podstawą włączenia ich do tego indeksu, jednak 
brakuje wyraźnej komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi za pomocą 
raportu CSR. Należy rekomendować nie tylko łączenie w strategii biznesowej 
działań CSR z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ale także raportowanie do-
brych praktyk w tym zakresie. 
 
Podsumowanie  
 
Współczesne przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie realizuje strategię 
rozwoju, której fundamentem są wyniki ekonomiczne, ale dba również o spo-
łeczne i środowiskowe aspekty swojej działalności. Realizuje więc model spo-
łecznej odpowiedzialności zgodnie z piramidą zaproponowaną przez  
A.B. Carrolla [Carroll 2016]. Raportowanie społecznej odpowiedzialności to 
wyzwanie dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie doskonały sposób na komuni-
kowanie się z otoczeniem, również z obecnymi i potencjalnymi pracownikami. 
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Standardy, wytyczne i normy społecznej odpowiedzialności w znacznym 
stopniu odnoszą się do różnych zagadnień związanych z odpowiedzialnym 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w środowisku i społeczeństwie. Zasady 
odpowiedzialnego zarządzania pracownikami i kapitałem ludzkim organizacji 
w standardach raportowania są postrzegane przede wszystkim przez pryzmat 
praw i obowiązków przedsiębiorstwa wobec pracowników, godnego trakto-
wania, poszanowania ich praw oraz braku dyskryminacji. Samo przestrzeganie 
zasad godnego traktowania pracownika oraz przepisów prawa w zakresie 
wynagradzania, warunków pracy i innych obowiązków pracodawcy nie ozna-
cza jeszcze, zdaniem autorki, postępowania zgodnie z zasadami społecznej 
odpowiedzialności. Każde przedsiębiorstwo musi przecież przestrzegać norm 
i zasad prawnych dotyczących zatrudniania. Odpowiedzialne zarządzanie ma 
miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo realizuje działania wykraczające poza 
swoje obowiązki. Do takich działań zaliczyć należy: dbanie o rozwój pracowni-
ków, zaangażowane budowanie współpracy, aktywizację pracowników. Od-
powiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim powinno rozpoczynać się już 
podczas procesu rekrutacji i trwać aż do ustania stosunku pracy.  
 Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie w sferze zatrudnienia charak-
teryzuje się tym, że angażuje się w wypracowanie określonych procedur doty-
czących polityki personalnej i zarządzania kapitałem ludzkim, które m.in. pod-
noszą „jakość życia zawodowego pracowników” [Bartkowiak, Krugiełka 2012,  
ss. 98, 121]. Współczesny CSR, czyli CSR 2.0, osadzony jest w modelu bizneso-
wym organizacji, uczyniono go elementem przewagi konkurencyjnej oraz na-
rzędziem motywacji i zaangażowania pracowników [Mrówka 2017, Skowronek-
Mielczarek 2017]. CSR 2.0 stwarza nowe wyzwania w dziedzinie zarządzania 
pracownikami i kapitałem ludzkim organizacji. Jednym z nich jest trwałe zako-
rzenienie kultury organizacyjnej opartej na społecznej odpowiedzialności biz-
nesu oraz takie zarządzanie kapitałem ludzkim, które wykorzystuje potencjał 
intelektualny, aktywność i zaangażowanie pracowników.  
  Badane spółki, wchodzące w skład indeksu RESPECT, są odpowiedzialne 
społecznie, a ich raporty CSR zawierają informacje o zarządzaniu kapitałem 
ludzkim organizacji przede wszystkim za pomocą inwestowania w rozwój 
pracowników oraz w bezpieczeństwo i dobre warunki pracy. Wnioskowanie 
na temat zarządzania kapitałem ludzkim na podstawie raportu CSR jest ogra-
niczone z kilku powodów: po pierwsze – dowolność w sposobie raportowania 
sprawia, że nie zawsze takie informacje przedsiębiorstwo uważa za istotne i je 
raportuje, po drugie – liczba analizowanych raportów CSR jest zbyt mała, aby 
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można było wyciągnąć uogólnione wnioski, pomimo, że są to raporty podmio-
tów z indeksu RESPECT. Aby prawidłowo ocenić, jakie działania i narzędzia są 
stosowane w zarządzaniu kapitałem ludzkim przez odpowiedzialne społecznie 
przedsiębiorstwa, niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionych badań kwe-
stionariuszowych lub wywiadów. Interesujące także byłoby porównanie zarzą-
dzania kapitałem ludzkim w spółkach wchodzących w skład indeksu RESPECT 
z zarządzaniem tym kapitałem w przedsiębiorstwach spoza indeksu.  
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Wstęp  
 
Sytuacja na rynku pracy kształtowana jest przez podmioty tego rynku, a jed-
nocześnie oddziałuje ona na wewnętrzne warunki funkcjonowania poszcze-
gólnych przedsiębiorstw – w ten sposób powstaje system wzajemnych relacji. 
W przedstawionej w artykule analizie odniesiono się do dwóch istotnych zja-
wisk zachodzących na polskim rynku pracy, tj. stosowania przez pracodawców 
niestandardowych form zatrudnienia – rozumianych tu jako rozwiązania, któ-
re nie są oparte na zatrudnieniu pracowniczym i/lub nie są formami bezpo-
średniej relacji między przedsiębiorstwem a pracownikiem (np. w ramach tzw. 
leasingu pracowniczego) – oraz zatrudniania w przedsiębiorstwach funkcjo-
nujących w Polsce pracowników z Ukrainy. Zwłaszcza to drugie zjawisko wią-
że się z problemem niedoboru pracowników, występującym w wielu bran-
żach, w tym w branży, w której funkcjonuje poddane przez autorki badaniu 
przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zjawiska kształ-
towania zatrudnienia z wykorzystaniem niestandardowych form i angażowa-
niem pracowników z Ukrainy na przykładzie małego przedsiębiorstwa funk-
cjonującego w Polsce.  
 Pogłębiona analiza dotyczy warunków działania małych przedsiębiorstw. 
Wyodrębnienie tej kategorii jednostek gospodarczych związane jest z do-
strzeganiem specyfiki ich funkcjonowania. Wskazuje się, że wyznaczają ją ce-
chy, takie jak: działanie przedsiębiorcy głównie na podstawie własnej intuicji, 
relatywnie niski poziom wykształcenia kadr, przewaga decyzji operacyjnych, 
łączenie funkcji właściciela i menedżera, prowadzenie działalności na małą 
skalę i przeważnie o zasięgu lokalnym, brak sformalizowanej strategii działa-
nia [Safin 2002, s. 20; Skowrońska-Szmer 2012, ss. 75–88]. Specyfika funkcjo-
nowania małych przedsiębiorstw dostrzegana jest również w obszarze kształ-
towania zatrudnienia. I tak na przykład P. Piasecki akcentuje odmienny prze-
bieg procesu zatrudnienia – w tym segmentacji – w małych przedsiębior-
stwach i diagnozuje szczątkowe rozpoznanie tej problematyki na gruncie 
literatury przedmiotu, stwierdzając, że „o ile liczba publikacji poświęconych 
temu, w jaki sposób firma zarządza różnymi praktykami (strategiami) zatrud-
nienia zwiększa się […], o tyle wydaje się, że proces ten nie objął jeszcze ma-
łych firm” [Piasecki 2013, ss. 248–255]. Zauważa się ponadto, że wyniki badań 
nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w dużych przedsiębiorstwach tylko  
w ograniczonym stopniu mogą być wykorzystywane do rozwiązywania pro-
blemów w małych podmiotach [Wiśniewski 2013, ss. 9–11]. 
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 Przedstawione w artykule studium przypadku kształtowania zatrudnienia 
w małym przedsiębiorstwie, jest – zgodnie z kategoryzacją prezentowaną  
w literaturze przedmiotu – pojedynczym studium instrumentalnym o charak-
terze retrospektywno-prospektywnym [Stake 2005, ss. 445–446, Chełpa 2006, 
ss. 366–392, Yin 2007, ss. 7–8]. Instrumentalność przejawia się w badaniu 
przypadku w rzeczywistym kontekście – nie wyklucza się przy tym możliwości 
generalizacji analitycznej. W badaniu odniesiono się do przeszłości i teraźniej-
szości funkcjonowania przedsiębiorstwa (retrospekcja), podejmując jednak 
próbę określenia przyszłych poczynań i ich przesłanek (prospekcja). W opisie 
wykorzystano dane liczbowe o stanie zatrudnienia, a także dane jakościowe. 
Ponadto, jako technikę badawczą zastosowano obserwację uczestniczącą.   
 
Niestandardowe formy zatrudnienia – identyfikacja ilościowa 
i jakościowa w odniesieniu do sektora małych przedsiębiorstw 
  
Niestandardowe formy zatrudnienia stały się w ostatnich latach ważną grupą 
rozwiązań wykorzystywanych w procesie kształtowania zatrudnienia w pol-
skich przedsiębiorstwach. Uszczegółowienia wymaga terminologia – w ra-
mach przyjętego w artykule rozumienia określenia „formy niestandardowe” 
abstrahuje się od form organizacji czasu i miejsca pracy, a pojęcia „pracownik” 
używa się sensu largo (oznacza tu ono osobę wykonującą pracę). Do podsta-
wowych form bezpośredniego zatrudnienia niepracowniczego zalicza się 
zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umów prawa cywilnego i tzw. 
samozatrudnienie, zaś przykładem form pośrednich jest leasing pracowniczy.  
 W Polsce w ostatnich latach zrealizowano wiele projektów badawczych, 
których jednym z celów była identyfikacja zakresu wykorzystywania niestan-
dardowych form zatrudnienia. Wyniki tych badań nie są jednoznaczne [Bąk-
Grabowska 2016, ss. 107–114]. W większości pokazują one jednak, że chociaż 
formy pracowniczego zatrudnienia są rozwiązaniami wyraźnie przeważający-
mi, to odsetek form niestandardowych należy uznać za znaczący (ok. 1/4 ogó-
łu zatrudnienia) [Bąk-Grabowska 2016, ss. 107–114]. Zauważalny jest ponadto 
istotny odsetek przedsiębiorstw, które – w całym procesie lub w jego części 
dotyczącej danej grupy zatrudnionych – stosują wyłącznie niestandardowe 
formy zatrudnienia. Próbą zobrazowania stanu rzeczy w tym zakresie są ba-
dania prowadzone nad identyfikacją modelu zatrudnienia realizowanego  
w przedsiębiorstwach w przekroju: standardowe formy zatrudnienia versus 
niestandardowe formy zatrudnienia (zob. rysunek 1).  
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Rysunek 1. Konfiguracje form zatrudnienia stosowane w przedsiębiorstwach (N = 402) 

 

Źródło: [Sochańska-Kawiecka, Morysińska, Makowska-Belta i in. 2013, s. 93]. 

 
 Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych zidentyfikowano 
projekt badawczy, w którym skoncentrowano się na małych przedsiębior-
stwach. Wyniki badania dotyczącego tego rodzaju podmiotów przedstawiono 
poniżej (zob. tabela 1), ale w ramach tego samego projektu badawczego dia-
gnozowano również zakres wykorzystania niestandardowych form zatrudnie-
nia w średnich przedsiębiorstwach. 
 
Tabela 1. Formy zatrudnienia stosowane w małych przedsiębiorstwach (w %) 

 
Nie są 
stosowane 

Stosowane 
są w bardzo 
małym 
zakresie 

Stosowane 
są w ma-
łym zakre-
sie 

Stosowane 
są  
w dużym 
zakresie 

Stosowane 
są w bardzo 
dużym  
zakresie 

Umowy o pracę na 
czas nieokreślony 3 7 19 39 32 

Umowy o pracę na 
czas określony 9 19 27 33 12 

Umowy zlecenia  40 36 13 8 3 
Umowy o dzieło 65 22 9 2 3 
Usługi oferowane 
przez osoby pro-
wadzące własną 
działalność gospo-
darczą 

62 16 10 8 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Nogalski, Wójcik-Karpacz, Karpacz 2010]. 

 



Kształtowanie zatrudnienia z wykorzystaniem form niestandardowych i angażowaniem … 
 
 

 33 

 Warto dodać, że jednym z efektów wykorzystywania niestandardowych 
form zatrudnienia w Polsce jest wysoki odsetek osób pracujących w ramach 
tzw. umów terminowych. Według danych Eurostatu w Polsce wskaźnik ten 
wyniósł 28,4%, podczas gdy średnia unijna to zaledwie 14,0% [Bąk-Grabowska 
2016, s. 103]. W badaniach prowadzonych w Unii Europejskiej używa się okre-
ślenia „umowy terminowe”, ponieważ rodzaje form zatrudnienia stosowane  
w różnych państwach nie są tożsame. I tak na przykład możliwość zatrudnia-
nia przez przedsiębiorstwo osób fizycznych na podstawie umów prawa cywil-
nego, a nie umów o pracę, to raczej wyjątek niż reguła. Właśnie na podstawie 
m.in. tej tendencji można przewidywać, że zmiany w uwarunkowaniach 
prawnych w Polsce będą prowadziły do ograniczania stosowania umów pra-
wa cywilnego w procesie zatrudniania pracowników. Inną istotną kwestią jest 
obniżająca się stopa bezrobocia oraz pojawiający się w wielu branżach rynek 
pracy pracownika i związane z tym zwiększanie się decyzyjności samych pra-
cowników, którzy – jak pokazują badania percepcji form zatrudnienia – naj-
częściej preferują umowę o pracę [Bąk-Grabowska 2014, ss. 319–326]. 
 Obok identyfikacji stanu ilościowego ważne jest prowadzenie badań nad 
przesłankami i cechami jakościowymi zatrudnienia niestandardowego. 
W ramach projektu Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania 
niestandardowych form zatrudnienia 7 spośród 14, badanych metodą studium 
przypadków, przedsiębiorstw reprezentowało sektor małych przedsiębiorstw 
[Bąk-Grabowska 2016, ss. 174–192]. Wśród przesłanek do stosowania niestan-
dardowych form zatrudnienia przedsiębiorcy wskazywali potrzebę ogranicza-
nia kosztów pracy, zwłaszcza w związku z koniecznością konkurowania 
z przedsiębiorstwami, które wykorzystują formy niestandardowe, w tym za-
trudnienie nierejestrowane. Takie praktyki wpisują się w zjawisko dumpingu 
socjalnego, co powoduje, że przedsiębiorca chcący stosować relatywnie droż-
sze zatrudnienie pracownicze ogranicza swoją konkurencyjność. Stosunkowo 
często formy niestandardowe były też stosowane w badanych przedsiębior-
stwach w modelu, który M. Bednarski określa jako model „okresu próbnego” 
[Bednarski 2012, ss. 9–18]. W zasadzie, pracująca w takim przedsiębiorstwie 
osoba może być zatrudniona początkowo jedynie na podstawie umowy pra-
wa cywilnego i dopiero, gdy pracodawca uzna, że się sprawdziła możliwe jest 
zastosowanie innej formy w postaci zatrudnienia pracowniczego. Formy nie-
standardowe z reguły używane są w małych przedsiębiorstwach, zgodnie  
z koncepcją zderzaka koniunkturalnego. Przedsiębiorcy, znajdując się niejed-
nokrotnie w niepewnej sytuacji, dążą do przerzucenia części ryzyka na pra-
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cowników i ograniczają stosowanie tych form zatrudnienia, które cechują się 
niską elastycznością.  
 Jednocześnie omawiany projekt badawczy pokazał, co jest zaskakującą 
obserwacją, że proces zarządzania zasobami ludzkimi, któremu podlegają 
zatrudnieni na podstawie form niestandardowych, relatywnie często nie różni 
się znacząco od procesu zarządzania zasobami ludzkimi, który dotyczy za-
trudnionych – w tych samych przedsiębiorstwach i na tych samych stanowi-
skach – pracowników standardowych. To zwłaszcza pracodawcy nie chcą re-
zygnować z możliwości kontrolowania pracowników zatrudnianych w for-
mach niestandardowych.  
 
Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w polskich  
przedsiębiorstwach  
 
Obecnie rynek pracy w Polsce charakteryzuje się znacznym brakiem pracow-
ników. Taki stan rzeczy wiąże się z migracją rodzimych pracowników za grani-
cę w celach zarobkowych, a także z sytuacją demograficzną kraju. Jak podaje 
GUS, pod koniec 2016 r. poza granicami przebywało 2,5 mln Polaków, co 
przyczynia się do powstawania trudności w kształtowaniu zatrudnienia 
w rodzimych przedsiębiorstwach [Kupczyk 2017, ss. 18–19].  
   Wskazuje się, że szansą na rozwiązanie problemów związanych z powstałą 
luką na polskim rynku pracy jest m.in. napływ cudzoziemców w wieku pro-
dukcyjnym i przedprodukcyjnym. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, w 2017 r. w polskich urzędach pracy pracodawcy złożyli 
1 824 464 oświadczenia, w których deklarowali chęć zatrudnienia cudzo-
ziemców, wydano 233 901 pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym 
190 976 z nich dotyczyło Ukraińców, co stanowi 86% wszystkich wydanych 
pozwoleń [https://www.mpips.gov.pl, dostęp: 20.03.2018]. Wyniki badań po-
kazują, że 4 na 10 polskich przedsiębiorców wyraża chęć zatrudnienia 
Ukraińców [Kubisiak 2017, s. 31]. 
 Analiza trendu dotyczącego przyjazdów Ukraińców do Polski pozwala na 
wskazanie dwóch podstawowych grup przyczyn tej migracji: pierwsza z nich 
to przyczyny polityczne, druga zaś – ekonomiczne [Kawczyńska-Butrym 2009, 
ss. 15–16]. Podkreśla się, że zarobki na Ukrainie są średnio 3 razy niższe niż  
w Polsce. Wśród czynników sprzyjających przyjazdom Ukraińców wymienia 
się: bliskość granicy, podobieństwo języka, którym się posługują do języka 
polskiego, a także przychylność polskich pracodawców. Specjaliści stwierdzają 
ponadto, że Ukraina, pomimo dokonania wielu zmian w systemie rządzenia, 
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nadal nie jest liberalną republiką w takim znaczeniu, jak to się rozumie na Za-
chodzie, a istotnym czynnikiem wpływającym na emigrację Ukraińców pozo-
staje konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie [Bińkowski 2017, ss. 9–10]. 
 Podstawą prawną zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest ustawa z 2017 r. 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa  
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 1543]. Zgodnie 
z jej przepisami pracodawca może zatrudnić Ukraińca na podstawie uprosz-
czonej procedury, tzn. musi złożyć oświadczenie w urzędzie pracy o chęci 
zatrudnienia cudzoziemca w określonym czasie, po zarejestrowaniu tego 
oświadczenia i otrzymaniu zgody od starosty Ukrainiec może przyjechać do 
Polski i legalnie pracować przez 6 miesięcy. Dotychczasowy napływ Ukraiń-
ców nie zaspokoił zapotrzebowania na pracowników – branże, takie jak: bu-
downictwo, produkcja czy handel nadal borykają się z brakami w zatrudnie-
niu. Zauważyć należy, że o ile początkowo pracodawcy zatrudniali Ukraińców 
głównie ze względu na niższe koszty wynagrodzeń, to obecnie powodem 
takiego działania jest potrzeba uzupełnienia luki w zasobach pracy. Obserwu-
je się przy tym zbliżoną lub wyrównaną wysokość zarobków Ukraińców i Pola-
ków, pracujących na tych samych stanowiskach. Coraz częściej, oprócz zapłaty 
za pracę, pracodawcy zapewniają Ukraińcom: mieszkanie, wyżywienie i dopła-
ty do transportu [Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz 2016, s. 21]. 
 Główne cele emigracji zarobkowej to uzyskanie źródeł dochodu i poprawa 
sytuacji ekonomicznej oraz statusu społecznego. Stwierdza się, że emigranci, 
mając wyższe wykształcenie bądź wyższe kompetencje niż wymaga tego wy-
konywana przez nich praca, wypełniają niszę w usługach i innych obszarach 
gospodarki, gdzie wystąpił trwały czy sezonowy deficyt pracowników [Isak-
sen, Devi, Hochschild 2008, ss. 405–425]. Jednak w Polsce zauważa się, że pra-
codawcy poszukują pracowników z Ukrainy już nie tylko na stanowiska niż-
szego szczebla (pracowników niewykwalifikowanych, osób do prac prostych  
i niewymagających większych umiejętności), ale szukają również pracowni-
ków wysoko wykwalifikowanych, którzy w relatywnie większym stopniu przy-
czyniają się do rozwoju polskich przedsiębiorstw. Coraz więcej obywateli 
Ukrainy pracujących w Polsce postanawia, że po upływie 6 miesięcy (na taki 
okres otrzymują pozwolenie na pracę), gdy wrócą na Ukrainę, będą starać się 
o ponowny przyjazd do Polski, aby znów podjąć pracę w „swoich” zakładach. 
Wśród powodów takich decyzji wymienić należy zadowolenie z zarobków  
i warunków zatrudnienia oraz znajomość wykonywanej już wcześniej pracy. 
Zauważa się, że pracownicy wyższego szczebla przeważnie chcą zostać na 
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dłużej w Polsce, a często nawet na stałe. Ukraińcy, zdobywając dobre stanowi-
sko pracy, zaczynają się utożsamiać z przedsiębiorstwem, asymilują się ze 
społecznością i niejednokrotnie sprowadzają do Polski swoje rodziny. W tym 
kontekście stwierdza się, że ważne jest, aby rząd przygotował pakiet rozwią-
zań ułatwiających zatrudnianie Ukraińców. Chodzi o takie propozycje, które 
ułatwią przybyszom z Ukrainy funkcjonowanie w Polsce, a polskim pracodaw-
com zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Są one potrzebne 
m.in. po to, „żeby migranci, którzy do nas przyjeżdżają, trafiali do takich 
miejsc, gdzie jest rzeczywiście na nich zapotrzebowanie” [Kwieciński 2018]. 
 
Kształtowanie zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie 
 – studium przypadku  
 
Badane przedsiębiorstwo należy, zgodnie z klasyfikacją przyjętą w Unii Euro-
pejskiej, do sektora małych przedsiębiorstw. Profilem jego działalności jest 
produkcja, sprzedaż i montaż stolarki otworowej z PVC i AL. Przedsiębiorstwo 
realizuje zamówienia od klientów indywidualnych, jak i przyjmuje inwestycyj-
ne zlecenia, np. na wyposażenie w stolarkę otworową mieszkań prywatnych 
i obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, hale sportowe, hale 
wysokiego składowania, szpitale itd. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
dokumentacji zatrudnienia można stwierdzić, że pracownicy zatrudniani są 
w nim na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (zob. tabela 2). 
 Zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych związa-
ne było w analizowanym okresie głównie z krótkim terminem przeprowadza-
nych prac montażowych i/lub deficytem pracowników potrzebnych do reali-
zacji konkretnych zleceń. Gdy w przedsiębiorstwie realizowano równolegle 
kilka dużych zleceń, brakowało pracowników do prac produkcyjnych i monta-
żowych. Niektóre osoby zostały zatrudnione do wykonania określonej pracy  
w określonym terminie, a po jej zakończeniu nie były już firmie potrzebne, 
część z nich miała podpisaną umowę o pracę w innym zakładzie, w związku  
z tym w badanym przedsiębiorstwie pracowały na podstawie umowy zlece-
nia, jeszcze inne zostały w ten właśnie sposób zatrudnione na własną, wyraź-
nie sformułowaną, prośbę.  
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Tabela 2. Zatrudnienie w badanym przedsiębiorstwie w latach 2009–2017  
(umowy o pracę i umowy zlecenia) 

Rok Umowy o pracę Umowy zlecenia 
Umowy o pracę  

i umowy zlecenia ogółem 

2009 3 0 3 

2010 6 1 7 

2011 9 1 10 

2012 13 0 13 

2013 19 6 27 

2014 27 7 34 

2015 29 9 38 

2016 28 9 37 

2017 24 13 37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie.   

 
 W strukturze zatrudnienia przedsiębiorstwa są następujące stanowiska 
pracy: technolog, kierownik produkcji, pracownik produkcyjny, kierowca, 
montażysta, dyrektor, handlowiec, kosztorysant, porządkowy, serwisant, pra-
cownik administracyjny. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudniani 
są pracownicy: montażowi, produkcyjni i porządkowi – obecnie stanowią oni 
35% ogółu zatrudnionych. Są to osoby w wieku 25–42 lat.  
 Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów prawa cywilnego w przedsię-
biorstwie mają takie same stawki wynagrodzenia jak pracownicy etatowi pra-
cujący na tych samych stanowiskach. Trudności związane ze stosowaniem 
form niestandardowych przejawiają się w problemach występujących w na-
stępujących obszarach funkcjonowania firmy: odpowiedzialność pracownika 
za wykonaną pracę, rzetelność jej wykonania i terminowość. W najbliższym 
czasie przedsiębiorstwo nie planuje zwiększenia wykorzystywania niestan-
dardowych form zatrudniania. Plany dotyczą zmniejszenia do minimum liczby 
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – pozostaną tylko 
ci pracownicy, którzy mają inne źródło ubezpieczenia społecznego. Obok za-
trudniania na mocy umowy zlecenia przedsiębiorstwo rozważa stosowanie 
form, takich jak leasing pracowniczy bądź współpraca z podwykonawcami.  
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 W okresach, w których przedsiębiorstwo realizowało duże zamówienia,  
a czas na ich sfinalizowanie był dość krótki, z powodu niewystarczającej liczby 
pracowników, posiłkowano się zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Korzy-
stano przy tym z usług przedsiębiorstwa oferującego leasing pracowniczy. 
Umowy dotyczące leasingu pracowniczego zawierano na różne okresy: mie-
siąc, 2 miesiące, rok, a nawet dłużej, co każdorazowo wynikało z konkretnych 
potrzeb przedsiębiorstwa. Zatrudnienie w analizowanym okresie nie dotyczy-
ło tych samych osób, ponieważ Ukraińcy dostają wizę pracowniczą na 6 mie-
sięcy, tak więc liczyła się liczba potrzebnych pracowników w danym okresie. 
Miesiąc był okresem rozliczeniowym, po którym przedsiębiorstwo leasingowe 
wystawiało fakturę do opłacenia. Cena za godzinę zawierała opłatę za godzinę 
pracy pracownika oraz uwzględniała wszelkie dodatkowe koszty, które pono-
siło przedsiębiorstwo leasingowe, np. koszty związane z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne. Zapewnienie pracownikom ubrania roboczego, 
transportu do i z miejsca wykonywania pracy, a także zakwaterowania jak 
najbliżej miejsca wykonywanej pracy, należało do przedsiębiorstwa oferują-
cego leasing pracowniczy. Ukraińcy pracowali w latach 2015–2016. Liczba 
pracujących w przedsiębiorstwie Ukraińców w poszczególnych miesiącach 
kształtowała się na różnym poziomie (zob. tabela 3). 
 
Tabela 3. Liczba zatrudnionych w badanym przedsiębiorstwie pracowników z Ukrainy  
w latach 2015–2016 

ROK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem 

2015 0 0 5 10 4 10 5 2 2 4 7 7 56 

2016 7 10 4 8 9 9 4 2 0 0 0 0 53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy faktur za leasing pracowniczy w badanym przedsiębior-
stwie. 

 
 W badanym przedsiębiorstwie koszty pracy pracownika z Ukrainy były 
niższe o nie więcej niż 10% od kosztów pracy polskiego pracownika. Ukraińcy 
przeważnie pracowali przy cięciu stali (wewnętrzne wzmocnienie profili PVC), 
frezowaniu otworów, zgrzewaniu profili oraz jako osoby do przenoszenia go-
towych wyrobów. Podczas pracy można było zauważyć wiele problemów. Nie 
zawsze przedsiębiorstwo leasingowe przysyłało wykwalifikowanych pracow-
ników, czyli takich, na jakich złożone zostało zapotrzebowanie. Polscy pra-
cownicy nie bardzo też chcieli przyuczać Ukraińców, wymagało to bowiem od 
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nich poświęcenia swojego czasu pracy, a także wywoływało obawy, że Ukraiń-
cy będą potem lepiej pracować i w związku z tym lepiej od Polaków zarabiać. 
Kolejnym problemem była bariera językowa. Jeżeli w grupie, która przybywała 
do firmy, był ktoś, kto porozumiewał się w języku polskim, praca była wyko-
nywana należycie. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo le-
asingowe przysyłało grupę pracowników, w której nikt nie mówił po polsku,  
a wówczas kontakt z nimi był bardzo utrudniony.  
 Efektywność współpracy obniżana była też przez to, że Ukraińcy, którzy 
zdobyli już doświadczenie na danych stanowiskach, zrozumieli, na czym po-
lega ich praca i wykonywali ją dobrze, musieli wyjeżdżać, gdyż kończył się czas 
pozwolenia na pracę. Na ich miejsce pojawiali się nowi pracownicy, których 
znów trzeba było przyuczać do wykonywania obowiązków od początku,  
a więc cały proces wdrożeniowy musiał być powtarzany. Zdarzało się również 
i tak, że pracownicy z Ukrainy przychodzili do właściciela przedsiębiorstwa  
z prośbą o zapłatę za pracę. Tymczasem przedsiębiorca rozliczał się z przed-
siębiorstwem leasingowym na podstawie wystawionej faktury za leasing i nie 
ponosił odpowiedzialności za nieterminowe wypłaty dla Ukraińców.  
 Obecnie Ukraińcy nie pracują w przedsiębiorstwie, nie ma bowiem takiej 
potrzeby – kontrakty są realizowane przy pomocy polskich pracowników. 
Jednak w przyszłości, jeżeli pojawi się taka potrzeba, na pewno zostaną za-
trudnieni. Doświadczenia przedsiębiorcy wskazują, że pracownicy z Ukrainy 
starają się dobrze wykonywać swoją pracę. Wygodną, ograniczającą formal-
ności i oszczędzającą czas formą zatrudniania ukraińskich pracowników jest 
korzystanie z usług przedsiębiorstwa leasingowego. Należy podkreślić, co 
pokazują zdobyte doświadczenia, że warto zadać sobie trud i znaleźć rzetelne 
przedsiębiorstwo leasingowe, które uczciwie traktuje pracowników z Ukrainy  
i należycie wywiązuje się ze zobowiązań wobec przedsiębiorstwa.  
 
Zakończenie 
 
Kształtowanie zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie może opierać się nie 
tylko na tradycyjnych formach zatrudniania rodzimych pracowników, ale tak-
że na niestandardowych formach i zatrudnianiu obcokrajowców. W warun-
kach polskiego rynku pracy jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwią-
zań w tym zakresie jest stosowanie umów prawa cywilnego – w tym głównie 
umów zleceń – i zatrudnianie pracowników z Ukrainy. 
 Analiza konkretnego przypadku kształtowania zatrudnienia w małym 
przedsiębiorstwie pozwala stwierdzić, że przesłanki kosztowe – tradycyjnie 
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uznawane dotąd za najistotniejsze – nie wpływają obecnie w znaczący sposób 
na decyzje o stosowaniu umów zleceń. Za podstawową przyczynę ich używa-
nia uznać należy brak pracowników, zwłaszcza, gdy następuje spiętrzenie 
zleceń. Podobnie w przypadku pozyskiwania ukraińskich pracowników  
z przedsiębiorstwa leasingowego koszt nie był tu czynnikiem decydującym. 
Badany przypadek pozwala ponadto na sformułowanie zalecenia, aby przed-
siębiorstwa decydujące się na zastosowanie omawianych form brały pod 
uwagę nie tylko wyniki porównania kosztów pracy, ale również analizowały 
aspekt jakościowy. Stosowanie niestandardowych form zatrudnienia może 
wiązać się z ograniczonymi możliwościami podporządkowania pracownika  
i egzekwowania określonych standardów jakości pracy. W przypadku pracow-
ników z Ukrainy dodatkowo pojawia się problem rotacji związanej z okresami 
ważności pozwoleń na pracę, a także problemy komunikacyjne wynikające  
z bariery językowej. Należy przy tym dodać, że w analizowanym przedsiębior-
stwie opinie o pracy pracowników z Ukrainy były relatywnie pozytywne – 
Ukraińców oceniano dobrze i uważano ich za osoby starające się należycie 
wykonywać pracę. Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z usług przedsiębiorstwa 
leasingowego, trzeba ponadto brać pod uwagę to, że sytuacja w pracy będzie 
kształtowana w ramach specyficznej, trójstronnej relacji. Przedsiębiorca może 
ponosić konsekwencje niedomagań występujących w przedsiębiorstwie le-
asingowym, np. nieterminowego wypłacania wynagrodzeń, co obniża moty-
wację pracownika.  
 Należy podkreślić, że przedstawione wnioski wynikają z analizy ujęć teore-
tycznych i jednostkowego studium przypadku. Mogą jednak zainspirować do 
zaprojektowania badań na próbie reprezentatywnej dla małych przedsię-
biorstw, co pozwoliłoby na dokonanie uogólnień o charakterze statystycz-
nym. Jako interesujące poznawczo dalsze kierunki badań wskazać można 
ponadto m.in. analizowanie relacji pomiędzy stopą bezrobocia a zakresem 
wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia i angażowania obco-
krajowców, a także zmiany w przesłankach do kształtowania zatrudnienia 
z wykorzystaniem tych dwóch rozwiązań.  
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Ryzyko personalne w organizacji – szansa czy zagrożenie? 
 
 
Human Resources Risk in Organizations – Threat or Opportunity? 
 
Abstract: Human resources risk is one of the most important organizational risk areas in 
knowledge-based economy. At the same time, it is a poorly recognized area, both in manage-
rial theory and practice. The purpose of the study is to analyze the phenomenon of HR risk, 
including its significance for the functioning of contemporary organizations, the identification 
of its sources and the recognition of managers' attitudes towards this risk. The objectives were 
attained through subject literature analysis and on the basis of the results of research carried 
out by means of a diagnostic survey using a questionnaire. In the course of research, it was 
established that HR risk may apply to each of the subprocesses implemented as part of the 
personnel function, from the planning of employment to the reduction of employment. In the 
light of global research, it is perceived as one of the key risks to company operations. In turn, 
under Polish conditions it seems to be underestimated. Typically, Polish managers perceive it as  
a threat, which results in HR risk avoidance and limitation, leading to the loss of opportunities 
which would otherwise have been created. 
Key words: human resources risk, opportunity, threat, sources of HR risk. 
 
Wprowadzenie  
 
Ryzyko jest na stałe wpisane w każdy rodzaj działania, dlatego nie jest możli-
we prowadzenie firmy bez jego udziału, a ograniczenie go do zera może na-
stąpić tylko w wyniku całkowitego zaniechania działalności [Stulz 2010, s. 128, 
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Wereda, Woźniak 2017, ss. 477–478]. Źródłem ryzyka we współczesnych, nie-
stabilnych warunkach funkcjonowania organizacji są nie tylko inwestycje  
w aktywa rzeczowe i finansowe, ale coraz częściej także w aktywa niemate-
rialne, wśród których kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki. Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi jest obarczone większą niepewnością niż inne obszary zarzą-
dzania, dlatego też należy je postrzegać jako jedno z głównych wyzwań kadry 
menedżerskiej [Bochniarz, Gugała 2005, s. 104, Bombiak 2017b, ss. 253–269]. 
Każda decyzja dotycząca zasobów ludzkich determinuje bowiem sposób dys-
ponowania nimi i jest obarczona ryzykiem. Zdaniem A. Lipki problematyka 
dotycząca ryzyka personalnego jest złożona, gdyż mieści się na styku zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania ryzykiem [Lipka 2002, s. 10]. Po-
ciąga to za sobą konieczność stosowania podejścia interdyscyplinarnego 
[Shelest 2013, ss. 74–75]. Biorąc pod uwagę fakt, że to zasoby ludzkie są dys-
ponentami wszystkich innych zasobów organizacyjnych, należy zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że ryzyko personalne jest skorelowane z innymi rodzajami 
ryzyka organizacyjnego [Gołaszewska-Kaczan 2012, s. 253].   
 Pomimo to wielu menedżerów wydaje się nie mieć świadomości znaczenia 
ryzyka personalnego dla funkcjonowania organizacji. Taki stan rzeczy pogłę-
bia się, ponieważ zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmio-
tu temat ten pojawia się stosunkowo rzadko. Próbę, przynajmniej częściowe-
go, wypełnienia luki w tym obszarze podjęła autorka w niniejszym artykule. 
Celem tego opracowania jest analiza zjawiska ryzyka personalnego 
z uwzględnieniem jego znaczenia dla funkcjonowania współczesnych organi-
zacji, identyfikacja jego źródeł oraz rozpoznanie postaw menedżerów wobec 
tego zjawiska. Realizacji założonego celu poznawczego dokonano na podsta-
wie analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych 
metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. 
 
Ryzyko personalne – ujęcie definicyjne 
 
Ryzyko personalne dotyczy sprawności poszczególnych subprocesów w ra-
mach funkcji personalnej: od planowania zatrudnienia po derekrutację pra-
cowników. Wybrane definicje tego pojęcia przedstawiono w tabeli 1. Ich ana-
liza pozwala na stwierdzenie, że ryzyko personalne najczęściej kojarzone jest  
z niepożądanymi zdarzeniami kadrowymi, które utrudniają osiągnięcie zało-
żonych celów organizacyjnych. Jest wówczas postrzegane w sposób nega-
tywny i łączone z możliwością nieosiągnięcia zakładanego efektu polityki per-
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sonalnej. W tym kontekście prawdziwość tezy o potrzebie zarządzania ryzy-
kiem personalnym wydaje się nie podlegać dyskusji.  
 

Tabela 1. Wybrane definicje ryzyka personalnego 

Autor Definicja 

X. Zhao  

Z. Jia 

Ryzyko personalne to odchylenie od celu przedsiębiorstwa na skutek udziału 
zasobów ludzkich w działalności operacyjnej, będące efektem nieprzewidy-
walnych zachowań pracowników oraz podejmowania niewłaściwych decyzji 
w zakresie zarządzania czynnikiem ludzkim lub stosowania niedoskonałych 
procedur  

M. Meyer  

G. Roodt,  

M. Robbins 

Ryzyko personalne to czynniki związane z ludźmi, kulturą oraz zarządzaniem, 
które mogą niekorzystnie wpływać na działalność, powodując wzrost 
niepewności w środowisku biznesowym  

W. Kropp Ryzyko personalne to potencjalne niebezpieczeństwo zagrażające celom 
przedsiębiorstwa, powstające w wyniku zaniedbywania i/lub niewłaściwego 
wykorzystania kapitału ludzkiego 

P. Bochniarz  

K. Gugała 

Ryzyko personalne to możliwość poniesienia strat (finansowych, 
wizerunkowych, relacyjnych) wynikających z ludzkiej niedoskonałości (błędy 
wynikające z niedostatków wiedzy, braku umiejętności, braku właściwych 
predyspozycji, świadomego łamania przez pracowników prawa lub regulacji 
wewnątrzfirmowych), a także niedoskonałości procesów zarządzania ludźmi 

A. Lipka Ryzyko personalne to angażowanie się, w warunkach niepewności, 
w działania dotyczące personelu. Może ono powodować odchylenia 
w realizowanych działaniach personalnych 

M. Czerska 

R. Rutka  

Ryzyko personalne jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia 
negatywnego zdarzenia na skutek podjętych przez organizację decyzji 
personalnych (zarówno subiektywnych, jak i wymuszonych warunkami) oraz 
skali negatywnych skutków owego zdarzenia dla prawidłowego 
funkcjonowania organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Lipka 2002, s. 24, Kropp 2004, ss. 131–166; Bochniarz, Gugała 

2005, s. 98; Zhao, Jia 2006, ss. 830–831; Meyer, Roodt, Robbins 2011, s. 3; Czerska, Rutka 2016, s. 23]. 

 
 Tylko w nielicznych definicjach dostrzec można podejście neutralne, które 
uwzględnia możliwość pojawiania się szans wynikających z trafnych decyzji 
kadrowych. Istotę podejścia neutralnego można zilustrować na przykładzie 
ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w rozwój kapitału ludzkiego. Z decy-
zjami personalnymi podejmowanymi w tym obszarze wiąże się zarówno szan-
sa na wzrost wartości kapitału ludzkiego (w wyniku przyrostu kompetencji 
zatrudnionych), jak i zagrożenie w postaci nieekonomicznego wzrostu kosz-
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tów inwestycyjnych (w przypadku, gdy szkolenia nie przyniosą zakładanych 
efektów, tj. wzrostu wydajności pracowników). Możliwość wystąpienia wy-
mienionych rezultatów jest uwarunkowana zarówno czynnikami niezależnymi 
(np. predyspozycje pracowników), jak też zależnymi od organizacji (np. decy-
zja dotycząca wyboru kandydatów na szkolenia czy wyboru firmy szkolenio-
wej) lub częściowo zależnymi (np. motywacja pracownika do rozwoju). 
 Należy podkreślić, że podejście neutralne wpisuje się w koncepcję zinte-
growanego zarządzania ryzykiem organizacyjnym, zgodnie z którą ryzyko 
traktowane jest zarówno jako zagrożenie w prowadzonej działalności gospo-
darczej, jak też szansa osiągnięcia korzyści związanych z uzyskaniem efektów 
większych niż zamierzone [Chapman 2006, s. 4]. Wzrost popularności tej kon-
cepcji pozwala przypuszczać, że również ryzyko personalne, w miarę doskona-
lenia procesu zarządzania nim, będzie coraz częściej postrzegane jako szansa 
na osiągnięcie dodatkowych korzyści. 
 Niezależnie od sposobu postrzegania ryzyka personalnego cechą wspólną 
przytoczonych definicji jest zwrócenie uwagi na to, że proces zarządzania 
pracownikami może być źródłem ryzyka. Ryzyko związane z pracownikami 
jest bowiem na stałe wpisane w działalność każdego podmiotu gospodarcze-
go. Co więcej, zmiany zachodzące w otoczeniu i we wnętrzu przedsiębiorstw, 
w tym także nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prowadzą do 
pojawiania się nowych generatorów tego ryzyka.  
 
Znaczenie ryzyka personalnego w świetle badań  
empirycznych  
 
Analizując światową literaturę przedmiotu, zauważyć można rosnące znacze-
nie ryzyka personalnego dla funkcjonowania współczesnych organizacji. 
W świetle badań, przeprowadzonych w 2002 r. przez firmę Marsh wśród 600 
europejskich przedsiębiorstw, utrata kluczowych pracowników oraz absencje 
znalazły się w grupie najważniejszych czynników ryzyka [Anaraki-Ardakani, 
Ganjalim 2014, ss. 129–142]. Podobne wyniki uzyskano w badaniach prze-
prowadzonych przez Human Capital Institute [za: Robbins, Meyer, Roodt 
2011]. Wskazują one, że ryzyko związane z czynnikiem ludzkim jest ulokowane 
na pierwszym miejscu wśród ryzyk wpływających na funkcjonowanie organi-
zacji. Wyprzedziło ono inne rodzaje ryzyka, w tym ryzyko: informacyjne, repu-
tacji, finansowe, polityczne i rynkowe [Robbins, Meyer, Roodt 2011]. Tezę 
o rosnącym znaczeniu ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim potwierdzają 
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też wyniki badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową AON 
w 2016 r. wśród 1418 przedstawicieli firm i instytucji, reprezentujących ponad 
30 różnych branż z 60 krajów świata [AON Polska 2016, s. 28]. Raport z tych 
badań wskazuje, że zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim znalazły się na 
5. pozycji wśród 10 kluczowych ryzyk, na jakie narażone są współczesne orga-
nizacje. Wyżej oceniono jedynie ryzyko utraty reputacji, ryzyko spowolnienia 
gospodarczego, ryzyko zmian w otoczeniu prawnym oraz ryzyko wzrastającej 
konkurencji. Tak wysoka pozycja ryzyka personalnego wskazuje na wzrost 
świadomości w tym zakresie wśród przedstawicieli kadry menedżerskiej. Co-
raz częściej dostrzegany jest też jego wymiar finansowy [Enderle da Silva 
2012, s. 12]. 
 Kwestie postrzegania znaczenia ryzyka personalnego podjęła też autorka 
niniejszego artykułu w badaniach prowadzonych w II kwartale 2017 r. Zreali-
zowano je w średnich i dużych przedsiębiorstwach, zlokalizowanych na tere-
nie województwa mazowieckiego, z wykorzystaniem techniki CATI w oparciu 
o kwestionariusz ankiety. Z zapytaniem o chęć udziału w badaniu zwrócono 
się do 1000 losowo wybranych przedsiębiorstw. Zgodę na udział wyraziło 180 
podmiotów. Badane firmy były zróżnicowane pod względem: 
 wielkości (średnie – 81%, duże – 19%), 
 formy własności (prywatne – 77%, państwowe – 23%), 
 dominującego rodzaju działalności (produkcja – 50%, usługi – 42%, handel 

– 8%). 
 Respondentami byli menedżerowie zatrudnieni w badanych podmiotach. 
W strukturze badanej populacji menedżerowie niższego szczebla stanowili 
51% ogółu respondentów, średniego szczebla – 35%, a wyższego szczebla – 
14%.  W toku badań menedżerów poproszono o wskazanie ryzyk kluczowych 
dla funkcjonowania organizacji. Istniała możliwość wielokrotnego wyboru. 
Rozkład odpowiedzi zilustrowano w tabeli (zob. tabela 2). Ryzykiem najczę-
ściej wskazywanym przez badanych było ryzyko rynkowe związane z: popy-
tem, konkurencją, klientami, dostawcami oraz  wahaniami cen – za istotne 
uznało je aż 75% badanych. Stosunkowo często wskazywano też na ryzyko 
produkcyjne związane z: produkcją, jakością, kosztami oraz terminami – takiej 
odpowiedzi udzieliło 43% respondentów. Za kluczowe ryzyko 39% badanych 
uznało ryzyko prawno-polityczne (związane z polityką państwa i zmieniają-
cymi się przepisami prawnymi) oraz finansowe (utożsamiane z problemami  
z płynnością i wahaniami kursów walut oraz stóp procentowych. Natomiast 
ryzyko personalne wskazywane było jako kluczowe zaledwie przez co trzecie-
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go menedżera, a więc tak odpowiedziało 32% ogółu badanych. Tym samym 
uplasowało się ono na przedostatniej pozycji w hierarchii badanych rodzajów 
ryzyka, wyprzedzając jedynie ryzyko bezpieczeństwa informacji [Bombiak 
2017a, ss. 121–146]. 
 
Tabela 2. Ryzyka kluczowe dla funkcjonowania organizacji w opinii polskich menedżerów 
(N = 180) 

Rodzaje ryzyka Wskazania 

(w %) 

Ryzyko rynkowe (związane z: popytem na rynku, konkurencją, klientami, 

dostawcami, wahaniami cen) 

75 

Ryzyko produkcyjne (związane z: produkcją, jakością, kosztami oraz termi-

nami) 

43 

Ryzyko finansowe (problemy z płynnością, dostępnością kredytów; wahania 

kursów walut, stóp procentowych) 

39 

Ryzyko polityczno-prawne (związane z polityką państwa, zmieniającymi się 

przepisami prawnymi) 

39 

Ryzyko reputacji (negatywna opinia o firmie)  

Ryzyko personalne (np. rotacja, trudności w pozyskaniu i utrzymaniu 

pracowników w firmie) 

32 

Ryzyko informacyjne (związane z systemami informatycznymi wykorzysty-

wanymi w firmie oraz z przechowywaniem danych) 

11 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 
 Na podstawie przedstawionych wyników można sformułować wniosek, że 
wielu menedżerów polskich nie docenia znaczenia ryzyka personalnego dla 
funkcjonowania organizacji. Teza ta znajduje także potwierdzenie w wynikach 
badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową AON, a dotyczących 
kluczowych ryzyk dla dużych przedsiębiorstw w Polsce [AON Polska 2016,  
s. 28]. Badanie przeprowadzone w grupie 168 menedżerów, reprezentujących 
różne organizacje, uwidoczniło następującą hierarchię ryzyk:  
 Wzrastająca konkurencja. 
 Spowolnienie gospodarcze. 
 Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym. 
 Utrata reputacji. 
 Wahania cen surowców. 
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 Przerwa w działalności. 
 Kontrahenci – należności handlowe. 
 Wahania kursów walut. 
 Awaria systemów informatycznych. 
 Zniszczenie/uszkodzenie mienia [AON Polska 2016, s. 28]. 
 W świetle tych badań zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim nie znala-
zły się wśród 10 największych ryzyk, na które narażone są polskie organizacje. 
Analiza przytoczonych wyników pozwala stwierdzić, że w warunkach polskich 
charakterystyczna jest stosunkowo wysoka klasyfikacja zagrożeń rynkowych 
(konkurencja) oraz prawnych, przy jednocześnie stosunkowo niskiej ocenie 
znaczenia ryzyka personalnego. Biorąc jednak pod uwagę rolę kapitału ludz-
kiego w gospodarce opartej na wiedzy, można spodziewać się ewolucji w tym 
zakresie w kierunku wzrostu zainteresowania ryzykiem personalnym oraz 
zwiększenia jego wagi w opinii menedżerów, jak to ma miejsce w innych  
krajach.   
 
Źródła ryzyka personalnego w organizacji 
 
Zdaniem M. Tyrańskiej źródeł ryzyka personalnego można szukać w otoczeniu 
wewnętrznym i zewnętrznym, stylach i sposobach podejmowania decyzji, 
czynnikach personalnych, jak też cechach podmiotów decyzyjnych [Tyrańska 
2008, ss. 222–223]. Podobnie klasyfikuje źródła ryzyka personalnego J. Dudek, 
wyróżniając: 
 ryzyko personalne spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. poziom 

płacy minimalnej, sytuacja na rynku pracy), 
 ryzyko personalne spowodowane czynnikami wewnętrznymi (np. polityka 

inwestowania w pracowników, polityka motywowania), 
 ryzyko personalne związane z zachowaniami zatrudnionych pracowników 

(np. lojalność pracowników, błędy popełniane przez pracowników) [Dudek 
2014, s. 87]. 

 Autorka zwraca również uwagę na to, że źródłem ryzyka mogą być też po-
szczególne komponenty kapitału ludzkiego, czyli: wiedza, umiejętności, zdol-
ności, zdrowie, postawy i wartości [Dudek 2014, s. 87]. 
 W prowadzonych badaniach własnych autorka skoncentrowała się na we-
wnętrznych źródłach ryzyka, bowiem pozostają one pod kontrolą organizacji, 
w przeciwieństwie do źródeł zewnętrznych. Ich identyfikacja ma kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem personalnym.  
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 Pytanie dotyczące źródeł ryzyka personalnego miało charakter pytania 
wielokrotnego wyboru. W świetle uzyskanych wyników głównym źródłem 
tego ryzyka okazała się być niewłaściwa polityka szkoleniowa (zob. wykres 1). 
Wskazywanie tego obszaru ZZL jako kluczowego problemu wynika niewąt-
pliwe ze znaczenia działań ukierunkowanych na rozwój zatrudnionych w or-
ganizacjach dla osiągania przez nie sukcesu we współczesnym świecie. Proces 
szkolenia i rozwoju zawodowego uważany jest za element kształtowania or-
ganizacji uczącej się i budowania potencjału intelektualnego firmy. Działania 
w tym obszarze mają na celu nie tylko dokształcanie zatrudnionych pracowni-
ków i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowi-
skowych czy funkcjonalnych, ale też służą zwiększeniu ich adoptowalności do 
zmian oraz dostarczają nowej wiedzy i umiejętności koniecznych do utrzyma-
nia konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku pracy. Realizacja poli-
tyki szkoleniowej organizacji niesie za sobą zatem zarówno szansę na wzrost 
wartości kapitału ludzkiego, jak i zagrożenie związane z niewłaściwym wydat-
kowaniem środków pieniężnych. Stosunkowo często menedżerowie wskazy-
wali także na ryzyka związane z dużą rotacją pracowników – 54%, trudno-
ściami w zatrzymaniu kluczowych specjalistów – 45% oraz niskim poziomem 
motywacji – 42% (zob. rysunek 1). Obszary te są ze sobą ściśle powiązane, 
gdyż brak motywacji może prowadzić w efekcie do utraty cennych specjali-
stów i wzrostu wskaźnika rotacji. 
 
Rysunek 1. Źródła ryzyka personalnego w badanych organizacjach (N = 180) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  
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 Problem zatrzymania i motywowania kluczowych specjalistów wydaje się 
mieć charakter powszechny. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez 
firmę doradczą KPMG w IV kwartale 2016 r., w których uczestniczyli przedsta-
wiciele zarządów 161 firm, reprezentujących 16 branż działających w Polsce. 
Aż 90% badanych firm wskazało na problem niekontrolowanych odejść pra-
cowników [KPMG 2017, s. 11].   
 Najmniejsze ryzyko, w świetle badań autorskich, wiązało się natomiast  
w opinii badanych z procesem adaptacji (5%) oraz przestrzeganiem zasad BHP 
(8%). Co więcej, wydaje się, że w badanych podmiotach występowały większe 
problemy z zatrzymaniem pracowników niż z ich pozyskaniem. Na trudności 
w zatrzymaniu kluczowych specjalistów wskazywało bowiem 45% badanych, 
natomiast trudności w pozyskaniu pracowników sygnalizował tylko co trzeci 
badany. 
 
Postrzeganie ryzyka personalnego przez menedżerów 
 
Sposób postrzegania ryzyka odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania nim, 
determinuje bowiem rodzaj podejmowanych w związku z jego wystąpieniem 
działań. W przypadku przyjęcia negatywnej koncepcji ryzyka menedżerowie 
dążyć będą do jego zneutralizowania za pomocą ograniczania możliwości 
wystąpienia procesów, zjawisk i zdarzeń o potencjalnie negatywnych skut-
kach. W przypadku preferowania neutralnej koncepcji ryzyka kadra mene-
dżerska będzie bardziej skłonna do podejmowania decyzji personalnych 
obarczonych niepewnością. Stosunek badanych menedżerów względem ry-
zyka personalnego zilustrowano na wykresie (zob. rysunek 2).   
 
Rysunek 2. Postrzeganie ryzyka personalnego przez menedżerów (N = 180) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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 Pytanie dotyczące postrzegania ryzyka personalnego miało charakter py-
tania jednokrotnego wyboru. Analiza wyników badań pozwala na stwierdze-
nie, że wśród menedżerów dominowały negatywne postawy wobec ryzyka 
personalnego.  Ponad połowa badanych (54%) uważała je wyłącznie za zagro-
żenie. Traktując ryzyko personalne jako zagrożenie, menedżerowie ci będą 
bardziej skłonni do prowadzenia działań mających na celu jego redukcję. 
Oznacza to utratę szans na osiągnięcie potencjalnych korzyści, jakie niesie za 
sobą podejmowanie decyzji personalnych obarczonych niepewnością. Istotną 
rolę w zmianie postaw menedżerów z negatywnych na neutralne odgrywa 
niewątpliwe edukacja i zdobycie wiedzy na temat ryzyka personalnego oraz 
dostarczenie im narzędzi ułatwiających efektywną realizację procesu zarzą-
dzania tym ryzykiem.    
 
Zakończenie  
 
Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko personalne jest szansą, czy 
zagrożeniem, należy stwierdzić, że może być ono i jednym i drugim. Wystą-
pienie tego ryzyka może mieć bowiem zarówno pozytywny, jak i negatywny 
wpływ na osiąganie celów w obszarze polityki personalnej. Wprawdzie wielu 
menedżerom kojarzy się ono negatywnie, jednak ostateczny efekt jego mate-
rializacji można ocenić dopiero ex post. Niewątpliwie będzie on w dużym 
stopniu zależny od sprawności zarządzania tym ryzykiem, stąd zasadne jest 
doskonalenie kompetencji menedżerów w tym zakresie. Biorąc pod uwagę 
znaczenie efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach inte-
ligentnych i zwinnych, można przypuszczać, że rosnąć będzie również świa-
domość znaczenia ryzyka personalnego wśród kadry menedżerskiej, a zarzą-
dzanie nim będzie osiągać coraz wyższy poziom dojrzałości. Istotna w tym 
procesie jest analiza źródeł ryzyka personalnego. Należy spodziewać się, że 
będą one ewoluować wraz z rozwojem koncepcji zarządzania i towarzyszą-
cym temu zmianom w obszarze polityki kadrowej. Już dziś dostrzec można 
rosnące ryzyko elastyczności związane z popularyzacją elastycznych form 
organizacji pracy i zatrudnienia [Bombiak 2016, ss. 50–59]. Warto, zdaniem 
autorki, podjąć szeroką dyskusję nad zagadnieniem ryzyka personalnego to-
warzyszącego takim trendom, jak wirtualizacja funkcji personalnej oraz wdra-
żanie koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach 
dalszych badań można podjąć także próbę kwantyfikacji wpływu ryzyka per-
sonalnego na sytuację finansową organizacji. Wykazanie związku między ry-
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zykiem personalnym a kondycją finansową firmy stanowić będzie niewątpliwe 
czynnik stymulujący zainteresowanie praktyków metodami zarządzania tym 
specyficznym rodzajem ryzyka. 
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Wprowadzenie 
 
Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa w organizacji staje się jednym 
z priorytetów kadry zarządzającej, bowiem skutki awarii technicznych i wy-
padków przy pracy, w dobie współczesnej technologii, mogą osiągać wymiar 
globalny [Lis 2013, s. 13]. Ponadto, poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną 
z podstawowych potrzeb człowieka [Maslow 2013, ss. 13–14], będącego klu-
czowym elementem sprawnie funkcjonującej organizacji. W zgodzie z nurtem 
humanizacji pracy, przedsiębiorstwa, oprócz respektowania regulacji praw-
nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, implementują systemy za-
rządzania bezpieczeństwem oraz poszukują nowych możliwości poprawy 
warunków pracy [Lis 2014, s. 200].  
 Szczególną wagę bezpieczeństwu przepisują organizacje wysokiej nieza-
wodności (z ang. high reliability organizations, HRO’s), takie jak: elektrownie 
jądrowe, platformy wiertnicze, linie lotnicze, itp., których działanie jest niemal 
wolne od błędów pomimo tego, że funkcjonują w dynamicznym i złożonym 
otoczeniu. Literatura przedmiotu [np. Pereira, Jorge, Sampaio 2015, s. 1] suge-
ruje, że u podstaw wyjątkowej niezawodności tych organizacji leży wysoka 
kultura bezpieczeństwa (z ang. safety culture), którą zdefiniowano w odpo-
wiedzi na zwiększający się potencjał zagrożeń, stanowiących uboczny skutek 
postępu technicznego [Martyka 2015, s. 235]. 
 Choć problematyka kultury bezpieczeństwa wydaje się istotnym wątkiem 
w naukach o zarządzaniu, wciąż nie osiągnęła dojrzałości teoretycznej i wy-
maga dalszych badań. Dotychczasowe studia dotyczące tej problematyki 
koncentrowały się głównie na próbach konceptualizacji kultury bezpieczeń-
stwa oraz identyfikacji jej uwarunkowań i konsekwencji. Guldenmund stwier-
dza jednak, że kwestia konsekwencji kultury bezpieczeństwa nie została wy-
starczająco przedyskutowana w literaturze przedmiotu [Guldenmund 2000,  
s. 247].  
 W szczególności istnieje niedostatek wiedzy dotyczącej wpływu kultury 
bezpieczeństwa na podstawy i zachowania pracowników. Dlatego też celem 
artykułu jest identyfikacja behawioralnych następstw kultury bezpieczeństwa 
oraz zaproponowanie przyszłych kierunków badań dotyczących jej wpływu na 
postawy i zachowania pracowników. Cel ten został zrealizowany w toku stu-
diów literaturowych, którymi objęto krajowe i zagraniczne artykuły naukowe, 
monografie i raporty badawcze. 
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 Artykuł składa się z dwóch części. W niniejszej, pierwszej części dokonano 
podsumowania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej kultury bezpieczeństwa, 
przedstawiono propozycje hipotez badawczych, a także ukazano model za-
leżności pomiędzy zmiennymi. W części drugiej opisano metodykę przepro-
wadzonych badań empirycznych, sposób gromadzenia danych i zastosowane 
miary, a także scharakteryzowano próbę badawczą, zaprezentowano rezultaty 
analiz statystycznych i omówiono wyniki badań, formułując przy tym wnioski 
teoretyczne oraz implikacje dla praktyki gospodarczej. Drugą część artykułu 
zakończono podsumowaniem, w którym autor przedstawia najważniejsze 
konkluzje, a także wskazuje ograniczenia badań i możliwe kierunki dalszych 
eksploracji. 
 
Geneza pojęcia kultury bezpieczeństwa 
 
W piśmiennictwie naukowym [Cooper 2000, s. 113; Olsen, Bjerkan, Nævestad 
2009, s. 390; Edwards, Davey, Armstrong 2013, s. 72] przyjmuje się, że termin 
„kultura bezpieczeństwa” został użyty po raz pierwszy w 1986 roku przez Mię-
dzynarodową Grupę Doradczą ds. Bezpieczeństwa Atomowego (z ang. Inter-
national Nuclear Safety Advisory Group, INSAG) w raporcie podsumowującym 
spotkanie w sprawie awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu [INSAG 1986]. 
Komisja powołana do ustalenia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, wśród 
nieprawidłowości prowadzących do katastrofy, wskazała niski poziom kultury 
bezpieczeństwa w organizacji [Zou 2011, s. 12; Boughaba, Hassane, Roukia 
2014, s. 60]. W toku prac wspomnianej komisji uwidoczniło się nowe spojrze-
nie na przyczynowość wypadków, która bierze pod uwagę czynniki organiza-
cyjne i kulturowe [Pereira, Jorge, Sampaio 2015, s. 6]. Odtąd niską kulturę bez-
pieczeństwa coraz częściej uznawano za czynnik sprawczy katastrof i wypad-
ków, w tym m.in.: zatonięcia promu pasażerskiego MF Herald of Free Enterpri-
se (1987), pożaru na stacji metra Kings Cross w Londynie (1987), wycieku ropy 
z tankowca MT Exxon-Valdez u wybrzeży Alaski (1989), pożaru platform wiert-
niczych Piper Alpha na Morzu Północnym (1998) i Deepwater Horizon w Zato-
ce Meksykańskiej (2010), czy też eksplozji wahadłowców Challenger (1986)  
i Columbia (2003) [Pidgeon 1998, s. 203; Gibbons, Thaden, Wiegmann 2006,  
s. 216; Lis 2013, s. 8]. Z czasem zagadnienie kultury bezpieczeństwa stało się 
przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących różne dyscypliny 
nauki, takie jak: psychologia społeczna, psychologia organizacyjna, nauki  
o zarządzaniu. 
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Definicje i charakterystyki kultury bezpieczeństwa 
 
Wzrost zainteresowania kulturą bezpieczeństwa skutkował znacznym zróżni-
cowaniem w sposobach konceptualizacji tego pojęcia. Różnorodność prezen-
towanych w piśmiennictwie naukowym koncepcji skłoniła wielu autorów do 
opracowania własnej syntetycznej definicji kultury bezpieczeństwa [Edwards, 
Davey, Armstrong 2013, s. 72]. Ich wysiłki doprowadziły do mnożenia się ko-
lejnych interpretacji o różnym zakresie i poziomie uogólnienia, które pozwoli-
ły osiągnąć konsensus jedynie w ograniczonym stopniu.  
 Według jednej z najczęściej przytaczanych w literaturze definicji, kultura 
bezpieczeństwa jest „produktem indywidualnych i grupowych wartości, po-
staw, percepcji, kompetencji i wzorców zachowań, które determinują zaanga-
żowanie, styl i sprawność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w or-
ganizacji” [ACSNI 1993, s. 23]. Z kolei Turner i współpracownicy [Turner i in. 
1989, s. 4] definiuje kulturę bezpieczeństwa jako „specyficzny zbiór przeko-
nań, norm, postaw, ról oraz społecznych i technicznych praktyk w organizacji, 
które wiążą się z minimalizowaniem narażenia pracowników, menedżerów, 
klientów, dostawców i ogółu społeczeństwa na warunki uznawane za niebez-
pieczne lub szkodliwe”. Inne podejście proponuje Hale, koncentrując się na 
kwestii ryzyka [Hale 2000, s. 7]. Zdaniem wspomnianego autora pod pojęciem 
kultury bezpieczeństwa należy rozumieć „postawy, przekonania i poglądy 
podzielane przez grupę definiujące normy i wartości, które determinują spo-
soby działania i reakcji w odniesieniu do ryzyka i systemów kontroli ryzyka”. 
Obszerne zestawienia definicji kultury bezpieczeństwa można znaleźć w opra-
cowaniach Guldenmunda oraz Wiegmanna i współpracowników [Gulden-
mund 2000; Wiegmann i in. 2004]. Ostatni z wymienionych autorów, w drodze 
porównań różnych podejść do definiowania kultury bezpieczeństwa, zidenty-
fikowali szereg cech charakteryzujących tę kulturę. Przeprowadzone przez 
nich analizy wykazały, że kultura bezpieczeństwa:  
1)  jest konstruktem rozpatrywanym na poziomie zespołu lub wyższym, który 

odnosi się do wartości podzielanych przez członków grupy lub organizacji;  
2)  dotyczy formalnych kwestii bezpieczeństwa w organizacji i jest ściśle zwią-

zana z systemami zarządzania i nadzoru;  
3)  kładzie nacisk na wkład wszystkich członków organizacji w tworzenie bez-

piecznych warunków pracy;  
4)  wpływa na zachowanie wszystkich pracowników;  
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5)  uwidacznia się poprzez powiązanie poziomu bezpieczeństwa z systemem 
wynagrodzeń; 

6)  uwidacznia się poprzez gotowość organizacji do uczenia się na błędach 
i wypadkach; 

7)  jest stosunkowo trwała, stabilna i odporna na zmiany [Wiegmann i in. 
2004, s. 123].  

 Jak słusznie zauważa Pidgeon, każda organizacja posiada swoją własną 
kulturę bezpieczeństwa [Pidgeon 1998, s. 205]. A zatem, można mówić 
o zróżnicowaniu organizacji pod względem kultury bezpieczeństwa. Zdaniem 
Studenskiego kulturę tą należy traktować jako zmienną ciągłą, tworząca pew-
ne kontinuum, którego wartościami krańcowymi są kultura poszukiwania ry-
zyka oraz kultura bezwzględnego bezpieczeństwa [Studenski 2000, s. 2].  
Organizację może cechować słaba lub niepożądana kultura bezpieczeństwa, 
lecz trudno przypuszczać, że jest ona pozbawiona takiej kultury [Gibbons, 
Thaden, Wiegmann 2006, s. 217]. Kulturę bezpieczeństwa uznaje się bowiem 
za część składową organizacji, którą łatwiej jest modyfikować niż zaszczepić 
[Wiegmann i in. 2004, s. 123]. Kultury bezpieczeństwa różnych organizacji 
odznaczają się właściwościami sytuującymi je w pobliżu jednego ze wspo-
mnianych krańców lub wśród kultur mieszanych. Rozróżnienie pomiędzy kul-
turą bezwzględnego bezpieczeństwa i kulturą poszukiwania ryzyka sugeruje, 
że istnieją pewne specyficzne właściwości kultury bezpieczeństwa, które są 
skorelowane z bezpiecznym funkcjonowaniem organizacji oraz inne jej wła-
ściwości zwiększające prawdopodobieństwo wypadków i katastrof [Studenski 
2000, s. 2]. To, czy kultura bezpieczeństwa danej organizacji jest bliższa kultu-
rze pożądanej czy niepożądanej, zależy od wszystkich jej członków: zarówno 
od kadry kierowniczej, która ustala cele, plany i procedury w zakresie bezpie-
czeństwa, jak i pozostałych pracowników, którzy kształtują tę kulturę poprzez 
swoje postawy i zachowania [Gembalska-Kwiecień 2012, s. 191]. 
 
Kontekst i składowe kultury bezpieczeństwa 
 
Wielu autorów [np.: Kennedy, Kirwan 1998, s. 251; Mohamed 2003, s. 81; 
Haukelid 2008, s. 417] jest zgodnych, iż kultura bezpieczeństwa stanowi skła-
dową kultury organizacyjnej, co ilustruje model zaproponowany przez Coope-
ra – rysunek 1. 
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Rysunek 1. Miejsce kultury bezpieczeństwa w kulturze organizacji i kulturze społecznej 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Cooper 2000, ss. 113; 117–121]. 

 
 Z powyższego modelu wynika, że kultura organizacji i szerszy kontekst 
społeczny wpływają na rozwój kultury bezpieczeństwa, i odwrotnie, kultura 
bezpieczeństwa wpływa na kulturę organizacyjną i kulturę społeczną, ponie-
waż są one powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Można więc stwierdzić, że 
kultura bezpieczeństwa nie pozostaje w izolacji od procesów operacyjnych 
i systemów organizacyjnych niezwiązanych z bezpieczeństwem: oddziałuje na 
nie i ulega ich oddziaływaniu. Poza tym, model sugeruje, iż sama kultura bez-
pieczeństwa składa się z trzech warstw (z ang. layer) lub poziomów, które 
można przedstawić w formie trójstopniowej piramidy. Pierwszą warstwę sta-
nowią artefakty, a więc specyficzne dla członków organizacji zachowania do-
tyczące bezpieczeństwa oraz materialne rezultaty tych zachowań. Są one wi-
doczne, aczkolwiek niełatwo jest na ich podstawie wnioskować na temat de-
terminujących je założeń. Warstwę środkową tworzą częściowo jawne 
i uświadomione wartości i postawy pracowników. Nie są bezpośrednio ob-
serwowalne, lecz możne je wywnioskować z zachowań lub ocenić poprzez 
indagację. Ostatnią warstwę stanowi rdzeń kultury bezpieczeństwa, obejmu-
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jący podstawowe założenia, czyli niejawne, podświadome, a przy tym oczywi-
ste dla członków organizacji nawyki i przekonania. Nie są one podatne na 
ocenę, więc trzeba je wywnioskować z artefaktów oraz postaw i wartości.  
 
Kultura bezpieczeństwa a postawy i zachowania pracowników 
 
Przegląd literatury naukowej pozwala sądzić, że wysoki poziom kultury bez-
pieczeństwa wpływa pozytywnie na postawy i zachowania pracowników, 
pobudzając przywiązanie do organizacji, organizacyjne zachowania obywa-
telskie oraz motywację do pracy. Jak wynika z badań Sharmy i Anupamy za-
angażowanie w pracę i przywiązanie do organizacji jest odzwierciedleniem 
pozytywnego postrzegania przez pracownika miejsca pracy, warunków jej 
wykonywania, samej organizacji i innych jej członków [Sharma, Anupama 
2010, ss. 52–59]. Można więc przypuszczać, że bezpieczne warunki pracy będą 
wyzwalać pozytywne odczucia u pracujących, a to z kolei przełoży się na więk-
sze zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne. Powyższe argumenty po-
zwalają sformułować następującą hipotezę: 
 Hipoteza 1. Kultura bezpieczeństwa wpływa pozytywnie na przywiązanie 

do organizacji. 
 Literatura dostarcza też przesłanek sugerujących, że przywiązanie do orga-
nizacji, spotęgowane przez wysoką kulturę bezpieczeństwa, stymuluje orga-
nizacyjne zachowania obywatelskie. Jak wyjaśniają Vogus i Iacobucci, istnieje 
silny związek pomiędzy przywiązaniem do organizacji i OCB ponieważ prakty-
ki, które wzmacniają afektywne przywiązanie pracowników, zwiększają po-
czucie emocjonalnej więzi z organizacją i jej członkami, a także wywołują za-
chowania dyskrecjonalne, czyli wykraczające poza zakres formalnych obo-
wiązków pracowników, a przy tym sprzyjające skutecznemu funkcjonowaniu 
firmy [Vogus, Iacobucci 2016, ss. 911938]. W związku z powyższym proponu-
je się następujące hipotezy: 
 Hipoteza 2. Przywiązanie do organizacji wpływa pozytywnie na OCB. 
 Hipoteza 3. Przywiązanie do organizacji mediuje związek pomiędzy kulturą 

bezpieczeństwa i OCB. 
 Wyniki dotychczasowych badań dotyczących zachowań organizacyjnych 
wskazują, że pracownicy cechujący się większym przywiązaniem są silnie zmo-
tywowani i mogą osiągać lepsze wyniki na tle innych pracowników [Altindis 
2011, ss. 8604–8606]. Można więc sądzić, iż przywiązanie do organizacji ma 
pozytywny wpływ na motywację do pracy oraz wydajność pracy, ponieważ 
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stanowi jedną z sił pobudzających zachowania motywowane, prowadzące do 
wytrwałości w działaniu, nawet w obliczu przeciwności [Meyer, Becker, Van-
denberghe 2004, s. 994]. Przyjmuje się zatem, że motywacja do pracy jest na-
stępstwem przywiązania do organizacji, co znajduje odzwierciedlenie w na-
stępujących hipotezach:  
 Hipoteza 4. Przywiązanie do organizacji wpływa pozytywnie na motywację 

do pracy. 
 Hipoteza 5. Przywiązanie do organizacji mediuje związek pomiędzy kulturą 

bezpieczeństwa i motywacją do pracy. 
 Zidentyfikowane w literaturze teoretyczne zależności pomiędzy kulturą 
bezpieczeństwa a postawami i zachowaniami pracowników zostały zobrazo-
wane w ramach konceptualnego modelu badawczego, który zaprezentowano 
na rysunku 2. 
 
Rysunek 2. Konceptualny model badawczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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szłych kierunków badań dotyczących jej wpływu na postawy i zachowania 
pracowników. W rezultacie studiów literaturowych stwierdzono, że istnieją 
teoretyczne zależności pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a przywiązaniem do 
organizacji, organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi i motywacją do 
pracy, przy czym przywiązanie do organizacji stanowi mechanizm wyjaśniają-
cy związki pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a OCB oraz kulturą bezpieczeń-
stwa a motywacją do pracy. A zatem, przywiązanie do organizacji, OCB i mo-
tywację do pracy można uznać za istotne następstwa kultury bezpieczeństwa. 
 Opracowanie opiera się na analizach teoretycznych, których rezultaty nale-
ży przetestować empirycznie. Zachodzi zatem konieczność potwierdzenia, na 
drodze badań empirycznych, postulowanych w literaturze zależności pomię-
dzy kulturą bezpieczeństwa i przywiązaniem do organizacji oraz związków 
pomiędzy przywiązaniem do organizacji a OCB i kulturą bezpieczeństwa. Wy-
siłki te pozwolą na weryfikację roli przywiązania do organizacji jako mediatora 
w relacjach: kultura bezpieczeństwa – OCB oraz kultura bezpieczeństwa – 
motywacja do pracy. 
 Proponowany w artykule model badawczy można zweryfikować w toku 
badań ilościowych, przy pomocy dostępnych w literaturze narzędzi pomiaro-
wych, takich jak: (1) skala do pomiaru kultury bezpieczeństwa opracowana 
przez Vogus’a & Sutcliffe [Vogus, Sutcliffe 2007, s. 48]; (2) skala do pomiaru 
przywiązania do organizacji autorstwa Allen & Meyera [Allen, Meyer 1990,  
ss. 6–7]; (3) skala do pomiaru motywacji do pracy zaproponowana przez Trem-
blaya i współpracowników [Tremblay i in. 2009, s. 226]; (4) skala do pomiaru 
organizacyjnych zachowań obywatelskich zaczerpnięta z opracowania Podsa-
koffa i współautorów [Podsakoff i in. 1990, s. 121]. 
 Powyższe rozważania nie wyczerpują podjętej w artykule tematyki. Istnieje 
więc potrzeba prowadzenia dalszych studiów nad następstwami kultury bez-
pieczeństwa. Autor ma nadzieję, że artykuł stanie się inspiracją do kolejnych 
badań w tym zakresie. 
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Wprowadzenie 
 
Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie jest warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynaro-
dowym. Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznie we wszystkich obsza-
rach działalności przedsiębiorstw wymusza na menedżerach kreatywność, 
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otwartość na zmiany i skłonność do ryzyka. Menedżerowie XXI wieku powinni 
posiadać wszechstronną wiedzę i umiejętności, pozwalające na zarządzanie 
w warunkach niepewności. Co więcej, muszą mieć świadomość potrzeby 
wprowadzania niestandardowych narzędzi, które umożliwią utrzymanie się na 
turbulentnym i wymagającym rynku, gdyż zapotrzebowanie na innowacje 
będzie coraz większe. Celem artykułu jest wskazanie roli menedżera w proce-
sie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie. Zastosowaną metodą ba-
dawczą była analiza literatury przedmiotu. Przywołano także wyniki badań 
wtórnych. 
 
Menedżer XXI we współczesnym przedsiębiorstwie 
 
W ujęciu encyklopedycznym menedżer to osoba zarządzająca organizacją, 
bądź wydzielonym obszarem jej działania [Pomykało 1995, s. 53]. Jest on zda-
niem P. Druckera autorytetem wiedzy – profesjonalistą, posiada umiejętność 
adaptacji do zmian, rozwiązuje problemy i jest skuteczny w działaniu. Cechuje 
go praktycyzm, racjonalizm i stanowczość [Drucker 1998, s. 81]. Współczesny 
menedżer według T. Oleksyna powinien posiadać zdolności do inspirowania, 
tworzenia nowych rozwiązań i zasad. Ponadto wymaga się od niego umiejęt-
ności podejmowania wspólnej realizacji misji organizacyjnej [Oleksyn 1999,  
s. 65]. Przywódcy tworzą wizję przyszłości i plany umożliwiające jej realizację. 
Dążą, by pracownicy ją rozumieli i zgodzili się realizować; dopingują do urze-
czywistniania idei i pokonywania przeszkód, doprowadzają do wyraźnych 
zmian. Współczesny przywódca dba również o odpowiedni poziom integracji, 
organizacji i dąży do odnawiania zaufania [Bugdol 2010, s. 33]. W USA wymie-
nia się pięć najważniejszych umiejętności niezbędnych w procesach innowa-
cyjnych [Dowgiałło, Zadworny 2005, ss 123–124]: 
 pomysłowość (wychodzenie z ideą nowych lub udoskonalonych produk-

tów i procesów); 
 przedsiębiorczość – nie tylko proponowanie ale też umiejętne doprowa-

dzenie do realizacji nowych pomysłów; 
 umiejętność kierowania realizacją projektu (zdolność przewodzenia lu-

dziom i motywowania ich postaw do realizacji projektu); 
 umiejętność wykorzystania informacji, czyli zbierania, udostępniania i in-

terpretowania informacji o najnowszych osiągnięciach; 
 wspieranie innowacyjności przez organizowanie doradztwa, konsultacji, 

wyjazdów, poparcia.  
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 Analiza literatury wskazuje, iż w krajach Unii Europejskiej pojawiło się poję-
cie euromenedżera – kierownika zatrudnionego w firmie międzynarodowej 
na rynku europejskim, którego cechuje [Lachiewicz 2007, s. 86]: 
 duże doświadczenie w zakresie zarządzania biznesem europejskim i dobra 

znajomość poszczególnych rynków Unii oraz perspektyw europejskich; 
 respekt dla innych kultur, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii  

w zarządzaniu lokalnym; 
 łatwość w dostosowaniu się do zmian w sferach techniki, organizacji i śro-

dowiska pracy, otwartość na nowe idee; 
 orientacja na ludzi, zakładająca wolność wyborów związanych z pracą, 

religią, kręgami znajomych, a także ostrożność w zakresie zwolnień pra-
cowników i poszanowania społecznych kryteriów przy decyzjach perso-
nalnych; 

 umiejętność skutecznego komunikowania się oraz zarządzania zespołami 
o wielonarodowej i interdyscyplinarnej strukturze; 

 znajomość unijnych standardów produkcyjnych oraz dokumentacji proce-
dur związanych z operacjami handlowymi w ramach Unii; 

 stały dialog ze związkami zawodowymi oraz dążenie do partycypacyjnego 
zarządzania; 

 akceptacja stylu życia, charakteryzującego się częstymi podróżami zagra-
nicznymi, zmianami miejsca pobytu i specyficznymi normami życia rodzin-
nego.  

 Dzięki umiejętnemu kierowaniu menedżer wpływa na stopień zaangażo-
wania pracowników i poziom ich motywacji. Wzbudza kreatywność, sprzyja 
wypracowaniu właściwych relacji interpersonalnych i wdraża spójne prioryte-
ty na poszczególnych poziomach i we wszystkich zespołach organizacji. Musi 
również przyjąć systemowe podejście do projektów innowacyjnych [Englund, 
Graham 1999, ss. 52–64.].  
 W tabeli 1 zaprezentowano cechy charakterystyczne stylu zarządzania me-
nedżerów „starej daty” oraz „ery wiedzy”. 
 Naukowcy wielokrotnie przeprowadzali badania wśród menedżerów, aby 
znaleźć odpowiedź na pytania: jakimi cechami, umiejętnościami i kompeten-
cjami legitymują się „wzorcowi” menedżerowie, jakie stosują metody, aby 
skutecznie zarządzać ludźmi i prowadzić przedsiębiorstwo do sukcesu? Przy-
kładem mogą być badania Rakowskiej, z których wynika, że najważniejszymi 
umiejętnościami współczesnego menedżera są: własny rozwój, planowanie 
zarządzania zmianami, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
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przy zastosowaniu podejścia twórczo-racjonalnego, negocjowanie, budowa-
nie dobrych relacji i motywowanie. Natomiast w obszarze wiedzy szczególne 
znaczenie mają te, które obejmują najnowsze trendy i rozwiązania z zakresu 
organizacji i zarządzania oraz możliwości wykorzystania technologii informa-
tycznej [Rakowska 2007, s. 10].  
 
Tabela 1. Charakterystyka menedżerów „starej daty” oraz „ery wiedzy” 

Menedżerowie „starej daty” Menedżerowie „ery wiedzy” 

- Mają skłonności dyktatorskie i autokratyczne. 

- Nie potrafią komunikować się z ludźmi, nie 

słuchają innych. 

- Są podejrzliwi wobec pracowników. 

- Nie interesuje ich rozwój pracowników. 

- Chętnie obwiniają inne osoby, są krytyczni  

i kapryśni. 

- Obawiają się utalentowanych podwład-

nych. 

- Nie potrafią przekazywać pozytywnych/ 

negatywnych opinii. 

- Brak im umiejętności pracy grupowej. 

- Przypisują sobie zasługi innych osób. 

- Manipulują ludźmi, są zdolni do zastrasza-

nia.  

- Potrafią określać jasne cele, są skoncen-

trowani na rezultatach, konsekwentni  

i zdecydowani w swoich działaniach. 

- Wspierają swoich pracowników, potrafią 

ich słuchać, łatwo porozumiewają się  

z ludźmi. 

- Interesują się swoimi pracownikami, 

dbają o ich rozwój. 

- Są elastyczni, chętni do zmian, pozosta-

wiają pracownikom swobodę działania, są 

dla nich dostępni. 

- Są wysoko zmotywowani. 

- Potrafią przyznać się do popełnianych 

błędów. 

- Mają świadomość własnych ograniczeń.  

 

Źródło: [Thomas 2010, ss. 47–48].  

 
 Z kolei badania R. M. Kanter przeprowadzone wśród 165 menedżerów pię-
ciu głównych korporacji w Stanach Zjednoczonych, prowadzą do wniosków, 
iż menedżerów – innowatorów powinno cechować:  
 umiejętność wyczucia potrzeb, przewidywania zmian i pozytywne do nich 

nastawienie; 
 determinacja (staranne planowanie działań i nieustępliwość w działaniu); 
 umiejętność łączenia całościowej wizji z dbałością o każdy szczegół; 
 partycypacyjny styl przywództwa; 
 upór połączony ze zdolnością przekonywania i taktem [Oleksyn 2010,  

s. 174]. 
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 Doskonałych menedżerów wyróżniają cechy intelektualne, do których na-
leżą: sprawne komunikowanie się w mowie i piśmie, umiejętność słuchania, 
refleksyjność, wnikliwość, zdolność podejmowania decyzji, przewidywania 
oraz kreatywność. Powinna być ona rozumiana jako umiejętność generowa-
nia nowych pomysłów oraz wdrażanie ich w życie [Korkosz-Dębska 2016,  
s. 253]. Menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami muszą tworzyć klimat 
sprzyjający innowacyjności i być otwarci na nowe rozwiązania. Wówczas sta-
nowić będą przykład i inspirację dla podległych im pracowników.  
 Aby osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności na rynku, menedżerowie 
korzystają z różnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem. Powinni 
jednak również wykorzystywać kreatywność i umiejętności pracowników ob-
darzonych talentami innowacyjnymi. Badania empiryczne wskazują, że o kre-
atywności i innowacyjności decyduje skumulowanie i odpowiednia konstela-
cja indywidualnych atrybutów, takich jak: osobowość, styl i zdolności po-
znawcze, posiadana wiedza w określonej dziedzinie i umiejętności, motywacja 
autonomiczna, postawy i przekonania oraz zdolności twórcze i zachowania. 
Duże znaczenie ma również kontekst organizacyjny, a także czynniki gene-
tyczne i środowiskowe [Wojtczuk-Turek 2012, s. 20]. 
 

Innowacje w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw  
 
Trudno jest wskazać jednolitą definicję pojęcia innowacja, pomimo bogatej 
literatury przedmiotu. Wynikać to może z jednej strony z jego wieloznaczno-
ści, jak również z różnych jego ujęć. Próba wyeksplikowania tego terminu nie 
może pominąć klasycznego ujęcia zaproponowanego przez Schumpetera 
[Schumpeter 1960, s. 104], w której innowacja ujmowana jest jako podstawo-
we zjawisko w rozwoju gospodarczym. „Innowacja jest końcowym etapem 
tworzenia nowej rzeczywistości materialnej; jest to – najogólniej mówiąc – 
pierwsze zastosowanie nowych idei w praktyce” [Bogdanienko i in. 2004, s. 8]. 
Jak wskazuje Kotler [2004, s. 34] innowacja jest dzisiaj kluczem do strategii 
konkurencji i jej podstawą. Znaczenie wpływu innowacyjności na rezultaty 
osiągane przez przedsiębiorstwo potwierdzają badania m.in. autorstwa  
B. Hall’a i J. Mairesse’a [1995, ss. 263–293] oraz J. D. Adamsa i A. B. Jaffe’a 
[1996, ss. 700–721].  
 Z punktu widzenia zarządzania organizacją wyróżnia się dwa podstawowe 
rodzaje efektów działań proinnowacyjnych [Koźmiński, Jemielniak 2011,  
ss. 361–362]:  
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1. Innowacje produktowe, czyli zmiany w ofercie, które organizacja kieruje do 
swoich klientów, odbiorców, beneficjentów, itp. Mogą być one zasadnicze 
lub drobniejsze, np. dodanie dodatkowego produktu lub usługi, lub ulep-
szenie produktu znajdującego się już w ofercie.  

2. Innowacje procesowe, czyli modyfikacje procesu wytwarzania produktów, 
które oferuje organizacja, np. obniżka kosztów, skrócenie czasu, poprawa 
jakości, uproszczenie procesu czy ułatwienie zarządzania nim.  

W literaturze przedmiotu można odnaleźć podział innowacji według G. Hame-
la, który zaproponował klasyfikację innowacji w stosunku do problemów 
zarządzania przedsiębiorstwem ujętą w piramidzie (rysunek 1). Zdaniem G. 
Hamela to właśnie dzięki innowacjom zarządzania przedsiębiorstwo może 
uzyskać długotrwałą przewagę konkurencyjną.  

 
Rysunek 1. Piramida innowacji G. Hamela 

 
Źródło: [Hamel 2008, s. 31]. 

 
 Jak słusznie zauważają autorzy Targalski i Francik, innowacjom towarzyszą 
zmiany tworzone i wdrażane przez kreatywnych i innowacyjnie nastawionych 
ludzi. Ich spontaniczność jest wynikiem naturalnej ciekawości człowieka, 
twórczego podejścia, oryginalności myślenia, fantazji, wyobraźni, elastyczno-
ści, samokrytyki, odwagi, uporu, zaangażowania oraz umiejętności patrzenia 
ponad granicami i dokonywania powiązań interdyscyplinarnych [Targalski, 
Francik 2007, s. 207]. Natomiast do najważniejszych parametrów wyróżniają-
cych firmy innowacyjne zaliczyć można [Sosnowska i in. 2000, s. 11]:  

Innowacja 
zarządzania 

Innowacja strategii  

Innowacja wyrobu/usługi 

Innowacja operacyjna 
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 umiejętność permanentnego generowania innowacji, twórczość, kreatyw-
ność;  

 zdolność korzystania z innowacyjnego potencjału jednostki w celu zacho-
wania wysokiej pozycji konkurencyjnej; 

 predyspozycje do przewidywania przyszłości, perspektywiczne i przyszło-
ściowe myślenie; 

 trwałą komunikację z klientami, mającą na celu wnikliwe zapoznanie się  
z ich bieżącymi i przyszłymi potrzebami; 

 dysponowanie zespołem twórców, innowatorów zapewniających wysoki 
stopień innowacyjności przedsiębiorstwa; 

 adekwatny zakres informacji umożliwiający właściwą ocenę; 
 elastyczność działania w dostosowywaniu do zmieniających się warunków 

otoczenia. 
 Fakt, iż innowacyjność jest jednym z czynników kształtujących konkuren-
cyjność wynika z kilku przesłanek [Bal-Woźniak 2012, s. 57]: 
 innowacyjność zawiera element nowości i zmiany, ma zatem charakter 

dynamiczny i twórczy; 
 innowacyjność jest czynnikiem powiązanym z pozostałymi czynnikami 

oddziaływującymi na wzrost konkurencyjności zarówno na wejściu, jak i na 
wyjściu, co oznacza oddziaływanie na ogólną efektywność działań firmy; 

 oddziaływanie innowacji na pozostałe czynniki w kontekście konkurencji 
ma na ogół charakter synergicznie pozytywny; 

 innowacje silnie oddziałują na kreowanie popytu rynkowego, który jest 
niezwykle ważnym czynnikiem kształtowania konkurencyjności. 

 Na rysunku 2 zaprezentowano kierunki wpływu innowacji na konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa.  
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Rysunek 2. Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa 
                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: [Marciniak, Głodziński, Krwawicz 2013]. 

 

INNOWACJE  
PRODUKTOWE 

- nowe produkty 
- nowe zastosowania 
istniejących produktów 
- nowe materiały 
- nowe właściwości 
produktów 
- nowe opakowania 
bezpośrednie  
- inne 

INNOWACJE  
DOTYCZĄCE 

USŁUG 
- nowe usługi  
- nowe sposoby reali-
zacji istniejących 
usług  
- rozszerzenie zakresu 
usług  
- inne 

INNOWACJE  
TECHNOLOGICZNE 

- nowe technologie 
(techniki wytwarzania)  
- udoskonalenie istnieją-
cych technologii 
- inne 

INNOWACJE  
PROCESOWE 

- wdrożenie elastycznych 
systemów produkcyjnych 
- opracowanie nowych lub 
udoskonalenie istniejących 
procesów: np. produkcyj-
nych, logistycznych, con-
trollingu  
- inne 

WZROST  
POTENCJAŁU  

KONKURENCYJNEGO 

WZROST  
POZYCJI  

KONKURENCYJNEJ 

UZYSKANIE  
PRZEWAGI  

KONKURENCYJNEJ 

INNOWACJE  
W SFERZE  

ZARZĄDZANIA 
- wdrożenie TQM  
- zastosowanie JIT  
- wdrożenie Lean manu-
facturing 
- wdrożenie controllingu  
- wdrożenie systemów 
ERP  
- inne

INNOWACJE  
ORGANIZACYJNE 
- restrukturyzacja 
- zmiana struktury 
organizacyjnej  
- zmiana zakresu 
zadań, odpowiedzial-
ności, uprawnień  
- inne 
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 Szybki rozwój technologii cyfrowej, sprawia, iż klienci firm mają nieograni-
czony dostęp do informacji, z której potrafią korzystać. Swobodna „giełda 
informacji” powoduje, że klienci – użytkownicy Internetu stają się coraz bar-
dziej świadomi, a produkty i usługi nabywane przez nich poddawane są ostrej 
krytyce. Internauci dokonują szczegółowej analizy i porównań jakości produk-
tów i usług w poszczególnych firmach, jak również dzielą się doświadczeniami 
z kontaktów z nimi.  
 
Opór pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie 
 
Menedżerowie powinni mieć świadomość, że każda zmiana w organizacji, 
podobnie jak zmiana w życiu prywatnym, wywołuje określone reakcje pra-
cowników i przenosi się na życie osobiste ludzi zatrudnionych w przedsiębior-
stwie [Stuss 2015, s. 133.] Dlatego też w procesie wprowadzania innowacji 
w przedsiębiorstwie, należy uwzględnić problematykę oporu pracowników 
wobec zmiany. 
 Przeprowadzenie trwałej zmiany organizacji przy aktywnym współudziale 
jej pracowników wymaga dużego zaangażowania i przekonania menedżerów 
o potrzebie tego procesu, dokładnego i szczegółowego planu jego przepro-
wadzenia, umiejętności oceny długofalowego ryzyka wprowadzanych zmian 
oraz znajomości procesów społecznych warunkujących każdą zmianę [Szcze-
pańska-Woszczyna 2016, s. 47].  
 Analiza literatury wskazuje, iż można wyróżnić cztery etapy reakcji ludzi na 
zmiany [Penc 1999, ss. 262–263]:  
1.  Nieświadomość zmian – wynika z braku świadomości wprowadzania 

usprawnień i większych zmian do czasu, kiedy nie staną się one oczywiste.  
2.  Szok – następuje wtedy, gdy ludzie nieświadomi nieuchronnej zmiany 

stają nagle przed wizją utraty pracy. 
3.  Negacja – wiąże się z utratą pewności siebie; w tej fazie często unika się 

problemu uważając, że sam zniknie. 
4.  Akceptacja – pojawia się kiedy problem jednak nie znika; niektórzy pra-

cownicy reagują obojętnością lub negacją. 
5.  Poszukiwanie rozwiązań po akceptacji. Następuje eksperymentowanie na 

rzecz pozytywnej zmiany.  
6.  Podjęcie działania to etap poszukiwań, a po analizie wyników następuje 

ich wdrożenie. 
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 Opór pracowników z powodu wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie 
jest naturalnym zjawiskiem psychologicznym, wynikającym z niepewności 
i lęku co do przyszłej sytuacji. Menedżerowie posiadający wiedzę na temat przy-
czyn oporu pracowników, szybciej poradzą sobie z tak niekomfortową dla obu 
stron sytuacją i znajdą sposób, aby proces wprowadzania zmian i innowacji prze-
biegał bez zakłóceń. Szczególnie ważna jest skuteczna komunikacja pomiędzy me-
nedżerami a pozostałymi pracownikami, która pomoże zrozumieć idee wprowa-
dzanych zmian i usunie sceptycyzm. Zachowanie menedżera wprowadzającego 
zmiany powinno charakteryzować się konsekwencją i systemowym podej-
ściem do wprowadzanych nowych rozwiązań. Na rysunku 3 zostały przedsta-
wione wybrane przyczyny oporu wobec zmian.  
 
Rysunek 3. Przyczyny oporu stawianego zmianom 

 
   
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Griffin 1998, s. 398].  
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przygotowanie pracowników do podjęcia ryzyka związanego z wdrażaniem 
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rowie mogą wykorzystać różne metody postępowania z pracownikami, aby 
zapewnić powodzenie procesu ich wprowadzania (tabela 2).  
 
Tabela 2. Metody postępowania przy oporze wobec zmian 

Metody  

postępowania 

Zazwyczaj stosowana, 

gdy… 
Zalety Wady 

1. Szkolenie  
i informowanie 

Brakuje informacji albo 
informacja i  analiza są 
niedokładne 

Gdy się przekona 
ludzi, często pomaga-
ją wprowadzić  
zmianę  

Może być bardzo 
pracochłonne, 
zwłaszcza gdy w grę 
wchodzi wielu ludzi  

2. Uczestnic-
two i wciąganie 
ludzi.  

Inicjatorzy nie mają 
wszystkich informacji 
potrzebnych do zapro-
jektowania zmiany, a 
inni mają znaczna siłę, 
by się jej przeciwstawić  

Uczestnicy angażują 
się we wdrożenie 
zmiany, a posiadane 
przez nich istotne 
informacje zostaną 
ujęte w planie zmiany 

Może być bardzo 
czasochłonne, jeśli 
uczestnicy zaprojek-
tują niewłaściwą 
zmianę  

3. Ułatwianie  
i poparcie 

Ludzie opierają się, gdyż 
występują problemy z 
dostosowaniem  

Żadne inne podejście 
nie jest równie sku-
teczne przy proble-
mach dostosowania 

Może być czaso-
chłonne, kosztowne, 
a i tak nie przynieść 
powodzenia  

4. Negocjacje  
i uzgodnienia  

Jedna z osób lub grup o 
znacznej sile oporu, 
wyraźnie straci  
w wyniku zmiany 

Czasem w ten sposób 
stosunkowo łatwo 
można uniknąć 
znacznego oporu  

Mogą być zbyt kosz-
towne, jeśli uczuli się 
innych na możliwość 
negocjowania zgody  

5. Manipulacja  
i kooptacja  

Inna taktyka jest niesku-
teczna lub zbyt droga 

Może to być względ-
nie szybkie i niedro-
gie rozwiązanie pro-
blemów związanych  
z oporem  

Może stworzyć pro-
blemy w przyszłości, 
jeśli ludzie będą 
czuli, że są manipu-
lowani  

6. Wyraźne lub 
ukryte  
wymuszenie  

Pospiech ma zasadnicze 
znaczenie, a inicjatorzy 
mają znaczną władzę  

Jest to szybka metoda 
i może przezwyciężyć 
wszelkiego rodzaju 
opór  

Może być ryzykowne, 
jeśli ludzie będą  
w efekcie źli na  
inicjatorów  

Źródło: [Sokołowska 2000, s. 204]. 

 
Zakończenie 
 
Innowacje są naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego, gospo-
darczego i społecznego. Badania polskiej polityki innowacyjnej wskazują na 
negatywną jej ocenę, a mianowicie [Poznańska, Sudoł 2016, ss. 1516]: 
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 niedostatki długookresowej ambitnej polityki/strategii państwa w zakresie 
rozwoju techniki, polityki przemysłowej, w tym reindustrializacji przemysłu 
po okresie transformacji; 

 podejmowanie podstawowych decyzji dotyczących kierunków rozwoju 
przemysłu nie zawsze z uwzględnieniem celów całej gospodarki; 

 zbyt niskie nakłady finansowe na działalność badawczo-rozwojową 
zwłaszcza ze strony przedsiębiorstw przemysłowych; 

 słaba współpraca polskich jednostek naukowo-badawczych i przedsię-
biorstw przemysłowych z czołowymi ośrodkami badawczymi i przedsię-
biorstwami przemysłowymi za granicą; 

 nieprecyzyjne i niestabilne prawa.  
 Kształtowanie działań innowacyjnych we współczesnych czasach, pociąga 
za sobą nie tylko zmianę filozofii postępowania z kategorii podmiotu lokalne-
go na globalny, ale przede wszystkim kształtowania i przyjmowania modelu 
konkurencji, jako składowej inteligentnej organizacji (sfera B+R w podmio-
tach). Rodzi to nowe zachowania konkurencyjne (innowacyjne) na rynkach, co 
wynika z prowadzenia działalności w wielonarodowym i wielokulturowym 
otoczeniu [Janasz, Wiśniewska 2017, s. 25]. 
 Menedżerowie stoją przed nie lada wyzwaniem. Powinni być promotorami 
myślenia kreatywnego, pobudzającego do podejmowania inicjatyw i działań 
swoich pracowników. Co więcej ich postawa w stosunku do innowacji, chęć 
przezwyciężania utartych schematów i gotowość do podejmowania ryzykow-
nych decyzji wskazuje pracownikom, iż organizacja, w której pracują jest 
otwarta na innowacyjnych, kreatywnych pracowników. W przypadku, gdy 
wprowadzane zmiany w przedsiębiorstwie napotkają opór, wówczas mene-
dżer może wprowadzić adekwatne działania, które umożliwią pracownikom 
zrozumienie sensu jego działań.  
 Artykuł na temat roli menedżerów w kształtowaniu innowacyjnych przed-
siębiorstw, stał się inspiracją do pogłębionych analiz w tym obszarze. Autorka 
planuje w przyszłości badania przedsiębiorstw, w których wprowadzono in-
nowacje. Ich celem będzie określenie poziomu innowacyjności przedsię-
biorstw. Wnikliwa analiza tego obszaru pozwoli autorce określić bariery we-
wnętrzne i zewnętrzne wprowadzania innowacji.  
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Companies Operating on the Silesian Market 
 
 
Abstract: Family owned companies are in a constant need of increasing their effectiveness. 
This statement bases on the fact that effectiveness is correlated with the company survival. The 
purpose of the article is to analyze the problem of maintaining high effectiveness level of non-
family employees in family companies. Organization members take part in the company devel-
opment process and have a direct influence on the organization effectiveness level. The study 
followed the qualitative method for data collection and analysis in form of in-depth interview. 
The research group consisted of owners and employees of the family enterprises operating on 
the Silesian market. Study findings revealed that the relationship of family management staff is 
connected with effectiveness level and professionalism of the employees as well as the 
changes of the company employment level. The use of interviews also allowed to show the true 
state of the researched family companies which further authenticated the presented research 
results. Presented findings and recommendations highlight areas with the potential for change 
in order to increase the effectiveness of the family firm employees as well as entire companies. 
Key words: Family business, Professional relations, Employee performance, Employment level, 
Organization performance. 

 
Introduction 
 
Organization need for achieving and maintaining high level of effectiveness 
has been widely recognized [Drucker 2005, Dyduch 2010, Szymańska 2010] as 
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the topic is complex and shows its interdisciplinary character [Porter 1980; 
Bratnicki 2007]. Researchers find organization effectiveness correlated with its 
survival which is no different in case of family business. Essential to this proc-
ess are organization members presented as strategic asset of any organization 
[Taylor 2000]. Defined by the researchers as actors [Daneels 2011], they take 
part in the organization development process [Basset-Jones 2005] and influ-
ence the entire organization [Lobel 1991]. This paper focuses on analyzing the 
problem of maintaining high effectiveness level of non-family employees in 
family companies. The author recognizes that personal relations are a key 
factor in the family companies [Leahy 2006], but also generate multiple chal-
lenges influencing the entire organization such as organization members 
effectiveness and employment level. Relation between family controlled 
management staff and non-family employees adds several findings to the 
matter. The terms “family business” and “firm, company or enterprise” will be 
used interchangeably throughout this article. 
 
Literature overview  
 
Organization effectiveness and survival 

Maintaining high level of effectiveness has become one of the most challeng-
ing tasks for any organization. This phenomenon bases on the need for con-
stant change in the organization environment that influence company effec-
tiveness [Sørensen, Stuart 2000]. Market changes and globalization force 
companies to adapt as in the long term effectiveness determinates the very 
nature of the organization as well as its strategies and development plans 
[Osbert-Pociecha 2007]. Ultimately, high level of effectiveness is correlated 
with the organization survival. As presented in Dyduch’s research [2010,  
p. 86], organization effectiveness level measurement, as well as effectiveness 
process management, is an inalienable part of creating value in relatively long 
period of time. Presented process is even more relevant in respect of non-
material resource management of the organization. Given state of affairs 
forces organizations to adjust for the environmental changes and constantly 
seek new methods in order to rise their effectiveness level. Szymańska [2010, 
p. 153] highlights that effectiveness is key in order to maintain market advan-
tage. The process itself is complex and challenging as the organization envi-
ronment is dynamic and prone to change [Baum et al. 2000] and as a result 
maintaining constant competitive advantage is almost impossible [Galbraith 
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2010]. Yamin, Gunasekruan and Mavondo research [1999, pp. 507–518] define 
organization effectiveness as an constant process of achieving goals and 
competitive advantage by a direct analysis and proper use of company re-
sources. Finally effective organization focuses on creating new practices and 
strategies to avoid standstill as stagnation terminate the entire company 
[Collins 2001] as more effective the organization becomes, the better chance 
it has to survive on the constantly changing market. 

Organization members and company development 

Organization members create a significant company value in terms of indi-
vidual knowledge, skills and abilities that can be used in the workplace [Ploy-
hart 2006]. Value creation takes place both at increasing the revenue of the 
company [Barney 1991] and improving job performance [Rynes et al. 2007]. 
Presented issue is complex in its nature as organization members research is 
divergent. Some researchers refuse to classify organization members as 
sources of achieving constant effectiveness and competitive advantage [Coff 
1997; Cappelli 2000]. Presented reasons base on changes in the employment 
level of the company [Campbell 2012]. An employee leaving the company 
automatically reduces its effectiveness by depriving the organization of em-
ployee skills [Philips 2002]. This leads to the conclusion that organization need 
for increasing effectiveness level as well as company development is corre-
lated with its employment level. Other researchers find organization members 
playing key role in the competitive advantage generation process [Becker, 
Huselid 2006] but only if the company itself supports the development of its 
employees [Burt 1995]. Ultimately, organization and its members need to 
constantly develop. Drucker supports this statement claiming [2005, p. 75] 
that the company does not need to become larger but only better. Organiza-
tion members play key part in the company development [Basset-Jones 2005] 
basing on their creative thinking that influence the level of company effec-
tiveness [Zhou, George 2003]. Finally, constant change and development of 
the company become key factors in increasing the company effectiveness 
level [Cameron 1986] and organization members are the inseparable part of 
that process. 
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Challenges for a family business 
 
The significant role that family business plays in the world economy as well as 
its influence on both global and local markets has been widely recognized2. 
This issue is even more important as family companies are to be considered 
both the most dominant and successful forms of organization in the world 
[Dyer 2003]. Leach [2007, p. 2] defines family business as a body that effec-
tively controls company business actions with the 50% of family firm owner-
ship or if the family members serve management positions and by doing so 
run the company. Non-family members are crucial to family enterprises as 
they play significant role in company development and survival. Researchers 
find organization members as actors who increase the company value 
[Daneels 2011]. Organization members are constantly aiming to increase their 
effectiveness level which has an impact on the entire organization [Taylor 
2000]. Leonard-Barton research highlight [1995, p. 5] that actors develop  
a unique skill of transforming technology in new products and processes that 
bases on four major activities such as knowledge development, expertise 
creation used for problem resolution, import of knowledge from the outside 
of the organization and new tools and methodology integration. This phe-
nomenon is possible only if the organization members have the ability to gain 
new knowledge from the organization itself [Madsen, Desai 2017]. Exchange 
of this knowledge between actors is one of the key factors in maintaining 
high level of company effectiveness [Chadwick, Dabu 2009]. It allows organi-
zation members to play more efficient roles in the firm [Stein 1995] only if 
non-family actors are being evaluated basing on their knowledge and skills. 
Not applying that rule can significantly downsize level of employee profes-
sionalism. Burt [1995, p. 59] recognizes that area where company achieves its 
competitive advantage can only be sustained by basing on the social struc-
ture of the company where organization members trust each other, are obli-
gated to support each other and rely on exchanging knowledge and informa-
tion. This leads to the conclusion that organization members influence the 
entire organization [Lobel 1991] but the relations between family and non-
family members of the company play major role as family companies are 
founded on interpersonal relationships between its members [Hall, Nordqvist 
2008]. Leahy [2006, p. 19] emphasizes that most important asset generated by 

                                                 
2 Statement based on the analysis from Barclays Bank (2002) A Family Affair, Today’s Family 

Businesses, London, Barclays Bank. 
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family business is loyalty of its member as well as employee trust develop-
ment, as family companies use words such as courage, loyalty and authentic-
ity to achieve their mission. Personal relations are vital in family companies 
and play crucial role in increasing its level of effectiveness and survival that is 
why it presents one of the greatest challenge for the family firm to recognize 
and manage. 
 
Goals and research questions 
 
Recognizing the impact of organization members effectiveness level on fam-
ily business survival and development, this study explores the relation be-
tween family controlled management staff and non-family employees. This 
paper attempts to determine the impact of this relation on both effectiveness 
and professionalism of non-family organization members as well as recognize 
challenges for the firm employment level. Presented study offers deeper un-
derstanding of personal relations issue within family companies and how cru-
cial role it plays towards the entire organization. Research focused on discov-
ering: (Q1): what impact personal relations between family management staff 
and non-family members have on both effectiveness and professionalism of 
the employees, (Q2): how personal relations effect company employment 
level and (Q3): whether personal relations have a positive or negative impact 
on the entire company. 
 
Methods 
 
Exploration of the research questions was based on the qualitative research 
methods. In the tradition of grounded theory [Glaser, Strauss 1967/2017; 
Konecki 2000, Charmaz 2009] in-depth interviews, document reviews and 
field observations tools were utilized. Family companies participating in the 
research operating in different branches on the same market provided variety 
of circumstances enriching the case studied. 
 
Research group 
 
Research group consisted of two family owned companies operating on the 
Silesian market. Company no. 1 was health and sport service operator. Partici-
pants in company no. 1 included two family company co-owners, one family 
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manager and five non-family employees. Company no. 2 was a commercial 
real-estate company. Participants in company no. 2 involved family company 
owner acting as manager and six non-family employees. Both family enter-
prises were operating on the market for more than 5 years. All non-family 
employees were part of their companies for more than a year but only one 
participant in company no. 2 held a supervisor occupation, in opposite to 
company no. 1, where all managing positions were held by the family mem-
bers. Family members age ranged between 29 to 60 years old and non-family 
members between 21 to 42 years old. Diverse categories of the participants 
were presented in the study.  
 

Table 1. Sample description 

ID Company Occupation Family member 

MOAF 

MOBF 

MMAF 

MRAN 

MRBN 

MRCN 

MCAN 

MCBN 

ROAF 

RMAN 

RSAN 

RSBN 

RSCN 

RSDN 

RSEN 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

 

Company co-owner 

Company co-owner 

Manager 

Receptionist 

Receptionist 

Receptionist 

Client management and sales 

Client management and sales 

Company owner 

Supervisor 

Sales 

Sales 

Sales 

Sales 

Sales 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Source: own elaboration. 
 
 Company no.1: company owner had over 37 years of business experience 
and his co-owner wife held a master’s degree in science. Manager was the 
owners’ son with the management studies degree. Three female participants 
were reception desk operators. Two male participants were responsible for 
client management and sales. Company no. 2: business owner with a psy-
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chology degree was acting as manager of the company. One male participant 
was a non-family supervisor and number two in the company. Three male and 
two female participants were working in the sales department. 
 
Data collection and analysis 
 
The first part of the study was to obtain a formal approval from the family 
company owners for research participation. After receiving written agree-
ments field observations were conducted gathering vital data regarding the 
organization environment and culture. Main data collection for the study 
based on individual interviews took place in the first quarter of 2018 and it 
included fifteen participants. Interviews were conducted in the Polish lan-
guage and translated into English afterwards. Areas explored by the interview 
questions included company effectiveness level, employee professionalism, 
communication challenges, decision making process and organization em-
ployment level. Integrity of the research process based on data collection, 
translation, coding and analysis based on field observation and company data 
verification. Company documents were analyzed as well as public data pre-
sented by the firms on their websites, social media and recruitment compa-
nies. Interviews were conducted in the stress-free environment with complete 
appreciation of participants roles, culture, knowledge and reactions. The vari-
cosity of data collection tools like observation, interviews and company data 
analysis provided triangulation and ensured the authenticity of results that 
are dependable, reflect the real state of the researched problem and add nu-
merous findings to the matter. 
 
Results 
 
Family business perspective 

All non-family organization members found family business as small compa-
nies controlled and managed by people related to each other and focusing on 
both employee support and communication. It was highlighted that all or-
ganization members can support each other and collectively achieve better 
results. 
 The reason why family companies are smaller than other forms of business 
is because it allows them to make communication process work more effec-
tively. Employees specified that the possibility to directly communicate with 
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the company owner creates a great value. This state of affairs generates more 
friendly work environment which helps to generate new ideas. 
 Family members also highlighted that their companies present the best 
environment for the communication between the management staff and the 
employees. Personal relations are crucial for the organization as every mem-
ber can feel like a part of the team and can be sure that the company will 
support him. 

Employee effectiveness and professionalism 

The need for a leader has been highlighted during the research as employees 
require daily task lists in order to remain professional and effective. Commu-
nication process is vital as the fluent exchange of information is what makes 
the company effective. 
 Highlighting the importance of communication process decision regard-
ing which form of communication is more effective for the company was di-
vergent. Some organization members recognized the importance of face-to-
face conversations and others suggested that e-mail contact is the more ap-
proachable way of communication. Direct conversation with the employer 
creates certain area for extra knowledge and the ability to express concerns 
and suggestions regarding the enterprise. Written form of communication is 
more dependable as organization members can analyze it many times during 
the day and always be certain of the tasks they were given. All family mem-
bers agreed that they prefer the direct form of contact and find talking to 
their employees better than writhing messages to them. 
 The need for employee constant training has also been highlighted. 
Knowledge gained from the company as well as work experience is what 
shapes and defines the professionalism of the employees. Some non-family 
members had different opinion in that matter as they find the knowledge 
brought to the company by the employee is also a very important factor 
which enriches the entire organization. Enterprise can use this information to 
their own benefit and also the pre-employment knowledge gain allows the 
organization member to train more efficiently. 
 Finally, the need for constant development was indicated by the non-
family organization members. Job description should provide a very strict and 
clear set of responsibilities presented before the employment. After becom-
ing the very best in their occupation, employees should be given promotion 
possibilities or at least receive an extended number of duties so they could 
continue to develop. Family members wanted to see their employees becom-
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ing masters at their positions and remain there for as long as possible for they 
are the most effective for the company at that time. 

Employment level 

Changes in the company employment level was the major issue highlighted 
by both family and non-family organization members. As the enterprise 
grows, so does the number of employees. This development is strictly con-
nected with new department generation. Few non-family employees pointed 
out that this process can block the potential for promotion as new organiza-
tion members are constantly joining the company. It was also mentioned that 
the number of organization members does not reflect the company level of 
effectiveness. Family members remind that as the effectiveness level of the 
company grows, so must the number of employees. This presents a great 
challenge for the management staff. New employees who join the company 
must feel comfortable and part of the team in order to become effective. The 
size of family company is also a vital factor in this process as these companies 
are much smaller with much more closer relations between organization 
members. 
 Professionalism and effectiveness became issues that diverted employee 
opinion regarding company employment level. Organization members need 
to constantly develop in order to maintain high effectiveness level. This proc-
ess opens new employment possibilities for the employees as they can seek 
new jobs in other companies. Knowledge and experience gained in the for-
mer company greatly helps during that process. A few participants mentioned 
that they knowingly joined the company to finish their studies, gain work 
experience and move on to another. Other party regards developing their 
professionalism as guarantee of their job stabilization. Constant development 
of organization members automatically develops the entire company which 
makes both more effective. Family members do recognize this issue. Provid-
ing training does increase organization members value and employee may 
use this knowledge in the recruitment process. They recognize this phe-
nomenon as a process that employee will get fired by the lack of effectiveness 
or will quit because of lack of job satisfaction. In both ways the company re-
quires to find a now organization member. Remedy for this situation becomes 
having an alternative occupation with new challenges and development pos-
sibilities. 
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Conclusions 
 
Presented results show the complexity of the relation between family con-
trolled management staff and non-family employees. All non-family partici-
pants recognize the basic definition of family companies controlled by people 
related to each other and serving management positions [Leach 2007]. 

Communication process 

Communication process has been presented as a dual case in the study. Ex-
changing information between organization members is an important phe-
nomenon in every company as effectiveness level will not increase without it 
[Chadwick, Dabu 2009]. This process also allows the non-family members de-
velop and increase their professionalism. All employees agreed that exchang-
ing knowledge in the company effects the enterprise as a whole. Another 
aspect of communication process is the ability to have direct contact with the 
family management staff. It motivates organization members and allows 
them to exchange ideas and suggestions with the company owner in order to 
increase effectiveness. 
 Family companies need to focus on developing communication process as 
it becomes a critical issue regarding their effectiveness. Having a direct con-
tact with the company owner creates a sense of belonging phenomenon that 
increases the loyalty of organization members. Family members automatically 
become role models for other employees. Any problem can be solved by or-
ganizing periodical staff meetings during which organization members will 
get their chance to present reports regarding their accomplishments and will 
also encourage brainstorming. Video conferences show the potential of 
speeding up the communication process but the direct contact with family 
organization members is obligatory.  

Leadership and employee development 

The need for leadership has been highlighted by all non-family employees as 
both company and organization members effectiveness has been connected 
with the need for effective supervisor [Daneels 2011]. The issue of profession-
alism has been brought to light as all organization members showed the need 
for new promotion possibilities. This leads to the phenomena of overly effec-
tive employees [Agarwal et al. 2004, 2009] that cannot develop further in its 
occupation. Presented state of affairs generate a great challenge for the family 
business companies as their owners seek to keep their employees at the for-
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mer positions for overextended period of time. Constant training of the em-
ployee should be connected with the analysis of his own experience and 
learned knowledge should be used further in the family company for devel-
opment. 
 While the family organizations grow and develop, so do their organization 
members. Most employees join family companies in order to increase their 
level of knowledge and gain new experience. Organizing training programs 
and courses will allow to satisfy presented need. Employee development pro-
grams should automatically be connected with future promotion possibilities 
as this situation will automatically motivate personnel for more effective work. 
New knowledge learned by the employees should be put to use in the family 
enterprise which benefits both organization and employee development. 
Competent leadership also plays a major role in organization effectiveness as 
managers need to be able to properly organize the work of their subordi-
nates. In many situations family members automatically receive managerial 
positions without sufficient training. Promotion of non-family employees into 
junior-managers who will support the family member managers creates an 
effective management system. 

Employment level 

Changes in the employment level present a significant problem that can have 
a negative impact on the family companies. Employee that leaves the com-
pany significantly decreases its level of effectiveness [Philips 2002]. While or-
ganization members become more professional and effective due to training 
programs, the risk of them chaining the company increases [Agarwal et al. 
2004, 2009]. Family company development process extends its operation and 
by doing so creates new departments. This results in recruiting new employ-
ees which effects the current organization members. Constant development 
of staff highlights the issue of lack of promotion possibilities for the employ-
ees. This challenge effects the entire family company. With the lack of promo-
tion possibilities family enterprise is in constant need for new employees 
which generates both recruitment and training costs. Issue of equal treatment 
has also been brought to light by non-family members as they find the phe-
nomena unfair and effecting their loyalty and professionalism. On the other 
hand, new employees who join the company also want to be recognized as 
valuable organization members who bring their own knowledge and experi-
ence from which the company can benefit. 
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 Constant development creates an employee fluctuation phenomenon 
which is becoming one of the biggest challenges for family companies. With 
organization members development rises their level of both professional and 
financial expectations which can result in either further promotion or em-
ployment transfer. Both situations generate financial and organizational prob-
lems for the company. With the overall development of organization mem-
bers the most valuable employees should be promoted and kept in the com-
pany as they become its strategic assets. In many situations these non-family 
employees present much higher company value than family member man-
agement staff. For newly created positions new employees should be re-
cruited. New organization members introduce new knowledge and experi-
ence into the company. This knowledge should be utilized as an asset that 
comes free with the recruitment process. In any given situation family com-
pany needs to increase non-family employees competence and effectiveness 
level as it stimulates the constant development of the entire organization. 

Limitations and future research 

The author recognizes that usage of qualitative research methods and 
grounded theory presents many limitations as well as ethical problems. The 
researcher had a direct contact with the participants and provided answers 
can be culturally biased. Also, the small number of study participants encour-
aged the generalization of findings. Geographic location of the companies 
operating on a narrow market may have had its influence on the case. 
 Conditions for the proper reliable presentation of the given analysis were 
met as the author received a written agreement from the participant compa-
nies, high level of transcript quality and the proper use of cited fragments 
[Gibbs 2011]. Research is ideological and all results are based in the Polish 
enterprises. The author recognizes the potential of the given research as  
a starting point for future research from the related research topic with the 
possible use of quantitative research methods. 
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Wprowadzenie 
 
Transformacja systemowa i następujące po niej zmiany w polskiej gospodar-
ce, wpłynęły na przeobrażenia zachodzące w przedsiębiorstwach. Od dekady 
wiele z nich przechodzi proces restrukturyzacji, którego celem jest poprawa 
ich kondycji finansowej. Restrukturyzacja, to pojęcie złożone, wieloznaczne 
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i szerokie, sprowadzające się do zmiany struktury gospodarczej przedsiębior-
stwa, mającej zwiększyć jego wydajność lub funkcjonalność, a niektórzy auto-
rzy dodają jeszcze, że jest ona „radykalna” [Zakrzewska-Bielawska 2003, s. 438, 
Zakrzewska-Bielawska 2005, s. 16]. W trakcie procesu restrukturyzacji, przygo-
towywany jest program naprawczy, który w swoim założeniu polega na re-
dukcji kosztów oraz stanu zatrudnienia. W takiej sytuacji, niełatwo jest sku-
tecznie wpływać na wysoką wydajność pracy, dlatego działania pracodawcy, 
powinny być szczególnie staranne i przemyślane.  
 Jak wskazują wyniki badań Hansena, za najważniejsze działania w czasie 
kryzysu i jego przezwyciężania pracodawcy uważają [Hansen 2010, s. 440]: 
1) utrzymanie dotychczasowego poziomu produktywności pracowników i ich 

morale, (31% badanych); 
2) przyjmowanie wykwalifikowanych kandydatów do pracy (16%); 
3) przeprowadzenie zmian organizacyjnych (14%); 
4) zatrzymanie najlepszych pracowników (13%). 
 Większość przytoczonych działań, dotyczy efektywnego zarządzania ludź-
mi. Wypracowanie równowagi pomiędzy potrzebami i działaniami przedsię-
biorstwa, a oczekiwaniami pracowników, może zagwarantować przetrwanie 
przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie. Szczególnie ważne jest zatrzymanie 
wartościowej kadry oraz kreowanie jej motywacji i zaangażowania, które po-
zwolą na uzyskanie odpowiednich wyników pracy. W procesie tym kluczową 
rolę odgrywa system wynagrodzeń [Deb 2009, Beck-Krala 2012, ss. 25–26]. 
Jest to jednak skomplikowana sytuacja, wynikająca z konieczności redukcji 
zatrudnienia, zamrożenia płac oraz dostosowania rzeczywistych potrzeb firmy 
do możliwości [Slatter, Lovett 2001, s. 55]. Konieczność wymiany dużych grup 
pracowniczych i przekształceń w systemach motywacyjnych, w celu wyraźne-
go różnicowania wynagrodzeń oraz upraszczania wewnętrznej struktury pła-
cowej powoduje, że procesy restrukturyzacyjne są postrzegane przez pra-
cowników, jako obszar zagrożeń dla ich sytuacji materialnej, zawodowej oraz 
rodzinnej [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielawska 2003 ss. 117–133, Janowska 
2002 s. 237]. Istotne zatem jest efektywne motywowanie i wynagradzanie 
pracowników, które wspiera cele przedsiębiorstwa, wzmacnia zaangażowanie 
zatrudnionych oraz ich „względne” zadowolenie ze sposobów wynagradzania 
w trakcie restrukturyzacji. 
 W literaturze przedmiotu niezwykle rzadko poruszany jest problem efek-
tywnego uposażania i motywowania pracowników w trakcie transformacji. 
Większość dostępnych publikacji, omawiających kwestie zarządzania ludźmi 
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w tym procesie, wskazuje głównie kwestie redukcji zatrudnienia i cięcia kosz-
tów pracowniczych [Baumol, Blinder, and Wolff, 2003; Egeman 2000, ss. 39–
56]. Nieliczni autorzy próbują zwrócić uwagę na obniżone morale pracowni-
ków i pogorszenie się jakości poziomu życia zawodowego [Lachiewicz, Za-
krzewska-Bielawska 2008, ss. 315–327]. 
 Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie występującej w literatu-
rze luki dotyczącej efektywnego motywowania i wynagradzania pracowników 
w procesie modernizacji firmy. Na podstawie wyników badań empirycznych 
dotyczących gratyfikacji pracowników w restrukturyzowanym przedsiębior-
stwie, wskazane zostaną implikacje praktyczne dla pracodawców. 
 Wykorzystane metody badawcze, obejmowały analizę dokumentacji doty-
czącej systemu wynagrodzeń oraz wywiady ustrukturyzowane, przeprowa-
dzone z przedstawicielami reprezentującymi najważniejsze grupy interesariu-
szy wewnętrznych przedsiębiorstwa: pracowników, związków zawodowych 
oraz kierownictwa. Badanie zostało uzupełniane o spostrzeżenia, wynikające  
z obserwacji uczestniczącej. 
 Tematyka przedstawiona w opracowaniu wydaje się szczególnie istotna 
oraz może stać się pomocna w: 
 poszukiwaniu i wypracowaniu skutecznych działań, zapewniających jak 

najbardziej efektywne zarządzani pracownikami w trakcie sytuacji kryzy-
sowej organizacji; 

 wypracowaniu i wdrożeniu metod oraz zastosowaniu najskuteczniejszych 
narzędzi zarządzania wynagrodzeniami pracowników w trakcie przeobra-
żeń prowadzonych w przedsiębiorstwie.  

 
Pojęcie efektywności wynagradzania pracowników 
 
Efektywne opłacanie pracowników, jest szczególnie istotne w procesie trans-
formacji. Wysoki udział procentowy kosztów pracowniczych w całkowitych 
kosztach działalności przedsiębiorstwa (w przedsiębiorstwach usługowych 
mogą one sięgać aż 80%), związany jest z zapewnieniem odpowiednich kom-
petencji pracowniczych niezbędnych do realizacji bieżących działań przedsię-
biorstwa. Jednakże skupienie się tylko na tych aspektach w trakcie zachodzą-
cych zmian, nie determinuje istoty problemu.  
 Badania wykazują, że następuje znaczne pogorszenie jakości życia zawo-
dowego pracowników, obniżenie morale oraz spadek satysfakcji z pracy, które 
niejednokrotnie są wynikiem stresu (niepewności) i braku odpowiednich  
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działań w zakresie zarządzania ludźmi, w tym motywowania, gratyfikowania 
czy partycypacji pracowników [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielawska 2003, ss. 
117–133]. 
 Efektywny system płacowy to taki, którego cele wynikają z polityki bizne-
sowej przedsiębiorstwa i jego metod zarządzania zasobami ludźmi [Arm-
strong 2009, Borkowska 2001]. W każdej organizacji, w zależności od przyję-
tych przez nią priorytetów, efektywność gratyfikowania pracowników może 
być rozumiana nieco inaczej. Według Juchnowicz, efektywność wynagrodzeń 
powinna umożliwiać taką alokację środków na płace, która przy optymalnych 
kosztach, gwarantuje najwyższy stopień realizacji celów [Juchnowicz 2014]. 
W tym kontekście efektywność systemu powinna uwzględniać: jego spraw-
ność (rozumianą jako różnice pomiędzy rezultatem a nakładami, czyli działa-
nie prowadzące do uzyskania założonego efektu bez zbędnego marnotraw-
stwa) i skuteczność, czyli stopień realizacji celów systemu. 
 Autorzy coraz częściej zwracają uwagę na społeczny i etyczny wymiar efek-
tywnej gratyfikacji zatrudnionych, wskazując na jego rolę w kreowaniu har-
monijnego rozwoju zarówno dla pracowników jak i samej organizacji [Beck-
Krala, Klimkiewicz 2017, ss. 41–56; Klimkiewicz, Beck-Krala 2015, ss. 66–79; 
Borkowska 2012, s. 12; Beck-Krala 2012, ss. 24–27; Beck-Krala 2013, ss. 106–
118]. Podejście nazwane zrównoważonym wynagradzaniem, skupia się na 
utrzymaniu właściwych relacji pomiędzy efektywnością ekonomiczną (mak-
symalizacją zysku), skutecznością (realizacją określonych celów), a dobrem 
pozostałych interesariuszy organizacji (działaniami prospołecznymi) [Beck-
Krala 2012, ss. 24–27]. Podejście to wydaje się szczególnie ważne w czasie 
kryzysu i trudnych zmian w przedsiębiorstwie, kiedy pracownicy narażeni są 
na ogromny stres, niepewność zatrudnienia, przeciążenie pracą, redukcję 
wynagrodzenia, konflikty, których skutki w długiej perspektywie czasowej 
mogą być krytyczne, zarówno dla organizacji jak i dla nich samych [Lachie-
wicz, Zakrzewska-Bielawska 2003, ss. 117–133]. 
 
Metodyka badania 
 
Głównym celem badania było dokonanie analizy funkcjonowania firmy oraz 
próba oceny efektywności systemu wynagrodzeń w restrukturyzowanym 
przedsiębiorstwie, przeprowadzona na podstawie sprawdzenia dokumentacji 
i opinii przedstawicieli różnych grup pracowniczych, a także znalezienie od-
powiedzi na postawione pytanie: czy system wynagrodzeń stosowany w re-
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strukturyzowanym przedsiębiorstwie jest efektywny? Wymagało to wyzna-
czenia celów szczegółowych oraz podjęcia następujących działań:  
1. Analizy dokumentacji, dotyczącej wynagradzania w badanej organizacji.  
2. Przeprowadzenia wywiadów na temat wynagradzania pracowników z wy-

branymi przedstawicielami różnych grup zawodowych reprezentujących 
badaną organizację. 

3. Dokonania próby oceny efektywności wynagrodzeń pracowników w orga-
nizacji przechodzącej transformację. 

 W badaniu założono, że efektywne wynagradzanie pracowników wpływać 
może na realizację celów firmy, znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Prze-
prowadzono je w listopadzie 2017 roku w przedsiębiorstwie kolejowym. Mo-
nitoringiem objęto przedstawicieli: kadry zarządzającej, organizacji związko-
wej oraz pracowników. Dobór próby był celowy i zakładał bardzo dobrą zna-
jomość specyfiki przedsiębiorstwa, a także odpowiedni staż pracy zatrudnio-
nych. 
 W celu uzyskania większej trafności w diagnozowaniu badanych zjawisk, 
zastosowano triangulację metodologiczną, łączącą różne strategie badawcze. 
Wykorzystano metodę analizy dokumentacji badanego przedsiębiorstwa (Za-
kładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin organizacyjny, Regulamin pre-
miowania oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), 
przeprowadzono wywiady ustrukturyzowane i pogłębione oraz zastosowano 
metodę obserwacji uczestniczącej. 
 
Rezultaty badań 
 
Analiza dokumentacji związanej z wynagradzaniem i motywowaniem pra-
cowników pozwala stwierdzić, że stosowany system wynagrodzeń jest prze-
starzały i wykorzystuje tradycyjne, kosztowne i nieefektywne narzędzia pła-
cowe, takie jak: dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe, 
deputaty węglowe, dodatki wyrównawcze i kilometrowe. Stosowane tabele 
płac można określić jako płaskie. Wertykalna dyspersja płac, wyrażona stosun-
kiem pomiędzy stawką w najwyższej kategorii zaszeregowania, a najniższą, 
kształtuje się w proporcji 3:1. Dodatkowo taryfikator, zgodnie z tabelą zasze-
regowania płac, uwzględnia aż 15 grup, po 50 szczebli w każdej z nich. W od-
niesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto), które wyno-
si około 4589 zł [GUS styczeń 2018], standardowe uposażenie pracowników 
badanego przedsiębiorstwa, kształtuje się poniżej średniej krajowej (ok. 89 % 
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średniej). Najlepiej gratyfikowani pracownicy (maszyniści), cieszący się naj-
wyższymi przywilejami, stanowią 33% zatrudnionych i zdecydowanie zawyża-
ją wysokość wynagrodzeń. Najgorzej zarabiający pracownicy (utrzymanie 
taboru, administracja), stanowią około 40% ogółu i otrzymują wynagrodzenie 
na poziomie 65% przeciętnej płacy w kraju. W przedsiębiorstwie występuje 
znaczne rozproszenie wewnętrznej struktury uposażenia, składającej się  
z wielu składników i dodatków, mających charakter obligatoryjny. Premia 
stanowi niewielki procent płacy zasadniczej i ma raczej charakter regulami-
nowy. Każdemu zatrudnionemu przysługuje stała premia, stanowiąca 13% 
płacy zasadniczej oraz premia uznaniowa w wysokość 2% podstawy miesięcz-
nego wynagrodzenia wszystkich pracowników.  
 W skład poborów pracowniczych wchodzą również dodatki socjalne, 
wśród których są: wycieczki, wczasy, wczasy pod gruszą, zapomogi losowe, 
zapomogi zdrowotne, pożyczki remontowe. Zbyt niskie relacje płac na po-
szczególnych szczeblach w hierarchii organizacji i przestarzałe instrumenty 
płacowe oraz zbytnie rozproszenie struktury wynagrodzeń, nie mają charakte-
ru stymulującego. 
 Uzupełnieniem analizy dokumentacji dotyczącej systemu płacowego były 
wywiady, przeprowadzone kolejno z reprezentantami wyższej kadry zarządza-
jącej, związków zawodowych oraz przedstawicielem pracowników. Badanym 
zadawano pytania, w formie wywiadu ustrukturyzowanego, podlegały one 
rozwinięciu lub/i pogłębieniu. Średnia długość czasu trwania wywiadu, wyno-
siła około 65 minut. Badani mieli za zadanie, wyrazić swoje opinie na temat 
firmowego systemu wynagrodzeń.  
 Wszyscy respondenci zgodnie potwierdzali, że w przedsiębiorstwie jest 
przyjęta strategia wynagrodzeń, jednak jej ocena jest odmienna. Tabela 1 
pokazuje poniższe opinie. 
 Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielem kadry zarządzającej 
(pracodawcy), organizacji związkowej, jak i reprezentantem pracowników 
(maszynista) wynika, że wszyscy mają świadomość zachodzących zmian. Dwaj 
pierwsi, potrafią wskazać obowiązujące regulacje. Zarówno przedstawiciel 
związków zawodowych, jak i maszynista źle oceniają strategię firmy, w której 
pracują. Reprezentant kadry zarządzającej uważa, że polityka płacowa została 
wymuszona warunkami restrukturyzacji i jest optymalna w danej sytuacji. 
Przedstawiciele różnych grup pracowniczych, odmiennie oceniają również 
sam system wynagrodzeń pracowniczych. Przedstawiciel kadry zarządzającej 
ocenia pozytywnie funkcjonujący system wynagrodzeń, choć zauważa, że 
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„Wymaga on oczywiście dokonania korekty i dopracowania, niemniej jednak, 
ze względu na ograniczenia związane z restrukturyzacją, jest to obecnie nie-
możliwe”. 
 
Tabela 1. Opinie badanych na temat strategii wynagrodzeń 

Pytanie/ 
Respondenci 

Czy w Pani/Pana ocenie, w przedsiębiorstwie została wdrożona strate-
gia wynagradzania? 

Jeżeli tak, proszę podać jej główne cechy oraz Pani/Pana ocenę. 

Przedstawiciel 
kadry zarządza-
jącej. 

„Przyjęta strategia wynagrodzeń jest zdeterminowana warunkami spo-
łeczno-ekonomicznymi, w jakich znajduje się firma, m.in.: procesem 
restrukturyzacji, ograniczeniami finansowymi w związku z realizowa-
nym planem naprawczym, dostosowaniem do wymogów systemu 
zarządzania bezpieczeństwem w zatrudnianiu pracowników, wymoga-
mi związanymi z przestrzeganiem regulacji w zakresie wynagradzania 
(Zakładowy Układ Zbiorowy, Regulamin organizacyjny, Regulamin 
premiowania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych) oraz z drugiej strony, pomimo trudnej sytuacji potrzebami pra-
cowników. Jej modyfikacja jest obecnie bardzo utrudniona i ograniczo-
na, również wymogami prawnymi”. 

Przedstawiciel 
organizacji 
związkowej. 

„Strategia jest mocno związana z trudną sytuacją finansową firmy oraz 
restrukturyzacją, jaką przechodzi. Nie oceniam jej dobrze. Nie służy 
wypełnianiu potrzeb pracowników, ani nie wypełnia dobrze celów 
firmy”. 

Przedstawiciel 
pracowników 
(maszynista). 

„Uważam, że w firmie nie dzieje się dobrze, w zakresie wynagradzania 
pracowników. Płace są zamrożone od wielu lat i nie spełniają naszych 
potrzeb”. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z kolei ocena przedstawiciela związków zawodowych, jest negatywna. 
Według jego opinii, obecny kształt nie spełnia oczekiwań pracowników i brak 
w nim rozwiązań adekwatnych do potrzeb współczesnego rynku. „Wynagro-
dzenia stoją w miejscu, w związku z wdrożonym w firmie planem naprawczym 
i nie są konkurencyjne”. Pracownik wyraża zdecydowane niezadowolenie. 
Podkreśla, że „Zarabia mniej niż pracownicy zatrudnieni na tym samym sta-
nowisku, w innych firmach kolejowych”. 
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Tabela 2. Satysfakcja badanych z otrzymywanego wynagrodzenia 

Pytanie/  
Respondenci 

Czy jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y otrzymywanym wynagrodze-
niem? Proszę uzasadnić odpowiedź 

Przedstawiciel 
kadry  
zarządzającej. 

„Jestem usatysfakcjonowany. Moje wynagrodzenie jest adekwatne do 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji. Jestem na 
kontrakcie” 

Przedstawiciel 
organizacji 
związkowej. 

„Nie jestem. Wynagrodzenie jest bardzo niskie. Uważam, że jest naj-
niższe w stosunku do zarobków pracowników w innych, porównywal-
nych przedsiębiorstwach kolejowych, szczególnie samorządowych” 

Przedstawiciel 
pracowników 
(maszynista). 

„Zdecydowanie nie jestem usatysfakcjonowany. Zarabiam mniej niż 
pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku, w innych firmach 
kolejowych” 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Na pytanie dotyczące satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia, jedynie 
przedstawiciel kadry zarządzającej wyraża swoje zadowolenie z płacy. Przed-
stawiciele pozostałych grup pracowniczych nie są usatysfakcjonowani, pod-
kreślając, że jest ona „poniżej rynku pracy” i nie spełnia ich oczekiwań. 
 Wszyscy badani wyrazili opinie, że brak satysfakcji z uposażenia może impli-
kować działania kontrproduktywne wśród niezadowolonych pracowników. 
Niemniej jednak, każdy z nich wyraził inną opinię dotyczącą badanego zjawiska.  
 Przedstawiciel kadry zarządzającej uważa, że bezpieczeństwo i przeciw-
działanie takim zachowaniom, przedsiębiorstwo zawdzięcza rozbudowanemu 
kontrolingowi, a „działanie kontrproduktywne jest możliwe, lecz kadra zarzą-
dzająca stara się, temu aktywnie przeciwdziałać poprzez funkcjonujący  
w przedsiębiorstwie, bardzo rozbudowany system nadzoru oraz audytu”. 
Przedstawiciel związków zawodowych oraz maszynista wyraźnie podkreślają, 
że praca jest dla nich misją, a bezpieczeństwo pasażerów priorytetem, więc 
odpowiedzialność nie pozwala im na działania kontrproduktywne. Przedsta-
wiciel związku zawodowego diagnozuje problem i uważa, że: „Pracownik źle 
opłacany, czuje się niedoceniany, a można by powiedzieć lekceważony przez 
pracodawcę. Pracownicy firmy, jako bardzo doświadczona stażem załoga, 
wiele wybaczają pracodawcy, rozumieją trudną sytuację, są z nią związani 
emocjonalnie i starają się jakoś pomóc. Jednak bez poczucia wsparcia ze stro-
ny pracodawcy, zdarza się, że nadużywają zwolnień L4, czy w przypadku 
młodszych pracowników (tych nielicznych), przechodzą do konkurencji”. Jed-
nocześnie podkreśla dużą lojalność i odpowiedzialność zawodową pracowni-
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ków kolejowych: „Jeżeli chodzi o zachowania kontrproduktywne, dotyczące 
bezpieczeństwa w bezpośredniej pracy w ruchu, to tu takie działania są po 
prostu niemożliwe”. Podobnie przedstawiciel pracowników uważa, że jeśli: 
„My pracownicy nie jesteśmy dobrze i właściwie wynagradzani, to znaczy, że 
pracodawca nie szanuje naszej pracy i nas jako załogi, więc również możemy 
robić minimum tego, co do nas należy”. Wskazuje również, że działania kontr-
produktywne nie mogą dotyczyć bezpieczeństwa, deklarując: „Oczywiście my 
pracownicy mamy pełną świadomość, że zachowanie maksimum bezpieczeń-
stwa jest konieczne. Zdajemy sobie sprawę, że pełnimy ważną i odpowie-
dzialna rolę w transporcie i odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów, 
więc w tej kwestii, oczywiście nie ma nawet mowy, o jakichkolwiek negatyw-
nych zachowaniach. W pełni przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, to prze-
cież najważniejsze”. 
 Badani, w różny sposób oceniają i rozumieją „motywacyjną rolę” wynagro-
dzenia w przedsiębiorstwie. Przedstawiciel kadry zarządzającej, uznaje wyna-
gradzanie pracowników za raczej motywujące: „Posiadamy mocno rozbudo-
wane świadczenia socjalne, z których mogą korzystać pracownicy i które są 
dla nich atrakcyjne. Zatrudnieni posiadają gwarancje stałego, terminowego 
otrzymywania wynagrodzenia, chociaż jednocześnie zauważa, że: „Można by 
po zakończeniu procesu restrukturyzacji, wprowadzić drobne zmiany, w tym 
zakresie”. Z powyższą opinią i takim rozumieniem motywacyjnej funkcji wy-
nagrodzenia, zdecydowanie nie zgadzają się zarówno przedstawiciel związ-
ków zawodowych, jak i pracownik, którzy uważają, że: „Niskie wynagrodzenie 
poniżej oczekiwań pracowników oraz konkurencja na rynku, zupełnie nie wy-
pełnia funkcji motywacyjnej”.  
 Wszyscy badani, choć w nieco odmienny sposób, ustosunkowali się do 
pojęcia „efektywnego wynagradzania pracowników”. Przedstawiciel praco-
dawcy, rozpatrywał efektywność wynagrodzenia, głównie z ekonomicznego 
punktu widzenia jako „różnicę między rezultatami, a całkowitymi kosztami 
poniesionymi na wynagrodzenia pracownicze”. Mając jednocześnie świado-
mość, że „wynagrodzenie powinno również wypełniać inną rolę, wskazane 
jest, by było konkurencyjne na rynku pracy, co pozwoliłoby pracodawcy na 
zmniejszenie fluktuacji pracowników i zatrzymanie ich firmie”. Według opinii 
przedstawiciela organizacji związkowej, „wynagrodzenie efektywne, powinno 
rozpatrywać się nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale również pod 
względem obopólnych korzyści pracodawcy, jak i pracowników. Obydwie 
potrzeby powinny być dobrze zbilansowane”. Podkreślił również, że: „Wyna-
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grodzenie efektywne to takie, które spełnia swoją główną rolę, czyli motywa-
cyjną”. Przedstawiciel pracowników, za wynagrodzenie efektywne uznaje, 
„takie wynagrodzenie, które jest satysfakcjonujące i dla pracownika, i dla pra-
codawcy jednocześnie”. Badany pracownik uważa, że: „Wynagrodzenie efek-
tywne zachęca pracowników do zatrudniania się w firmie i do pozostania  
w niej na dłuższy czas, bez potrzeby poszukiwania lepszych finansowo warun-
ków pracy w konkurencji”.  
 
Tabela 3. Ocena efektywności otrzymywanego wynagrodzenia przez badanych 

Pytanie/ 
Respondenci 

Czy wynagradzanie pracowników w firmie, uważa Pani/Pan za efektywne? 
Proszę uzasadnić odpowiedź 

Przedstawiciel 
kadry  
zarządzającej. 

„Jest ono na tyle efektywne, na ile obecna sytuacja prawna, w jakiej znaj-
duje się przedsiębiorstwo oraz ekonomiczna, na to pozwala. Moje możli-
wości w zakresie wynagradzania pracowników są mocno ograniczone. 
Mam jednocześnie świadomość niedociągnięć, potrzeby działań w celu 
podniesienia efektywności oraz łagodzenia skutków niezadowolenia 
pracowników dotyczącego ich wynagradzania” 

Przedstawiciel 
organizacji 
związkowej. 

„Nie jest efektywne. Wynagrodzenia są zamrożone od kilku lat z powodu 
procesu restrukturyzacji i zupełnie nie motywują pracowników, nie za-
chęcają do pozostania w przedsiębiorstwie. Premie są określone regula-
minowo, bez uwzględniania wyników pracy. Wiem, że sytuacja firmy jest 
bardzo trudna, ale uważam, że pomimo zamrożenia płac, należy wypra-
cować jakieś inne formy wynagradzania, tak, aby było one motywujące 
dla pracowników, co zwiększyłoby ich efektywność” 

Przedstawiciel 
pracowników 
(maszynista). 

„Zdecydowanie nie. Zarabiam na moim stanowisku, o wiele mniej od 
moich kolegów, którzy pracują u konkurencji. Pracuje już tu tylko dlatego, 
że niedługo odchodzę na emeryturę. Uważam, że za takie marne pienią-
dze, żaden młody pracownik nie przyjdzie tutaj do pracy” 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Badanych poproszono również o wyrażenie swoich propozycji, w zakresie 
dokonania zmian do systemu wynagrodzeń. Rezultaty zaprezentowano tabeli 4. 
Wszyscy badani widzą potrzebę dokonania zmian i przedstawiają konkretne 
propozycje w zakresie wynagradzania pracowników. Oczekują też na zakoń-
czenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 
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Tabela 4. Propozycje zmian w zakresie wynagradzania pracowników 

Pytanie/ 
Respondenci 

Jakich zmian Pani/Pani dokonałby w zakresie wynagradzania pracowni-
ków? 

Przedstawiciel 
kadry zarzą-
dzającej. 

„Plan naprawczy przygotowany został na kilka lat i kończy się 31 grudnia 
2018 roku. Wiem, że zmiany dotyczące wynagradzania pracowników są 
konieczne. Mam nadzieję, że wraz ze związkami zawodowymi podejmie-
my konstruktywne działania i wypracujemy wspólną strategię dotycząca 
efektywnego wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa”. 

Przedstawiciel 
organizacji 
związkowej. 

„Liczymy, jako związki zawodowe, że po zakończeniu okresu obowiązy-
wania planu naprawczego, wraz z pracodawcą podejmiemy działania  
w zakresie zmiany sytemu wynagradzania pracowników. Zmiany te są 
pilne i niezbędne. Trzeba dostosować system wynagradzania w firmie do 
wymogów rynku i oczekiwań naszych pracowników”. 

Przedstawiciel 
pracowników 
(maszynista). 

„W pierwszej kolejności należy podnieść pensję zasadniczą (zaszerego-
wanie w grupie). Zmniejszyć ilość szczebelków drabinki i grup, bo jest ich 
tak dużo, że właściwie trudno się w tym połapać. Trzeba też tak dostoso-
wać premię, żeby była ona faktycznie odbiciem mojej pracy, a nie tzw. 
regulaminowa. Premia uznaniowa, też podobno jest w jakimś bardzo 
ograniczonym zakresie, ale ja nie wiem, kto ją dostaje, bo ja na pewno 
nie. Przyznawanie premii motywacyjnej, powinno być bardziej czytelne 
dla nas pracowników. Dodatek za staż pracy też wymaga regulacji. Teraz 
jest tak, że rośnie tylko do 33%, (po 1,5%, co roku za 1 rok pracy), a potem 
po 21 latach pracy się zatrzymuje i brak stażowego. Nie powinno tak być”. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wnioski z badań i dyskusja wyników 
 
Badanie ukazało, że konstrukcja stosowanego systemu wynagrodzeń, nie 
przystaje do wymogów współczesnego rynku. Stosowany system płacowy jest 
przestarzały, wykorzystuje tradycyjne i nieefektywne instrumenty, funkcjonuje 
w niemal niezmienionej formie od kilkudziesięciu lat. System gratyfikowania 
zatrudnionych nie został objęty zmianami w trakcie procesu restrukturyzacji. 
Podstawę uposażenia pracowników, stanowi nadal bardzo niskie wynagro-
dzenie zasadnicze, znajdujące się poniżej średniej krajowej (około 89%). Staw-
ka najlepiej opłacanego w przedsiębiorstwie stanowiska – maszynisty, stano-
wi około 95% średniego wynagrodzenia na tym samym stanowisku  
[Sedlak & Sedlak 2018] oraz około 88%, w odniesieniu do wynagrodzenia kon-
kurencji. Uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego są nadal liczne dodatki,  
z których wiele funkcjonuje w niezmienionej formie i wysokości od lat, np. 
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deputat węglowy (w kwocie 162 zł miesięcznie). Dodatek ten pochodzi z cza-
sów, gdy pracownicy kolejowi ogrzewali mieszkania węglem i otrzymywali 
dodatkową gratyfikację.  
 Niewielkie oddziaływanie motywacyjne, mają dodatki: stażowy, funkcyjny 
oraz kilometrowy. Rozbudowany system świadczeń socjalnych nie spełnia 
swojej funkcji motywacyjnej, generując wysokie koszty dla restrukturyzowa-
nego przedsiębiorstwa. Modyfikacja sytemu wynagrodzeń, w tym wszelkich 
dodatków lub świadczeń, nie została ujęta w trakcie reorganizacji. 
 Przedstawiciele różnych grup zawodowych, odmiennie oceniają aktualny 
system płacowy w kontekście wspierania celów i realizacji zadań biznesowych 
przedsiębiorstwa. Zgodnie z przewidywaniami, przedstawiciel pracodawcy 
uznał, że system realizuje cele przedsiębiorstwa, które zostały określone  
w planie naprawczym, w sposób jak najbardziej zgodny z przepisami oraz 
założeniami modyfikacji. Przedstawiciel organizacji związkowej był odmien-
nego zdania. Wyraził swoją opinię, że wszyscy pracownicy i organizacje związ-
kowe tylko czekają do końca 2018 roku, kiedy zostanie zakończony plan uno-
wocześnienia przedsiębiorstwa. Liczą, że pracodawca przystąpi do prac nad 
zmianą sposobu wynagradzania, który jest niedostoswany do potrzeb rynku, 
ani nie spełnia oczekiwań pracowników. Świadomość ich niezadowolenia  
z wysokości uposażeń oraz brak spełnienia oczekiwań pracowników, wyraził 
również przedstawiciel kadry zarządzającej. 
 Szczególnie istotny, jest fakt, że wszyscy badani wyrazili pełną świadomość 
konieczności wprowadzania pilnych i głębokich zmian oraz potwierdzili swoją 
gotowość do podjęcia działań. 
 
Podsumowanie  
 
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w strategicz-
nych branżach takich jak transport i kolejnictwo, wydaje się być kwestią klu-
czową. Efektywne opłacanie pracownika, pozwala zapewnić odpowiednie 
kompetencje i kapitał ludzki niezbędny do funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Ważnym narzędziem jest prawidłowa komunikacja i częste rozmowy z pra-
cownikami, badanie ich potrzeb oraz partycypacja załogi w tworzonych roz-
wiązaniach, szczególnie w obliczu ograniczonych środków finansowych. Po-
zwoli to na odbudowę zaufania i morale pracowników, a także podjęcie najko-
rzystniejszych decyzji.  
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 Niestety, w badanym przedsiębiorstwie, pomimo przyjętej strategii wyna-
grodzeń i pozornych zmian w systemie, niewiele udało się osiągnąć. Wprowa-
dzona polityka wynagrodzeń oraz stosowany obecnie system płac, nie speł-
niają swoich funkcji. Można go określić jako nieefektywny. Akcentują to pra-
cownicy i przedstawiciele związków zawodowych. Wprowadzone modyfikacje 
w systemie wynagrodzeń, dotyczyły głównie „zamrożenia” wysokości wyna-
grodzeń oraz ograniczenia ważnych dla pracowników świadczeń. Zmiany te 
nie wspierają ani celów biznesowych przedsiębiorstwa, ani nie satysfakcjonują 
pracowników. Skutkiem jest duże niezadowolenie, obniżone morale oraz 
mocno ograniczone zaufanie do kierownictwa. Bez szybkich reform związa-
nych z modyfikacją tabel płacowych i systemu premiowego, a także ograni-
czenia kosztownych dodatków, trudno będzie utrzymać wysokie wyniki pracy 
w badanym przedsiębiorstwie. 
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Wprowadzenie 
 
Ocena pracownicza i kontrola w administracji publicznej jest jednym z istot-
nych elementów prawidłowego zarządzania zespołem ludzkim w dzisiejszej 
procedurze pracowniczej, a jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, pozwala-
jącym na weryfikację i dokonanie kontroli. Obejmuje ona swym zasięgiem 
efekty pracy oraz kompetencje pracowników nabywane podczas wykonywa-
nia obowiązków pracowniczych i spełniania wymogów i kryteriów rynku pra-
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cy. Kompetencje to wzorce zachowań, pozwalające na uzyskanie większej 
efektywności w pracy. Pracodawca, dokonując oceny pracownika, powinien 
kierować się trzema głównymi zależnościami:  
 łatwością obserwacji,  
 powszechnością – należy sprawdzić czy dana ocena jest właściwa w sto-

sunku do pracy i zadań wykonywanych przez daną osobę, 
 rozróżnieniem – należy rozróżnić ocenę od kontroli [Nadolski 1987, s. 59]. 
 Kryteria oceny powinny być uzależnione od zadań wykonywanych przez 
dane grupy zawodowe. Niezależnie od wykonywanego zawodu i sytuacji na 
rynku pracy ocenie podlegają w szczególności następujące cechy pracownika:  
1) umiejętność przystosowania się do pracy;  
2) dyspozycyjność – możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbo-

wych;  
3) regularne rozpoczynanie pracy;  
4) współpraca z pozostałymi zatrudnionymi – współpracownikami;  
5) zdrowie;  
6) dbałość o miejsce pracy;  
7) fachowość wykonywanych obowiązków;  
8) inicjatywa;  
9) przestrzeganie przepisów bhp itp. [Szewczyk 2005]. 
 Dokonywanie oceny pracowników jest swoistym procesem, zależnym od 
wielu sprzyjających czynników, w czasie którego wartościowane są cechy 
osobowe, postawy, zachowania, rodzaj wykonywania zadań i ich ilość. Zwią-
zane jest to nierozerwalnie z kompetencjami pracownika. Ocena pracownicza, 
aby była wiarygodna powinna spełniać następujące cechy (zależności): 
1. Ewaluacyjną – w kontekście wystawiania oceny poziomu wykonywania 

obowiązków pracowniczych przez daną osobę. Jest to ocena przydatności 
do pracy na danym stanowisku. 

2. Rozwojową – ocena możliwości rozwijania się pracownika na danym sta-
nowisku. 

3. Informacyjną – pracodawca sprawdza jak pracownik postrzegany jest 
przez współpracowników i bezpośrednich przełożonych. 

4. Motywacyjną – sprawdzenie jak ocena wpływa na pracę ocenianego. 
5. Decyzyjną – jest podstawą do podjęcia decyzji o zmianach kadrowych 

i rozwijaniu kompetencji pracowniczych poprzez udział w szkoleniach, 
warsztatach i innych formach dokształcania [Ustawa z dn. 21.11.2008 r.  
o pracownikach samorządowych, Dz. U. 223/2008, poz. 1458]. 
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 W systemie ocen pracowniczych możemy wyróżnić następujące, główne 
cele oceniania pracowników, które mają charakter:  
 produkcyjno-ekonomiczny – ocena wpływa na wzrost wydajności pracy, 

poprawę jej jakości, zwiększenie gospodarności, doskonalenie sprawności 
organizacyjnej; 

 społeczny – ocena zaspokaja potrzebę własnej oceny u pracowników, 
kształtuje postawy oraz wpływa na utożsamianie się pracowników z orga-
nizacją; 

  instrumentalny – ocena pomaga we wnikliwej analizie i rejestrowaniu 
osiągnięć i postępów pracowników, weryfikację ich wiedzy i kompetencji. 
[Adamiec, Kożusznik 2000, s. 78]. 

 Stosowanie procedur weryfikujących w systemie ocen pracowniczych po-
lega na systematycznym, powtarzalnym wykonywaniu czynności: wyznacze-
niu oceniającego, któremu zostaną dostarczone kwestionariusze odpowied-
niego typu/zakresu i w odpowiedniej liczbie, powiadomienie pracowników 
o terminie przeprowadzenia oceny oraz podanie do ich wiadomości harmo-
nogramu (powinni być w nim uwzględnieni wszyscy pracownicy, mający być 
poddani ocenie; prowadzane są wówczas rozmowy wstępne objaśniające 
zasady oceniania i jego przebieg), dostarczeniu kwestionariusza oceny odpo-
wiedniego dla stanowiska pracy w celu dokonania przez pracownika samo-
oceny. Przeprowadzając ocenę pracowników, oceniający stosuje konkretne, 
wcześniej ustalone techniczne narzędzia ocen np. arkusze, dające oceny 
cząstkowe. Oceniający zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego ich wy-
pełnienia. Kumulacja ocen cząstkowych i scalenie ich według ustalonych reguł 
w ocenę globalną/zbiorczą, która jest przekazywana pracownikowi i dyskuto-
wana z nim podczas rozmowy oceniającej (także wówczas omawiana jest sa-
moocena pracownika), weryfikacja oceny na podstawie rozmowy, jak i opra-
cowanie wyników oceniania w skali organizacji w celu wykorzystania ich 
w polityce personalnej firmy np. szkoleniach, przemieszczeniach pracowni-
ków, awansach, nagrodach, podwyżkach, zwolnieniach. [Moczydłowska 2010, 
s. 56]. 
 
Dokonywanie oceny pracowniczej 
 
System ocen pracowniczych opiera się w głównej mierze na opiniach dyrekto-
rów, kierowników, a także bezpośrednich przełożonych, osoby ocenianej. 
Najczęściej oceny przeprowadzane są przez bezpośrednich przełożonych, 
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mających wgląd w pracę swoich podwładnych. W sytuacji, gdy pracownik nie 
pracuje w tym samym pomieszczeniu lub pod bezpośrednim nadzorem prze-
łożonego, stosuje się tzw. ocenę 360 stopni, gdzie w procesie oceny uczestni-
czą wszyscy mający kontakt z daną osobą – przełożony, podwładny, klient. 
Jest to weryfikacja szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy osoba oceniana 
ma kontakt z otoczeniem organizacji (np. klientami, instytucjami współpracu-
jącymi), co stanowi ważny wymiar oceny pracy.  
 Ocena pracownicza dotycząca wyższych stanowisk w hierarchii systemu 
pracy – np. kierowników, dokonywana jest przez podwładnych (w większości 
przypadków poprzez ankiety anonimowe). Opinie te muszą być wydane przez 
pracowników, którzy zostają poinformowani o celach i przebiegu oceny. 
W tym przypadku ocenie podlega zazwyczaj umiejętność współpracy z ludź-
mi. Przeprowadzenie procesu oceny pracowniczej należy do obowiązków 
pracodawcy zlecanych i dokonywanych przez dział HR. W przypadku braku 
takiego działu w zakładzie pracy można skorzystać z usług niezależnej agencji 
doradztwa personalnego. [Moczydłowska 2010, s. 56 i nast.]. 
 
Tryb, kryteria, skala i częstotliwość ocen i kontroli 
 
Dokonując oceny pracy, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 
1. Kwalifikacyjne – wykształcenie, doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności, 

predyspozycje, stan zdrowia, wygląd zewnętrzny, prezentowane postawy, 
poziom motywacji, rodzaj i poziom aspiracji, funkcjonowanie intelektual-
ne, nawyki związane z pracą, rodzaj i natężenie cech osobowości; (wiedzę) 
poziom wiedzy specjalistycznej, znajomość przepisów, technik i narzędzi; 
(umiejętności) sposób nawiązywania i podtrzymywania relacji interperso-
nalnych, rodzaj i poziom znajomości języków obcych, poziom umiejętności 
posługiwania się technikami i narzędziami; (desygnaty kwalifikacji) poziom 
i kierunek wykształcenia, rodzaj i długość doświadczeń zawodowych. 

2. Efektywnościowe – ilość wykonanej pracy, jakość wykonanej pracy, termi-
nowość wykonywanych zadań, efekty ekonomiczne, w tym: wielkość osią-
gniętego zysku, wartość sprzedaży, koszty realizacji powierzonych zadań. 

3. Behawioralne – gotowość doskonalenia zawodowego, wytrwałość, lojal-
ność, profesjonalizm w działaniu, stosunek do klientów, przełożonych  
i współpracowników. Najczęściej stosowanymi kryteriami behawioralnymi 
są: dyspozycyjność, gotowość do doskonalenia zawodowego, zaangażo-
wanie się w realizację zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy i dyscypliny 
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technologicznej, uczciwość, wytrwałość i systematyczność, stosunek do 
klientów, przełożonych i współpracowników. 

4. Osobowościowe – kreatywność, odpowiedzialność, dynamizm działania, 
temperament, rzetelność, odporność na stres. [Hudson 2003, s. 213]. 

 Czas dokonywania oceny pracowniczej uzależniony jest od formy zatrud-
nienia pracownika. Osoba zatrudniona na okres próbny oceniana jest co trzy 
miesiące i pod koniec okresu próbnego. W momencie, gdy okres zatrudnienia 
ulega wydłużeniu, pracownik zostaje poddany dodatkowej ocenie przed pod-
jęciem stałego zatrudnienia. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
powinna być oceniana w okresie jedenastu miesięcy od daty zatrudnienia,  
a następnie co rok. W sytuacji pracownika będącego w tzw. okresie specjal-
nym (np. po długiej chorobie, urlopie wychowawczym itp.) poddawany jest 
ocenie na początku, w środku i na końcu tego okresu oraz wtedy, gdy warunki 
jego zatrudnienia uległy znacznej zmianie oraz zmieniającego swój status – 
po każdym przesunięciu, co trzy miesiące do końca okresu próbnego. Pra-
cownika odchodzącego z miejsca dotychczasowego zatrudnienia, w momen-
cie ustania stosunku pracy, o ile wyniki uzyskiwane przez pracownika zmieniły 
się diametralnie w okresie od ostatniej oceny. [Nadolski 1987, s. 98]. 
 Pracownicy mogą podlegać także ocenie przypadkowej, gorącej, mimo-
wolnej – są to oceny sytuacyjne oraz zaplanowanej, zorganizowanej, meto-
dycznej i systematycznej – ocena systemowa.  
 Ocena pracownicza może być dokonywana za pomocą następujących 
technik oceniania:  
a) rankingu – szeregowanie pracowników według wybranych kryteriów od 

najlepszego do najgorszego. Jest to prosta technika, jednak powinna być 
stosowana tylko w przypadku wykonywania podobnych zadań przez pra-
cowników, ponieważ przy bardzo zróżnicowanym zakresie pracy wyniki 
mogą być nieobiektywne; 

b) porównywania parami – porównanie każdego pracownika z każdym za-
trudnionym, a następnie przyznawanie punktów tym, którzy w tej „rywali-
zacji” wygrywają. Efektem jest stworzenie listy rankingowej. Jest to bardzo 
pracochłonne, gdyż z każdym nowym pracownikiem ilość relacji rośnie  
o liczbę dotychczasowych pracowników; 

c) techniki wymuszonego rozkładu – próba wpasowania poszczególnych 
pracowników w rozkład normalny wybranego kryterium. Wymaga założe-
nia reprezentatywności próby; 
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d) skali kwalifikacyjnych – określenie natężenia cech pracownika za pomocą 
skal słownych, punktowych lub behawioralnych; 

e) swobodnego opisu – opis dokonań i zachowań pracownika wykonywany 
przez kierownika. Dokładnie odzwierciedla jakość pracy pracownika, jed-
nak bardzo ograniczona jest możliwość porównań w czasie, jak i z innymi 
pracownikami; 

f) samooceny – pracownik ma prawo opisać lub skomentować własną ocenę; 
g) wydarzeń krytycznych – czyli systematycznego prowadzenia zapisów  

o sukcesach i porażkach pracownika. Zapisy są okresowo analizowane, a na 
ich podstawie powstaje ocena; 

h) arkuszu oceny pracownika – informacje są zbierane za pomocą arkusza,  
a następnie za pomocą kluczy przeliczane na ocenę; 

 Pracodawca oceniając pracownika, może skorzystać z opracowanych me-
tod, zwanych technikami oceniania. Dobór odpowiedniej techniki podykto-
wany jest rodzajem zbieranych informacji, celem dokonania oceny, sposobem 
przedstawiania otrzymanych wyników itp. Wśród technik oceniania pracow-
ników wyróżniono: 
1. Zwykły zapis – polega na udzieleniu przez przełożonego odpowiedzi na 

pytania:  
 Jak pracuje podwładny?  
 Jakie są przyczyny osiągania przez niego zadowalających lub niezado-

walających wyników w pracy? 
 Jakie są mocne i słabe strony osoby ocenianej?  
 Czy pracownik posiada wymagane kwalifikacje?  
 Czy i gdzie występują luki w jego potencjale pracy?  

 Tego typu ocenianie może być stosowane przez bezpośredniego przeło-
żonego na bieżąco w dogodnym dla niego czasie oraz formie, jaką uzna za 
stosowną. Pozytywnym aspektem tej techniki jest możliwość wszech-
stronnego oceniania oraz uzasadnienie oceny. Mankamentem jest nato-
miast ograniczona możliwość dokonywania porównań. Warunkiem prawi-
dłowości ocen opisowych jest posiadanie przez osobę dokonującą oceny 
niezbędnej wiedzy na temat oceniania oraz pewnej wprawy w sporządza-
niu opisów [Nadolski 1987, s. 38]. 

2. Technikę wydarzeń krytycznych – polegającą na sporządzaniu przez prze-
łożonego zapisów „na gorąco” o zachowaniu ocenianych pracowników, 
które odbiegają od tzw. zachowań normalnych na plus i minus. Notuje się 
wiec zarówno osiągnięcia, jak i potknięcia podwładnych. Konsekwentne 
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dokonywanie takich zapisów prowadzi do powstania rejestru sukcesów  
i niepowodzeń ocenianych pracowników, które następnie mogą stanowić 
podstawę dla sformułowania opinii o pracowniku. Zaletą tej techniki oce-
niania pracowników jest to, iż przeciwdziała ona występującej u wielu kie-
rowników, skłonności do uśredniania ocen swoich podwładnych dla tzw. 
„świętego spokoju”. Stosując technikę wydarzeń krytycznych systematycz-
nie, otrzymujemy solidne informacje o zachowaniach ocenianych pracow-
ników, na podstawie których można wzmacniać pożądane przejawy za-
chowań i wygaszać te niepożądane. [Sidor-Rządkowska 2012, s. 56]. 

3. Porównanie ze standardami – polega na dokonywaniu porównań rezulta-
tów pracy ocenianych pracowników z ustalonymi wcześniej standardami, 
które mogą odnosić się do ilości pracy, jakości pracy, czasu pracy, oszczęd-
ności narzędzi i materiałów, terminowości wykonywania określonych za-
dań. Zaletą takiego sposobu oceniania pracowników jest możliwość obiek-
tywizacji oceny, którą odnosimy do ustalonego wcześniej wzorca, ograni-
czaniem natomiast jest zakres jej stosowania do pracowników wykonują-
cych prace, których efekty dają się kwantyfikować i jednoznacznie przypo-
rządkować poszczególnym osobom ocenianym. Ponadto uzyskane za po-
mocą tej techniki informacje odnoszą się wyłącznie do przeszłości, tj. okre-
ślają przydatność pracownika na dotychczas zajmowanym przez niego 
stanowisku pracy, nie mówiąc natomiast o innych jego potencjalnych moż-
liwościach. 

4. Ranking – czyli szeregowanie pracowników przez kierownika według ko-
lejności od najlepszego na najsłabszego. Tworzenie list rankingowych od-
bywa się ze względu na ustalone wcześniej kryterium, którym może być 
np. wydajność pracy, jakość pracy, niezawodność pracownika. W praktyce 
szeregowanie pracowników danego zespołu lub komórki organizacyjnej 
odbywa się jednocześnie od przodu i od tyłu, tzn. wybieramy najlepszego  
i najsłabszego pracownika, następnie drugiego w kolejności i przedostat-
niego. Technika rankingu jest mało skomplikowana i może być stosowana 
bez specjalnego przygotowania, jednak najlepiej nadaję się do oceniania w 
małych grupach pracowniczych. Wraz ze wzrostem liczebności ocenianego 
zespołu, rośnie również czasochłonność związana z tworzeniem list ran-
kingowych. 

5. Porównanie parami – polega ono na dokonywaniu, w ramach wcześniej 
ustalonego kryterium, porównania każdego pracownika z każdym. Temu 
pracownikowi, na korzyść którego wypada porównanie, przyznaje się 
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punkt. Po dokonaniu porównania parami wszystkich ze wszystkimi, oblicza 
się dla każdego pracownika liczbę pozytywnych wyborów, które następnie 
się sumuje i na tej podstawie tworzy listę rankingową. Jest to technika ła-
twa w zastosowaniu, ale zaleca się jej wykorzystanie w ocenianiu małych 
grup pracowniczych. Wraz ze wzrostem liczby ocenianych pracowników 
rośnie bowiem czasochłonność tej techniki. 

6. Technikę wymuszonego rozkładu – polegającą na ustawieniu ocenianych 
pracowników w sposób odpowiadający określonemu rozkładowi, często 
jest to rozkład normalny. Oceniający przyporządkowuje każdego z ocenia-
nych pracowników do określonego przedziału rozkładu normalnego. 
Otrzymujemy wtedy listę kwalifikacyjną pracowników, na której np. 10% 
spośród wszystkich ocenianych znajduje się w przedziale osób ocenianych 
najwyżej i 10% w przedziale osób ocenionych najniżej, po 20% klasyfikuje 
się w przedziałach pracowników ocenionych powyżej i poniżej średniej 
oceny uzyskanej w danej grupie, 40% wypełnia natomiast przedział osób, 
które uzyskały średnią ocenę. Stosowanie techniki wymuszonego rozkładu 
przy ocenianiu pracowników zmuszą osobę dokonującą oceny do zróżni-
cowania, co jest główną zaletą tej techniki. Umożliwia ona identyfikację 
grup skrajnych w ogóle ocenianych pracowników, co niewątpliwie ułatwia 
podejmowanie decyzji personalnych. Stosując tę technikę oceniania, pa-
miętać należy jednak, iż nie wszystkie grupy pracowników są reprezenta-
tywnymi całości, w których w równym stopniu występują pracownicy wy-
bitni, średni i mierni. Oznacza to, że pracownik w silnej grupie, oceniony na 
tle innych jako średni, może być lepszy od pracownika słabej grupy, który 
oceniony został najwyżej w tej grupie. [Jurkowski 2013, s. 76–78]. 

7. Listy kontrolne – technika ta polega na wyborze przez osobę oceniającą 
tego zachowania z określonej liczby opisów możliwych zachowań pracow-
ników, które najlepiej odpowiada zachowaniu osoby ocenianej. Uzyskane 
w ten sposób informacje są następnie analizowane przez eksperta lub ze-
spół oceniający i na tej podstawie formułuje się ocenę pracownika. Po-
szczególnym opisom zachowań mogą być przyporządkowane określone 
liczby punktów, co umożliwia przenoszenie wyników oceny na skale i pro-
file sylwetek pracownika. Oczywiście wartości punktowe odpowiadające 
poszczególnym typom zachowań nie są znane osobie dokonującej wybo-
ru, przez co zagwarantowane są w dużej mierze obiektywizm i rzetelność 
oceny, które uważa się za główne zalety techniki list kontrolnych. Do ogra-
niczeń tej techniki należy natomiast przede wszystkim wysoka czasochłon-
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ność, na którą składa się przygotowanie opisów zakresów czynności oce-
nianych pracowników i odpowiadających im możliwych wariantów za-
chowań. 

8. Skale kwalifikacyjne – pozwalają na identyfikację natężenia określonych 
cech pracowników na podstawie kilkustopniowej skali. Najczęściej stoso-
wane są skale pięciostopniowe, jakkolwiek można spotkać również skale 
bardziej rozbudowane, np. siedmio lub dziesięciostopniowe. Różne są tak-
że poglądy na temat, czy liczba stopni na skali powinna być parzysta, czy 
nieparzysta. Przy skalach nieparzystych może występować u niektórych 
oceniających skłonność do uśredniania oceny, unikania zróżnicowania 
ocenianych pracowników. Można temu jednak przeciwdziałać poprzez sto-
sowanie skal mieszanych lub unikanie używania terminów typu „średnio”, 
lub „przeciętnie”. Można wyróżnić następujące odmiany skal stosowanych 
w ocenianiu pracowników: skale przymiotnikowe, uporządkowane i mie-
szane, skale punktowe lub liczbowe, skale graficzne, skale behawioralne 
(zachowań oczekiwanych lub obserwowanych) oraz skale mieszane. 
[Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. 227/2008, poz. 1505]. 

 Konstytucja RP z 2.04.1997 r., jako ustawa zasadnicza normująca w sposób 
generalny wszystkie aspekty życia politycznego i społecznego daje podstawę 
również działaniom kontrolnym odpowiednich organów w konkretnym za-
kresie. Uprawnienia i kompetencje kontrolne nadaje konstytucja głównie  
w odniesieniu do funkcjonowania organów państwowych lub jednostek zwią-
zanych w określonym zakresie z instytucjami publicznymi.  
 Konstytucyjne podstawy kontroli odnoszą się w największym zakresie do 
funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Wyposażenie tej instytucji w liczne 
kompetencje kontrolne sprawia, iż jako organ konstytucyjny może ona w spo-
sób skuteczny działać i realizować cele stawiane przez ustawę zasadniczą. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż kontrola jest jednym z narzędzi zarządzania jednost-
ką gospodarczą oraz innymi instytucjami, w tym publicznymi, nadanie odpo-
wiednich uprawnień na szczeblu najwyższym wskazuje na wielką troskę pań-
stwa o jakość procesów zachodzących w poszczególnych jednostkach, a także 
na efektywność zarządzania nimi. Zdecydowana większość norm konstytucyj-
nych odnosi się do kontroli w jednostkach sektora publicznego, które groma-
dzą i dysponują finansami państwa i których poprawne i rzetelne zarządzanie 
budżetem stanowi priorytet w całości procesów zarządzania państwem. 
[Barcz, Górka, Wyrozumska 2002, s. 69]. 
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 Analizując generalne zasady konstytucyjne, odnoszące się do procesów 
kontrolnych, należy również wspomnieć o uprawnieniach takich organów 
centralnych jak Rada Ministrów czy Naczelny Sąd Administracyjny – w stosun-
ku do administracji państwowej, jak również o kompetencjach kontrolnych 
Trybunału Stanu. Konstytucja daje podstawy do działań kontrolnych w jed-
nostkach państwowych. Jednakże normy te w określonych sytuacjach odno-
szą się również do jednostek gospodarczych, ponieważ w dobie dysponowa-
nia środkami finansowymi Unii Europejskiej na masową skalę wiele podmio-
tów gospodarczych jest związanych w znacznym stopniu z administracją pań-
stwową, również poprzez świadczenie określonych usług lub dostarczanie 
rozwiązań dla organów państwowych. Jeżeli istnieje taki związek na mocy 
przepisów konstytucyjnych, uprawnione organy mają prawny obowiązek 
kontrolowania różnych sfer działalności – najczęściej tych związanych z prze-
pływem środków finansowych. [Barcz, Górka, Wyrozumska 2002, s. 69]. Warto 
wspomnieć, że nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje 
Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, zaś w kwestii spraw finansowych re-
gionalna izba obrachunkowa [Skrzydło 2002, s. 69]. 
 W systemie prawnym obowiązującym w Polsce sprecyzowane są kryteria, 
według których dokonuje się kontroli. Są to rzetelność, celowość, gospodar-
ność i legalność. Samym celem owych kontroli w podmiotach administracji 
publicznej jest zapewnienie prawidłowego działania, a także wykrywanie i eli-
minowanie napotkanych błędów w funkcjonowaniu. Mając na uwadze stosu-
nek organu kontroli względem kontrolowanej jednostki, wyróżnić można 
kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. „Określenie kontroli jako zewnętrznej lub 
wewnętrznej w znakomitej większości przypadków nosi względny charakter, 
ten sam organ bowiem może być oceniany jako organ kontroli jednego bądź 
drugiego rodzaju w zależności od tego, z jakiej pozycji oceniać będziemy sto-
sunek kontrolującego do kontrolowanego, jaki będzie stosunek obydwu tych 
podmiotów do oceniającego” [Jędrzejewski, Nowicki 1995, s. 20]. 
 W zakresie kontroli wewnętrznej, poszczególne resorty dokonują indywi-
dualnie weryfikacji działań poszczególnych komórek organizacyjnych. Wyko-
nuje ją podmiot podrzędny wobec ministra, który stoi na czele tego resortu. 
Dzieje się tak za sprawą unormowania zawartego w ustawie o Radzie Mini-
strów. Mówi ono mianowicie o obowiązkach ministrów wobec swoich resor-
tów, czyli między innymi o nadzorze, kontroli odpowiednich podmiotów  
i instytucji. Te działalności oczywiście dotyczą tych podmiotów, które są pod-
ległe danemu ministrowi. Istotne tu jest, iż pomimo odpowiedzialności mini-
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stra za te podmioty, kontroli dokonuje wyspecjalizowana do tego jednostka, 
umieszczona w strukturze resortu, można więc mówić w tym przypadku o 
kontroli wewnętrznej. [Kałużny 2008]. 
 Ponadto w administracji publicznej dokonywana jest kontrola międzyre-
sortowa. Nie ma ona związku z kontrolą resortową. Jest ona prowadzona 
przez zewnątrzresortowe podmioty kontrolne, jako że nie dotyczy podmiotów 
podległych resortowi. Przykładem omawianej kontroli jest na przykład in-
spekcja, której zasięg działania może być zarówno pełny, jak i ograniczony. 
 Określona przez ustawę o kontroli skarbowej i dotycząca podmiotów ad-
ministracji państwowej jest kontrola skarbowa. Ma ona charakter policyjny. Jej 
głównym celem jest ochrona interesów Skarbu Państwa, a zatem kontroli 
mogą zostać poddane zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. „Kontrolę skar-
bową wykonują organy kontroli skarbowej, którymi są: minister właściwy do 
spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, Generalny 
Inspektor Kontroli Skarbowej (usytuowany organizacyjnie w strukturze mini-
sterstwa) oraz inspektorzy kontroli skarbowej umiejscowieni w urzędach kon-
troli skarbowej” [Jagielski 1999, s. 244]. Zadaniem kontroli skarbowej jest mo-
nitorowanie prawidłowego obiegu wpływów budżetowych.  
 Kolejną w tej kategorii jest kontrola w ograniczonym zakresie, której dzia-
łanie obejmuje określony (specjalistyczny) zakres. Spośród poszczególnych 
rodzajów wyróżnia się: Inspekcje Informacji Finansowej (kontrola finansowa), 
Inspekcje Handlową (interesy gospodarcze i prawa konsumenckie), Inspekcje 
Sanitarną (przestrzeganie zasad higieny sanitarnej), Inspekcje Ochrony Śro-
dowiska, Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcje Farmaceutyczną. 
Różniąca się od wyżej wymienionych jest kontrola instancyjna. Jest to szcze-
gólna forma wykonywania kontroli resortowej, z reguły wykonywana przez 
organ wyższego stopnia, który bezpośrednio nadzoruje kontrolowany organ, 
a zatem nie do końca można ją uznać za obiektywną. „Stopień braku obiek-
tywności, wynikający z zaangażowania w działalność organu kontrolowanego 
jest tu bardzo znaczny” [Jędrzejewski, Nowicki 1995, s. 49]. Głównym celem 
kontroli instancyjnej jest zapewnienie ochrony prawnego interesu strony 
podmiotu, który poddany jest władczym aktom organu publicznej admini-
stracji w stosunku administracyjnoprawnym. Nazywa się ją także „nadzorem 
instancyjnym”, ponieważ de facto jej wykonanie wiąże się ze sprawowaniem 
funkcji nadzoru, szczególnie w przypadku kontroli ostatecznych decyzji.  
 Jedną z niezawisłych instytucji kontroli administracji jest Rzecznik Praw 
Obywatelskich. W Konstytucji RP istnieje zapis, że „Rzecznik Praw Obywatel-



Agata Kołodziejska 
 
 

 120 

skich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w Konstytucji  
i innych przepisach prawa. W zakresie swej działalności Rzecznik bada czy 
wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowią-
zanych do przestrzegania i realizacji tych praw i wolności, nie nastąpiło naru-
szenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej”. [Jędrze-
jewski, Nowicki 1995, s. 87]. Podstawową zasadą funkcjonowania instytucji 
Rzecznika Praw Obywatelskich jest jej powszechna dostępność dla obywateli. 
Obowiązkiem rzecznika jest coroczne przedstawianie Sejmowi i Senatowi 
sprawozdań ze swej działalności, które to sprawozdania są podawane do pu-
blicznej wiadomości.  
 Kolejnym kontrolnym organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, którego zadania i kompetencje wyznaczają przepisy Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. [Dz. U. 2016, poz. 
922]. Należy zauważyć, że od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowa Ustawa  
o ochronie danych osobowych – 10 maja 2018 [Dz. U. 2018, poz. 1000], która 
wskazuje, że od tego dnia organem kontrolnym w przedmiotowym zakresie 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jego główne zada-
nia, to między innymi: 
a) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych 

osobowych;  
b) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach 

wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;  
c) zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze 

niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środ-
ków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji i rozporządzenia Unii Europejskiej (RODO); 

d) prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz udzielania informacji o zareje-
strowanych zbiorach, (od 25 maja 2018 – rejestry przetwarzania); 

e) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących sfery ochrony 
danych osobowych;  

f) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia 
ochrony danych osobowych;  

g) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zaj-
mujących się problematyką ochrony danych osobowych [Dz. U. 2016, poz. 
922; Dz. U. 2018, poz. 1000]. 
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 Opisane organy to tylko niektóre z funkcjonujących, które są wizytówką 
kontroli przeprowadzanych w państwie prawnym – demokratycznym, mają-
cym na celu zapewnienie przestrzegania prawa.  
 Celem kontroli jest ocena działalności jednostki kontrolowanej i niezależ-
nie czego kontrola dotyczy, jest procesem składającym się z trzech etapów: 
ustalenia stanu faktycznego, porównania go do wzorca (zidentyfikowanych 
norm/modeli) i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Kontrola jest szczegól-
nego rodzaju czynnością oceniania stanów faktycznych (wykonania, realizacji 
usługi czy produktu), dla których istnieją dające się zidentyfikować odniesie-
nia, czyli normy, procedury, wyznaczenia, ogólnie jakieś wzorce, stanowiące 
odpowiedź na pytanie: jak być powinno pod danym względem? [Kuc 2008,  
s. 11]. 
 W wielu przepisach kształtujących sposób prowadzenia kontroli w admini-
stracji publicznej określa się, że celem kontroli jest ustalenie stanu faktyczne-
go w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie 
oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności. Jakkolwiek w efekcie przeprowadzonej kontroli wy-
dawane są zalecenia pokontrolne, to gdzieś umyka podstawowy cel działań 
kontrolnych, jakim jest poprawa efektywności działania kontrolowanego 
podmiotu. 
 W praktyce administracji rządowej dominują kontrole prawidłowości, jed-
nakże w coraz większym stopniu realizowane są kontrole wykonywania zadań 
lub też o mieszanym charakterze, zawierające elementy swoiste dla obu tych 
rodzajów kontroli. Kontrole wykonania zadań nie różnią się co do metod, od 
kontroli prawidłowości, jednakże kryteria wykorzystywane do oceny stanu 
faktycznego są odmienne. 
 Administracja rządowa jako zespół organów państwowych, podlega szcze-
gólnym obostrzeniom jeżeli chodzi o standardy funkcjonowania. Wobec tego 
również reguły dotyczące kontroli zapewniają weryfikację jakości pracy 
urzędników oraz efektywności wdrażanych w tych strukturach procesów [Kuc 
2009, s. 31]. 
 Działalność wszystkich podmiotów publicznych musi być prowadzona 
efektywnie i oszczędnie, przede wszystkim dlatego, że jest ona finansowana 
ze środków publicznych. Z uwagi na delikatność problemu, praktyka pokazu-
je, iż należy prowadzić planowane działania kontrolne w jednostkach admini-
stracji państwowej. Planowanie, w zależności od potrzeb i praktyki, może 
obejmować różne ramy czasowe: kwartalne, półroczne, roczne, wieloletnie. Im 
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dłuższy okres planowania, tym większa możliwość zastosowania podejścia 
strategicznego. Planowanie wieloletnie należy jednak postrzegać raczej jako 
wskazywanie obszarów kluczowych z punktu widzenia oceny prawidłowości  
i efektywności procesu realizacji zadań przez poddawane kontroli podmioty, 
niż jako plan faktycznych tematów kontrolnych. Plany powinny uwzględniać 
stan obecny i przyszły jednostki, zwłaszcza w zakresie przewidywanych zmian 
organizacyjnych, legislacyjnych, ekonomicznych czy politycznych. Plany wie-
loletnie powinny być zatem poddawane co roku analizie i w razie konieczno-
ści modyfikowane, tak by zachowały swoją aktualność. Ze względu na to, że 
kontrola jest instrumentem, który jest wykorzystywany w procesie zarządza-
nia, w planowaniu długookresowym powinno uczestniczyć kierownictwo 
jednostki, gdyż tylko ono ma dostateczne zasoby wiedzy i doświadczenia, aby 
uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania tej jednostki. Biorąc jednak 
pod uwagę, że procesy zarządcze obejmują swoim zakresem wszystkie sta-
nowiska w organizacji, w proces planowania długookresowego działalności 
kontrolnej powinni być zaangażowani również pracownicy niższych szczebli. 
[Jagielski 2012, s. 34–35]. 
 Planując działalność kontrolną, najczęściej nie można objąć planem 
wszystkich obszarów działalności jednostki kontrolowanej, choćby ze wzglę-
du na zakres tych obszarów, a także ograniczone zasoby ludzkie czy finanso-
we. Konieczne staje się wówczas dokonanie wyboru obszarów, które zostaną 
poddane badaniu kontrolnemu. Obszary o największym poziomie ryzyka i te, 
które są najbardziej istotne dla realizacji priorytetowych zadań jednostki (pod-
stawowych celów działania) powinny być uwzględniane w planie działalności 
kontrolnej w najszerszym zakresie. Aby jednak w sposób właściwy zdiagno-
zować, które z obszarów mają największy poziom ryzyka, konieczne jest jego 
właściwe rozpoznanie [Jagielski 2012, s. 34–35]. 
 Podstawą efektywnej kontroli jest jej dobre przygotowanie i to zarówno 
pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Osiągnięciu tego celu 
służy program kontroli. Zawiera on, obok tematu, określenie celu kontroli, jej 
rodzaju i podmiotu kontrolowanego, uszczegółowienie tematu kontroli (za-
kres przedmiotowy kontroli, nazywany także tematyką kontroli), wyniki anali-
zy przed kontrolnej (czyli co wiemy o działalności podlegającej kontroli i dla-
czego niektóre z jej elementów powinny zostać poddane badaniu kontrolne-
mu, wyniki analizy ryzyka kontroli), okres objęty kontrolą, metodykę kontroli 
(czyli w jaki sposób będzie przeprowadzone badanie, jak będzie dobierana 
próba do badania, według jakich kryteriów i przy pomocy jakich mierników 
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będzie oceniana lub kontrolowana działalność), przewidywany termin rozpo-
częcia i zakończenia kontroli (często dołączany jest wręcz harmonogram kon-
troli) oraz założenia organizacyjne [Jagielski 2012, s. 88]. 
 Należy podkreślić, iż kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest z reguły 
przez kierownictwo danej jednostki samorządowej lub też przez prawników 
wyznaczonych przez samorządowe władze. Warto podkreślić, iż organizacja 
pracy urzędu gminy, w oparciu o różnego rodzaju regulaminy i instrukcje, leży 
w gestii wójta. Natomiast procedury przeprowadzania kontroli wewnętrznej w 
gminie ustalane są przez radę gminy w drodze określonych uchwał zawartych 
w treści zarządzania lub też załącznika do ww. dokumentu. Najważniejszym 
zadaniem realizowanym przez kontrolę wewnętrzną jest sprawdzenie oraz 
ocena prawidłowości pracy, jak i wydawanie zaleceń oraz wniosków pokon-
trolnych [art. 158 Kodeksu Postępowania Administracyjnego]. 
 Ponadto kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego 
dotyczy także sprawdzenia wszystkich działań realizowanych w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych gminy, doboru odpowiednich środków 
wykonawczych oraz realizacji określonych zadań. Najważniejszymi funkcjami, 
jakie spełnia wewnętrzna kontrola przeprowadzana w samorządzie są: przed-
stawienie władzom gminy informacji na temat realizacji zadań bieżących 
przez podległe jej jednostki organizacyjne, przeprowadzenie badań związa-
nych z wykonywaniem działań leżących w kompetencji władz gminnych, 
zgodnie z przepisami prawa polskiego, ujawnianiu wszelkich nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu analizowanej jednostki samorządu terytorialnego, usta-
leniu przyczyn wystąpienia ww. nieprawidłowości oraz osób za nie odpowie-
dzialnych, dokonywanie analizy poziomu zrealizowania pokontrolnych wnio-
sków przez urzędników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy 
jak i przekazywanie wójtowi informacji na temat zaleceń pokontrolnych oraz 
stopnia ich wykonania przez podległe mu jednostki [Boć 2000, s. 34–37]. 
 Warto podkreślić, iż kontrola wewnętrzna w gminach realizowana jest 
głównie przez kierowników konkretnych wydziałów danej jednostki samorzą-
du terytorialnego, pracowników odpowiedzialnych za realizację konkretnych 
działań kontrolnych. Dodatkowo czynności kontrolne wykonują równie zgod-
nie z właściwym podziałem zadań i kompetencji wójt, jego zastępcy, sekretarz 
i skarbnik. Ponadto kontrola wewnętrzna prowadzona jest w urzędzie w na-
stępujących etapach: 
a) kontroli wstępnej – polegającej na wdrożeniu działań zapobiegawczych 

niepożądanym lub nielegalnym działaniom; 
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b) kontroli bieżącej – opierającej się na badaniu czynności oraz operacji 
w trakcie ich realizacji; 

c) kontroli następczej, dotyczącej realizacji badania stanu rzeczywistego oraz 
dokumentów go obrazujących [Leoński 2002, s. 43–45]. 

 W momencie ujawnienia nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania 
kontroli wstępnej, kontrolujący zwraca bezzwłocznie źle sporządzone doku-
menty z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnienie, bądź odmawia pod-
pisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczą-
cych działań sprzecznych z przepisami. Jednocześnie w przypadku ujawnienia 
nadużycia lub innych nieprawidłowości kontrolujący powinien niezwłocznie 
zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty  
i przedmioty stanowiące dowód w sprawie [Izdebski 2004, s. 67–69]. 
 
Podsumowanie 
 
W urzędach administracji publicznej mogą być przeprowadzane kontrole 
przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej. Kontrole te prowa-
dzone są w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych w kilku posta-
ciach: 
1. Kompleksowej – odnoszącej się do oceny realizacji wszystkich działań po-

kontrolnych. 
2. Problemowej – związanej z dokonywaniem oceny realizacji określonego 

zagadnienia. 
3. Doraźnej – obejmującej ocenę całokształtu lub wycinka działalności kon-

trolowanych jednostek, w przypadku stwierdzenia zaniedbań, uzasadnia-
jących natychmiastową ingerencję. 

4. Sprawdzającej – odnoszącej się do wystawienia oceny poziomu realizacji 
zaleceń i wniosków wydanych w wyniku przeprowadzonych uprzednio 
kontroli. 

 Urzędnik ds. kontroli wewnętrznej, w przypadku kontroli zewnętrznej, 
współpracuje z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej w zakresie 
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowa-
dzenia kontroli w urzędzie, prowadzi ewidencje i dokumentacje z kontroli, 
koordynuje udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie przez pracowników 
projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne oraz nadzoruje 
realizacje zaleceń i wniosków pokontrolnych. Odpowiedzi na wnioski i zalece-
nia pokontrolne udziela wójt. 
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 Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organiza-
cyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję 
rewizyjną. Inaczej sytuacja wygląda, gdy w gminie funkcjonuje gminna osoba 
prawna.  
 Kontrolę zewnętrzną nad działalnością jednostek samorządu terytorialne-
go sprawuje również Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Organ ten sprawuje kon-
trolę nad podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami organizacyjnymi, 
głównie w zakresie wykorzystania przez nie posiadanego majątku, mienia 
komunalnego oraz pokrywania zobowiązań finansowych, w szczególności: 
 wykonywania zadań zleconych lub własnych; 
 realizacji zamówień publicznych na rzecz państwa lub samorządu teryto-

rialnego; 
 organizowania oraz realizowania prac interwencyjnych i robót publicz-

nych; 
 prawidłowego korzystania z mienia państwowego lub samorządowego; 
 realizacji przepisów prawa publicznego, międzynarodowego przez władze 

samorządowe; 
 wykonywania zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  
 Należy podkreślić, iż Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować jed-
nostki samorządu terytorialnego pod względem legalności oraz gospodarno-
ści ich jednostek organizacyjnych z zakresu funkcjonowania systemów gwa-
rantowania środków pieniężnych i udzielania pomocy podmiotom objętym 
systemem gwarantowania, o których mowa w przepisach o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki 
państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na 
rzecz państwa. 
 Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzający kontrolę w jed-
nostkach samorządu terytorialnego mają prawo do: „(…) swobodnego wstę-
pu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszel-
kich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, po-
bierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, przeprowadza-
nia oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych 
czynności, wzywania i przesłuchiwania świadków, żądania udzielenia wyja-
śnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie sto-
sunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych, zasięgania 
w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz 
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żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych, a także żądania wyja-
śnień od pracowników tych jednostek (…)”. 
 Podobne zadania kontrolne wykonują funkcjonariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Biuro to może prowadzić na terenie jednostki samorządu 
terytorialnego czynności operacyjno-rozpoznawcze, kontrole oraz dochodze-
niowo-śledcze w zakresie przestrzegania określonych norm prawnych, nało-
żonych na gminę w związku z realizacja zadań jej powierzonych. Funkcjona-
riusze CBA mogą przeprowadzać czynności kontrole dążące do ujawnienia 
przypadków korupcji między innymi w samorządach.  
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Wstęp  
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi zintegrowane podejście do 
zarządzania przedsiębiorstwem, które obejmuje nie tylko dbałość o całościo-
we jego funkcjonowanie oraz wpływ na środowisko, zarówno zewnętrzne jak  
i wewnętrzne, ale też budowanie trwałych relacji z klientami. Szczególnie 
ważne jest skoncentrowanie uwagi na kluczowych interesariuszach, jakimi są 
pracownicy. Ich wiedza, umiejętności, kompetencje, tworzą kapitał ludzki, 
który odpowiednio wykorzystany przyczynia się do tworzenia wartości przed-
siębiorstwa. Wymaga to zarządzania nim w sposób zbieżny z celami organiza-
cji, co będzie determinowało rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań ade-
kwatnych do potrzeb firmy. 
 W przedstawionej perspektywie zarządzanie zasobami ludzkimi powinno 
być budowane na trwałych relacjach z pracownikami, co jest wyrazem aktyw-
ności wewnętrznej przedsiębiorstwa. Znajduje to przełożenie na jego pozycję 
rynkową oraz rzutuje na wymiar ekonomiczny działalności. Wymaga to jednak 
w praktyce rozpoznania oczekiwań pracowników. Dlatego też spółki społecz-
nie odpowiedzialne powinny wcielać strategię bazującą na zaangażowaniu 
pracowników, odpowiadaniu na ich postulaty oraz transparentnym dialogu  
z nimi. Dialog z pracownikami należy uznać za jeden z podstawowych warun-
ków właściwego planowania i realizowania działań z zakresu CSR. Determinu-
je ich skuteczność oraz osiąganie zakładanych celów i rezultatów.  
 Celem artykułu jest ocena znaczenia budowania trwałych relacji z pracow-
nikami w spółkach społecznie odpowiedzialnych. Biorąc pod uwagę złożo-
ność podjętej w artykule problematyki szczególna uwaga została skoncen-
trowana na analizie roli dialogu w budowaniu trwałych relacji. 
 Wykorzystano analizę literatury, dokumentów źródłowych oraz raportów 
wybranych spółek społecznie odpowiedzialnych, które prowadzą sformalizo-
wany dialog oparty na standardach serii AA1000. 
 
Znaczenie dialogu w budowaniu relacji z pracownikami 
 
Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw działa zgodnie z zasadami spo-
łecznej odpowiedzialności (CSR), które determinują zarówno stabilne ich 
funkcjonowanie, jak i rozwój. Odpowiedzialność społeczna według normy ISO 
26000, to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jej decyzji i działań na 
społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które 
[Standardy AA100 2011]: 



Budowanie relacji z pracownikami w spółkach społecznie odpowiedzialnych 
 
 

 131 

1) przyczynia się do zrównoważonego rozwoju;  
2) uwzględnia oczekiwania interesariuszy zainteresowanych decyzjami lub 

działaniami organizacji; 
3) jest zgodne z prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania; 
4) jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w obrębie jej strefy 

wpływów. 
 Koncepcja CSR opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwa „na zasadach 
dobrowolności łączą zaangażowanie na rzecz kwestii społecznych i środowi-
skowych, w ramach działalności gospodarczej oraz w ramach relacji z intere-
sariuszami” [Kwiatek 2014, s. 153]. Tworzenie i realizacja działań z zakresu CSR 
determinowana jest budowaniem odpowiednich relacji z interesariuszami. Do 
rozwoju i uzyskania korzyści z relacji niezbędne są odpowiednie i celowe dzia-
łania podtrzymujące [Pike, Fernström, Roos 2005, ss.489–509], które powinny 
mieć charakter ciągły i usystematyzowany oraz trwale wpisywać się w systemy 
i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Powinny być też ukierunkowane na 
uzyskiwanie jak największych korzyści zarówno dla organizacji, jak i interesa-
riuszy [Lenart-Gansiniec 2016, s. 33].  
 Wymaga to ze strony organizacji nie tylko zidentyfikowania podstawo-
wych grup interesariuszy, ale też rozpoznania ich oczekiwań oraz włączenia 
do swoich celów działań na ich rzecz. Poszczególne grupy interesariuszy mają 
jednak różne znaczenie dla przedsiębiorstwa i charakteryzuje je inny cel, dą-
żenia oraz mierniki oceny działalności firmy. Różni ich też stopień zaintereso-
wania uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstwa, skutecznością 
i efektywnością jego działania.  
 Podstawową grupą interesariuszy są pracownicy. Stanowią oni tzw. intere-
sariuszy wewnętrznych (insiders), którzy kontrolują działalność przedsiębior-
stwa z tytułu pozycji w nim zajmowanej. Wymaga to innego spojrzenia na 
nich. Nie, jako generatorów kosztów, ale jako zasób. Ich wiedza, umiejętności, 
kompetencje, zaangażowanie, tworzą kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Zawiera 
on w sobie nie tylko zdolności indywidualnych pracowników, ale też umiejęt-
ności efektywnej współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i przedsiębior-
stwa w celu realizacji wspólnych interesów, a także odnosi się do mającego 
wymierną wartość ekonomiczną zaufania między pracownikami [Pietruszka-
Ortyl 2005, s. 43]. Kapitał ludzki jest zbiorową kompetencją przedsiębiorstwa, 
która stanowi generator tworzenia najlepszych rozwiązań (innowacji i strate-
gicznej odnowy), opartych na wiedzy pracowników. Tworzą go „osobiste” 
atrybuty pracowników (zarządzających), czyli cechy osobowości i inne psy-
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chologiczne cechy inteligencji, które są wrodzone i właściwie niemodyfiko-
wane oraz atrybuty nabywane i potencjalnie modyfikowane [Michalczuk, Mi-
kulska 2016, s. 103]. Kapitał ludzki spośród innych zasobów przedsiębiorstwa 
wyróżniają specyficzne cechy: unikatowość i trudność w kopiowaniu, wro-
dzona zdolność do generowania wartości, rozwój w długim czasie, wrażliwość 
na nieodpowiednie traktowanie, deprecjacja biologiczna i moralna [Juchno-
wicz 2007, s. 16]. Jednak, aby kapitał ludzki przyczyniał się do kreowania war-
tości, musi być odpowiednio zarządzany. „Zarządzanie kompetencjami i in-
dywidualnymi celami pracownika, rozbieżnymi z celami organizacji, uniemoż-
liwia rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań adekwatnych do potrzeb przed-
siębiorstwa” [Firma 2010]. Dlatego trwałe i przejrzyste relacje z pracownikami 
stwarzają podstawy do ich większego zaangażowania w wykonaną pracę.  
 Kluczowym narzędziem w budowaniu trwałych relacji z pracownikami jest 
dialog. Obejmuje on zarówno proces budowania z nimi relacji, jak też jest 
podstawą do ciągłego weryfikowania działań firmy oraz przekazywania infor-
macji zwrotnej [Dialog 2014]. Bazuje na systematycznym komunikowaniu 
organizacji z pracownikami, przy wykorzystaniu takich form jak: negocjacje, 
konsultacje, opiniowanie oraz informowanie [Michalczuk, Mikulska 2016,  
s. 197]. Ma na celu utrzymanie relacji z pracownikami poprzez rozpoznanie ich 
potrzeb, oczekiwań, a z drugiej strony monitorowanie efektów ich pracy  
w celu dostosowania aktywności pracowników do założonej strategii działa-
nia. Można więc stwierdzić, że dialog z pracownikami jest procesem budowa-
nia z nimi trwałych relacji, jak i też narzędziem wykorzystywanym do weryfi-
kowania działań przedsiębiorstwa oraz przekazywania informacji zwrotnej. 
 Prowadzenie dialogu „umożliwia efektywną realizację jego celów oraz cią-
gły rozwój, z drugiej zaś strony uwzględnia indywidualne cele pracowników, 
w tym możliwości pozyskania przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy” 
[Młokosiewicz 2015 s. 110]. Jednak, aby to było możliwe powinien wykorzy-
stywać standardy, które determinują zachowania przedsiębiorstw społecznie 
odpowiedzialnych w zakresie stosowania różnych kanałów komunikacji. Za-
kres międzynarodowych standardów AA1000 przedstawia tabela 1. 
 Standardy serii AA1000 wyposażają przedsiębiorstwo „w metody nadające 
procesom zaangażowania interesariuszy taki kształt, który pozwala na swo-
bodne nimi zarządzanie. Umożliwiają od początku prowadzenie działań z my-
ślą o ich efektywności, co maksymalizuje korzyści, jakie organizacje wynoszą  
z zaangażowania interesariuszy” [Standardy 2011]. Ich praktyczna aplikacja 
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pozwala na realizację dialogu opartego na efektywnej, wielostronnej komuni-
kacji, uwzględniającej różne stanowiska interesariuszy.  
 
Tabela 1. Międzynarodowe standardy AA1000 

Standard Zakres 

Zasady  
odpowiedzialności 
(AA1000APS) 

Zawiera założenia ramowe, które umożliwiają organizacji identyfika-
cję i uporządkowanie wyzwań zrównoważonego rozwoju. Określa 
podstawowe zasady, jakimi powinno się kierować przedsiębiorstwo 
przy angażowaniu interesariuszy w celu zwiększenia swojej odpo-
wiedzialności.  

Zaangażowanie  
interesariuszy 
(AA1000SES) 

Wyjaśnia, jak powinien wyglądać proces angażowania interesariuszy 
(np. dialog), poprzez wskazanie konkretnych wytycznych dla organi-
zacji. Jest to standard narzędziowy know how. 

Weryfikacja 
(AA1000AS) 

Określa metody, jakie należy stosować w celu przeprowadzenia 
oceny organizacji w zakresie odpowiedzialności społecznej. Zawiera 
wskazówki, które pozwalają na określenie stopnia odpowiedzialności 
organizacji w zakresie zarządzania, wyników i raportowania zrówno-
ważonego rozwoju. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dialog 2011]. 

 
 Należy jednak podkreślić, że standardy prowadzenia dialogu nie mają cha-
rakteru obligatoryjnego. Stanowią przede wszystkim wsparcie dla organizacji 
przy określeniu modelu prowadzenia dialogu. Wpływają też na jego jakość, co 
znajduje przełożenie na rezultaty. Istotną kwestią jest zatem podejmowanie 
działań, które zachęcą przedsiębiorstwa do prowadzenia sformalizowanego 
dialogu. Wymaga to niewątpliwie zwiększenia świadomości kadry zarządzają-
cej o przebiegu samego procesu dialogu i korzyści, jakie może przynieść or-
ganizacji, ale również zapewnienia posiadania odpowiednich kwalifikacji  
i umiejętności przez osoby odpowiedzialne za dialog [Michalczuk, Mikulska 
2016, s. 204]. 
 Szczególne znaczenie w angażowaniu interesariuszy ma standard 
AA1000SES. Zawiera on zbiór wytycznych dotyczących integrowania i zaan-
gażowania interesariuszy w strukturę i działalność organizacji, określenia celu 
i zakresu procesu ich aktywności oraz mechanizmów skutecznego zaangażo-
ania. Jednak, aby dialog był efektywnym narzędziem w budowaniu trwałych 
relacji z pracownikami, powinien być prowadzony według etapów (rysunek 1), 
poprzedzonych określeniem celu, w jakim angażuje się interesariuszy. Dobrze 
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byłoby, aby łączył się z ogólną strategią oraz zarządzaniem na szczeblu opera-
cyjnym w przedsiębiorstwie. 
 
Rysunek 1. Etapy dialogu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dialog 2011]. 

 
 Realizacja powyższych etapów wymaga znacznego zaangażowania zaso-
bów zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych, co powoduje, że nie-
wiele przedsiębiorstw w Polsce budujących swoją działalność na koncepcji 
społecznej odpowiedzialności, jest otwarta na rezultaty dialogu [Michalczuk, 
Mikulska 2016, s. 200].  
 

Etapy 

Identyfikacja interesariuszy oraz zaplanowanie całego proce-
su, czyli mapowanie interesariuszy i określenie ich wpływu 
na organizację oraz opracowanie tematów dialogu. 

1) Wybór formy zaangażowania, ustalenie spotkań oraz okre-
ślenie sposobu prowadzenia całego procesu. 
2) Wdrażanie – zaproszenie interesariuszy, przeprowadzenie 
sesji dialogu i spisanie zagadnień wymienianych przez 
uczestników oraz podjęcie przez przedsiębiorstwo zobowią-
zań – przygotowanie raportu z oczekiwaniami interesariuszy 
i zobowiązaniami organizacji. 

Odpowiadanie na oczekiwania interesariuszy poprzez re-
alizację podjętych zobowiązań, czyli sporządzenie planu 
odpowiadania na oczekiwania oraz monitorowanie wyni-
ków spełniania zobowiązań i ich komunikowanie. 

Planowanie 

 
Przygotowanie 

Działanie/ 
ewaluacja 
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Formy dialogu z pracownikami w spółkach społecznie  
odpowiedzialnych 
 
Podjęcie dialogu z pracownikami świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności 
[Olejniczak 2012], a prowadzenie go na zasadach przejrzystości i zgodności  
z przepisami prawa, powinno być świadomym działaniem spółek społecznie 
odpowiedzialnych [Jastrzębska 2011]. Ma to swoje przełożenie na efektywno-
ści biznesową przedsiębiorstwa. Od strony technicznej są one przygotowane 
na prowadzenie dialogu, dysponują lub mogą łatwo zorganizować dostęp do 
wielu narzędzi umożliwiających komunikowanie się z pracownikami. Jednak 
głównym problemem jest niedostateczna świadomość i otwartość na poro-
zumienie. W praktyce wypracowano szereg form dialogu z pracownikami, 
których charakterystykę przedstawia tabela 2.  
 
Tabela 2. Podstawowe formy dialogu z pracownikami 

Formy dialogu Charakterystyka 

Badanie opinii 
i satysfakcji 
pracowników 

Pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat poziomu zadowo-
lenia pracowników, ich motywacji do realizacji wyznaczonych celów, 
opinii na temat procesów zarządczych oraz atmosfery w miejscu pracy. 
Celem przeprowadzaniu badania opinii i satysfakcji wśród pracowników 
jest m.in.: weryfikacja poglądów kadry zarządzającej na temat nastrojów 
w przedsiębiorstwie; ocena warunków pracy i poziomu satysfakcji z pracy; 
identyfikacja bieżących potrzeb pracowników w zakresie szkoleń, wyso-
kości wynagrodzenia oraz czynników motywujących; poznanie opinii na 
temat funkcjonującej kultury organizacyjnej, stopnia identyfikacji pra-
cowników z firmą i poziomu ich lojalności, relacji z przełożonymi i pozo-
stałymi pracownikami; ocena ryzyka wzrostu poziomu rotacji pracowni-
ków, postrzegania przez nich przedsiębiorstwa oraz usprawnienie jego 
funkcjonowania.  

Forum  
internetowe 

Pozwala na rozwinięcie dialogu w istotnych obszarach. Wykorzystywane 
jest do wymiany opinii w obszarze: kwestii pracowniczych, procedur 
i zasad panujących w organizacji. Pozwala również pracownikom na dzie-
lenie się informacjami o swoich zainteresowaniach, pasjach oraz organi-
zowaniu aktywności poza czasem pracy (np. wspólne uprawianie sportu, 
wyjazdy turystyczne). Stanowi też kanał komunikacyjny dla zarządu po-
przez przekazywanie pracownikom istotnych informacji dotyczących 
organizowanych przez pracodawcę kampanii informacyjnych m.in. na 
temat: zasad bezpieczeństwa w pracy, nowych celów, zmian w regulami-
nie, przyjęcia nowej strategii lub podjęciu działań w zakresie CSR i możli-
wości zaangażowania się w takie działania przez pracowników.  
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Formy dialogu Charakterystyka 

Spotkania  
z zarządem, 
kadrą  
kierowniczą 

Pozwalają na dzielenie się opiniami i pomysłami z przełożonymi. Cykliczne 
spotkania pracowników z zarządem (kadrą kierowniczą) sprzyjają: przeka-
zywaniu informacji o aktualnych działaniach podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo, osiągniętych wynikach i ich wpływie na realizację pla-
nów na dany okres, dyskusję w zakresie przyjętych planów, otrzymanie 
informacji zwrotnej o podjętych decyzjach przez kierownictwo. Umożliwiają 
także uzyskanie poglądu o tym, czy pracownicy popierają kierunek działań, 
w którym zmierza przedsiębiorstwo oraz czy się z nim identyfikują.  

Negocjacje 
zbiorowe 

Wykorzystywane do rozwiązywania sporów zbiorowych z pracodawcą lub 
pracodawcami w obszarze warunków pracy, płac lub świadczeń socjal-
nych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, 
którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.  

Rady  
pracownicze 

Wykorzystywane do poprawy jakości prowadzonego dialogu, zwiększenia 
partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz usprawnieniu przepływu 
informacji, szczególnie do pracowników niższego szczebla. Komunikacja 
pracodawcy z radą polega na przekazywaniu informacji, konsultacjach 
z nią oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań, zgodnych z oczekiwania-
mi obu stron. Rada może być wykorzystywana do podejmowania decyzji 
wraz z zarządem w kwestiach szczególnie istotnych dla pracowników lub 
innych, w których stanowisko rady będzie dla zarządu wyjątkowo cenne.  

Prowadzenie 
dialogu 
z pracownika-
mi poprzez 
związki  
zawodowe 

Wykorzystanie związków zawodowych, które reprezentując interesy zrze-
szonych w nich pracowników, stanowią istotne ogniwo dialogu z przed-
siębiorstwem. Odbywa się poprzez udział związków w konsultacjach 
dotyczących kwestii pracowniczych. Pozyskanie opinii może mieć miejsce 
podczas bezpośrednich, cyklicznych spotkań z przedstawicielami związ-
ków zawodowych, a także zostać zorganizowane w formie badania ankie-
towego (przeprowadzonego elektronicznie lub tradycyjnie).  

Newsletter/ 
gazeta  
firmowa 

Wykorzystywane do systematycznego przekazywania aktualnych infor-
macji (w formie elektronicznej lub drukowanej) ważnych z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa. Dotyczą one takich kwestii jak: najważniejsze czy 
najnowsze wydarzenia w przedsiębiorstwie, pozyskanie nowych klientów, 
osiągnięcie celu lub podjęcie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Skrzynka 
pomysłów 

Pozwala na anonimowe zgłaszanie uwag i pomysłów mających na celu 
poprawę warunków miejsca pracy oraz usprawnienia procesów zacho-
dzących w firmie. Jest ono łatwe do zaimplementowania i sprzyja zaanga-
żowaniu i kreatywności pracowników. 

Obchód  
zarządu  
(kontakt  
bezpośredni) 

Polega na kontakcie ze wszystkimi pracownikami w celu okazania im 
swojego zainteresowania tym, jakie zadania wykonują i w jaki sposób. 
Realizowany jest w formie codziennych, choć nieregularnych obchodów 
stanowisk pracy, w czasie których pracownicy mają możliwość nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z przełożonymi, rozmowy o bieżących, istot-
nych kwestiach dotyczących zadań w pracy. 
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Czat  
z członkami 
zarządu 

Nowoczesne rozwiązanie wspierające i usprawniające dialog z pracowni-
kami. Odbywa się w formie internetowego czatu, który umożliwia pra-
cownikom zadawanie pytań i uzyskiwanie na nie odpowiedzi od członków 
zarządu.  

Kształtowanie 
„liderów  
dialogu”  
z pracodawcą 

„Liderzy dialogu” to osoby wyróżniające się spośród pracowników, które 
mają chęć prezentowania swoich opinii, a także reprezentowania poglą-
dów swoich kolegów. Mogą nimi być z nadania szefowie poszczególnych 
zespołów, albo osoby wybierane oddolnie na zasadzie indywidualnej 
oceny i uznania pracowników. Liderzy z jednej strony ułatwiają komuni-
kowanie się z pracownikami, z drugiej umożliwiają promocję idei dialogu 
wewnątrz organizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Błędy 2011, s. 18–24]. 

 
 W celu uzyskania wysokiego poziomu efektywności dialogu, przedsiębior-
stwa powinny wdrażać różne jego formy i umożliwiać ich ewolucję. Za jego 
kluczowe elementy w spółkach społecznie odpowiedzialnych należy uznać 
wspólne konsultowanie z pracownikami zasad ich funkcjonowania, uczestni-
czenie w podejmowaniu ważniejszych decyzji biznesowych, czy też możli-
wość zgłaszania uwag. 
 Spółki społecznie odpowiedzialne, w praktyce stosują różne formy dyskursu. 
Większość z nich prowadzi dialog rozproszony, nieregulowany zewnętrznymi 
normami lub standardami. Są też spółki, które są świadome tego, że jakość proce-
su prowadzenia dialogu przedkłada się na jego rezultaty. Dlatego też kreują 
sformalizowaną wymianę poglądów z wykorzystaniem standardów serii AA1000. 
Przykładem są takie spółki jak: Cemex Polska sp. z o.o., Provident Polska, Orange 
Polska S.A., Kampania Piwowarska, ArcelorMittal Poland. Formy dialogu w wy-
mienionych firmach społecznie odpowiedzialnych przedstawia tabela 3.  
 Analizowane spółki stosują różne formy dialogu. Jednak, aby był on efek-
tywny i przyczyniał się do budowania trwałych relacji z pracownikami powi-
nien być prowadzony w sposób odpowiedzialny, konsekwentny i systema-
tyczny. Wymaga również stworzenia odpowiedniego środowiska, czyli sprzy-
jającej kultury organizacyjnej, wartości pielęgnujących otwartość i poszano-
wanie praw drugiego człowieka. Jest to istotne, gdyż prowadzenie dialogu nie 
zawsze oznacza podejmowanie społecznej odpowiedzialności. 
 Z drugiej strony są też przedsiębiorstwa, które deklarują swoją społeczną 
odpowiedzialność, a nie prowadzą formalnego dialogu z interesariuszami. 
Dlatego też z punktu widzenia realizacji koncepcji CSR ważne jest włączanie 
interesariuszy (w tym pracowników) w różne etapy realizacji społecznej od-
powiedzialności.  
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Tabela 3. Formy dialogu w spółkach społecznie odpowiedzialnych  

Spółka Formy dialogu 

CEMEX Polska  
sp. z o. o. 

 spotkania otwartego dialogu zarządu z pracownikami 
 intranet SHIFT, newsletter „Nasz Głos”; TV wewnętrzna „Flash News” 
 skrzynki do zadawania pytań w zakładach 
 badanie opinii pracowników 
 spotkania dla pracowników i ich rodzin „Dni BHP i Zdrowia” 
 ankieta zaangażowania pracowników 
 pracowniczy portal internetowy dotyczący spraw pracowniczych 
 dedykowana infolinia Centrum Obsługi Spraw Pracowniczych 
 workshift – wewnętrzny serwis pracowniczy 
 media społecznościowe: Twitter, Facebook 
 konferencja kierownictwa 
 kwartalne spotkania pracowników z dyrekcją w zakładach 
 wizyty VFL w zakładach 

Orange  
Polska S.A 

 ankieta „ja w mojej firmie” 
 badania satysfakcji z usług wewnętrznych 
 dialog ze związkami zawodowymi 
 Rada Pracowników 
 umowa społeczna 

Provident  
Polska 

 techniczne środki i inne narzędzia służące komunikacji: intranet, portal 
dla doradców, wewnętrzne wydawnictwo „Nasz Provident” 

 kwartalne spotkania prezesa i członków zarządu z pracownikami, 
wizyty członków zarządu w oddziałach  

 coroczne badanie zaangażowania pracowników (robione przez nieza-
leżną, międzynarodową firmę; wyniki badań są komunikowane i 
omawiane w poszczególnych departamentach) 

 Forum Pracownika – narzędzie pozwalające na wspólne podejmowa-
nie ważnych decyzji 

 inicjatywa „Mam pomysł” – platforma, dzięki której pracownicy zgła-
szają propozycje służące zwiększeniu efektywności 

Kampania  
Piwowarska 

 badania satysfakcji pracowników 
 portal Yammer 
 magazyn firmowy 
 e-maile graficzne 
 czaty 
 ankiety 
 spotkania  
 roadshow (spotkania zarządu z pracownikami w całej Polsce) 
 oficjalne postulaty organizacji reprezentujących pracowników 
 videoblog prezesa zarządu 
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ArcelorMittal 
Poland 

 magazyn firmowy „Jedynka” 
 telewizja wewnętrzna (ponad 50 monitorów rozmieszczonych na 

terenie wszystkich zakładów produkcyjnych) 
 systematyczne spotkania dyrektora generalnego z pracownikami  

i jego częste wizyty w hali produkcyjnej 
 radiowęzeł. 
 komunikacja bezpośrednia (informacje przekazywane przez mistrzów 

pracownikom na poszczególnych zmianach), 
 Intranet + newsletter, który dociera do ponad 5000 odbiorców. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Raport 2015–2016], [Raport 2015], [Raport 2014–2015], [Raport  

2016], [Raport 2017]. 

 
Podsumowanie 
 
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi fundament, na którym 
spółki powinny budować trwałe relacji z pracownikami [Chojnacka 2010].  
W tym kontekście istotne znaczenie ma wykorzystywanie odpowiednich na-
rzędzi, a jednym z nich jest dialog. Angażowanie pracowników poprzez taką 
formę pozwala na:  
 zwiększenie przejrzystości komunikacyjnej,  
 uczestniczenie w procesach decyzyjnych, 
 budowanie efektywnego zespołu,  
 zwiększenie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy, 
 dynamizowanie ich identyfikacji z przedsiębiorstwem, 
 wzrost lojalności oraz zaangażowanie w realizacje celów organizacji, 
 budowanie wizerunku spółki, jako odpowiedzialnego pracodawcy, 
 zmniejszenie ryzyka spowodowanego negatywnymi opiniami. 
 Jednak, aby dialog można było uznać za efektywny, powinien być prowa-
dzony zgodnie z normami prawnymi funkcjonujących instytucji. Spółki spo-
łecznie odpowiedzialne, jeżeli w ogóle prowadzą dialog, to ma on charakter 
niesformalizowany. Spowodowane jest to przede wszystkim niewłaściwym 
rozumieniem jego istoty, brakiem wiedzy na temat sposobu prowadzenia  
i podejściem do niego zarządzających.  
 Dlatego też muszą być podejmowane działania, mające na celu zwiększe-
nie świadomości zarówno wśród zarządzających, jak i pracowników odnośnie 
potrzeby jego rozwijania. Powinien być również prowadzony systematycznie. 
Ponadto utrzymanie odpowiedniego poziomu dialogu z pracownikami, musi 
być elementem wpisanym na stałe w strategię firmy, gdyż „bez dbania o za-
angażowanie pracowników, odpowiadania na ich oczekiwania i transparent-
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nego dialogu w oczywisty sposób uniemożliwia osiągnięcie przez firmę zało-
żonej efektywności i nie sprzyja wydajności pracowników” [Firma 2010].  
 Spółki społecznie odpowiedzialne w celu budowania trwałych relacji  
z pracownikami powinny wprowadzać do swojej praktyki zarządzanie party-
cypacyjne, które niewątpliwie jest przyszłością zarządzania. Taką formą włą-
czenia jest open-book management, czyli informowanie zatrudnionych o wy-
nikach finansowych spółki, co buduje ich świadomość, a w rezultacie zwiększa 
poziomu ich motywacji.  
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Struktura kryteriów oceny okresowej w szkole wyższej  
a ich postrzeganie przez pracowników 
 
 
Structure of Appraisal Criteria in The Institution of Higher Education 
and Their Perception by the Employees 
 
Abstract: Employees appraisal could bring a lot of benefits to both organization and employ-
ees. It is however a process not always accepted by the workers. Acceptance is regarded as one 
of the most important factors of the appraisal system effectiveness. The goal of this paper is to 
analyse and evaluate the relationship between criteria structure in the institution of higher 
education and their perception by the employees. Presented research refers to the relationship 
between a level of criteria structure complexity and knowledge about these criteria as declared 
by the employees, evaluation of their understandability and a conviction that the criteria are 
related to the important aspects of subject’s work. These variables are listed among the ap-
praisal system acceptance’s factors. The analysis concerns opinions of the employees of two 
departments of University X. Sets of appraisal criteria are essentially different. The technique of 
questionnaire was used in the research. 165 out of 347 delivered questionnaires were filled in. 
The analysis points out that declared knowledge about appraisal criteria is higher when the 
criteria structure is simpler. Criteria understandability relates to their declared knowledge. 
However level of simplification of criteria structure does not relate to the conviction that the 
criteria are connected with the important aspects of subject’s work. 
Key words: employees appraisal, university, acceptance, declared knowledge about appraisal 
criteria, criteria understandability. 
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Wstęp 
 
Ocenianie okresowe pracowników jest ważnym elementem zarządzania zaso-
bami ludzkimi, wspiera ono bowiem ocenę efektywności pracy i kształtowanie 
różnorodnych działań z obszaru realizacji funkcji personalnej [Boachie-
Mensah 2012, s. 73]. Ocenianie okresowe pełni funkcję informacyjną, admini-
stracyjną, jak również motywacyjną [Janowska 2010, s. 111]. Jest więc ono dla 
przełożonych źródłem informacji o pracy podwładnych, a dla podwładnych – 
informacji o ich mocnych i słabych stronach. Wspiera również kształtowanie 
polityki personalnej [Pocztowski 2007, s. 225]. Dzieńdziora [2008, s. 40] zwraca 
uwagę, że oceny okresowe mogą być wykorzystane praktycznie we wszyst-
kich fazach procesu kadrowego w organizacji, począwszy od planowania po-
trzeb kadrowych poprzez dobór i przemieszczanie pracowników, doskonale-
nie, motywowanie aż po kontrolę pracowników i ocenę funkcji personalnej. 
O cenianiu okresowemu podlegają także nauczyciele akademiccy. W przy-
padku pracowników szkoły wyższej dostarcza ono również informacji o jako-
ści kapitału ludzkiego, wspiera decyzje administracyjne, wpływa na motywa-
cję do pracy poprzez dostarczanie informacji zwrotnej, akcentowanie oczeki-
wań pracodawcy oraz powiązania z decyzjami kadrowymi. 
 Mimo korzyści, jakie ocenianie okresowe może przynieść organizacji i pra-
cownikom, jest ono procesem wzbudzającym wiele emocji, nie zawsze popie-
ranym przez osoby zatrudnione. Czynników związanych z akceptacją systemu 
oceniania okresowego (SOOP) jest wiele. Wśród nich wymienia się między 
innymi wiedzę pracowników o SOOP, spostrzeganą zrozumiałość tego syste-
mu oraz akceptację kryteriów oceny [Smolbik-Jęczmień, Tracz 2011, s. 366]. 
Celem artykułu jest analiza i ocena związku struktury kryteriów oceniania 
w szkole wyższej z ich postrzeganiem przez pracowników. Przedstawione 
badania odnoszą się do związku między stopniem rozbudowania struktury 
kryteriów oceny a deklarowaną przez pracowników wiedzą na ich temat, oce-
ną ich zrozumiałości oraz stopniem przekonania o związku kryteriów oceny  
z istotnymi aspektami pracy. Zastosowano technikę sondażu diagnostyczne-
go. Badaniu poddano opinie pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu 
X2, znacząco różniących się pod względem rozbudowania struktury stosowa-
                                                            

2 Postępując zgodnie z zasadami prowadzenia badań jakościowych zaprezentowanymi 
przez J. Kociankiewicza i M. Kosterę [2014, s. 15], autorka zobowiązana jest zachować anoni-
mowość badanej jednostki z powodu braku pisemnej zgody władz uczelni na publikację jej 
nazwy. Autorka będzie więc używać nazwy Uniwersytet X. Z tego samego względu nie zostaną 
ujawnione nazwy wydziałów. 
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nych kryteriów oceny. Analiza rozwiązań skrajnych pozwoli bowiem na uka-
zanie różnic w postrzeganiu kryteriów oceny przez pracowników objętych 
rozbudowanym i uproszczonym systemem tychże kryteriów. 
 
Ocenianie okresowe nauczycieli akademickich 
 
Ocenianie okresowe nauczycieli akademickich uregulowane zostało w Usta-
wie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.]. W artykule 132 ustawodawca zobowiązuje uczelnie do 
oceniania okresowego wszystkich nauczycieli akademickich, przede wszyst-
kim w zakresie wymienionych w artykule 111 obowiązków oraz przestrzega-
nia prawa autorskiego i pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. 
Nauczyciel akademicki powinien podlegać ocenie nie rzadziej niż co 4 lata, ale 
również na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zatrudniającej pra-
cownika. Ze względu na prezentowane w artykule badania należy podkreślić, 
że zapisy dotyczące wskazanej częstotliwości oceniania weszły w życie 1 paź-
dziernika 2016 roku. Według wcześniejszych regulacji ocenianie powinno 
mieć miejsce częściej – nie rzadziej niż co dwa lata lub jeśli kierownik jednost-
ki organizacyjnej wnioskował o przeprowadzenie oceny. Z kolei nauczyciel 
akademicki posiadający tytuł naukowy profesora i zatrudniony na podstawie 
mianowania powinien podlegać ocenie nie rzadziej niż raz na cztery lata. 
Ustawa nakłada obowiązek uwzględniania przy ocenie pracy dydaktycznej 
oceny wystawianej przez studentów i doktorantów. W artykule 124 określono 
również skutki otrzymania oceny negatywnej. Wszystkie kwestie szczegółowe 
regulują statuty uczelni. 
 
Akceptacja systemu oceniania okresowego 
 
Akceptacja SOOP przez pracowników jest uważana za jeden z najważniejszych 
czynników efektywności takiego systemu [Roberts 1994, s. 525], co wynika  
z faktu, że postawy pracowników mogą wpływać na ich zachowanie. Pracow-
nicy nieakceptujący SOOP mogą przejawiać chociażby większą skłonność do 
negowania ważności i użyteczności oceny okresowej. Oczywiście należy pod-
kreślić, że w przypadku systemu oceniania okresowego nie można spodzie-
wać się istotnych behawioralnych przejawów negatywnej postawy (unikania, 
odmowy itp.) ze względu na możliwe konsekwencje takich zachowań. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że pracownicy nieakceptujący systemu oceniania będą 



Anna Michałkiewicz 
 
 

 146 

przeżywali negatywne emocje, będą wypowiadali się o nim krytycznie, mogą 
traktować go jedynie jako niezrozumiały obowiązek. 
 W literaturze wymienia się wiele czynników akceptacji SOOP. Wśród nich 
wskazywana jest między innymi wiedza pracowników o tym systemie. Może 
ona wpływać na poziom akceptacji systemu oceniania zarówno bezpośrednio, 
jak i pośrednio. Bezpośredni wpływ przejawia się w zmniejszaniu lęku przed 
nieznanym. W tym kontekście istotna jest chociażby wcześniejsza znajomość 
kryteriów oceniania, która pozwala pracownikowi lepiej zrozumieć oczekiwa-
nia pracodawcy, dostosować się do nich i prawidłowo wykonywać pracę [Har-
ris 1988, s. 444]. Wiedza o systemie oceniania wywiera również wpływ po-
średnio,  chociażby na poczucie sprawiedliwości. Nie mając wystarczającej 
wiedzy, pracownik nie jest w stanie ocenić, czy system jest sprawiedliwy.  
W takiej sytuacji swoją opinię opiera na niepełnych danych i negatywnych 
emocjach związanych z odczuwaną niepewnością. 
 Analizując poziom wiedzy pracowników o SOOP, należy również rozróżnić 
obiektywnie i subiektywnie posiadaną wiedzę. Tę pierwszą można zmierzyć 
poprzez zadawanie pytań dotyczących systemu oceniania. Subiektywnie po-
strzegany poziom wiedzy to opinia pracownika na temat tego, jak wiele wie 
na określony temat. Zarówno obiektywnie posiadana wiedza, jak i ta subiek-
tywnie postrzegana przez pracownika są ważne i wpływają na akceptację  
SOOP. Postrzeganie przez pracowników systemu oceniania jako zrozumiałego 
może być tak samo istotne, jak ich realna wiedza w tym zakresie [Williams, 
Levy 1992, s. 837]. Levy i Williams [1998, s. 62] stwierdzili, że wyższy deklaro-
wany poziom wiedzy o SOOP koreluje z wyższą oceną satysfakcji z pracy, za-
angażowania, sprawiedliwości proceduralnej i ogólnego zadowolenia z sys-
temu oceniania, niezależnie od wyniku oceny okresowej. Jednocześnie wska-
zują [2000, ss. 511–512], że często powodem rozbieżności w przejawianych 
postawach pomiędzy osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych 
i wykonawczych są właśnie różnice zarówno w postrzeganej wiedzy o syste-
mie oceniania, jak i w tej rzeczywiście posiadanej. 
 Z akceptacją systemu oceniania związana jest akceptacja kryteriów oceny 
[Smolbik-Jęczmień, Tracz 2011, s. 366]. Sidor-Rządkowska [2000, s. 122] zwra-
ca uwagę na podstawowe warunki, które powinny one spełniać. Pierwszym  
z nich jest istotność kryteriów, czyli odnoszenie się do kluczowych zadań wy-
konywanych na danym stanowisku pracy. Uwagę na ten aspekt kierują rów-
nież Thurston [2001, za Shrivastava i Purang 2011, ss. 635–636] czy Sumelius  
i in. [2014, s. 581], którzy stwierdzają, że na postawy wobec oceniania okreso-
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wego pracowników negatywnie oddziałuje przede wszystkim brak powiąza-
nia między kryteriami oceniania a zadaniami realizowanymi przez pracownika 
oraz zbyt duży wpływ subiektywnej opinii przełożonego, a za mały ocen opar-
tych na obiektywnych kryteriach.  
 Podobnego zdania są Narcisse i Harcourt [2008, ss. 1166–1167], którzy 
zwracają uwagę, że kryteria oceniania odpowiadające wykonywanej pracy są 
ważnym czynnikiem sprawiedliwości proceduralnej. Znaczenie istotności kry-
teriów podkreślają również Komaki i Minnich [2001, s. 63]. Wskazują oni, że 
kryteria muszą być nie tylko istotne, ale również że pracownik musi mieć kon-
trolę nad elementami pracy, do których się te kryteria odnoszą.  
 Drugie założenie Sidor-Rządkowskiej [2000, s. 122] dotyczące kryteriów 
oceniania odnosi się do ich opracowania w sposób wyczerpujący – zestaw 
kryteriów powinien obejmować całość ważnych dla stanowiska wyników pra-
cy, zachowań czy cech. Trzecie dotyczy rozłączności kryteriów. Obok posiada-
nej wiedzy o kryteriach ich skonstruowanie zgodnie z powyższymi warunkami 
również może wiązać się z ich większą akceptacją przez pracowników. Dzień-
dziora [2008, s. 147] podkreśla dodatkowo, że powodem negatywnych opinii 
pracowników jest również nadmierna liczba kryteriów. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że w tym aspekcie zdania są podzielone, ponieważ eksperymentalnie 
wykazano, że wraz ze wzrostem liczby kryteriów rośnie postrzeganie sprawie-
dliwości proceduralnej [Kataoka i in. 2006]. 
 Znajomość kryteriów oceniania, jak również ich ważność dla wykonywanej 
pracy wpływa na poczucie sprawiedliwości proceduralnej [Erdogan i in. 2001, 
s. 218]. Poprzez kryteria organizacja wskazuje swoje oczekiwania wobec pra-
cowników. Zrozumiałe oczekiwania nie tylko pozwalają na podjęcie działań  
w celu ich spełnienia, ale również przekładają się na wspomnianą sprawiedli-
wość proceduralną [Tang i Sarsfield-Baldwin 1996, za Erdogan i in. 2001,  
s. 210]. 
 Nauczyciele akademiccy podlegający ocenie okresowej przejawiają różne 
postawy wobec funkcjonującego na uczelni systemu oceniania. Opisane po-
wyżej czynniki akceptacji mogą mieć znaczenie również dla postaw tej grupy 
zawodowej w stosunku do SOOP. 
 Niniejszy artykuł odnosi się do badań realizowanych w Uniwersytecie X  
i dotyczy związku uproszczenia zestawu kryteriów z deklarowaną wiedzą do-
tyczącą tych kryteriów i ich zrozumiałością. Biorąc pod uwagę fakt, że zmniej-
szanie liczby kryteriów może doprowadzić do sytuacji, w której niespełniany 
będzie warunek wyczerpującego ujęcia ważnych zadań i wyników pracy na 
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danym stanowisku, sprawdzono również, czy występują różnice w opiniach 
pracowników badanych wydziałów w zakresie odnoszenia się kryteriów oceny 
do ważnych aspektów ich pracy. 
 
Ocenianie okresowe nauczycieli akademickich na wybranych 
wydziałach Uniwersytetu X – badania własne 
 
Badanie przeprowadzono w Uniwersytecie X wśród pracowników dwóch jed-
nostek organizacyjnych. Dotyczyło ono systemu oceniania, w którym odbyły 
się ostatnie dwie oceny okresowe (za lata 2013–2014 i 2015–2016). Wybrano 
dwa wydziały, których systemy oceniania (w zakresie kryteriów, ich punktacji  
i minimów wymaganych do uzyskania pozytywnej oceny) różnią się w dużym 
stopniu, zwłaszcza w zakresie oceny pracy naukowo-badawczej. W badaniu 
wykorzystano technikę sondażu diagnostycznego. Kwestionariusze ankiety 
zostały przekazane wszystkim pracownikom badanych wydziałów poprzez 
kierowników oraz sekretariaty katedr i instytutów. Do każdego kwestionariu-
sza dołączona była koperta w celu zapewnienia pracownikom poczucia ano-
nimowości. Analizy statystyczne przeprowadzono w pakiecie IBM SPSS Stati-
stics 24. 

Kryteria oceny na badanych wydziałach Uniwersytetu X 

Analiza arkuszy ocen funkcjonujących na poszczególnych wydziałach Uniwer-
sytetu X wykazała, że wśród stosowanych narzędzi były zarówno rozbudowa-
ne arkusze, w których pracownik był oceniany w wielu różnych kategoriach, 
jak i arkusze, w których zestaw kryteriów został uproszczony. 
 Na Wydziale 1 ocena okresowa w każdym z trzech głównych obszarów 
(naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny) obejmowała wiele różnych 
aspektów działalności pracownika. Mógł on uzyskać punkty zarówno za dzia-
łania szczególnie istotne z punktu widzenia wydziału (np. publikacje w wyso-
ko punktowanych czasopismach), jak i mniej znaczące (np. publikacje popu-
larnonaukowe). W części dydaktycznej pensum nie wystarczało do pozytyw-
nej oceny. Suma minimalnych wymaganych punktów w zakresie działalności 
naukowej i kształcenia kadry oraz działalności dydaktycznej była mniejsza od 
minimalnej oczekiwanej liczby punktów łącznie. 
 Na Wydziale 2 wykaz osiągnięć punktowanych w procesie oceniania okre-
sowego był krótszy. Największe różnice w stosunku do Wydziału 1 występo-
wały w zakresie oceny pracy naukowo-badawczej, co obrazuje tabela 1.  
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 W przypadku części dydaktycznej liczba działań punktowanych była podobna. 
Analiza minimalnej liczby punktów koniecznej do uzyskania w tej części wskazuje 
jednak, że pozytywną ocenę można było otrzymać już za wypełnienie pensum. 
Określone były minimalne liczby punktów w części naukowo-badawczej i dydak-
tycznej. Nie wskazano jednak minimalnej łącznej liczby punktów. 
 
Tabela 1. Struktura kryteriów oceny pracowników badanych wydziałów 

Wydział 1 
Liczba  

kryteriów 
szczegółowych 

Wydział 2 
Liczba  

kryteriów 
szczegółowych 

A. w zakresie badań  
naukowych i kształcenia 
kadry naukowej 

61 
A. w zakresie badań  
naukowych i kształcenia 
kadry naukowej 

23 

 publikacje: 
w czasopismach nauko-
wych 
monografie naukowe 
prace popularnonaukowe 
recenzje 

 osiągnięcia konferencyjne  
   (wystąpienia, uczestnic-
two, organizacja) 
 redakcja czasopism  
   naukowych  
 wykłady i seminaria naukowe 
 stopnie/tytuły naukowe 
 granty 
 recenzje wniosków  
   o stypendia naukowe 
 kształcenie kadry naukowej 
 nagrody 

 
7 
 

8 
2 
3 
8 
 
 

4 
 

2 
6 
7 
1 
 

10 
3 

 publikacje: 
   w czasopismach na-
ukowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 stopnie/tytuły naukowe 
 
 
 
 kształcenie kadry 
naukowej 
 patenty 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 

5 

B. w zakresie dydaktyki 37 B. w zakresie dydaktyki 33 

 działalność dydaktyczno- 
  -wychowawcza 
 osiągnięcia i inicjatywy 
   w zakresie doskonalenia  
   procesu dydaktycznego 
 pełnione funkcje dydak-
tyczne i wychowawcze 
 oceny prowadzonych 
zajęć 

13 
 

7 
 
 

15 
 

2 

 działalność dydaktycz-
no-wychowawcza 
 osiągnięcia i inicjatywy 
w zakresie doskonalenia 
procesu dydaktycznego 
 pełnione funkcje dydak-
tyczne  wychowawcze 
 oceny prowadzonych 
zajęć 

10 
 

10 
 
 
 

11 
2 
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Wydział 1 
Liczba  

kryteriów 
szczegółowych 

Wydział 2 
Liczba  

kryteriów 
szczegółowych 

C. działalność  
organizacyjna 43 C. działalność  

organizacyjna 38 

 funkcje kierownicze 
 inne funkcje 
 organizacja konferencji  
   dydaktycznych 
 promocja nauki 
 zaangażowanie w bieżące 
   prace organizacyjne 
 współpraca z biznesem  
   i otoczeniem społeczno- 
   gospodarczym oraz  
   administracją państwową  
   i samorządową 

9 
13 
6 
 

10 
2 
 

3 

 funkcje kierownicze 
 inne funkcje 
 organizacja konferencji 
   dydaktycznych 
 promocja nauki 
 zaangażowanie  
w bieżące prace  
organizacyjne 
 współpraca z bizne-
sem i otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym 
oraz administracją 
państwową i samorzą-
dową 

5 
14 
2 
 

9 
3 
 
 

5 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na obydwu wydziałach nie było określonej liczby punktów wymaganej  
w zakresie działalności organizacyjnej. W przypadku Wydziału 1, jak wspo-
mniano powyżej, łączna liczba punktów, którą pracownik powinien uzyskać, 
była wyższa niż minima wskazane w dwóch pierwszych częściach arkusza. 
Punkty za działalność organizacyjną mogły mieć więc znaczenie dla ostatecz-
nej oceny. W przypadku Wydziału 2 działalność organizacyjna nie miała żad-
nego wpływu na ocenę okresową pracownika. 

Grupa badana 

Uczestnikami badania byli pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni 
wskazanych wydziałów. Ankiety rozdano 347 osobom podlegającym ocenie 
okresowej. Otrzymano 165 wypełnionych kwestionariuszy (Wydział 1: stopa 
zwrotu 38,89%; Wydział 2: stopa zwrotu 53,69%). Większość badanych stano-
wiły kobiety (64,2%). 
 Badani należeli do wszystkich grup wiekowych. Największą część badanej 
grupy stanowiły osoby w wieku 33–43 lata (41,2%) i 44–54 lata (29,7%). 
 W badanej grupie przeważali adiunkci (56,7%). Dużą część stanowili rów-
nież profesorowie nadzwyczajni i mianowani (odpowiednio 17,1% i 13,4%). 
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Tabela 2. Podział pracowników badanych wydziałów ze względu na płeć 

 Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Liczebność 31 25 56 
1 

% 55,4 44,6 100,0 

Liczebność 75 34 109 
Wydział 

2 
% 68,8 31,2 100,0 

Liczebność 106 59 165 
Ogółem 

% 64,2 35,8 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3. Podział pracowników badanych wydziałów we względu na wiek 

 22–32 lata 33–43 lata 44–54 lata 55–65 lat pow. 65 lat Ogółem 

Liczebność 8 20 18 3 7 56 
1 

% 14,3 35,7 32,1 5,4 12,5 100,0 

Liczebność 9 48 31 9 12 109 
Wydział 

2 
% 8,3 44,0 28,4 8,3 11,0 100,0 

Liczebność 17 68 49 12 19 165 
Ogółem 

% 10,3 41,2 29,7 7,3 11,5 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 4. Podział pracowników badanych wydziałów ze względu na zajmowane stanowisko 

 Asystent Adiunkt Wykła-
dowca

Starszy 
wykła-
dowca

Profesor 
nadzwyczajny Profesor Ogółem 

Liczebność 8 30 1 5 6 5 55 
1 

% 14,5 54,5 1,8 9,1 10,9 9,1 100,0 

Liczebność 0 63 1 6 22 17 109 
Wydział 

2 
% 0,0 57,8 0,9 5,5 20,2 15,6 100,0 

Liczebność 8 93 2 11 28 22 164 
Ogółem 

% 4,9 56,7 1,2 6,7 17,1 13,4 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza wyników 

Analizy statystycznej dokonano przy użyciu testu U Manna-Whitneya, niepa-
rametrycznego odpowiednika testu t-Studenta. Test ten pozwala porównać 
ze sobą dwie niezależne wobec siebie grupy w sytuacji, gdy zmienna mierzo-
na jest na skali porządkowej. Test U Manna-Whitneya nie wymaga równolicz-
ności grup, rozkładu normalnego ani homogeniczności wariancji. 
 Jako pierwszą weryfikacji poddano hipotezę, według której znajomość 
kryteriów oceniania jest większa na Wydziale 2 niż na Wydziale 1. Prostsza 
struktura kryteriów jest dla pracowników łatwiejsza do przyswojenia, więc 
pracownicy Wydziału 2 powinni deklarować większą wiedzę o kryteriach niż 
osoby zatrudnione na Wydziale 1. 
 W celu weryfikacji hipotezy dokonano analizy odpowiedzi na pytanie  
o znajomość kryteriów oceny. Odpowiedzi mierzone były na skali porządko-
wej (tak, raczej tak, raczej nie, nie). Na podstawie wyniku testu U Manna-
Whitneya (U= 2205,50, Z=-3,356, p<0,01) można stwierdzić, że deklarowana 
znajomość kryteriów oceny wśród badanych pracowników Wydziału 2 jest 
większa niż wśród pracowników Wydziału 1. 
 Za pomocą testu U Manna-Whitneya zweryfikowano również hipotezę, we-
dług której zrozumiałość kryteriów wyższa jest oceniana jako większa na Wy-
dziale 2 niż na Wydziale 1. Sposób prezentacji kryteriów i szczegółowość ich 
opisów jest na obydwu wydziałach taka sama. W przypadku Wydziału 2, zwłasz-
cza w części badawczo-naukowej, kryteriów jest jednak zdecydowanie mniej, co 
powinno wiązać się z łatwiejszym całościowym zrozumieniem systemu, ale 
również z większą gotowością badanych do oceny kryteriów jako zrozumiałe. 
 
Tabela 5. Liczebności prób, wartość średniej rang oraz suma rang dla zmiennej znajo-
mość kryteriów oceny dla 2 wydziałów 

Rangi 

 Numer wydziału N Średnia ranga Suma rang 

1 56 67,88 3801,50 

2 108 90,08 9728,50 

Znajomość  

kryteriów oceny 

Ogółem 164   

Źródło: opracowanie własne. 

 



Struktura kryteriów oceny okresowej w szkole wyższej a ich postrzeganie przez pracowników 
 
 

 153 

Tabela 6. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla zmiennej znajomość kryteriów oceny 

Wartość testowanaa 

 Znajomość kryteriów oceny 

U Manna-Whitneya 2205,500 

W Wilcoxona 3801,500 

Z -3,356 

Istotność asymptotyczna (dwustronna) 0,001 

a. Zmienna grupująca: Numer wydziału 

  Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 7. Liczebności prób, wartość średniej rang oraz suma rang dla zmiennej zrozumia-
łość kryteriów oceny dla 2 wydziałów 

Rangi 

 Numer wydziału N Średnia ranga Suma rang 

1 53 64,42 3414,00 

2 108 89,14 9627,00 
Zrozumiałość kryteriów  

naukowych 
Ogółem 161   

1 52 68,46 3560,00 

2 108 86,30 9320,00 
Zrozumiałość kryteriów  

dydaktycznych 
Ogółem 160   

1 52 69,85 3632,00 

2 108 85,63 9248,00 
Zrozumiałość kryteriów  

organizacyjnych 
Ogółem 160   

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Respondenci oddzielnie oceniali zrozumiałość każdej z grup kryteriów. 
Odpowiedzi mierzone były na skali porządkowej. Na podstawie wyniku testu 
można stwierdzić, że zrozumiałość wszystkich trzech typów kryteriów oceny 
wśród pracowników Wydziału 2 jest oceniana jako większa w stosunku do 
pracowników Wydziału 1. 
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Tabela 8. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla zmiennej zrozumiałość kryteriów oceny 

Wartość testowanaa 

 

Zrozumiałość kryte-
riów naukowych 

Zrozumiałość kryte-
riów dydaktycznych 

Zrozumiałość kryte-
riów organizacyjnych 

U Manna-Whitneya 1983,000 2182,000 2254,000 

W Wilcoxona 3414,000 3560,000 3632,000 

Z -3,598 -2,639 -2,162 

Istotność asymptotyczna 
(dwustronna) 

0,000 0,008 0,031 

a. Zmienna grupująca: Numer wydziału 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Jako ostatnią weryfikowano hipotezę dotyczącą związku stopnia rozbu-
dowania systemu kryteriów oceny z poczuciem, że ocena okresowa obejmuje 
wszystkie istotne elementy pracy. Rozbudowanie systemu kryteriów oceny 
pozwala na uwzględnienie większej liczby działań, które podejmują nauczy-
ciele akademiccy. W przypadku uproszczonego systemu kryteriów oceny 
większe jest prawdopodobieństwo, że część aktywności istotnych z perspek-
tywy pracownika nie będzie poddawana ocenie. 
 
Tabela 9. Liczebności prób, wartość średniej rang oraz suma rang dla zmiennej komplet-
ność kryteriów oceny 

Rangi 

 Numer wydziału N Średnia ranga Suma rang 

1 52 79,35 4126,00 

2 106 79,58 8435,00 Kompletność kryteriów 

Ogółem 158   

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Analiza przy użyciu testu U Manna-Whitneya (statystyka U= 2748,  
Z=-0,033, p>0,05) nie daje podstaw, by przyjąć, że badani pracownicy Wydzia-
łu 1 i Wydziału 2 różnią się pod względem opinii na temat kompletności kryte-
riów oceny. 
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Tabela 10. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla zmiennej kompletność kryteriów oceny 

Wartość testowanaa 

 Kompletność kryteriów 

U Manna-Whitneya 2748,000 

W Wilcoxona 4126,000 

Z -0,033 

Istotność asymptotyczna (dwustronna) 0,974 

a. Zmienna grupująca: Numer wydziału 

  Źródło: opracowanie własne. 

 

Dyskusja wyników 

Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że deklarowana znajomość 
kryteriów oceny jest większa w przypadku prostszej ich struktury. Wydaje się, 
że przyczyną tego może być możliwość skupienia się na najważniejszych ele-
mentach, ale również czas, który minął od ostatniej oceny. Miała ona bowiem 
miejsce stosunkowo dawno (1,5 roku wcześniej). Wydaje się naturalne, że 
prostszy zestaw kryteriów jest pamiętany dłużej. Być może bezpośrednio 
przed lub po dokonaniu oceny znajomość kryteriów byłaby podobna na oby-
dwu wydziałach. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ocenie podlegały dwa lata, 
należałoby oczekiwać posiadania wiedzy o kryteriach oceniania w każdym 
momencie tego okresu (przy założeniu, że kryteria oceny wskazują oczekiwa-
nia pracodawcy). 
 Zrozumiałość kryteriów oceny łączy się z ich znajomością. Na Wydziale 2, 
którego pracownicy zadeklarowali większą wiedzę na ich temat, uzyskano 
również wyższe wyniki w zmiennej zrozumiałość kryteriów. Przy jednakowych 
nazwach i opisach kryteriów, ich liczba może mieć znaczenie dla oceny zro-
zumiałości. Oczywiście należy brać pod uwagę również inne czynniki, które 
mogły wpłynąć na deklarowaną zrozumiałość kryteriów na obydwu wydzia-
łach, takie jak różnice we wprowadzaniu systemu oceniania czy w sposobie 
informowania pracowników o kryteriach oceny. Zmienne te w niniejszym 
opracowaniu nie podlegały analizie. 
 Uproszczenie systemu kryteriów nie wiąże się jednak z oceną kompletności 
zestawu kryteriów oceny (rozumianej jako odnoszenie się do istotnych aspek-
tów pracy). Pracownicy Wydziału 1 i Wydziału 2 oceniają funkcjonujące w ich 
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jednostkach zestawy kryteriów jako nieróżniące się znacząco pod tym wzglę-
dem. Podejrzewano, że w przypadku Wydziału 2 dużo mniejsza liczba kryte-
riów, zwłaszcza w kategorii osiągnięć naukowo-badawczych, będzie wiązać 
się z poczuciem, że nie wszystkie ważne prace są uwzględniane w ocenie 
okresowej. Wydaje się, że brak istotnych różnic w ocenie kompletności zesta-
wu kryteriów może wynikać z odmiennej specyfiki tych wydziałów. Różnią się 
one bowiem zdecydowanie chociażby prowadzoną pracą naukową, dostęp-
nymi miejscami publikacji, liczbą studentów. Być może istotna jest tutaj rów-
nież niższa deklarowana wiedza o kryteriach i ocena ich zrozumiałości przez 
pracowników Wydziału 1, co nie pozwala im określić, czy obejmują one 
wszystkie istotne aspekty ich pracy. Kolejnym ważnym czynnikiem może być 
odmienne rozumienie celów oceniania przez pracowników obydwu wydziałów. 
 
Podsumowanie 
 
W przypadku badanych pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu X 
wskazano istotne statystycznie różnice w zakresie postrzeganej wiedzy o kry-
teriach oceny i deklarowanej zrozumiałości tych kryteriów. Są one wymienia-
ne wśród czynników akceptacji systemów oceniania. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że poza nimi akceptacja SOOP determinowana jest również innymi 
zmiennymi. Błędem byłoby więc wnioskowanie, że różnice w postawach wo-
bec systemu oceniania okresowego pomiędzy badanymi wydziałami związa-
ne są wyłącznie ze strukturą kryteriów. Konieczne jest dokonanie analiz rów-
nież innych aspektów funkcjonowania SOOP. 
 Ważnym obszarem dalszych badań powinno być również pozyskiwanie 
przez pracowników wiedzy o kryteriach, ich zgodność z postrzeganymi celami 
oceniania okresowego, czy ogólne podejście zatrudnionych do tego procesu. 
Czynniki te mogą pełnić istotną rolę również w kształtowaniu opinii o kryte-
riach. 
 Mimo wskazanej potrzeby prowadzenia dalszych badań należy zaznaczyć, 
że większa znajomość i zrozumiałość kryteriów oceny współwystępuje  
z uproszczeniem zestawu kryteriów. Warto więc również z tego powodu bu-
dować systemy oceniania, w których ocenie podlegają tylko i wyłącznie ele-
menty wpływające w istotnym stopniu na realizację celów organizacji. Prze-
analizowanie stosowanych zestawów kryteriów właśnie w odniesieniu do 
celów, jakim ma służyć ocenianie, może doprowadzić do ograniczenia ele-
mentów w nich zawartych. To z kolei ułatwiłoby pracownikom ich poznanie 
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I zrozumienie. Dodatkowe wsparcie i dopilnowanie przez organizację, że oso-
by zatrudnione rozumieją oczekiwania wobec nich zawarte w kryteriach oce-
niania sprzyjałoby większemu zaangażowaniu w pracę i lepszemu realizowa-
niu stawianych przed nimi celów. 
 Ograniczeniem przeprowadzonego badania jest nielosowy dobór do pró-
by. Z tego względu należy zachować ostrożność przy próbach uogólniania 
otrzymanych wyników na wszystkich zatrudnionych na badanych wydziałach. 
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Controlling Personal and Organizational Culture  
– Theoretical Considerations 
 
Abstract: Human capital is the most important resource of an enterprise. The purpose of the 
article is to present controlling as the most effective system for assessing the management of 
human teams. Thanks to the organizational culture based on human capital, the company's 
strategic goals are faster and more efficiently achieved. Including the measurement of added 
value for employees to the controlling system allows to strengthen the employee experience, 
and thus increase the efficiency and economic efficiency of human resources. 
Key words: controlling personal, organizational culture, employee value proposition. 
 
Wstęp 
 
Filozofia zarządzania zespołami ludzkimi czerpie z przekonania, że człowiek 
jest najbardziej wartościowym potencjałem przedsiębiorstwa. Jego strategia 
powinna bazować na zasobach ludzkich tak, by łączyła cele organizacji  
z oczekiwaniami pracowników.  
 Zarządzanie zespołami ludzkimi jest dążeniem do tego, by pracownicy 
identyfikowali się z celami organizacji. Jest ono rozumiane „(…) jako strate-
giczne i spójne podejście do gospodarowania najbardziej wartościowymi 
aktywami organizacji, czyli pracującymi w niej ludźmi. Zarządzanie zespołami 
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przyczynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej przez strategiczne roz-
mieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników 
przy użyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych” [Zając 
2008, s. 108]. Zaangażowanie pracowników powinno się wyrażać poprzez 
utożsamianie się z organizacją, stając się najważniejszym zasobem niemate-
rialnym. Reprezentatywny charakter zespołów pracowniczych, zmniejsza 
koszty związane z nadzorem, utrzymaniem i motywacją pracowników. Zobo-
wiązania podejmowane na zasadach wzajemności między kierownictwem, 
które wyznacza cele i zadania, a pracownikami, stanowią pewnego rodzaju 
nieformalne porozumienie między zainteresowanymi stronami [McKenna 
i Beech 1999, s. 14]. Takie podejście pozwala na wzajemne zrozumienie po-
trzeb, motywacji i wynagrodzeń powiązanych z efektywną pracą i rozwojem 
organizacji. Wspólnota interesów kierownictwa i pracowników wyrażona po-
przez mierzalność efektów, dzięki odpowiednio dobranym miernikom  
i wskaźnikom związanym z efektywnością działania przedsiębiorstwa, pozwala 
na zrozumienie współudziału w ich osiągnięciu. Takie podejście pozwoli na 
zmniejszenie ryzyka oszustwa zarówno pracowników wobec pracodawcy – 
jasny przekaz osiągniętych celów, jak i pracodawcy wobec pracowników – 
udział pracowników w osiąganiu sformułowanych celów. Ewolucja pojęć  
i poglądów dotyczących zarządzania zespołami ludzkimi oraz pomiar ich efek-
tywności pozwoliły na postawienie hipotezy, że controlling personalny sprzyja 
budowaniu kultury organizacyjnej bazującej na kapitale ludzkim. Zatem ce-
lem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania controllingu perso-
nalnego, jako narzędzia wspomagającego tworzenie kultury organizacyjnej. 
 
Controlling personalny 
 
Ewolucja myśli i idei związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi (ZZL) 
rozwinęła również pojęcia związane z pomiarem efektywności ich prowadze-
nia. Takie zadania były przypisane pierwotnie controllingowi, jako szczegól-
nemu systemowi „(…) koordynacji określonych zadań w sferze zarządzania, 
zwłaszcza w zakresie planowania i kontroli, a także systemowi gromadzenia  
i przetwarzania informacji o przebiegu realizacji wszystkich funkcji zarządza-
nia oraz wprowadzania korekt w celu poprawy efektywności i obniżki kosz-
tów” [Bernais i Ingram 2005, s. 12]. Współczesny człowiek powinien dyspono-
wać nie tylko wiedzą o faktach, lecz również posiadać kompetencje sprawcze  
i proceduralne [Łażewska 2013, s. 131].  
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Controlling ma za zadanie wspomaganie [Eschenbach 1996, s. 17], sterowanie 
[Knap, Sawicki 1994, ss. 9–15], regulowanie, kontrolowanie, reagowanie, de-
cydowanie, oraz mierzenie i korygowanie [Vollmuth 2007, s. 9] stanu faktycz-
nego z planowanym czy też oczekiwanym.  

W literaturze przedmiotu ze względu na zakres, można go podzielić na 
dwie formy, mianowicie: controlling scentralizowany i zdecentralizowany 
[Foremna-Pilarska 2015, s. 25]. Scentralizowany to forma systemu, w którym 
poszczególne funkcje realizowane są przez dział controllingu pełniący funkcję 
„służebną” w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności przedsiębior-
stwa. Controlling zdecentralizowany, inaczej niż scentralizowany, realizowany 
jest w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W podej-
ściu zdecentralizowanym tworzona jest jednostka (komórka) controllingu, 
która zajmuje się koordynacją rozproszonych działań w różnych obszarach 
przedsiębiorstwa. Obszary, wynikające z decentralizacji mogą zostać podzie-
lone na zasoby lub funkcje, częściowo zależne od branży. Controlling zaso-
bów dzieli się na: controlling zasobów ludzkich, środków finansowych czy 
środków trwałych. Natomiast w ujęciu funkcyjnym podział następuje na ob-
szary działalności np. na controlling administracji, marketingu, działalności 
produkcyjnej, czy też działalności usługowej.  
 Niezależnie od form podziału, controlling personalny (lub zasobów ludz-
kich – również to nazewnictwo funkcjonuje w literaturze) stanowi bazę, która 
pozwala na szybszy rozwój organizacji, jak również zwiększa konkurencyjność 
podmiotów na rynku, poprzez maksymalizację korzyści płynących z właściwe-
go zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrożenie controllingu personalnego do 
systemu controllingu w przedsiębiorstwie pozwala na wzmocnienie zaufania 
pracowników do organizacji oraz takie wykorzystanie instrumentów i technik, 
by kapitał ludzki mógł zostać wykorzystany w pełny i właściwy sposób. 
 Controlling personalny określa stopień realizacji celów zawartych w strate-
gii oraz w razie potrzeby wskazuje na konieczność podjęcia działań napraw-
czych [Nieplowicz 2015, s. 181]. Według Pocztowskiego „(…) controling per-
sonalny to wewnętrzny system sterowania procesami w obszarach zadanio-
wych zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowujący je na osiągnięcie nad-
rzędnych celów przedsiębiorstwa, obejmujący swoim zakresem planowanie 
oraz kontrolę efektów i kosztów pracy oraz oddziałujących na nie czynników, 
pełniący dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i sterującą” [Pocztowski 2008, 
ss. 155–156]. Funkcja informacyjna controllingu personalnego polega na zbie-
raniu, przetwarzaniu i przygotowaniu informacji dotyczących ZZL. Natomiast 
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funkcja sterująca ma za zadanie koordynowanie planów, projektów w obsza-
rze personalnym oraz kontrolę ich wdrażania i realizacji.  
 Wprowadzenie controllingu personalnego powinno eksponować rolę kapi-
tału ludzkiego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstwa. Głównym 
błędem w pojmowaniu controllingu personalnego jest ujmowanie składni-
ków kapitału ludzkiego w formie kosztów pracy. Takie podejście budzi obawy 
pracowników, blokując akceptację i kreatywność ludzką pozwalającą na osią-
ganie celów organizacyjnych. Ważne jest, by controlling personalny był uwa-
żany, jako system pomiaru aktywów, czyli produktywności kapitału ludzkiego. 
Uzyskany w ten sposób pomiar jest bardziej trwały i adekwatny do osiągania 
celów strategicznych przedsiębiorstwa. Podstawowym celem wprowadzenia 
controllingu personalnego powinno być „(…) podnoszenie rentowności 
i efektywności działań w obszarze zarządzania” [Sikorski 2001, s. 50].  
 Aby lepiej zrozumieć zachowania ludzi w środowisku pracy należy naj-
pierw poznać ich potrzeby, które można podzielić na [Penc 2011, ss. 133–134]: 
1. Potrzeby związane z pracą, typem zadań i treścią pracy: 

a) Potrzeba identyfikacji – wyraża się w dążeniu do wykorzystania i zaan-
gażowania w proces pracy i realizację zadań; 

b) Potrzeba rozwoju – wyraża się w dążeniu do wykorzystania i dalszego 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 

c) Potrzeba zmiany – wyraża się w chęci robienia czegoś innego lub no-
wego, co przełamuje monotonię lub rutynę; 

d) Potrzeba odpowiedzialności – wyraża się w dążeniu do samodzielności  
i potwierdzenia własnej wartości. 

2. Potrzeby związane z przynależnością do zespołu i życiem społecznym  
w środowisku pracy: 
a) Potrzeba kontaktów – wyraża się w poszukiwaniu możliwości wymiany 

myśli i poglądów; 
b) Potrzeba integracji – wyraża się w przynależności do grupy, w nawiązy-

waniu i utrzymywaniu więzi społecznych; 
c) Potrzeba oparcia emocjonalnego – wyraża się w poczuciu pewności, 

pomocy koleżeńskiej, solidarności; 
d) Potrzeba oceny społecznej – wyraża się w docenieniu roli opinii spo-

łecznej i akceptacji ze strony grupy. 
3. Potrzeby związane z kierowaniem (stosunek przełożony – podwładny): 

a) Potrzeba rzetelnej oceny – wyraża się w oczekiwaniu na obiektywną  
i sprawiedliwą ocenę pracy; 
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b) Potrzeba wysłuchania – wyraża się w możliwościach wypowiedzenia 
własnych poglądów w sprawach pracy, realizacji zadań, rozwiązywaniu 
problemów; 

c) Potrzeba uznania – wyraża się w docenianiu osiągnięć przez kierownic-
two; 

d) Potrzeba orientacji (w problemach organizacji pracy, perspektywach 
rozwojowych przedsiębiorstwa) – wyraża się pragnieniem dostępu do 
informacji i możliwości wpływania na funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. 

 Powyższe potrzeby powinny zostać włączone do systemu controllingu 
personalnego z wyodrębnieniem mierników oraz technik ich pomiaru. Należy 
pamiętać, że każdy pracownik jest inny, i nie wszyscy przedstawiają tę samą 
wartość dla organizacji. Strategiczny pomiar efektywności będzie polegał na 
obserwacji, analizie i przewidywaniu jakościowych czynników i efektów ZZL. 
 
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a controlling  
personalny 
 
Z pojęciem kultury spotykamy się w wielu publikacjach naukowych. Według 
Strategora kulturę można rozpatrywać w kategoriach: wierzeń, wartości 
i norm przeważających w grupach, mitów i opowieści o organizacji, rytuałów 
zbiorowych, tabu i stref zakazanych [Strategor 1999, ss. 512–525]. Stonehouse 
we współautorskiej pracy uważa, że kultura każdej organizacji składa się ze 
wspólnych wartości, postaw, założeń i wierzeń menadżerów i pracowników 
tych organizacji, które kształtują ich zachowania i działania [Stonehouse i in. 
2001, s. 47]. Kultura organizacji tworzy styl i atmosferę, rządzi podejściem do 
pracy i decyduje o poglądach ludzi na sposób wykonywania zadań. Kultura 
określa efektywność działania organizacji oraz wnosi istotne implikacje do 
motywowania pracowników. Powtarzające się pojęcia w definiowaniu kultury 
– wartości i wierzenia, należą do sfery emocjonalnej, czyli wyobrażenia o or-
ganizacji. Zatem zdefiniowanie pojęcia jest wieloaspektowe i należy je rozwa-
żać w następujących kategoriach [Koźmiński i in. 2009, ss. 4–5 ]: wartości ce-
nionych w organizacji, do których jej członkowie i pracownicy dążą indywidu-
alnie i zbiorowo; norm i wzorców, czyli gotowych schematów zachowań, które 
stosują w określonych sytuacjach; symboli, podkreślających poczucie wspól-
noty oraz stanowiących zrozumiałą dla wszystkich reprezentację zarówno 
wartości, jak również norm i wzorców. 
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 Źródła tworzące kulturę bazują na trzech punktach: otoczeniu, organizacji 
oraz jej uczestnikach. Otoczenie zależne jest od szeregu zmiennych. Są to np. 
zmienne społeczno-kulturowe, ekonomiczne, regulacje prawne i trendy tech-
nologiczne. Na organizację składają się: misja, tradycja i historia firmy, jej wiel-
kość, strategia i struktura oraz preferowany styl kierowania. Rolą pracowników 
firmy współtworzących jej kulturę jest przede wszystkim ich jakość, czyli wy-
kształcenie i doświadczenie oraz potrzeby i wyznawane wartości [Serafin 
2015, s. 90]. 
 Na kulturę organizacyjną wpływają przede wszystkim osoby w niej zatrud-
nione (pracownicy menadżerowie, właściciele). Panujące w organizacji normy, 
zasady i sposoby komunikowania się i rozwiązywanie konfliktów oraz podej-
ście do interesariuszy i budowane między nimi relacje, tworzą specyficzną dla 
każdej organizacji atmosferę sprzyjającą budowaniu kultury. Rysunek 1 przed-
stawia łańcuch formułowania kultury organizacyjnej. 

 

Rysunek 1. Formułowanie kultury organizacyjnej 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Źródło: [Chrościcki 1999, s. 182]. 
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dostęp do zasobów wykwalifikowanej kadry, wykorzystuje naukowe techniki 
komunikacji, ograniczając swoją wiedzę i doświadczenie wyłącznie w celu 
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stanowi fundament kultury organizacyjnej tworzącej „markę”, która będzie 
wpływała na klientów, pracowników, właścicieli (wszystkich interesariuszy).  
 Należy mieć na uwadze, że kultura organizacyjna nie powinna być po-
strzegana jako statyczna – musi zmieniać się wraz ze zmianami otoczenia, 
a trudności we wprowadzaniu zmian powstają przede wszystkim dlatego, że 
ludzie nie są przekonani o ich do celowości. Ważnym zatem jest uznanie kul-
tury organizacyjnej za część procesu doboru i analizy wewnętrznej [Stoneho-
use i in. 2001, s. 47].  
 Controlling personalny dysponuje wieloma instrumentami, które wspierają 
jego zadania. Do najczęściej stosowanych należą [Nieplowicz 2015, s. 186]: 
 Mierniki jakościowo-ilościowe służące do oceny poszczególnych obszarów 

ZZL; 
 Strategiczna karta wyników; metoda Standia Navigator; 
 Rachunek zasobów; 
 Motywacyjny system wynagrodzeń; 
 Statystyki zatrudnienia; 
 Metody rachunku inwestycyjnego; 
 Analiza wartości; 
 System informacyjny w obszarze personalnym; 
 Budżetowanie. 
 Instrumenty controllingu personalnego są szczegółowo opisane w literatu-
rze naukowej i nie stanowią obszaru zainteresowań niniejszej publikacji. 
 Dla celów strategicznych organizacji w wymiarze personalnym wykorzy-
stuje się controlling doznań i propozycji dla pracowników, który będzie od-
zwierciedlał kulturę organizacyjną oraz nastroje panujące w przedsiębior-
stwie. W tym celu należy dokonać najpierw segmentacji zasobów ludzkich 
i sposobów analizy grup docelowych. Kategorie segmentacji mogą być nastę-
pujące [Fisk 2009, s. 224]: 
 materialne, czyli funkcje pełnione w przedsiębiorstwie, szczeble, na któ-

rych znajduje się pracownik, czy też lokalizacja (jeśli mamy do czynienia  
z wieloma oddziałami lub podmiot jest rozproszony geograficznie); 

 motywacyjne – potrzeby i stopień ich zaspokojenia, wymagania dotyczące 
organizacji lub własnego rozwoju, ambicje związane z karierą w zespole 
lub firmie; 

 wartościowe – umiejętności specjalistyczne (zarówno wykorzystane 
w przedsiębiorstwie jak i pozostałe, związane z życiem prywatnym), poten-
cjał dla organizacji, którym charakteryzuje się pracownik, wyniki w pracy. 
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 Każdy wyodrębniony segment musi być traktowany indywidualnie i powi-
nien mieć swoje „propozycje wartości dla pracownika”. Określają one, co dla 
danej grupy pracowników ma znaczenie i jakie są według nich największe 
zalety wykonywanej pracy. Propozycja charakteryzuje podejście do całego 
systemu controllingu personalnego. Jego realizacja następuje przez badania 
jakościowe w formie wywiadów bezpośrednich, czy listy pytań kierowanych 
do zainteresowanych. Należy pamiętać, że na doznania pracowników wpływa-
ją przypisane role w organizacji, działania, kontrakty, pensje, nagrody, cele 
jakie przyświecały podczas realizacji zadań, atmosfera (relacje interdyscypli-
narne między pracownikami i kierownictwem w organizacji), a także informa-
cje płynące z otoczenia firmy.  
 Dzięki miernikom jakościowym można zidentyfikować zjawiska dotyczące 
zmian zachowania oraz określenia potrzeb ludzi w środowisku pracy. Ich po-
miar może być również sygnałem ostrzegawczym przed niekorzystnymi tren-
dami, destabilizującymi podmiot i wpływającymi na negatywne wyobrażenia 
o organizacji. 
 Informacje płynące z otoczenia wewnętrznego mają charakter informacji 
ważnych, gdyż wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa przez strategicz-
nych interesariuszy – inwestorów, akcjonariuszy, rynków finansowych. Pogłę-
biona analiza pozwoli na dostosowanie środków i bodźców motywacyjnych 
czy też wprowadzenie działań zapobiegawczych.  
 Controlling personalny w sferze „doznań pracowników” przekłada się na 
sferę „propozycji wartości dla pracownika”. Najważniejszym miernikiem po-
winien być poziom ich satysfakcji. Wpływa on bezpośrednio na wydajność  
i wiąże pracownika z firmą. Im jest wyższy, tym lepsza będzie wydajności pra-
cy oraz zwiększają się szanse na zatrzymanie w zespole najlepszej kadry [Nie-
plowicz 2015, s. 195]. 
 
Podsumowanie 
 
Jan XXIII w Encyklice „Mater et magistra” pisał, że przedsiębiorstwo, to pewna 
wspólnota i „Wymaga to, by wzajemne stosunki między przedsiębiorcami, 
kierownikami zakładów pracy i pracownikami opierały się na zasadzie solidar-
ności, wzajemnego szacunku i życzliwości” [Jan XXIII 1969, s. 36]. Konieczne 
jest ponadto, by wszyscy szczerze i świadomie zespalali swe siły, przykładając 
się do wspólnego dzieła oraz by podejmowali wysiłki nie tylko z myślą o osią-
gnięciu dochodu, lecz by traktowali swą pracę także jako pełnienie obowiązku 
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i wykonywanie powierzonego sobie zadania, przez które służą również po-
trzebom innych. W tym celu byłoby bardzo wskazane wysłuchiwać z uwagą 
życzeń pracowników i wzywać ich do współpracy w sprawach zarządu przed-
siębiorstwem i jego rozwoju”. Współczesne organizacje winny pochylić się 
nad tymi słowami. W obecnych czasach, gdy zasoby materialne są łatwo do-
stępne, to zasoby niematerialne stanowią o sukcesie przedsiębiorstwa. Naj-
ważniejszym jest kapitał ludzki, jako najbardziej kreatywny i twórczy. W orga-
nizacjach, których kultura budowana jest na nim, wydajność i efektywność 
działania jest bardzo wysoka.  
 Wprowadzenie controllingu personalnego w system zarządzania przedsię-
biorstwem, pozwala na większe zaangażowanie pracowników, co bezpośred-
nio wpływa na wzrost jego wartości. Dzięki podkreśleniu powiązań: stosunku 
do pracy z zachowaniem pracownika, poziomu obsługi i satysfakcją klienta, 
wpływem na jego opinię o firmie, pracownik ma świadomość swojej roli 
w tworzeniu wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Satysfakcja i zaangażo-
wanie pracowników to zysk dla każdej organizacji.  
 Przedstawione w niniejszej pracy zagadnienia dotyczące controllingu per-
sonalnego jako narzędzia, które pozwala na mierzenie i koordynowanie dzia-
łań zmierzających do budowania kultury organizacyjnej może przyczynić się 
do dalszych badań związanych z personalizacją motywacji pracowników, czy 
też budowania kultury organizacyjnej. W dobie globalizacji kultura organiza-
cyjna jest czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwo. Wielokulturowość, 
różnorodność pracowników zatrudnionych w organizacjach globalnych po-
woduje, iż zarządzanie zasobami ludzkimi staje się bardzo skomplikowanie. 
Controlling personalny, jako narządzie pomiaru oraz pogrupowania potrzeb, 
celów i realizacji zadań, pozwoli na usystematyzowanie i wzmocnienie do-
znań związanych z satysfakcją pracy.  
 Luka w badaniach dotyczących zarówno controllingu personalnego jak 
i kultury organizacyjnej, powinna zainspirować badaczy. Wiarygodność po-
miaru mierników jakościowych jest jednym z istotnych czynników, które mają 
wpływ na dalsze badania naukowe w tej dziedzinie. Ekonomiczna teoria za-
chowań ludzkich Beckera nie uwzględnia różnorodności i wielokulturowości 
pracowników globalnych organizacji [Becker 1990]. Dalsze badania winny być 
prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem tych zmiennych. 
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Wstęp 
 
We współczesnych organizacjach pracownik często musi występować 
w dwóch, całkowicie odmiennych rolach. Pierwsza to tradycyjna rola członka 
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organizacji działającego w stabilnym otoczeniu społecznym i organizacyjnym, 
któremu przypisane są powtarzalne czynności zawodowe. W drugiej pracow-
nik, uczestnicząc w realizacji międzyorganizacyjnego projektu, zmuszony jest 
wykonywać czynności zawodowe innych warunkach społecznych i organiza-
cyjnych niż te, do których jest przyzwyczajony. Sytuacja ta jest przyczyną kon-
fliktu motywacyjnego, który pojawia się na skutek jednoczesnego oddziały-
wania dwóch przeciwstawnych potrzeb: bezpieczeństwa i wolności. 
 Problem dwutorowości funkcjonowania współczesnych organizacji,  
w których stabilność łączy się z tymczasowością, jest dużym wyzwaniem dla 
zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego celem niniejszego opracowania, bę-
dącego wstępem do szerzej zakrojonych prac badawczych, jest określenie 
relacji społecznych w organizacji, w których dochodzi do konfrontacji między 
tymi potrzebami oraz wskazanie sposobów rozwiązywania tego konfliktu. 
 
Organizacja misyjna i projektowa 
 
Przyjmując rzeczowe znaczenie organizacji, czyli rozumienie jej jako zespołu 
ludzi posługujących się techniką dla realizacji jakiegoś celu, widać wyraźnie, 
że utożsamianie organizacji z przedsiębiorstwem, czy szerzej firmą lub insty-
tucją, jest zbyt wąskie. Organizacją jest bowiem zarówno przedsiębiorstwo, 
jak i zespół projektowy funkcjonujący wewnątrz tego przedsiębiorstwa, albo 
będący połączeniem zasobów różnych przedsiębiorstw. Zachodzi zatem po-
trzeba wyraźnego rozróżnienia dwóch typów organizacji: misyjnych i projek-
towych. Te pierwsze realizują misję, która jest racją ich istnienia i związana jest 
z działalnością na wyraźnie określonym polu. Jest to działalność długofalowa  
i powtarzalna, skoncentrowana w jednym miejscu. Organizacja misyjna repre-
zentuje zintegrowaną formę własności. Organizacje projektowe natomiast 
mają charakter tymczasowy, są ukierunkowane na realizację jednego, wyraź-
nie określonego celu, mają płynne granice i rozproszoną formę własności. 
Organizacją misyjną jest zatem fabryka, sklep lub bank, organizacją projekto-
wą zaś realizacja przedsięwzięcia, które ze względu na swoją złożoność lub 
nowatorski charakter wymaga współdziałania różnych organizacji misyjnych, 
przy czym najczęściej nie mieści się w ich profilu działalności związanym  
z przyjętą misją. 
 Widoczna współcześnie tendencja do powstawania organizacji projekto-
wych w postaci rozmaitych struktur sieciowych łączących elementy różnych 
podmiotów gospodarczych, oznacza inny sposób zarządzania i prowadzenia 
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działalności w porównaniu z epoką cywilizacji przemysłowej, w której domi-
nowały względnie stałe organizacje nastawione na realizację swoich misji. 
Powodem narastania tej tendencji są szybko postępujące procesy cyfryzacji  
i globalizacji, które z jednej strony wysoce zdynamizowały otoczenie organi-
zacji misyjnych, a z drugiej strony stworzyły nowe możliwości reagowania na 
te zmiany. Tradycyjny sposób reagowania na zmiany w otoczeniu poprzez 
dokonywanie zmian adaptacyjnych wewnątrz organizacji okazuje się niewy-
starczający w ekstremalnie burzliwych warunkach otoczenia. Organizacja bę-
dąca w stałym procesie zmian byłaby dysfunkcjonalna, dlatego zamiast umie-
jętności dokonywania szybkich zmian adaptacyjnych w samej organizacji  
o wiele bardziej przydatna jest umiejętność korzystania z zasobów innych 
organizacji. Na przykład zamiast rezygnować z przyjęcia atrakcyjnego zlece-
nia, które wymagałoby zbyt kosztownego uzupełnienia własnego parku ma-
szynowego, organizacja to zlecenie przyjmuje, tworząc jednocześnie sieć 
współpracy między organizacjami dysponującymi odpowiednimi zasobami 
(technicznymi, ludzkimi i finansowymi) do jego realizacji. W krańcowym przy-
padku można być uczestnikiem i beneficjentem sieci, będąc jedynie pomy-
słodawcą projektu, nie dysponując przy tym żadnymi zasobami. Organizacja 
misyjna tworzy organizację projektową, korzystając w części lub w całości  
z zasobów innych organizacji przy realizacji projektu, którego jest pomysło-
dawcą albo uczestniczy w funkcjonowaniu organizacji projektowej, której 
inicjatorem jest inna organizacja misyjna, przeznaczając na to w części lub w 
całości własne zasoby. 
 Jak łatwo zauważyć, zupełnie inne walory zarówno samej organizacji, jak  
i jej kadry zarządzającej potrzebne są wtedy, gdy wykorzystywanie szans  
w otoczeniu i unikanie pojawiających się w nim zagrożeń próbuje się osiągnąć 
poprzez wewnętrzne zmiany adaptacyjne, a inne gdy w tym celu tworzy się 
organizacje projektowe. Przede wszystkim inaczej należy rozumieć elastycz-
ność czy zdolność przystosowawczą. W obecnych warunkach w coraz mniej-
szym stopniu polega ona na uniwersalności środków technicznych, szerokości 
repertuaru umiejętności zawodowych pracowników czy niskim sformalizowa-
niu struktury organizacyjnej, a bardziej na umiejętności wyszukiwania odpo-
wiednich partnerów i nawiązywania z nimi współpracy. Istotny jest tu zwłasz-
cza wizerunek firmy, który zachęca zarówno do przyjmowania od niej propo-
zycji współpracy, jak i zapraszania jej do udziału we wspólnych przedsięwzię-
ciach. Dzięki tym umiejętnościom organizacja misyjna, bez potrzeby dokony-
wania zmian adaptacyjnych, może uczestniczyć w realizacji wspólnych przed-
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sięwzięć z innymi organizacjami, uzyskując rozmaite korzyści związane z wy-
korzystaniem pojawiających się w otoczeniu szans lub unikaniem zagrożeń. 
 Można więc powiedzieć, że coraz więcej współczesnych organizacji funk-
cjonuje dwutorowo: jako organizacje realizujące swoją misję w powtarzalnym, 
rutynowym procesie swojego funkcjonowania oraz jako tymczasowe elemen-
ty organizacji projektowych. Ma to swoje konsekwencje jeśli chodzi o wyma-
gania stawiane pracownikom. W organizacji misyjnej pracownik wykonuje na 
ogół ten sam zestaw czynności zawodowych służących realizacji tego samego 
celu, raczej w tych samych warunkach organizacyjno-technicznych i raczej  
w tym samym otoczeniu społecznym. Jednak kiedy ten sam pracownik zosta-
nie oddelegowany do organizacji projektowej, to chociaż wykonywać będzie 
te same co do tej pory czynności zawodowe, to jednak często mogą one słu-
żyć realizacji innych celów, co wymagać może zmiany dotychczasowych prio-
rytetów. Często czynności te są również wykonywane w innych warunkach 
organizacyjno-technicznych, co rzutować może na metody pracy, nierzadko 
odbywają się one także w innym otoczeniu społecznym, co wymuszać może 
konieczność zmiany moralnych, obyczajowych i prakseologicznych norm za-
chowań. 
 We współczesnych organizacjach coraz częściej nie chodzi o to, by pra-
cownik był elastyczny w sensie umiejętności zawodowych, ale o to, by pra-
cownik – wąski specjalista w danej dziedzinie – mógł być wykorzystywany  
w różnych konfiguracjach organizacyjnych i społecznych. Do tego zaś nie są 
potrzebne szerokie umiejętności zawodowe, ale umiejętności natury zarząd-
czej, polegające głównie na trafnym diagnozowaniu szerszego kontekstu wła-
snego zadania, oraz umiejętności natury społecznej, w szczególności komuni-
kacyjne i koncyliacyjne. To ten rodzaj umiejętności decyduje o wizerunku pra-
cownika, od którego zależy czy będzie on często otrzymywał propozycje 
uczestnictwa w atrakcyjnych zespołach projektowych. 
 
Przejawy konfliktu motywacyjnego 
 
Współczesny pracownik musi często przemiennie występować w dwóch cał-
kiem przeciwstawnych rolach, wymagających odmiennych dyspozycji i cech 
osobowości. Dlatego zwykle lepiej sobie radzi tylko w jednej z tych ról. W roli 
pracownika organizacji misyjnej lepiej czują się ludzie o osobowości pasyw-
nej, dążący do stabilizacji i spokoju. Natomiast w organizacji projektowej le-
piej sprawdzają się ludzie o osobowości aktywnej, nastawieni na zmianę  



Konflikt motywacyjny pracownika współczesnej organizacji 
 
 

 173 

i rozwój. Bierna albo aktywna postawa wobec własnej pracy zawodowej wyni-
ka z przekonania danej osoby o przewadze kontroli zewnętrznej lub we-
wnętrznej nad własnym działaniem. Zgodnie z teorią Rottera, w pierwszym 
przypadku człowiek ma poczucie podlegania cudzym wpływom i pesymi-
stycznie ocenia szanse skuteczności własnych niezależnych działań. Silne po-
czucie kontroli zewnętrznej powoduje mniejszą sprawność w osiąganiu ce-
lów, rezygnację z pewnego rodzaju celów oraz mniejszą odporność na czyn-
niki utrudniające ich realizację. W drugim przypadku człowiek ma poczucie 
własnego wpływu na rezultaty swojego działania, co oznacza zarazem więk-
sze poczucie odpowiedzialności i umiejętność korzystania z własnych do-
świadczeń [Rotter 1966]. 
 Postawy aktywne i pasywne wynikają z przeciwstawnych potrzeb egzy-
stencjalnych. Najogólniej rzecz biorąc, jest to potrzeba wolności i potrzeba 
bezpieczeństwa. Można wskazać na trzy rodzaje relacji społecznych w organiza-
cji, w których dochodzi do zasadniczej konfrontacji między tymi potrzebami. Są 
to relacje między jednostką a grupą społeczną, między jednostką a organizacją 
formalną oraz między jednostką a innymi jednostkami w organizacji. 
 Relacje między jednostką a grupą społeczną w organizacji odnoszą się do 
zasad społecznego współżycia. Potrzeba wolności znajduje wyraz w akcepta-
cji pluralizmu norm i wartości oraz domagania się tolerancji dla różnych po-
staw i zachowań. Pochwała różnorodności w funkcjonowaniu grupy społecz-
nej oznacza także prawo jej poszczególnych członków do zmiany ich dotych-
czasowej hierarchii wartości i sprzeciwu wobec prób ich narzucania przez 
członków grupy stanowiących w niej większość. Potrzeba bezpieczeństwa 
natomiast skłania w tym wypadku do akceptacji jednolitego systemu norm  
i wartości. Chęć zaspokojenia tej potrzeby sprzyja rygoryzmowi społecznemu, 
który traktowany jest jako podstawa ładu i porządku. Normy i wartości spo-
łeczne traktowane są w tym wypadku jako wartości autoteliczne, same w so-
bie, a nie jako środki do realizacji innych celów i nie mogą być swobodnie 
zmieniane w zależności od oceny ich instrumentalnej skuteczności. Pluralizm 
równoprawnych wartości jest wówczas traktowany jako zagrożenie harmonij-
nego współdziałania i społecznej spójności. Im bardziej ludzie różnią się od 
siebie, tym słabsze stają się bowiem jej podstawy i tym mniejsze jest poczucie 
bezpieczeństwa. Charakter relacji między jednostką a grupą społeczną w or-
ganizacji jest zatem wyrazem tendencji indywidualistycznych lub kolektywi-
stycznych. Tendencje indywidualistyczne widoczne są w upowszechnianiu 
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idei różnorodności kulturowej, natomiast skłonności kolektywistyczne prze-
jawiają się w dążeniu do kształtowania silnej, jednolitej kultury organizacyjnej. 
 Znaczenia różnorodności kulturowej, opartej na tolerancji i instrumental-
nym podejściu do wzorów kulturowych, upatruje się w dużej podatności in-
nowacyjnej. Zderzenie różnych wzorów myślenia i zachowania sprzyja bo-
wiem odchodzeniu od rutynowych, powtarzalnych sposobów działania. 
Otwartość na nowe pomysły i pragmatyczne podejście do własnych nawyków 
kulturowych oznacza umiejętność współpracy w środowisku wielokulturo-
wym. Jest to umiejętność niezwykle cenna w organizacji projektowej. Indywi-
dualistyczne postawy pracowników skupionych na własnym rozwoju zawo-
dowym, będące rezultatem luźnych więzi społecznych w liberalnie nastawio-
nym środowisku, nie gwarantują jednak ustabilizowanej, harmonijnej działal-
ności w dłuższym okresie. 
 Z kolei u podstaw zafascynowania kulturą organizacyjną, która jest silna ze 
względu na stopień upowszechnienia jednolitych wzorów kulturowych i ich 
głębokie zakorzenienie w środowisku społecznym organizacji, tkwi przekona-
nie o pozytywnej roli silnej integracji wśród członków systemu organizacyjne-
go. Odwołanie się do wspólnych wartości i autoteliczny do nich stosunek są 
silnym czynnikiem spójności grupy, który sprzyja rytualizacji zachowań. Silna 
kultura utrudnia wprowadzanie zmian, ale sprzyja sprawnemu funkcjonowa-
niu organizacji misyjnej w warunkach względnej stabilności otoczenia. Przy-
kładem tendencji do kształtowania silnej kultury organizacyjnej może być 
lansowana od pewnego czasu koncepcja zarządzania poprzez wartości, po-
dobnie jak zbliżone do niej koncepcje zarządzania przez wizję G. Hammela  
i C.K. Prahalada oraz oparte na japońskich wzorach strategie doskonałości  
R.T. Pascala i A.G. Athosa. W praktyce łatwo jednak o zwulgaryzowanie tych 
koncepcji i uleganie przez kadrę kierowniczą pokusie pójścia na skróty, czyli 
narzucania drogą indoktrynacji określonego systemu wartości pracownikom. 
 Relacje między jednostką a organizacją formalną wyrażają się w stosunku 
do przynależności i dotyczą kwestii trwałości uczestnictwa w organizacji. Po-
trzeba wolności wyraża się w chęci swobodnego wyboru organizacji oraz 
możliwości jej zmiany. Potrzeba bezpieczeństwa natomiast oznacza dążenie 
do trwałego uczestnictwa w jednej firmie. Potrzeba wolności jest w tym wy-
padku związana z pragnieniem osiągnięć indywidualnych. Stąd identyfikacja  
z organizacją ma charakter dystrybutywny. Dotyczy bowiem nie organizacji 
jako całości, a jedynie niektórych jej członków, którzy mogą okazać się po-
mocni w realizacji celów danej jednostki. Uczestnictwo jednostki w organizacji 
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zależy więc od stopnia, w jakim ono sprzyja realizacji jej celów osobistych. 
Identyfikacja dystrybutywna jest z natury niezbyt trwała, ponieważ możliwości 
wzajemnej pomocy w dążeniu do indywidualnych osiągnięć zwykle szybko 
się wyczerpują i drogi uczestników organizacji się rozchodzą. Potrzeba bez-
pieczeństwa oznacza natomiast skłonność do identyfikacji kolektywnej, czyli 
identyfikacji z organizacją jako taką. Ten typ identyfikacji wymaga wyraźnie 
określonego zwornika, jakim jest wspólny cel lub idea, których spełnieniu 
członkowie organizacji decydują się służyć. Poczucie bezpieczeństwa wynika  
z silnego poczucia tożsamości z organizacją. O psychologicznych skutkach 
takiej postawy I. Berlin pisze następująco: „Poczucie winy, lęk przed porażką  
i frustracją przestaną nas trapić, gdy uprzytomnimy sobie, że jesteśmy ele-
mentami większej organicznej całości. Zamiast tego zyskamy poczucie 
uczestnictwa w uporządkowanym systemie, w którym każdemu z nas prze-
znaczono swoiste miejsce” [Berlin 1994, s. 137]. Takie poczucie bezpieczeń-
stwa za cenę oddania się organizacji wymaga stałego w niej uczestnictwa. 
 Potrzeba wolności związana jest z płynną tożsamością, łatwością wcho-
dzenia do jakiejś organizacji i wychodzenia z niej. Jest to typowe dla organiza-
cji projektowych, z natury rzeczy tymczasowych. Od pracownika takiej organi-
zacji wymaga się umiejętności szybkiej adaptacji do warunków realizacji jego 
zdań zawodowych. Szczególnie ceniona jest przy tym kreatywność i postawa 
asertywna ułatwiająca niekonwencjonalne podejście do problemów. Decydu-
jące znaczenie ma w tym wypadku motywacja osiągnięć i wzgląd na własną 
karierę zawodową. Od pracowników tymczasowych trudno więc wymagać 
lojalności wobec organizacji. Najczęściej pozostaje ona w tyle za lojalnością 
wobec klientów, z którymi mają oni do czynienia oraz lojalnością wobec wła-
snego środowiska zawodowego, które określa standardy wykonywania dane-
go zawodu. Wynika to z tego, że pracownik tymczasowy musi dbać przede 
wszystkim o własny wizerunek zawodowy, a nie o wizerunek zatrudniającej go 
chwilowo organizacji projektowej. Umiejętność adaptacji do warunków ela-
stycznego zatrudnienia oznacza przede wszystkim umiejętność konkurencji, 
dbałości o własną reputację zawodową, gotowość przyjmowania zadań trud-
nych i odpowiedzialnych po to, by móc przebierać w atrakcyjnych ofertach 
uczestnictwa w zespołach projektowych. 
 W organizacji misyjnej istotnego znaczenia nabiera ścisłe emocjonalne 
związanie pracownika z organizacją i wyrobienie w nim przekonania o po-
trzebie zaangażowania i poświęcenia na rzecz organizacji. Konformizm i lojal-
ność wobec organizacji są szczególnie przydatne w warunkach ciągłości i po-
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wtarzalności procesów pracy. Docenianie wartości zaangażowania na rzecz 
firmy widoczne jest u polskich pracodawców. Badania przeprowadzone  
w latach 2007 i 2008 wskazują, że oczekują oni od pracowników przede 
wszystkim zaangażowania (82% badanych), a nie kreatywności (tylko 37%). 
Oczekują także, że pracownicy będą traktować cele firmy jak swoje własne 
[Zakrzewski 2009]. Jako wzorzec przywołuje się chętnie japońskie doświad-
czenia, gdzie odśpiewanie hymnu firmowego przed rozpoczęciem pracy jest 
rytuałem przejścia od życia prywatnego do organizacyjnego, w którym pra-
cownik będzie się kierował wyłącznie interesem organizacji, Głębokie zaanga-
żowanie pracownika wynika z silnej potrzeby bezpieczeństwa i oczekiwania 
rekompensaty ze strony organizacji w postaci gwarancji trwałości zatrudnie-
nia i odpowiedniego wynagrodzenia, dających poczucie stabilizacji. 
 Relacje między pracownikiem a inną jednostką w organizacji odnoszą się  
w tym wypadku do spraw nadrzędności i podporządkowania. Dotyczą one 
zatem relacji wpływu. Są to relacje między podwładnym a przełożonym lub 
pracownikami, z których jeden jest dla drugiego autorytetem. W tym wypad-
ku potrzeba wolności wyraża się w dążeniu jednostki do autonomii w rela-
cjach z innymi osobami. Polega ono na unikaniu lub przynajmniej ogranicza-
niu podporządkowania się innym osobom. Chodzi o to, aby kierować samym 
sobą, a nie być kierowanym, podejmować decyzje, a nie być ich przedmiotem. 
Potrzeba bezpieczeństwa skłania natomiast do lekceważenia niezależności  
i poszukiwania opieki, którą zapewnia podporządkowanie się komuś, kto 
zwolni jednostkę z konieczności dokonywania trudnych nieraz wyborów.  
Z jednej strony jest to więc istotne znaczenie przypisywane osobistej auto-
nomii, z którą wiąże się gotowość ponoszenia odpowiedzialności za własne 
decyzje, z drugiej zaś – wysoko ceniony jest spokój, który jest tym większy, im 
bardziej jednostka stara się być posłuszna poleceniom swojego opiekuna. 
Oczekiwanie opieki dającej poczucie bezpieczeństwa może odnosić się nie 
tylko do formalnego przełożonego, ale również do pracownika na równo-
rzędnym stanowisku, którego jednostka podziwia za określone walory umysłu 
i charakteru i z tego powodu pragnie pozyskać jego wsparcie przy rozwiązy-
waniu swoich problemów zawodowych. 
 Relacje nadrzędności i podporządkowania związane są z podejściem do 
dystansu społecznego między przełożonym a podwładnym. Biorąc pod uwa-
gę doświadczenia dotyczące funkcjonowania organizacji projektowych, wska-
zane jest skracanie tego dystansu i dążenie do decentralizacji uprawnień de-
cyzyjnych. W XXI wieku pojawiła się koncepcja przywództwa rozproszonego, 
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w której przywództwo rozumiane jest jako potencjał organizacyjny, a nie oso-
bowy. Jak pisze A.K. Koźmiński: „mówiąc o przywództwie, będziemy więc mieli 
na myśli pewien ważny zasób organizacji, element jej potencjału społeczne-
go: sumę zdolności, umiejętności i talentów oddziaływania jednych członków 
organizacji na innych po to, aby można było osiągać cele, jakie stawia sobie 
organizacja” [Koźmiński 2004, s. 151]. Przy takim rozumieniu przywództwa 
znika przywódca jako określona osoba obdarzona szczególnymi cechami, 
które pozwalają jej w istotny sposób wpływać trwale na zachowania innych 
ludzi. Zdolności przywódcze mogą być tu bowiem rozproszone i zmienne  
w czasie. W różnych sytuacjach i okolicznościach członkowie organizacji wza-
jemnie na siebie oddziałują w procesie realizacji organizacyjnych celów. Kie-
runek tych oddziaływań nie musi być przy tym zgodny z formalnymi relacjami 
nadrzędności i podporządkowania. Rezultatem tych tendencji są koncepcje 
leaderless teams – zespołów pozbawionych kierownictwa. Przykładem może 
być pojawienie się  organizacji całkowicie samorządnych i pozbawionych hie-
rarchii. F. Laloux nazywa takie organizacje turkusowymi. Są to organizacje, 
których strategia polega na swobodnym dryfowaniu od okazji do okazji,  
a podział pracy jest płynny. Szefa i ścisłą formalizację zastępują bezpośrednie 
uzgodnienia współpracujących ze sobą ludzi. Dzięki temu najlepiej mogą być 
wykorzystane ich unikalne możliwości [Laloux 2015]. 
 Przewaga koordynacji poziomej działań w organizacji nad koordynacją 
pionową zapewnia wymagany poziom integracji dzięki zwiększeniu elastycz-
ności i adaptacyjności całego systemu. Potrzeba kontroli, charakterystyczna 
dla układów hierarchicznych, zostaje tutaj zastąpiona zaufaniem. Podstawo-
wym zadaniem kierownika staje się ułatwianie efektywnej współpracy ludzi  
i udrażnianie kanałów informacyjnych. Przywództwo oparte na zaufaniu pro-
wadzi do zwiększenia motywacji pracowników, ich kreatywności i otwarcia na 
innowacje. Są to więc cechy szczególnie przydatne w organizacjach projek-
towych. W przypadku jednak organizacji misyjnych, dążących do względnej 
stabilności, przewaga więzi horyzontalnych nad hierarchicznymi staje się źró-
dłem niepewności. Pojawiają się bowiem trudności w definiowaniu własnego 
miejsca i roli poszczególnych pracowników w organizacji. Dlatego równolegle 
dostrzec można we współczesnych koncepcjach zarządzania zasobami ludz-
kimi również tendencje centralistyczne, ograniczające partycypację pracowni-
ków w sprawowaniu władzy organizacyjnej. Rzadko kiedy można przy tym 
spotkać bezpośrednie odwołania do autorytarnych modeli władzy. Znacznie 
częściej kładziony jest nacisk na emocjonalny aspekt relacji między przełożo-
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nym a podwładnym. Jest tak wówczas, gdy posłuszeństwo wobec przełożo-
nego wynika nie z formalnego podporządkowania podwładnych, ale z ich 
przekonania o jego wyjątkowym formacie osobowości. Dobry kierownik po-
winien zatem uwodzić swoich podwładnych, występując w roli przywódcy 
charyzmatycznego. 
 Przykładem koncepcji zmierzającej do zwiększenia koordynacji pionowej 
działań w organizacji przez wzmocnienie emocjonalnych więzi kierownika  
z podwładnymi, jest zarządzanie transformacyjne. Zapewne nie do końca za-
mierzonym skutkiem upowszechniania tej koncepcji stało się idealizowanie 
menedżerów, co między innymi znalazło wyraz w przesadnym podkreślaniu 
ich roli we współczesnym społeczeństwie i uzasadnianiu w ten sposób ich gi-
gantycznych i szybko rosnących zarobków. Pisze na ten temat A.K. Koźmiński 
zwracając uwagę na łatwość z jaką w środowiskach menedżerskich upo-
wszechnia się wiara we własne możliwości i nieomylność decyzji. Megalomania 
zarządzających i ich nonszalancki stosunek do pracowników staje się bodaj 
najpoważniejszym zagrożeniem dla organizacji [Koźmiński 2008, ss. 107–109]. 
 
Kierunek zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
 
Zgodnie z powszechnym przekonaniem ludzie różnią się od siebie zasadniczo 
pod względem odczuwania potrzeby wolności lub potrzeby bezpieczeństwa. 
Jak jednak twierdzą psychoanalitycy, ludzie najczęściej odczuwają te potrzeby 
jednocześnie. Z zasady bowiem popędy, które ludzie chcą zaspokoić są ze 
sobą sprzeczne, co jest źródłem wewnętrznych konfliktów motywacyjnych 
[Kozielecki 1977, s. 119]. Człowiek najczęściej chce żyć w zgodzie ze swoimi 
przekonaniami, ale także z przekonaniami dominującymi w jego otoczeniu 
społecznym, chce mieć swobodę wyboru grupy odniesienia, ale także poczu-
cie trwałej przynależności, chce być niezależny, ale również doświadczać 
wsparcia i opieki. Skuteczne rozwiązanie tych konfliktów motywacyjnych nie 
polega na jednoznacznym wyborze tylko jednej z tych potrzeb, ale na poszu-
kiwaniu kompromisu między nimi, co jest oczywiście trudne.  
 Konstatacja ta jest ważnym wyzwaniem dla sposobu zarządzania zasobami 
ludzkimi. Nie chodzi bowiem o to, aby tradycyjnie dzielić ludzi na jednostki 
aktywne i pasywne oraz stosownie do tego przydzielać im zadania, ale o to, by 
stwarzać warunki, w których te postawy mogłyby być efektywnie wykorzy-
stywane w procesie pracy tego samego człowieka. Tego właśnie wymaga 
dwutorowość funkcjonowania współczesnych organizacji, w których stabil-
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ność trzeba łączyć z tymczasowością. Ten sam pracownik musi umieć prze-
chodzić z roli członka organizacji misyjnej do roli uczestnika organizacji pro-
jektowej i na odwrót. Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi 
powinny zatem stronić od ideologicznej jednostronności w promowaniu in-
dywidualizmu lub kolektywizmu, płynnej lub trwałej tożsamości organizacyj-
nej czy autonomii lub podporządkowania. 
 Kompromis w relacjach między pracownikiem a grupą społeczną polega 
na wynegocjowaniu w środowisku społecznym organizacji zestawu wartości i 
norm podstawowych, które będą akceptowane przez wszystkich pracowni-
ków. Stanowią one ramy ograniczające dowolność zachowań. Ograniczenia te 
nie mogą być jednak duże, aby nie tłumić indywidualności poszczególnych 
pracowników. Dlatego wspólnie przyjęte wartości i normy powinny być nie-
zbyt liczne i wystarczająco ogólne. Konformizm musi być zatem bardzo 
umiarkowany i w znacznym stopniu zastąpiony asertywnością. Kultura po-
winna być silna w sferze przyjętych wartości, umiarkowana w sferze norm 
społecznych i zupełnie słaba jeśli chodzi o wzory zachowań. Indywidualizm  
w kolektywie polega na podporządkowaniu się kulturze grupy, która jednak 
pozwala jednostce na wnoszenie do danej społeczności unikalnego, indywi-
dualnego wkładu. 
 Wydaje się, że właśnie z punktu widzenia potrzeby takiego kompromisu  
J. Kekes przeprowadza krytykę samorealizacji jako celu działań ludzkich. Dą-
żenie do samorealizacji w zbyt małym stopniu uwzględnia bowiem kontekst 
społeczny działań człowieka. Według tego autora ważniejsza jest umiejętność 
samokierowania (self-direction), która polega na wyborze i rozwijaniu tych 
dyspozycji osobowościowych i zdolności, które są najlepiej dostosowane do 
zewnętrznych warunków realizacji zadań zawodowych [Kekes 1988, s. 15]. 
 W odniesieniu do relacji między pracownikiem a organizacją formalną, 
kompromisem łączącym wymagania organizacji projektowej i misyjnej, jest 
dążenie do ekwiwalentności wymiany między stronami tej relacji. Teorie wy-
miany odnoszą się do stosunku między celami organizacji a celami pracowni-
ka. Teoretycznie można sobie wyobrazić trzy możliwe typy tych relacji. Typ 
pierwszy polega na stwierdzeniu tożsamości tych dwóch kategorii celów. Cele 
osobiste pracownika całkowicie się pokrywają z celami organizacji. Jest to 
sytuacja spotykana niekiedy w organizacjach religijnych lub innych stowarzy-
szeniach o charakterze ideologicznym, natomiast praktycznie nie do osiągnię-
cia w organizacjach, w których członkostwo oparte jest na stosunku zatrud-
nienia. 
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 Drugi typ relacji oznacza podporządkowanie celów organizacji celom oso-
bistym pracownika, albo podporządkowanie tych ostatnich celom organizacji. 
Są to więc sytuacje będące skutkiem dominacji bądź tożsamości indywidual-
nej, bądź też poświęcenia jako skutku trwałej tożsamości z organizacją. W tym 
wypadku bądź to cele organizacji, bądź cele osobiste pracownika ulegają 
zniekształceniom niezgodnym z interesem tych podmiotów. Są to zatem rela-
cje pasożytnicze będące skutkiem tendencji jednej ze stron do nadmiernego 
wykorzystywania wykazywanego przez partnera zaufania w celu maksymali-
zacji korzyści własnych. 
 Trzeci typ relacji oparty jest na zasadzie instrumentalności. Cele organizacji 
traktowane są przez pracownika jako środek do realizacji celów osobistych. 
Zdaje on sobie sprawę, że dzięki temu, że organizacja, w której jest zatrudnio-
ny, realizuje swoje cele, może on również osiągnąć swoje cele osobiste (np. 
poprawę standardu materialnego, zdobycie społecznego prestiżu lub rozwój 
zawodowy). Z kolei organizacja, a ściślej przełożony, traktuje cele osobiste 
pracownika jako środek do realizacji celów organizacyjnych. Znajomość celów 
pracownika pozwala lepiej wykorzystać jego potencjał oraz zaprojektować 
efektywne systemy motywowania. Na tym właśnie polega zasada ekwiwa-
lentności wymiany między pracownikiem a organizacją, do której odwołują 
się, spośród najbardziej znanych, teoria równowagi Barnarda-Simona oraz 
teoria kontraktu psychologicznego H. Levinsona. Nie istnieje więc problem 
wyboru pomiędzy interesem własnym pracownika a interesem organizacji. Te 
dwa rodzaje interesów mogą sobie wzajemnie sprzyjać pod warunkiem wy-
boru przez pracownika organizacji, która będzie najlepiej sprzyjać realizacji 
jego celów osobistych. Przyznanie jednostce moralnego prawa dokonywania 
takiego wyboru oznacza odrzucenie mitu „sprawy”, abstrahowanej od ludz-
kich działań i interesów, dla której należy się poświęcać, nie oczekując w za-
mian odpowiednich korzyści. Poświęcenie dla sprawy jest mitem kulturowym 
usprawiedliwiającym różne formy pasożytnictwa. 
 W relacji między jednostką a inną jednostką w organizacji, kompromis 
między potrzebą autonomii a potrzebą opieki polega na odrzuceniu emocjo-
nalnych podstaw ulegania czyjemuś wpływowi. Każdy autorytet musi być 
ciągłym przedmiotem wątpienia i krytyki. Według E. Fromma autorytet racjo-
nalny, który jest przeciwieństwem wpływu opartego na emocjach, ma swoje 
źródło w kompetencjach. Osoba nim obdarzona nie tylko zezwala na krytykę 
tym, którzy są jej podporządkowani, ale wymaga tego od nich. Autorytet ra-
cjonalny zawsze jest tymczasowy, zależny od warunków, w jakich się objawia. 
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Ludzie poddają się jego wpływowi na podstawie krytycznej oceny jego wła-
ściwości [Fromm 1947, ss. 10–13]. 
 Modelem władzy, który w największym stopniu godzi sprzeczne wymaga-
nia współczesnych organizacji, jest zatem przywództwo racjonalne. W przeci-
wieństwie do przywództwa emocjonalnego, które konserwuje stosunki nad-
rzędności i podporządkowania, przywództwo racjonalne polega na uczeniu 
podwładnych samodzielnego zaspokajania potrzeby pewności i bezpieczeń-
stwa. Prowadzi to do przekształcania relacji władczych w relacje kooperacyjne. 
Przywództwo jest tu rozumiane jako uczenie podwładnych samodzielności 
poprzez uporczywe stawianie im wymagań i zmuszanie do myślenia. Przy-
wódca racjonalny dąży więc do tego, aby podwładny w coraz mniejszym 
stopniu potrzebował jego opieki. Aby podwładni mogli się rozwijać, przywód-
ca musi zejść z piedestału podziwianego charyzmatyka, musi też tracić mono-
pol na formułowanie porywających wizji i wysuwanie błyskotliwych pomy-
słów. Powinien jednak nadal być przywódcą, który podwładnych inspiruje  
i zmusza do rozwoju, ale także chroni ich przed popełnianiem zbyt kosztow-
nych błędów. Ten typ przywództwa, zapewniający pracownikom rozsądną 
równowagę pomiędzy poczuciem niezależności i związaną z tym odpowie-
dzialnością, a poczuciem opieki ze strony przełożonego, najlepiej ich przygo-
towuje do równoległego uczestnictwa w organizacji misyjnej i projektowej. 
 
Zakończenie 
 
W podsumowaniu warto zwrócić uwagę na dwutorowość w funkcjonowaniu 
współczesnych organizacji, które łączyć muszą powtarzalność i rutynę działań 
ze spontanicznością i wyjątkowością. Ma to istotne znaczenie w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi. Oznacza to bowiem, że dwutorowo muszą również działać 
pracownicy, co wymaga od nich łączenia przeciwstawnych postaw i wzorców 
zachowań. Od pracownika w epoce cywilizacji informacyjnej wymagana jest 
zatem nie tyle elastyczność zawodowa, jak w schyłkowym okresie cywilizacji 
przemysłowej, co elastyczność kulturowa. Ta ostatnia polega zaś na umiejęt-
ności adaptacji do wykonywania zadań zawodowych w różnych warunkach 
organizacyjnych i społecznych. O elastyczności kulturowej pracownika decy-
duje więc jego zdolność do uwalniania się od stereotypów, która pomaga  
w przezwyciężaniu konfliktów motywacyjnych. 
 Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi powinny 
być zatem ukierunkowane na poszukiwanie kompromisu między przeciw-
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stawnymi potrzebami wolności i bezpieczeństwa, wyrażającymi się w posta-
wach wobec pluralizmu i jednolitego systemu wartości w organizacji, płynnej 
i trwałej przynależności organizacyjnej oraz autonomii i podporządkowania  
w relacjach między jednostkami w organizacji. Stworzenie warunków do prze-
zwyciężania konfliktów motywacyjnych przez pracowników współczesnych 
organizacji wymaga podejścia pragmatycznego i rezygnacji z ideologicznej 
jednostronności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
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Conditions of Employee Loyalty Towards the Organization  
– Theoretical Aspects 
 
Abstract: Loyalty is one of the most desirable values by many employers, which should be 
followed by every single employee working on behalf of an organisation. Not only it is con-
nected to their readiness to stay in particular organisation for a long period of time, the at-
tachment or involvment in the process of fulfilling it goals, but also the trust to the company. 
Having loyal employees is a crucial part done by the human resources management, which is 
one of the main intangible assets conditioning competitve advantage of modern companies. 
Heads or managers of those organisation may influence those different assets to shape loyalty 
of their employees. The main objective of this article is to illustrate the most important condi-
tions influencing the process of shaping or controlling the loyalty between organisation and 
employee. 
Key words: loyalty, employee loyalty, organization, conditions of loyalty. 
 
Wprowadzenie 
 
W latach 70. XX wieku lojalność pracownika była postrzegana głównie jako 
poczucie jego przywiązania do organizacji. W miarę upływu czasu przywiąza-
nie to rozumiano przede wszystkim jako specyficzne zachowanie, którego 
przykładem było wspieranie organizacji oraz współpracowników, czy też prak-
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tykowanie dobrego obywatelstwa. W latach 90. XX wieku dyskusja związana  
z wykazywaniem przez pracowników lojalności była podejmowana zwłaszcza 
w kontekście takich kwestii jak zmieniający się charakter stosunku pracy czy 
też redukcja zatrudnienia [Kumar, Shekhar 2012, s. 100]. Następnie, w wyniku 
przekształceń rynkowych, pojęcie organizacji zaczęto utożsamiać z elastycz-
nością, otwartością, ciągłym doskonaleniem i wprowadzaniem innowacyjnych 
rozwiązań. W wyniku tych zmian, a także dzięki wzrostowi konkurencji, proce-
som prywatyzacyjnym czy globalizacji rynku pracy, lojalność zaczęła nabierać 
innego znaczenia – pracownik lojalny nie był już utożsamiany z takim, który 
wykazuje się wyłącznie przywiązaniem do organizacji [Kumar, Shekhar 2012,  
s. 100; Hulbój 2012, s. 139].  
 Pojęcie lojalności pracowniczej pojawia się nie tylko w naukach o zarzą-
dzaniu, ale także w innych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, takich jak 
nauki społeczne, psychologia czy etyka [Rogińska 2012, s. 34]. Jednak w głów-
nej mierze wiąże się z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi [Piórkowska 
2013, s. 46]. Pojęcie lojalności dość często występuje w języku potocznym,  
w którym wydaje się być jasne i zrozumiałe. We współczesnym świecie firmy 
działające na rynkach borykają się nie tylko z rosnącą konkurencją, ale także  
z deficytem pracowników. Zasoby ludzkie są podstawową jednostką każdej 
organizacji [Berny, Leśniewski, Górski 2012, ss. 78–79]. Uwagę kierownictwa, 
zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, powinny skupiać w szczególności 
działania związane z zarządzaniem relacjami z pracownikami [Konieczko 2012, 
ss. 43–44; Moczydłowska 2013, s. 34]. 
 Często za synonim pojęcia lojalności uznaje się m.in.: zgodność, posłuszeń-
stwo, konformizm, zaufanie, oddanie itp. [Rogińska 2012, s. 24]. Współcześnie 
pojęciu lojalności przypisuje się takie cechy, jak: interpersonalność, relacyj-
ność czy też intencjonalność [Waszczak 2012, s. 16]. 
 Celem niniejszej publikacji jest systematyzacja wiedzy w zakresie lojalności 
pracowników wobec organizacji. Artykuł opracowano na podstawie literatury 
przedmiotu poruszającej opisywane zagadnienie.  
 
Istota lojalności pracowniczej 
 
Termin „lojalny” pochodzi z języka łacińskiego (legalis), w którym oznacza, że 
podmiot wykazujący lojalną postawę działa zgodnie z przyjętymi zasadami 
prawa [Michalska-Dudek 2013, s. 191]. Jak podaje S. Waszczak, źródeł słowa 
„lojalny” można doszukiwać się także w języku starofrancuskim (loialte) [Wasz-
czak 2012, s. 14]. Z kolei definicja lojalności nie odbiega dalece od znaczenia 
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wyżej przytoczonego terminu. A. Lipka i in. tłumaczą lojalność, nadając jej 
dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to cecha, która określa kompa-
tybilność z obowiązującymi normami prawnymi oraz poważanie np. przepi-
sów, ustaw, rozporządzeń. Po drugie, lojalność to cecha opisująca zachowa-
nie, które jest adekwatne do przyjętych wcześniej założeń, a także bycie wier-
nym i oddanym w stosunku do określonej kwestii, przy jednoczesnym zacho-
waniu opisywanym jako prawe i uczciwe [Lipka, Winnicka-Wejs, Acedański 
2012, ss. 13–15].  
 Koncepcja lojalności pracownika wobec organizacji opierana jest w dużej 
mierze na koncepcjach lojalności klienta wobec marki. Potężne marki działające 
na świecie, takie jak np. Apple czy Coca-Cola, skutecznie wpływają na lojalność 
swoich klientów poprzez kreowanie ich pozytywnych odczuć w momencie 
zakupu produktu. Jest to tzw. doświadczenie marki, które powoduje, że klienci 
chętniej sięgają po produkty tych marek wiele razy. Mechanizm ten sprawdza 
się także w organizacjach. Jeżeli przedsiębiorstwo oferuje pracownikowi pew-
nego rodzaju obietnice, musi dołożyć wszelkich starań, aby zostały one utrzy-
mane w jak najdłuższym czasie, bądź zrealizowane w jak najlepszy sposób. 
Wpłynie to z pewnością na opinię pracownika wobec organizacji, a także na 
trwałość więzi łączącej go z miejscem zatrudnienia [O’Neil 2011, s. 34]. 
 
Rysunek 1. Wymiary lojalności pracowników 
 
 
 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne [Tomanek 2011, s. 151]. 

 
 K. Tomanek [2011, ss. 151–152] na podstawie przeprowadzonych badań 
wyróżnił ogólne wymiary lojalności pracowników (rysunek 1). Lojalność moż-
na interpretować w wielu wymiarach, co powoduje, że jest to pojęcie bardzo 
złożone. Obok lojalności wobec współpracowników, czy też przełożonych, 
pojawia się także lojalność wobec organizacji. Lojalność wobec organizacji 
utożsamiana jest m.in. z polecaniem miejsca pracy, usług lub produktów ofe-
rowanych przez organizację, a także ze zgłoszeniem odpowiednim służbom 
nieetycznych działań przedsiębiorstwa. 
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 Według A. Lipki i in. [2012, ss. 13–15] lojalność pracownicza „to wartość, 
przejawiająca się w postawie/zachowaniu i koncepcjalizowana jako prawdo-
podobieństwo kontynuowania przez pracownika, z większym lub mniejszym 
zaangażowaniem emocjonalnym, pracy w organizacji – darzonej bez względu 
na jej ewentualną chwilową utratę wizerunku na rynku pracy, stałymi i pozy-
tywnymi uczuciami – ze względu na uzyskiwane przez niego samego wartości 
lub dobro innych osób zatrudnionych w organizacji bądź też ze względu na 
brak innych możliwości lub wysokie koszty zmiany pracodawcy”. Jak wynika  
z przytoczonej definicji, lojalność pracowników jest ściśle uwarunkowana 
przywiązaniem do organizacji, a także wiąże się z wywyższaniem jej na tle 
innych, niezależnie od tego, czy sytuacja organizacji jest korzystna, czy też nie. 
A. Lewicka-Strzałecka [2014, s. 156] przytacza definicję lojalności pracowniczej 
zaproponowaną przez J. Elegida. Lojalność pracownicza to „w pełni świadome 
działanie w najlepszym interesie pracodawcy, nawet kosztem własnego inte-
resu”. Jak podają D.N.S. Kumar i N. Shekhar [2012, s. 100], lojalność pracownika 
wobec organizacji wiąże się z gotowością do osobistego poświęcenia, którego 
celem jest wzmocnienie relacji pracownik–organizacja. Wszystkie wymienione 
powyżej definicje lojalności pracownika wskazują, że jest to pojęcie, które 
można przedstawiać w różny sposób, w zależności od sytuacji oraz od posta-
wy pracownika. W związku z tym lojalność pracownicza może być interpreto-
wana w trzech różnych ujęciach (tabela 1) [Świątek-Barylska 2013, ss. 27–33]. 
 
Tabela 1. Ujęcia lojalności pracowniczej 

Ujęcie  
lojalności 

Opis 

Emocjonalna 

To emocjonalne przywiązanie pracownika do miejsca pracy. Osoba 
przyjmująca taką postawę wykazuje przekonanie, lub jego brak,  
o atrakcyjności organizacji – faworyzuje ją na tle innych znanych mu 
organizacji. 

Behawioralna 

Rodzaj ten wiąże się z zachowaniem pracownika. Jest silnie uzależniona 
od postawy emocjonalnej przyjmowanej przez daną osobę. Zgodnie  
z tym ujęciem pracownik, który jest lojalny, cechuje się niewymuszoną 
gotowością do pracy – jest skrupulatny, wszystko dokładnie planuje. 

Kognitywna 

Ujęcie te pojmowane jest jako efekt procesu poznawczego. W jego 
trakcie pracownik wybiera konkretną organizację, poprzez dokonanie 
wyższej oceny oferty pracy wybranej organizacji względem innych ofert 
oferowanych przez konkurencję – należy zaznaczyć, że są to działania  
w pełni świadome. 

Źródło: opracowanie własne [Lipka, Winnicka-Wejs, Acedański 2012, ss.  1–15; Świątek-Barylska 2013, ss. 27–33]. 



Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji – aspekty teoretyczne 
 
 

 187 

 Oprócz pojęcia lojalności pracowników w literaturze dotyczącej tego ob-
szaru pojawiają się także inne terminy. Pierwszym z nich jest przeciwieństwo 
lojalności, czyli nielojalność [Jurek 2014, s. 47], natomiast drugim tzw. multilo-
jalność, związana z wykazywaniem postawy lojalnej wobec więcej niż jednej 
organizacji [Świątek-Barylska 2016, s. 83]. 
 A. Lipka i in. [2012, s. 21] zwracają uwagę na fakt, iż pojęcie lojalności pra-
cowników posiada trzy składowe, kluczowe elementy, które determinują spo-
sób rozumienia i interpretowania pojęcia lojalności, a mianowicie: zaufanie, 
zaangażowanie oraz przyzwyczajenie.  
 Charakteryzując pojęcie zaufania, należy zaznaczyć, że nie istnieje jedno, 
zaakceptowane stanowisko, jeśli chodzi o interpretację tego pojęcia [Wasiluk 
2015, s. 57; Ejdys 2017, s. 20]. M. Bugdol [2012, ss. 40–41] rozumie zaufanie 
jako część składową kapitału społecznego, która jest zasadniczym elementem 
interakcji społecznych zachodzących w organizacji. Zbudowanie zaufania 
pracowników jest z pewnością procesem długotrwałym, wymagającym sil-
nych postaw etycznych, które przełożone na działania praktyczne będą 
wzmacniały wartości pracowników, np. ich odpowiedzialność, samokontrolę 
czy też samodzielność w wykonywaniu zadań. Zdaniem A. Rudzewicz [2016, 
ss. 263–264] im większe będzie zaufanie pracowników w stosunku do danego 
przedsiębiorstwa, tym wyższy będzie poziom ich lojalności.  
 Drugą składową pojęcia lojalności pracowników jest ich zaangażowanie.  
J. Moczydłowska definiuje zaangażowanie jako „emocjonalne przywiązanie do 
celów i wartości organizacji” [Moczydłowska 2016, s. 173]. Poziom zaangażo-
wania pracownika jest wyznacznikiem jego osiągnięć oraz wpływa na zwięk-
szenie identyfikowania się pracownika z organizacją [Borkowska 2014, s. 10]. 
Im bardziej dany pracownik będzie się angażował w działania organizacji, 
bądź będzie aktywizowany przez kierownictwo do włączenia się w sprawy 
organizacyjne, tym będzie wykazywał większą lojalność. 
 Przyzwyczajenie do danej organizacji może skutkować rutynowym podej-
ściem do wykonywania obowiązków pracowniczych, co oznacza, że przyjmo-
wana jest bierna postawa wobec wspierania rozwoju danej organizacji. Pa-
trząc jednak na przyzwyczajenie z innej perspektywy, warto zauważyć, że mo-
że ono wpłynąć na chęć pozostania pracownika w danej organizacji [Sójkow-
ska 2016, ss. 3–4]. W związku z tym można wnioskować, że im silniejsze będzie 
przyzwyczajenie do organizacji, tym większa lojalność pracownika wobec niej.  
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Typy lojalności pracowników  
 
Pojęcie lojalności pracownika zaliczane jest do kategorii pojęć wielowymia-
rowych. Pracownicy w organizacji są postrzegani jako jedna z najbardziej klu-
czowych grup [Rudawska 2015, s. 395]. Lojalność jest wynikiem różnego ro-
dzaju zachowań oraz postaw, jakie mogą przyjmować pracownicy w danej 
organizacji [Bednarska 2015, s. 357]. Jednak należy zaznaczyć, że dana posta-
wa nie jest gwarantem lojalności [Hulbój 2012, s. 137]. A. Konieczko [2012,  
ss. 47–48] wyróżnia trzy rodzaje postaw, które mogą przyjmować poszczegól-
ne typy lojalnych pracowników. Z kolei A. Lipka i A. Winnicka-Wejs [2013, 
s. 201] interpretują te postawy jako pozytywne, negatywne lub obojętne za-
angażowanie organizacyjne (tabela 2). 
 Nie każdy z typów korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizacji (tabe-
la 2). Jeżeli pracownik będzie wykazywał na przykład postawę negatywną, 
może to wpłynąć na zmniejszenie wyników osiąganych przez organizację, lub 
wpłynąć znacząco na pogorszenie występujących w niej relacji międzyludz-
kich. Najlepszym, z punktu widzenia organizacji pracownikiem, byłby ten, 
które wykazuje się lojalnością partnerską – osiągniętą poprzez długotrwałe 
zatrudnienie, objawiającą się dodatkowo wysokim poziomem zaufania oraz 
zaangażowania pracownika. 
 
Tabela 2.  Postawy i typy lojalności pracowniczej 

Rodzaj 
 postawy 

Typ lojalności 
pracowniczej 

Opis pracownika 

Zaangażowana 
Pracownik wykazuje wysoki poziom zaufania. Jego potrzeby 
społeczne i ekonomiczne są w pełni zaspokajane. Typ ten 
kształtuje się dopiero po upływie pewnego czasu. 

Z rozsądku 

Pracownik przyzwyczaja się do pewnych schematów roz-
wiązań, które jednocześnie są przez niego akceptowane, 
jednak nie potrafi on w pełni zaangażować się w sprawy 
organizacji. Jest to tzw. typ „zadomawiania się”. 

Świadoma 
Pracownik ufa organizacji – jego wybór miejsca pracy jest 
świadomy, jednak nie wykazuje on zaangażowania wobec 
organizacji. 

Pozytywna 

Partnerska 

Jest to najgłębszy stopień lojalności pracownika – osiągnięty 
poprzez wypracowanie zaufania do pracodawcy oraz wy-
magający długiego czasu. Pracownik wykazuje wysoki po-
ziom zarówno zaufania, jak i zaangażowania. 
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Nieakceptowana 
lojalność  
z przymusu 

Pracownik w ogóle nie jest zaangażowany względem 
organizacji, ani jej nie ufa. Jego zatrudnienie wynika z 
przymusu, uwarunkowanego brakiem innych możliwości 
zatrudnienia. 

Bezradna lojal-
ność z przymusu 

Pracownika cechuje przyzwyczajenie do organizacji, ale 
nie wykazuje zaangażowania. Swoje zatrudnienie odczu-
wa jako przymus, przy jednoczesnym poczuciu bycia 
bezradnym. Osoba przyjmująca tę postawę może powo-
dować konflikty w organizacji.  

Negatywna 

Warunkowa 

Pracownik realizuje wszystkie powierzone mu zadania. 
Chciałby jednak zaangażować się w podejmowanie waż-
nych decyzji – posiada wymagane do tego kwalifikacje – 
jednak  
w organizacji istnieją pewne impulsy powodujące, że jego 
zaangażowanie staje się natywne. 

Z rutyny 
 

Pracownik wykonuje swoje zadania w sposób odpowied-
ni, jednak nie odczuwa potrzeby zaangażowania w działa-
nia organizacji, które będą przekraczały zakres jego obo-
wiązków, nawet jeśli jego kompetencje na to pozwalają.  

Obojętna 

Wyrozumiała 

Pracownik realizuje powierzone mu zadania, ale jego 
relacje  
z pracodawcą są zazwyczaj negatywne – spowodowane 
jest to subiektywnym odbiorem różnego rodzaju sytuacji 
organizacyjnych.  

Źródło: opracowanie własne [Konieczko 2012, ss. 47–48; Lipka, Winnicka-Wejs 2013, s. 201; Świątek-Barylska 

2013, ss. 67–68]. 

 
Uwarunkowania lojalności pracowników 
 
Organizacje zaczęły rozumieć fakt, że im bardziej lojalnych pracowników będą 
posiadać, tym większe będą odnosić korzyści [Aityan, Gupta 2012, s. 3]. Rela-
cje, jakie występują pomiędzy pracownikiem a organizacją, kształtowane są 
przez wiele czynników [Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop 2012, s. 295]. 
Ogólny, najprostszy podział uwarunkowań lojalności pracownika wobec or-
ganizacji zakłada, że czynniki kształtujące poziom lojalności można podzielić 
na dwie kategorie (rysunek 2). 
 Pracownicy przywiązują dużą wagę do zgodności wartości wybranej przez 
nich organizacji z wartościami, jakie wyznają. Dlatego też jednym z najważ-
niejszych wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań kształtujących lojalność 
pracowników jest kultura organizacyjna [Świątek-Barylska 2016, s. 83]. 
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Rysunek 2. Czynniki kształtujące poziom lojalności  

Czynniki wewnątrzorganizacyjne 
 

Czynniki zewnątrzorganizacyjne 

Kultura organizacyjna 

Struktura organizacji 

Jakość zarządzania kapitałem ludzkim 

Forma zatrudnienia 

Wysokość wynagrodzenia 

 Sytuacja na rynku pracy 

Kompetencje pracownika 

Wizerunek pracodawcy i organizacji 

Motywy psychologiczno-społeczne 

Źródło: opracowanie własne [Lipka, Winnicka-Wejs, Acedański 2012, ss. 58–83; Dolecińska 2016, s. 92; Lipka 

2012, s. 87]. 

 
 Jak podaje T. Kraśnicka [2015, s. 22], kultura organizacyjna to zbiór pod-
stawowych zasad, norm oraz przekonań, które są powszechnie akceptowane 
w danej organizacji. Jeżeli kultura ta opiera się na wartościach związanych ze 
współpracą, otwartością i przyjaźnią, to – zdaniem B. Jamki [2014, s. 56] – po-
czucie przynależności pracowników do organizacji jest większe. A im większe 
będzie poczucie przynależności, tym wyższym poziomem lojalności będzie 
wykazywać się dany pracownik. Jak podają B. Narteh i R. Odoom [2015, s. 118], 
wprowadzenie własnej, niepowtarzalnej kultury w organizacji może zwiększać 
zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie, zwiększać poziom ich lojalno-
ści względem organizacji.  
 Ważnym elementem kształtującym lojalność pracowników jest struktura 
organizacyjna. Jest to nie tylko narzędzie, które służy odpowiedniemu kre-
owaniu polityki zarządzania organizacją, ale także wspieraniu realizacji zadań, 
jakie stoją przez kierownikami wyższych lub niższych szczebli [Swół 2012,  
s. 214]. Jeżeli organizacja ma bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną, 
proces komunikacji i wymiany informacji będzie albo utrudniony, albo ogra-
niczony [Skiba 2016, s. 64]. W przypadku gdy wymiana wiedzy oraz opinii bę-
dzie odbywać się tylko w obrębie na przykład wyższego kierownictwa, pra-
cownicy będą odczuwać zaniepokojenie, wynikające z braku dostępu do wie-
dzy. Zdaniem Autorki im wyższe będzie to zaniepokojenie, tym bardziej może 
ono korelować z poziomem lojalności pracowników. Zdaniem M. Juchnowicz 
[2010, s. 61] dzielenie się wiedzą, niezależnie od zajmowanego stanowiska  
w organizacji, jest jednym z głównych czynników wpływających korzystnie na 
zaangażowanie pracowników. Organizacje cechujące się strukturą elastyczną 
są bardziej podatne na wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian, w tym także 
tych dotyczących kultury organizacyjnej, która wpływa na identyfikowanie się 
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pracownika z przedsiębiorstwem oraz kształtuje w sposób znaczny lojalność 
pracowników [Czop 2016, s. 77].  
 Jakość zarządzania kapitałem ludzkim jest kolejnym, nie mniej istotnym niż 
poprzednie czynnikiem kształtującym poziom lojalności pracowników. Pra-
cownicy to najważniejszy i najbardziej wartościowy zasób, który tworzy orga-
nizację i buduje jej przewagę na rynku [Rudawska 2015, s. 397; Moczydłowska 
2013, s. 7]. E. Bombiak [2014, s. 109] definiuje kapitał ludzki jako potencjał 
wszystkich uczestników organizacji, który obejmuje ich cechy psychiczne, 
fizyczne czy też intelektualne, które są formowane umiejętnościami, wiedzą, 
talentem lub motywacją pracowników. W kontekście lojalności pracowników 
zarządzanie kapitałem ludzkim jest rozumiane jako zarządzanie nim poprzez 
zaangażowanie. Definiowane jest ono jako „intelektualne i emocjonalne od-
danie organizacji lub wielkość wysiłku włożonego w pracę przez pracownika” 
[Czerniachowicz 2013, ss. 61–62]. Jak wynika z przytoczonych definicji, zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim jest kluczowym czynnikiem kształtującym zaanga-
żowanie pracowników, przekładające się na ich lojalność. Można więc wnio-
skować, że im lepiej będzie prowadzona polityka związana z wykorzystaniem  
i rozwojem kapitału ludzkiego w organizacji, tym bardziej lojalnych pracowni-
ków będzie ona posiadać.  
 Wśród uwarunkowań zewnątrzorganizacyjnych, wpływających na lojalność 
pracowników lub jej brak, najważniejszą zmienną jest sytuacja panująca na 
rynku pracy. Obecnie pracownicy nie wiążą swojej kariery zawodowej z wielo-
letnim stażem pracy tylko w jednej organizacji. Dzięki pojawieniu się nowych 
form zatrudnienia pracownicy mają możliwość pozostawania w stosunku pra-
cy z kilkoma organizacjami jednocześnie, bądź zawierają umowy z różnymi 
pracodawcami na krótkie okresy czasu, np. w celu realizacji projektu, badań 
itp. [Świątek-Barylska 2016, s. 83]. Działania takie nasilają powstawianie zjawi-
ska multilojalności lub przyczyniają się do nielojalności.  
 A. Konieczko [2012, s. 46] opisuje także istotę wizerunku pracodawcy, która 
wpływa na kreowanie postawy lojalnościowej pracownika. Wizerunek ten 
utożsamiany jest ze sposobem postępowania pracodawcy – powinien on 
działać w sposób sprawiedliwy i etyczny, ale przede wszystkim zgodny z obo-
wiązującym prawem. Zachowania te powinny odnosić się nie tylko do pra-
cowników zatrudnionych w organizacji, ale także do wszelkich interesariuszy 
zewnętrznych. W tym celu w wielu organizacjach opracowywane są tzw. ko-
deksy etyczne, które pozwalają na kontrolowanie oraz interweniowanie  
w ewentualne niepożądane i nieodpowiednie działania pracodawcy.  
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 Równie istotnym czynnikiem zewnątrzorganizacyjnym kształtującym lojal-
ność pracowników są kierujące nimi motywy psychologiczno-społeczne.  
J. Dolecińska [2016, ss. 96–97] wyróżnia dwa typy tych motywów: racjonalno-
funkcjonalne oraz emocjonalno-symboliczne. Pierwszy z nich dotyczy tych 
pracowników, którzy kierują się głównie korzyściami materialnymi, wiążącymi 
się z wysokością wynagrodzenia lub z możliwością awansowania. Do tej grupy 
zalicza się pracowników, którzy ze względu na sytuację prawną nie mogą 
zmienić miejsca pracy bądź obawiają się, że koszty związane z szukaniem no-
wej pracy będą zbyt wysokie. Drugą grupę stanowią motywy emocjonalno-
symboliczne, które dotyczą głównie tego, co dany pracownik odczuwa, jego 
emocji oraz wartości, jakimi się kieruje. J. Dolecińska [2016, s. 97] zaznacza, że 
pracownicy kierujący się tymi motywami odczuwają satysfakcję z wykonywa-
nej pracy oraz czują się spełnieni w sensie zawodowym, dlatego też są bar-
dziej skłonni do pozostania w organizacji. 
 
Podsumowanie  
 
Pracownicy to najważniejszy zasób, jakim dysponuje organizacja. Współcześni 
menedżerowie, chcąc osiągnąć jak najlepsze wyniki dla organizacji, z pewnością 
zmagają się z wieloma trudnymi zadaniami [Wasiluk 2011, s. 149]. Duże wyzwanie 
stanowi dla nich między innymi odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. Jak 
podają S. Markos i M. S. Sridevi [2010, s. 89], kierownicy wyższych i niższych szcze-
bli zgadzają się ze stwierdzeniem, że obecnie praca wymaga większej efektywno-
ści oraz wydajności prowadzonych działań. Pracownicy mogą przyjmować różne 
postawy wobec organizacji, a co za tym idzie, typ lojalności, jaki można im przypi-
sać, będzie różny. Poziom lojalności pracowników może być warunkowany róż-
nymi czynnikami, pochodzącymi zarówno z wnętrza organizacji, jak i z jej otocze-
nia. Do najważniejszych czynników wpływających na lojalność pracowników lub 
jej brak można zaliczyć: jakość zarządzania kapitałem ludzkimi, kulturę organiza-
cyjną, rynek pracy oraz wizerunek pracodawcy. Należy podkreślić, iż lojalność 
pracowników jest ściśle określana poprzez ich zaufanie, zaangażowanie oraz 
przyzwyczajenie względem organizacji. Menedżerowie mogą wpływać na kształ-
towanie poziomu lojalności swoich podwładnych poprzez wpływanie na czynniki 
warunkujące tę cechę wśród pracowników. Im mniej lojalnych pracowników 
będzie posiadać organizacja, tym większe będzie ponosić koszty [Kumar, Shenker 
2012, s. 102]. Istotne jest więc ustalanie konkretnych i zrozumiałych celów lub 
eliminacja tych źle określonych. Należy także zapewnić pracownikom odpowied-
nie wsparcie, szczególnie tym, którzy chcieliby się rozwijać i doszkalać. Chociaż 
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istnieje już wiele publikacji omawiających temat lojalności pracowników, należy 
prowadzić dalsze badania i rozważania na ten temat.  
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Abstract: The paper concerns the employee awareness of onboarding in a company. The aim 
of this paper is to define the level of familiarity with onboarding among employees, identify 
their experience in this field and evaluate the significance of this process for human resource 
management. The aim was achieved in the course of empirical research by survey method with 
the use of a questionnaire. The research covered employees of several sectors. The results show 
that onboarding is well-known to the respondents and it is defined in a consistent and mostly 
proper way. The research also reveals that most respondents consider onboarding a very im-
portant process which helped them become familiar with their new working environment and 
achieve a high efficiency level in a short time. An additional consequence of the research is 
highlighting the problems related to the propriety and quality aspect of onboarding. The re-
sults and conclusions included in the paper are the basis for a further exploration of the issue. 
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Wprowadzenie 
 
Kapitał ludzki obecnie jest najważniejszym czynnikiem podnoszenia konku-
rencyjności przedsiębiorstwa oraz kluczowym zasobem mającym wpływ  
na osiąganie celów biznesowych [Listwan 2005, s. 57]. W kontekście powyż-
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szych stwierdzeń, istotne znaczenie ma rozwój pracowników w organizacji,  
a w szczególności rozwój ich kompetencji miękkich postrzeganych jako „bycie 
gotowym do realizacji określonych działań i podejmowania decyzji” [Filipo-
wicz 2013, ss. 38–39]. Po zrealizowaniu procesu rekrutacji i selekcji organizacje 
mogą poprawić efektywność swoich systemów zarządzania talentami, dzięki 
wykorzystaniu procesu wdrażania nowych pracowników tj. onboardingu. 
 Onboarding jest procesem szybkiego i sprawnego pomagania nowym 
pracownikom, a także wspierania ich w dostosowywaniu się do aspektów 
społecznych i norm obowiązujących na nowych stanowiskach [Bauer 2010,  
s. 1]. Operacyjna definicja zaproponowana przez S. Frear [2007] mówi o tym, 
że onboarding jest: „Holistycznym podejściem łączącym ludzi, proces i tech-
nologię w celu optymalizacji wpływu, jaki nowo zatrudniony ma na organiza-
cję z naciskiem na skuteczność i efektywność” [Frear 2007].  
 Innym określeniem, jakie można odnaleźć w literaturze przedmiotu, jest 
definicja określająca onboarding jako pomost pomiędzy obietnicami składa-
nymi przez nowych pracowników a osiągnięciami faktycznej ich produktyw-
ności [Snell 2006]. Proces onboardingu wspiera socjalizację nowych pracow-
ników. Wspomniana socjalizacja pracowników została pierwotnie skonceptu-
alizowana jako inkulturacja nowych pracowników do wartości, norm, misji  
i wizji organizacji [Holton 1996, ss. 233–252]. Dzięki socjalizacji następuje bo-
wiem rozwój zbiorowej tożsamości organizacyjnej, a także tworzy się poczu-
cie przynależności. Wszystko to może się odbywać za pomocą procesów 
uczenia nowego pracownika: polityki, języka, wartości oraz historii organizacji 
[Van Maanen i Schein 1979, ss. 209–264]. Inaczej ujmując, jest to pewnego 
rodzaju „przejście” z etapu osoby nieznanej dla organizacji do etapu finalne-
go, w którym to nowy pracownik staje się zintegrowanym członkiem zespołu 
[Dai, Meuse, Gaeddert 2011].  
 Dzięki programom onboardingowym nowo zatrudnieni pracownicy mają 
szansę poznać cele, obowiązki oraz aspekty prawne związane z nową rolą, 
jaką będą odgrywać w ramach struktury organizacyjnej. W związku z tym, że 
organizacje bardzo często inwestują duże nakłady czasu i pieniędzy w proces 
rekrutacji nowych pracowników, etap integracji staje się kluczowym elemen-
tem, pozwalającym na zatrzymanie pracowników w organizacji i utrzymanie 
ich gotowości do działania [Graybill i in. 2013].  
 Dobrze przygotowany i przeprowadzony program onboardingu zapewnia 
skuteczne wejście na pokład organizacji. Poprawne wdrożenie pracownika do 
organizacji jest powiązane z takimi wartościami, jak zadowolenie z pracy  
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i zaangażowanie organizacyjne. Dodatkowo przekłada się również na osiąga-
ne przez pracownika wyniki [Cable i in. 2013]. S.D. Hall-Ellis [2014] stwierdza, 
że dobrze zaprojektowany i skoordynowany proces onboardingu asymiluje 
nowych pracowników oraz przyczynia się do osiągnięcia sukcesu zarówno 
zawodowego, jak i osobistego, między innymi przez wyposażanie nowych 
pracowników w niezbędne narzędzia i zasoby. Ponadto warto dodać, że po-
twierdzeniem powyższych stwierdzeń mogą być wyniki badań A. M. Saksa 
[1996], które wykazały, że pracownicy, którzy postrzegają proces onboardingu 
jako pomocny, są również bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Ponadto  
w badaniach ustalono związek pomiędzy liczbą otrzymanych szkoleń a ogól-
ną satysfakcją z pracy [Saks 1996, ss. 429–451]. 
 Mimo, iż onboarding jest procesem ważnym, to niewiele jest opracowań 
poświęconych tej tematyce. W bazach danych takich jak EBSCOhost i ProQu-
est można znaleźć łącznie zaledwie 28 artykułów, które w tytule zawierają 
hasło „onboarding”. Po przeczytaniu artykułów wyłoniono lukę badawczą  
w postaci braku badań dotyczących świadomości onboardingu wśród osób 
pracujących. Dlatego też celem głównym tego artykułu jest określenie stopnia 
znajomości onboardingu. Do celów szczegółowych prezentowanego artykułu 
zalicza się ponadto identyfikację doświadczeń w zakresie onboardingu oraz 
ocenę znaczenia tego procesu dla zarządzania zasobami ludzkimi.  
 Struktura artykułu składa się z czterech części. W pierwszej kolejności zo-
stały omówione podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z procesem, 
takie jak: cele, formy oraz poziomy onboardingu. W drugiej części artykułu 
opisano metodykę badań empirycznych poświęconych znajomości onboar-
dingu oraz doświadczeń, jakie w tym zakresie posiadają osoby pracujące. Na-
stępnie zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań. Całość 
publikacji została zakończona wnioskami. 
 
Proces onboardingu – cele formy i poziomy wdrożenia 
 
Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji nazywane również za-
miennie: onboardingiem, asymilacją, wejściem organizacyjnym lub socjaliza-
cją jest bardzo ważnym procesem, w trakcie którego nowy pracownik zostaje 
zapoznany z misją, wizją oraz wartościami firmy. W zależności od organizacji, 
proces ten może trwać od jednego lub dwóch dni, do nawet kilku miesięcy 
[Fyock 2009]. J. Wallace [2009] stwierdza, że onboardingu nie należy utożsa-
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miać z wydarzeniem jednodniowym, ale z procesem, który trwa znacznie dłu-
żej [Wallace 2009].  
 Wdrożenie nowego pracownika ma jednak kluczowe znaczenie z wielu 
powodów. Po pierwsze, duża ilość czasu i środków pieniężnych, które zostały 
zainwestowane w proces rekrutacji i selekcji nowych pracowników, nie po-
zwala na to, by nie ukończyć procesu niezbędnego dla prawidłowego funk-
cjonowania pracownika w organizacji. Po drugie, program wdrożeniowy zde-
cydowanie pomaga organizacjom w zapewnieniu jak najszybszego funkcjo-
nowania nowych pracowników w sposób efektywny. Po trzecie, prawidłowo 
przeprowadzony proces onboardingu pozwala zwiększyć zaangażowanie 
nowo przyjętej grupy pracowników [Workforce Management 2009]. Warto 
zaznaczyć, że dzięki dobrej organizacji procesu eliminowane są niejedno-
znaczności zadań, konflikty i stresy, co powoduje, że nowy pracownik osiąga 
satysfakcję z wykonywanej pracy, zaangażowanie organizacyjne oraz akcep-
tację [Suggs 2014].  
 Cele programów wdrożeniowych są ukierunkowane na tworzenie atrak-
cyjnych i pozytywnych doświadczeń dla nowo zatrudnionych pracowników 
[Workforce Management 2009]. Program onboardingowy z całą pewnością 
powinien zwiększyć zaufanie nowo zatrudnionego pracownika oraz zmniej-
szyć stres i objawy, które mu towarzyszą [Guðmundsdóttir, Linda 2016]. Kolej-
ne z zadań organizacji to przekazanie nowej grupie pracowników, jak ważna 
jest jasna i zwięzła komunikacja. Warto określić, jakie metody komunikacji  
w organizacji są akceptowane i jednocześnie położyć podwaliny pod stałą  
i dobrą komunikację. W trakcie programów wdrożeniowych ilość informacji, 
jakie należy przekazać pracownikom, jest ogromna, w związku z tym warto 
przekazywać je z uwzględnieniem możliwości ich absorpcji przez nowych 
pracowników [Workforce Management 2009]. 
 Proces onboardingu zdefiniowano jako zestaw formalnych i nieformalnych 
praktyk, programów oraz zasad, które zostały przyjęte przez organizację lub 
jej przedstawicieli w celu ułatwienia wdrożenia nowo zatrudnionych pracow-
ników [Klein i Polin 2012, ss. 267–268]. T.N. Bauer, [2010] w swojej książce On-
boarding new employees: Maximizing Success wyróżnia dwa podejścia do pro-
cesu wdrażania pracowników. Pierwsze podejście to model wdrażania nie-
formalnego. Według wspomnianej autorki wdrażanie nieformalne polega na 
zdobywaniu wiedzy o swojej nowej pracy przez nowo zatrudnionego w spo-
sób, który nie został zaplanowany. Wdrażanie nieformalne odbywa się przez 
zdobywanie wiedzy, bez spełniania wytycznych wyraźnego programu czy 
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planu organizacyjnego. Drugą z prezentowanych przez autorkę możliwości 
jest wdrażanie formalne. Proces ten działa w oparciu na zestawie jasno okre-
ślonych polityk i procedur, których zadaniem jest pomoc w dostosowaniu 
pracownika do nowego stanowiska pracy w zakresie zadań i obowiązków oraz 
socjalizacji z nowym miejscem ich wykonywania [Bauer 2010, s. 2]. Powyższy 
podział ukazuje dwie formy procesu onboardingu tj. onboarding formalny  
i nieformalny. T.N. Bauer, [2010] zaproponowała cztery poziomy wdrażania 
pracowników do organizacji tj. zgodność, klaryfikacja (wyjaśnienie), kultura  
i połączenie (zob. rys. 1).  
 
Rysunek 1. Poziomy wdrażania pracowników do organizacji 

 
Źródło: [Bauer 2010, s. 3]. 

 
 Pierwszym i zarazem najniższym poziomem wdrażania pracowników jest 
zgodność. Poziom ten ogranicza się do zapoznania nowych pracowników  
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, a także ogólnymi założeniami 
polityki, którą kieruje się dana organizacja [Bauer 2010, s. 2]. Wśród przykła-
dowych zadań, jakie nowi pracownicy muszą wykonać na tym poziomie, 
można wymienić: przeczytanie podręcznika dla pracowników, prezentującego 
konkretne praktyki organizacyjne lub zapoznanie się z zasadami panującego 
w organizacji dress code’u [Meyer, Bartels 2017].  
 Drugim poziomem w procesie wdrażania pracowników jest poziom wyja-
śniania nazywany również poziomem klaryfikacji. Poziom ten odnosi się do 
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zapoznania nowych pracowników z ich stanowiskami oraz oczekiwaniami, 
jakie się z nimi wiążą [Bauer 2010, s. 2]. Na poziomie klaryfikacji informuje się 
nowych pracowników o normach oraz stopniach wydajności, jakie zostały 
przypisane do ich nowego stanowiska. Poziom ten obejmuje również takie 
działania, jak: przeszkolenie pracownika w zakresie systemów, których ma 
używać, szkolenia z zakresu: realizowanych w organizacji procesów oraz form 
raportowania [Meyer, Bartels 2017].  
 Trzecim poziomem skutecznego wdrażania pracowników do organizacji 
jest kultura. Ten poziom skupia się na zapoznaniu pracowników z takimi ele-
mentami, jak: historia organizacji, celebrowane tradycje, wartości firmy jej 
filozofia oraz panujące normy [Meyer, Bartels 2017]. Aby ułatwić trzeci poziom 
wdrażania polegający na przekazywaniu wyżej wymienionych informacji, je-
den z autorów proponuje, by skoncentrować się jedynie na podstawowych 
filozofiach i wartościach firmy [Everson 2015].  
 Ostatnim poziomem onboardingu jest połączenie. Poziom ten stanowi 
najwyższy stopień wdrożenia i odnosi się do tworzenia ważnych relacji inter-
personalnych i sieci informacyjnych, które powinny zostać stworzone przy 
udziale nowych pracowników. Wymienione i opisane powyżej poziomy wdra-
żania pracowników określają ogólną konstrukcję programu wdrożeniowego. 
Efektywny onboarding pracowniczy powinien zrealizować każdy z czterech 
zaprezentowanych powyżej poziomów. Według autorki Bauer [2010], prawie 
wszystkie organizacje w sposób naturalny wypełniają pierwszy poziom wdra-
żania. Drugi i trzeci poziom onboardingu jest zazwyczaj praktykowany przez 
około 50% organizacji, natomiast poziom połączenia osiąga jedynie 20% or-
ganizacji, które aktywnie wdrażają swoich nowych pracowników. 
 
Metodyka badań  
 
Celem głównym prezentowanego artykułu jest określenie stopnia znajomości 
istoty onboardingu wśród pracowników. Ponadto artykuł wypełnia również 
cele szczegółowe, takie jak: identyfikacja doświadczeń, jakie posiadają pra-
cownicy w zakresie onboardingu oraz poddanie ocenie znaczenia tego proce-
su dla zarządzania zasobami ludzkimi. By zrealizować powyższe cele, autor 
artykułu przeprowadził własne badania empiryczne o charakterze eksplora-
cyjnym metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankie-
towej. Dane otrzymane z przeprowadzonego badania, mogą w przyszłości 
posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych oraz prowadzonych 



Onboarding pracowników – znajomość procesu, doświadczenia i znaczenie w świetle badań… 
 
 

 203 

na większą skalę badań empirycznych. Narzędziem wykorzystanym do pozy-
skania danych był kwestionariusz ankiety internetowej złożony z 15 pytań,  
w tym: 6 pytań zamkniętych, 4 pytań otwartych oraz 5 pytań metryczkowych. 
Kwestionariusz został zamieszczony na specjalnie przygotowanej stronie in-
ternetowej, której adres udostępniono w mediach społecznościowych. Gro-
madzenie materiału empirycznego trwało trzy miesiące, tj. od grudnia 2017 
do marca 2018. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania dane, zo-
stały przeanalizowane pod względem ilościowym. Analiza ilościowa umożliwi-
ła stworzenie statystyki z procentowym rozkładem, dzięki wykorzystaniu py-
tań zamkniętych z gotowymi wariantami odpowiedzi. Równoczesne zastoso-
wanie pytań otwartych w znacznym stopniu ubogaciło wyniki badań empi-
rycznych. Procedura badawcza składała się z ośmiu etapów: (1) Przegląd lite-
ratury, (2) Ustalenie luki badawczej, (3) Sformułowanie głównego celu badań, 
(4) Dobór techniki i narzędzia badawczego, (5) Opracowanie narzędzia ba-
dawczego oraz procedur badawczych, (6) Realizacja badań, (7) Analiza zebra-
nych danych, (8) Sformułowanie wniosków podsumowujących.  
 
Charakterystyka próby badawczej 
 
W badaniu wzięło udział 135 respondentów, w tym 89 kobiet oraz 46 męż-
czyzn. Warunkiem uczestnictwa w badaniu było pozostawanie w stosunku 
pracy na dzień udzielenia odpowiedzi. Badanie nie zawężało grupy respon-
dentów pod względem branży, wielkości przedsiębiorstwa czy też pochodze-
nia kapitału pracodawcy. Najliczniejszą grupą respondentów były osoby  
w przedziale wiekowym od 26 do 35 lat. Grupa ta stanowiła ponad 50% 
wszystkich respondentów (50,4%). Drugą co do wielkości grupą wiekową były 
osoby w przedziale wiekowym od 16 do 25 roku życia. Tę grupę wiekową re-
prezentowało 37% respondentów. Trzecią grupą wiekową był przedział od 36 
do 45 lat, który reprezentowało niemalże 10% wszystkich respondentów 
(9,6%). Najmniej liczną grupą były osoby w wieku 46 lat i więcej, które stano-
wiły 3% uczestników badania. Respondenci udzielali również odpowiedzi 
dotyczącej zajmowanego stanowiska w strukturze firmy w podziale na niższy, 
średni i wyższy szczebel. Stanowiska te reprezentowało odpowiednio: 24,4%, 
61,5% oraz 14,1% respondentów. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje, 
że respondenci zajmujący stanowiska średniego szczebla stanowili najliczniej-
szą grupę ankietowanych. Respondentami udzielającymi odpowiedzi najczę-
ściej byli pracownicy takich branż, jak: zasoby ludzkie, IT, finanse, bankowość, 
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marketing, handel oraz FMCG. Kolejne pytanie metryczkowe, diagnozowało, 
pochodzenie kapitału firm, w których pracują ankietowani. Najwięcej respon-
dentów pracuje w firmach o kapitale zagranicznym. Liczba ankietowanych, 
która pracuje w organizacjach działających w oparciu o kapitał zagraniczny 
stanowiła 45,9% badanych. Drugą pod względem wielkości grupę stanowili 
ankietowani pracujący w firmach o kapitale krajowym (37,1%). Najmniej liczną 
grupą byli ankietowani pracujący dla firm działających w oparciu o kapitał 
mieszany. Stanowili oni zaledwie 17% spośród wszystkich badanych.  
 
Wyniki badań własnych 
 
W trakcie realizacji badań własnych w pierwszej kolejności zapytano respon-
dentów, czy kiedykolwiek spotkali się z pojęciem onboardingu. Rozkład od-
powiedzi pokazał, że znaczna większość respondentów (tj. 79%) wiedziała, 
czym jest onboarding lub spotkała się już z tym pojęciem. Pozostała część 
respondentów zadeklarowała, że nie wie, czym jest onboarding lub nigdy nie 
spotkała się z tego typu pojęciem. Co więcej, wśród osób, które nie wiedziały, 
czym jest onboarding lub nigdy nie spotkały się z tym pojęciem, przeważały 
osoby zajmujące stanowiska niższego szczebla. Można wysnuć zatem wnio-
sek, że w przypadku tych stanowisk mogły występować braki w zakresie on-
boardingu lub pracownicy mogli nie być świadomi, że np. przedstawienie 
załogi, oprowadzenie po firmie czy przyuczenie stanowiskowe mogą stanowić 
część procesu onboardingu.  
 Następnie zapytano respondentów o to, czym według nich jest onboar-
ding. Pytanie to zostało skierowane wyłącznie do osób, które w odpowiedzi 
na pierwsze pytanie ankiety zadeklarowały, że wiedzą, czym jest onboarding 
lub spotkały się z tego typu procesem/pojęciem. Pytanie miało charakter 
otwarty, co pozwalało respondentom na swobodną wypowiedź. Spośród 
osób, które twierdząco odpowiedziały na pierwsze pytanie, niemalże wszyst-
kie odpowiedziały poprawnie na drugie. Odpowiedzi respondentów oscylo-
wały wokół takich stwierdzeń, jak: wdrożenie pracownika, wprowadzanie do 
firmy, przygotowanie do pracy na nowym stanowisku, adaptacja pracownika 
w nowym miejscu pracy, asymilacja pracownika w nowym środowisku pracy. 
Poprawność zaproponowanych przez respondentów odpowiedzi może wyni-
kać z ich własnych doświadczeń. Innym wnioskiem jest dominacja responden-
tów osób z branży ZZL, które z pewnością są zaznajomione z pojęciem onbo-
ardingu, dzięki czemu poprawnie wskazują, na czym on może polegać.  
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 Trzecie pytanie odnosiło się do tego, czy kiedykolwiek w trakcie swojej 
kariery zawodowej respondenci byli objęci programem onboardingu. Można 
uznać, że trzecie pytanie miało na celu określenie, ilu respondentów spotkało 
się z terminem onboardingu, a ilu faktycznie było nim objętych. Rozkład od-
powiedzi udzielonych na to pytanie wyglądał następująco: zdecydowana 
większość respondentów (65,2%) zadeklarowała, że była kiedyś objęta pro-
gramem onboardingu. Pozostała część (34,8%) nigdy nie doświadczyła dzia-
łań onboardingowych. Wśród respondentów, którzy nigdy nie byli objęci pro-
gramem onboardingowym, najliczniejszą grupę stanowiły osoby zajmujące 
stanowiska średniego szczebla. Na wynik odpowiedzi na to to pytanie może 
mieć wpływ liczba respondentów reprezentujących stanowiska średniego 
szczebla. Jeśli te same odpowiedzi poddamy analizie z uwzględnieniem branży, 
w której pracują respondenci, to okaże się, że zdecydowanie najwięcej osób 
pochodzi z sektora zarządzania zasobami ludzkimi. Na wynik ten może mieć 
wpływ dominacja w próbie badawczej osób reprezentujących branżę ZZL.  
 W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie czynno-
ści, jakie wchodziły w skład procesu onboardingu. Pytanie to miało charakter 
otwarty i było skierowane jedynie do tych respondentów, którzy we wcze-
śniejszym pytaniu odpowiedzieli twierdząco. Ankietowani wśród charaktery-
stycznych dla onboardingu działań wymieniali najczęściej: wprowadzenie do 
organizacji, przedstawianie kultury firmy, zapoznanie z panującymi zasadami, 
zapoznanie z zespołem, z którym będzie pracowała nowo zatrudniona osoba, 
szkolenia stanowiskowe oraz wiele innych czynności związanych z asymilacją  
i adaptacją pracowniczą. Odpowiedzi te pokazują, że respondenci, którzy kie-
dykolwiek doświadczyli onboardingu, w większości poprawnie definiowali 
czynności wchodzące w skład modelowego ujęcia tego procesu. Dodatkowo 
w odpowiedziach respondentów można było odszukać wiele informacji doty-
czących tego, jak bardzo proces onboardingu jest ważny oraz w jakich obsza-
rach pomaga nowemu pracownikowi.  
 W dalszej części sondażu respondenci zostali zapytani o to, w czym proces 
onboardingu był dla nich pomocny. Oczywiście pytanie to zostało skierowane 
do osób, które miały styczność z procesem onboardingu. Odpowiedzi pra-
cowników były w większości krótkie i zdawkowe, jednak w kilku przypadkach 
odnotowano dłuższe wypowiedzi. Większość z nich odnosiła się do kwestii 
związanych z: wejściem w branżę, poznaniem firmy czy zespołu projektowe-
go, uzyskaniem dostępów do wszystkich programów używanych na danym 
stanowisku pracy oraz budowaniem relacji ze współpracownikami. Co więcej, 
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wśród odpowiedzi generowanych przez respondentów można było doszukać 
się wielu zalet czynności wchodzących w skład onboardingu. Wśród odpo-
wiedzi na to pytanie pojawiły się dwie opinie negatywne tj. „nie pomógł mi w 
niczym” oraz „program ten nie przyczynił się do mojego sukcesu, ponieważ 
był udawany”. Większość respondentów wymieniła zatem czynności, które 
pozwalają na realizację celów onboardingu, co świadczy o korzystnym działa-
niu programów wdrożeniowych. Odpowiedzi negatywne mogą być spowo-
dowane źle przeprowadzonym procesem wdrożenia, ale również niechęcią do 
tego typu procesów lub charakterem jednostki, która cechuje się wysokim 
poziomem indywidualizmu. 
  W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii 
dotyczącej tego, czy proces onboardingu jest istotny w momencie zatrudnia-
nia nowych pracowników, czy też nie. Opinie zostały zebrane na podstawie 
odpowiedzi na zamknięte pytania z dwoma wariantami odpowiedzi: tak i nie. 
Ponad 93% (93,1%) ankietowanych opowiedziało się za tym, że proces onbo-
ardingu jest istotny dla nowych pracowników. Pozostała część ankietowanych 
twierdzi, że proces ten nie jest ważny bądź nie ma większego znaczenia dla 
nowo zatrudnionych osób. Proces wdrażania jest zatem pozytywnie odbiera-
ny przez zdecydowaną większość uczestników badania. Warto zaznaczyć, że 
kwestia znaczenia onboardingu przejawiała się też w odpowiedziach na inne 
pytania ankietowe.  
 W dalszej części badania respondenci zostali zapytani o to, dlaczego pro-
ces onboardingu jest ważny dla nowych pracowników. Pytanie to miało cha-
rakter otwarty, co pozwoliło respondentom na uzasadnienie swoich odpo-
wiedzi. Zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła aspektów związanych 
z bardzo ważnymi kwestiami adaptacyjnymi. W puli odpowiedzi znalazły się 
też opinie o zupełnie innym charakterze. Jedna z nich świadczyła o tym, że 
onboarding jest mało skutecznym narzędziem, a wiele informacji można 
przekazać pracownikowi jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy. 
Odpowiedź ta nie była jednak precyzyjna, co utrudniło jej dogłębne zrozu-
mienie i wyciągnięcie wniosków. Inny respondent zaznaczył, iż do końca nie 
wiedział, czym jest onboarding i w związku z tym nie chciałby zostawić jakiej-
kolwiek odpowiedzi. Niemalże wszystkie udzielone odpowiedzi poruszały 
bardzo ważne kwestie, mające wpływ na przyśpieszenie osiągnięcia pełnej 
efektywności nowych pracowników. Taki wynik pokazuje, że ankietowani 
mają świadomość tego, jak ważny jest proces onboardingu i jakie korzyści 
przynosi on nowym członkom załogi. 
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  Kolejne pytanie miało na celu określenie poziomu rozwoju onboardingu  
w Polsce z punktu widzenia respondentów. By dokonać takiej oceny, w kwe-
stionariuszu umieszczono pytanie zamknięte z trzema wariantami odpowie-
dzi. dotyczącymi poziomu rozwoju onboardingu, który określono jako: wyso-
ki, średni i niski. Największy odsetek respondentów wskazał opcję średniego 
poziomu rozwoju. Mniej liczna grupa respondentów, tj. 44,6% wskazała od-
powiedź „niski poziom”, natomiast trzecią możliwość, „wysoki poziom za-
awansowania” wskazało jedynie 5,4% respondentów. Odpowiedzi ankieto-
wanych pokazują, że w kwestii programów wdrożeniowych jest jeszcze wiele 
do zrobienia, a obecna sytuacja wymaga zdecydowanej poprawy oraz rozwo-
ju w tym zakresie.  
 W dalszej części badania zapytano respondentów o to, czy kiedykolwiek 
mieli okazję stosować program onboardingu np. w stosunku do nowo zatrud-
nionego kolegi. Wynik tego pytania okazał się zaskakujący, bowiem ponad 
56% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź twierdzącą. Pozostała część 
uczestników badania nie brała udziału we wdrażaniu nowo zatrudnionej oso-
by. Duża liczba odpowiedzi twierdzących może świadczyć o tym, że onboar-
ding jest chętnie stosowany, również przez grono osób zajmujących stanowi-
ska średniego i niższego szczebla. Warto zauważyć, że często mimo braku 
sformalizowanego programu onboardingu w organizacji część osób sponta-
nicznie może podejmować działania ułatwiające wdrażanie i asymilację nowej 
osoby do zespołu czy organizacji. Tego typu działania w opinii autora artykułu 
zdecydowanie zasługują na miano nieformalnego onboardingu. Analizując 
odpowiedzi, można zauważyć, że w opisywanej grupie ankietowanych zdecy-
dowanie częściej proces onboardingu przeprowadzały kobiety. Wynik ten 
może być spowodowany dominacją kobiet w grupie osób badanych. Mimo 
zdecydowanej przewagi płci żeńskiej nie można wykluczyć, że to kobiety są 
bardziej skłonne do podejmowania bezinteresownych działań, które ułatwiły-
by adaptację nowym pracownikom.  
 Ostatnie pytanie miało na celu poznanie opinii, kto zdaniem responden-
tów powinien zajmować się onboardingiem w organizacji. W pytaniu przewi-
dziano trzy warianty odpowiedzi. Respondenci najczęściej wskazywali, że 
osobą odpowiedzialną za prowadzenie onboardingu powinien być członek 
zespołu, do którego dołącza nowy pracownik. Odpowiedź tę wybrało ponad 
60% ankietowanych. Drugą możliwością, którą wskazało 30% badanych osób, 
była odpowiedź wskazująca pracownika działu HR. Najmniejsza liczba wybo-
rów ze strony opiniodawców przypadła wariantowi dotyczącemu osoby od-
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chodzącej ze stanowiska, na którym nowy pracownik rozpocznie niebawem 
pracę. Zaletą takiej sytuacji może być to, że osoba, którą nowy pracownik ma 
zastępować, zna stanowisko najlepiej i powinna przekazać wszelkie szczegóły 
dotyczące specyfiki pracy oraz obowiązków. Warto jednak spojrzeć na wspo-
mnianą sytuację z innej strony. Wariant ten może nieść ze sobą pewnego ro-
dzaju zagrożenia w postaci złego nastawienia pracownika, który ma zostać 
zastąpiony. Tego typu zachowanie może być spowodowane np. nieprzedłu-
żeniem umowy o pracę lub wręczeniem wypowiedzenia. Podsumowując 
ostatnie z pytań zawartych w ankiecie, warto podkreślić fakt, że respondenci 
w największym stopniu chcieliby być wdrażani przez członka zespołu, z któ-
rym mają pracować. Jest to zrozumiałe i naturalne, gdyż taka znajomość po-
zwoli od samego początku budować dobre relacje z osobą, z którą nowy pra-
cownik będzie współpracował. 
 
Kierunki przyszłych badań  
 
Przeprowadzone badania stanowią doskonałą bazę wyjściową do szerszych 
badań zarówno ilościowych jak i jakościowych. Proponowanymi kierunkami 
przyszłych badań mogą być zagadnienia przedstawione poniżej: 
 Pierwszym zagadnieniem badawczym, które może pogłębić dotychczas 

zbadane obszary, może być badanie wpływu onboardingu pracowniczego 
na satysfakcję z wykonywanej pracy.  

 Drugim obszarem badań może być poszukiwanie najbardziej efektywnej 
metody onboardingu dla pracowników najniższego szczebla w branżach 
cechujących się wysoką rotacją pracowniczą.  

 Ostatnim z proponowanych kierunków może być badanie poziomu rozwo-
ju programów wdrożeniowych w poszczególnych branżach.  

 
Podsumowanie  
 
Wyniki badań wskazują, iż zdecydowana większość respondentów wie, na 
czym polega proces onboardingu. Na podstawie analizy odpowiedzi można 
stwierdzić, że grupa respondentów popiera tezę związaną z istotnością proce-
su onboardingu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy proces onbo-
ardingu odgrywa ważną rolę dla nowych pracowników, ponad 93% respon-
dentów wskazało, że proces ten jest ważny, co stanowi istotną informację 
szczególnie dla organizacji, które nie posiadają obecnie programu onboar-
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dingowego. W firmach, które posiadają program onboardingu, być może war-
to byłoby przeprowadzić badania mające na celu sprawdzić, czy opisywany 
proces dobrze spełnia swoją funkcję. Dzięki proponowanemu badaniu me-
nadżerowie będą mogli poznać słabe strony procesu, a następnie wprowadzić 
modyfikacje, które poprawią funkcjonowanie całego programu wdrożenio-
wego. Za pośrednictwem pytań otwartych można było nieco lepiej poznać 
działania z zakresu onboardingu, których doświadczyli badani pracownicy. 
Zdecydowana większość odpowiedzi otwartych była trafna i w pełni wyczer-
pująca tematykę procesu wdrażania nowych pracowników. Wyniki badań 
pokazały również, że zdecydowana większość (tj. ponad 65%) respondentów 
została kiedyś objęta procesem onboardingu. Rezultaty tych badań pokazują, 
że proces ten jest wyjątkowo ważny i w opinii ankietowanych przyczynia się 
do osiągnięcia wysokich wyników w pracy przez nowo zatrudnione osoby. 
Ankietowani na jednoz otwartych pytań udzielali odpowiedzi dotyczącej te-
go, w jaki sposób onboarding pomógł im w nowym miejscu pracy. Zdecydo-
wana większość respondentów wymieniła czynności pozwalające na realiza-
cję celów onboardingu, co pokazało korzystne działanie programów wdroże-
niowych. Warto wspomnieć, że narzędzia, którymi posługuje się proces onbo-
ardingu, również zostały pozytywnie ocenione przez respondentów. Ankie-
towani ocenili też poziom rozwoju onboardingu w Polsce, przy czym tylko 5% 
z nich określiło ten poziom jako wysoki. Pozwala to na stwierdzenie, że po-
ziom onboardingu w Polsce nie należy do najwyższych, lecz stanowi obszar 
rozwojowy, nad którym należy stale pracować. Bardzo ważnym zaleceniem 
dla praktyki gospodarczej jest korzystanie z opracowań podobnych do po-
wyższego, dzięki którym możliwe będzie poznanie opinii respondentów na 
temat onboardingu. Menadżerowie, posiadający dane pochodzące z badań 
empirycznych, będą mogli wprowadzić istotne zmiany i modyfikacje, dzięki 
którym programy wdrożeniowe polskich firm będą spełniały swoją funkcję 
coraz lepiej, a poziom onboardingu w Polsce zostanie znacznie podniesiony.  
Podsumowując wyniki badań, można uznać, że wdrażanie nowych pracowni-
ków odgrywa znaczącą rolę dla zarządzania zasobami ludzkimi, która została 
doceniona przez respondentów badania.  
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i stale rosnący udział kosztów pracy sprawiają, że od kilkunastu już lat obser-
wuje się ciągłe doskonalenie zakładowych systemów wynagrodzeń.  
 Analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu wskazuje, że proble-
matyka doskonalenia systemów wynagrodzeń prezentowana jest głównie 
z perspektywy metodologicznej, rzadziej empirycznej. Zasadniczo dominują 
opracowania poświęcone tworzeniu i zastosowaniu strategii wynagrodzeń 
[Borkowska 2012; Sajkiewicz 2012; ss. 37–48, Thorpe, Homan 2000], metodyce 
projektowania systemu motywacyjnego [Tyrańska 2015] czy określonym mo-
delom wynagrodzeń [Borkowska 2000; Andrałojć, Ławrynowicz 2012,  
ss. 49–62]. Publikacje, zwłaszcza krajowe, prezentujące praktyczne aspekty 
zarządzania płacami, skoncentrowane są przede wszystkim na ewolucji sys-
temów wynagrodzeń [Beck-Krala 2018, ss. 33–47] oraz analizie zmian w struk-
turze i metodach ich kształtowania [Kawka 2016, ss. 77–90]. Wyjątkiem w tym 
względzie są opracowania M. Armstrong i A. Cummins [Armstrong 2015; Arm-
strong, Cummins 2015], zawierające opis kilkudziesięciu interesujących prak-
tyk i instrumentów zarządzania płacami, które mogą być przydatne w dosko-
naleniu systemów wynagrodzeń krajowych przedsiębiorstw.  
 Relatywnie niewielka liczba opracowań ukazujących best practices dosko-
nalenia systemów wynagrodzeń wskazuje więc na potrzebę wypełnienia ist-
niejącej luki, tym bardziej że poszukiwanie optymalnej formuły motywacji 
ekonomicznej pracowników zaowocowało szeregiem interesujących rozwią-
zań, powstałych i wdrożonych w ostatnich kilkunastu latach w praktyce pol-
skich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Najczęściej są one re-
zultatem współpracy teoretyków i praktyków zarządzania, integrując teore-
tyczno-metodyczne i pragmatyczne aspekty analizy i projektowania syste-
mów wynagrodzeń [Czekaj 2009, s. 59]. W zbiorze projektowanych i wdraża-
nych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki, potrzeb i możliwości danej or-
ganizacji, można odnaleźć wiele oryginalnych koncepcji i metod kształtowa-
nia zakładowej polityki wynagrodzeń zasługujących na uwagę i upowszech-
nienie.  
 Celem opracowania, stanowiącego rezultat doświadczeń i współpracy au-
tora z krajowymi przedsiębiorstwami różnych sektorów i branż, jest analiza 
wybranych best practics w doskonaleniu zakładowych systemów wynagro-
dzeń. Mając na uwadze pragmatykę menadżerską i ograniczoną objętość 
opracowania, skoncentrowano się na metodycznych aspektach doskonalenia 
kluczowych elementów systemów wynagrodzeń, zweryfikowanych badania-
mi empirycznymi w wybranych krajowych przedsiębiorstwach przemysło-
wych i instytucjach sektora publicznego. 
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Przesłanki, strategie i kierunki doskonalenia zakładowej  
polityki płac 
 
Zmieniające się formalno-prawne i społeczno-ekonomiczne warunki działal-
ności organizacji gospodarczych oraz związane z nimi strategie personalne, 
zmiany w strukturze zawodowej i polityce awansowej pracowników, zjawiska 
wielopodmiotowości pracy i poliwalencji pracowników, wymuszają proces 
ustawicznego doskonalenia zakładowych systemów wynagrodzeń. Do zasad-
niczych determinant tego procesu zalicza się zmiany na rynku pracy, wyraża-
jące się z jednej strony brakiem pracowników, szczególnie o wysokich kompe-
tencjach, a z drugiej strony istnieniem zasobów pracy o szczególnych wyma-
ganiach, wzrastającą konkurencją i wzrostem oczekiwań płacowych pracow-
ników [Kopertyńska 2008, s. 545]. 
 Z badań własnych autora, zrealizowanych w latach 1990–2017 w kilkudzie-
sięciu przedsiębiorstwach różnych branż w ramach doradztwa ekonomiczno-
organizacyjnego, wynika, że doskonalenie zakładowego systemu wynagro-
dzeń stanowiącego wewnętrznie spójny układ zasad, składników i narzędzi 
kształtowania środków na wynagrodzenia oraz sposobów ich podziału i walo-
ryzacji [Kozioł 2002, s. 86], jest zasadniczo ukierunkowane na wzrost stopnia 
spełnienia specyficznych funkcji wynagrodzeń, takich jak: przyciąganie pra-
cowników do pracy, ich utrzymanie w organizacji, pobudzanie do osiągania 
dobrych efektów pracy i ciągłego uczenia się [Borkowska 2005, s. 21]. Inicja-
tywa zmian w zakładowym systemie płac podejmowana jest zwykle w organi-
zacjach o ustabilizowanej pozycji rynkowej, dobrej kondycji finansowej,  
innowacyjnej kulturze organizacyjnej oraz optymistycznych prognozach roz-
woju sektora i rynku, na którym działają. Proces zmian, zakładający ciągłość 
rozwiązań systemowych, opiera się z reguły na jednej z dwóch strategii orga-
nizatorskich, podejściu opisowo-ulepszającym, rzadziej diagnostyczno-
funkcjonalnym [Martyniak 1999a, s. 12]. 
 Realizacja przedsięwzięć z zakresu doskonalenia zakładowej polityki płac 
przebiega z reguły w formule doradztwa mieszanego, zapewniającej metodo-
logiczne eksperckie wsparcie zespołów zakładowych. Ewolucyjne podejście 
do zmian pozwala na zachowanie ciągłości przyjętej strategii płacowej. W re-
zultacie przeciętny cykl realizacji projektu jest stosunkowo krótki i wynosi od 4 
do 7 miesięcy w zależności od przyjętego zakresu zmian.  
 Zakres i kierunki zmian w zakładowym systemie wynagrodzeń mogą być 
zróżnicowane w zależności od potrzeb danej organizacji oraz oczekiwań i pre-
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ferencji Stron Zakładowej Umowy Zbiorowej Pracy. W kompleksowym podej-
ściu do doskonalenia systemu wynagrodzeń uwzględnia się wszystkie jego 
elementy określając kierunki i funkcje zmian (tabela 1). W praktyce przedmio-
tem doskonalenia zakładowej polityki płac są wybrane podsystemy, najczę-
ściej podsystem taryfikacyjny, obejmujący taryfikację pracy, siatkę i tabelę 
płac zasadniczych oraz podsystem premiowy [Czekaj 2005a, s. 284]. 
 
Tabela 1. Zestawienie aktualnych tendencji w doskonaleniu zakładowych systemów 
wynagrodzeń 

Elementy  
systemu 

Kierunek zmian Funkcja zmian 

Składniki 
wynagrodzeń 

Redukcja nieobligatoryjnych skład-
ników wynagrodzeń, eliminacja lub 
modyfikacja socjalnych składników 
stabilizacyjnych 

Wzrost udziału składników motywa-
cyjnych, zwiększenie spójności i ko-
munikatywności systemu  

Formy płac Rozwój i udoskonalanie form cza-
sowo-premiowych 

Zwiększenia stopnia spójności formy 
płacy z techniczno-organizacyjnymi 
warunkami pracy 

Taryfikacja 
pracy 

Wdrażanie zakładowych metod 
wartościowania pracy, modelowa-
nie i wartościowanie profili kompe-
tencyjnych stanowisk taryfowych 

Obiektywizacja zaszeregowań taryfi-
kacyjnych, kształtowanie relacji wy-
nagrodzeń zasadniczych w powiąza-
niu z poziomem trudności pracy  
i kompetencji pracowników, wzrost 
znaczenia poliwalencji pracowników  

Awans  
płacowy  

Standaryzacja awansu stanowi-
skowego, rozwój systemów ocen 
pracowniczych 

Obiektywizacja ścieżek kariery zawo-
dowej i płacowej, rozwój proefektyw-
nościowych postaw i zachowań orga-
nizacyjnych 

Siatka  
i tabela płac 

Wdrażanie współczynnikowych 
siatek i tabel płac, przechodzenie 
na mini egalitarne modele relacji 
wynagrodzeń zasadniczych, domi-
nacja wykładniczych funkcji nara-
stania stawek płac  

Stabilizacja relacji płac zasadniczych, 
decentralizacja zarządzania fundu-
szem płac zasadniczych, optymaliza-
cja dekompozycji funduszy płac za-
sadniczych 

Podsystem 
premiowy  

Wdrażanie parametrycznych me-
tod podziału funduszu premiowe-
go, rozwój premiowania zintegro-
wanego, zespołowego i współza-
leżnego 

Wzrost stopnia powiązania ruchomej 
części wynagrodzeń z efektywnością 
ekonomiczną firmy, komórek organi-
zacyjnych i pracowników, obiektywi-
zacja podziału funduszu premiowego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Metody wartościowania w racjonalizacji podsystemu  
taryfowego 
 
Podsystem taryfowy, określający wymogi kwalifikacyjne stanowisk pracy, za-
sady budowy siatki i tabeli płac zasadniczych oraz zaszeregowania, przeszere-
gowania i awansowania pracowników, stanowi zasadniczy instrument zakła-
dowej polityki płac. Podstawową funkcją podsystemu taryfowego, składają-
cego się z taryfikatora pracy, siatki i tabeli płac, jest kształtowanie relacji wy-
nagrodzeń zasadniczych pracowników proporcjonalnie do jakościowych cech 
pracy, ustalanych na podstawie wyników wartościowania stanowisk organiza-
cyjnych lub ich profili kompetencyjnych [Czekaj 2011, s. 77]. Taryfikator pracy 
zawiera opis wymaganych kwalifikacji zawodowych i kategorie zaszeregowa-
nia stanowisk pracy. Siatka płac, zwana także siatką taryfową, określa liczbę 
kategorii zaszeregowania oraz ich interwały punktowe lub współczynnikowe 
wyznaczone na podstawie wyników wartościowania, umożliwiając odpo-
wiednie zakwalifikowanie danego stanowiska pracy do jednej z przewidzia-
nych kategorii. Natomiast tabela płac zasadniczych przedstawia bezwzględne 
lub względne wartości stawek osobistego zaszeregowania w poszczególnych 
kategoriach siatki taryfowej.  
 Projektowanie podsystemu taryfowego, w szczególności taryfikatorów 
pracy, opiera się zasadniczo na wynikach wartościowania pracy, którego ideę 
zapoczątkował Ch. Bedaux, tworząc w 1919 roku pierwszą metodę warto-
ściowania pracy, pozwalającą na ocenę trudności pracy przez pryzmat składa-
jących się na nią różnych kryteriów analitycznych [Martyniak 2002, s. 72]. Za-
proponowane podejście zapoczątkowało rozwój analityczno-punktowych 
metod wartościowania pracy, stosowanych powszechnie w organizacjach 
gospodarczych do tworzenia relacji płac zasadniczych. Od czasu opracowania 
metody Ch. Bedaux powstało zarówno w kraju, jak i za granicą, wiele uniwer-
salnych i specyficznych, statycznych i dynamicznych metod wartościowania 
pracy [Martyniak 1998, s. 310], w tym także metod zakładowych [Czekaj 2009, 
s. 64]. W rozwoju tej rodziny metod organizatorskich można wyróżnić trzy 
fazy, a mianowicie fazę dominacji wartościowania statycznego (okres 1920–
1990), fazę rozwoju wartościowania dynamicznego (lata 1940–2000) i zapo-
czątkowaną w latach 90. ubiegłego stulecia fazę przechodzenia od statyczno-
dynamicznego wartościowania pracy do wartościowania kompetencji [Czekaj, 
Ziębicki 2004, s. 268].  
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 O ile doświadczenia i najlepsze praktyki wykorzystania statycznych i dy-
namicznych metod wartościowania pracy w projektowaniu i doskonaleniu 
systemu taryfowego są dosyć dobrze upowszechnione, o tyle mniej znane są 
nieliczne doświadczenia, zwłaszcza metodologiczne, związane z projektowa-
niem systemów taryfowych opartych na wartościowaniu profili kompetencyj-
nych stanowisk organizacyjnych.  
 Innowacyjne i korespondujące z koncepcją zarządzania kompetencjami 
podejście do projektowania systemu taryfowego, oparte na metodzie warto-
ściowania profili kompetencyjnych stanowisk pracy, zostało zrealizowane  
w jednym z krajowych przedsiębiorstw energetyki cieplnej [Czekaj  2005b, s. 7].  
 Prezentowana w dalszej części opracowania metoda wartościowania profili 
kompetencyjnych stanowisk pracy opiera się na metodologii wartościowania 
pracy, współczesnych koncepcjach ocen pracowniczych i doświadczeniach 
wdrażania systemów motywacyjnych zorientowanych na zarządzanie kompe-
tencjami [Czekaj 2006, ss. 214–217]. Główną funkcją tej metody jest punktowa 
wycena profili kompetencyjnych stanowisk organizacyjnych i poziomu kom-
petencji zatrudnionych pracowników. Analiza porównawcza uzyskanych ocen 
stanowi podstawę opracowania taryfikatorów kwalifikacyjnych i zindywiduali-
zowanych programów rozwoju zawodowego pracowników. Należy w tym 
miejscu wyjaśnić, że kompetencje można określić jako ogół wiedzy, doświad-
czenia, postaw oraz gotowość do działania i umiejętność przystosowania się 
do zmieniających się warunków [Thierry, Sauret, Monod 1994, s. 6]. Na tak 
zdefiniowane kompetencje składa się wiele cech [Jabłoński 2011, s. 106; Ty-
rańska 2015, s. 20], które należy uwzględniać w taryfikacji pracy.  
 Centralne miejsce w metodzie zajmują profile kluczowych, podstawowych 
i specjalistycznych kompetencji stanowisk organizacyjnych pracy, sformuło-
wane na podstawie szczegółowej analizy pracy. Dobierając kryteria elemen-
tarne wartościowania profili kompetencyjnych, uwzględniono klasyfikację 
stanowisk pracy (kierownicze, administracyjne, eksploatacyjne) i specyficzne 
cechy wykonywanej pracy. Przykładowo profile kompetencyjne stanowisk 
kierowniczych uwzględniają takie cechy, jak: koncepcyjny charakter działań, 
polegający na wytyczaniu celów, kierunków i metod działania, zróżnicowany 
poziom ryzyka i niepewności działań, odpowiedzialność za efektywność go-
spodarowania zasobami ekonomicznymi organizacji, tworzenie, gromadzenie 
i przetwarzanie informacji, wypełnianie funkcji kierowniczych na różnych 
szczeblach zarządzania, zróżnicowany rytm pracy oraz zmienność zadań, me-
tod i warunków działania. Podobieństwa i różnice wyróżnionych grup stano-
wisk organizacyjnych decydują o doborze uniwersalnych i specyficznych kry-
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teriów wartościowania kompetencji. A zatem już na etapie projektowania 
metody podejmuje się decyzje o wdrożeniu kilku podsystemów taryfowych, 
odchodząc od zasady jednolitej zakładowej siatki i tabeli płac zasadniczych. 
 Dla potrzeb operacjonizacji metody wartościowania profili kompetencyj-
nych stanowisk, przeprowadza się procedurę rangowania kryteriów oceny 
techniką szacunku i opracowuje się wystandaryzowane klucze analityczne 
oceny dla każdego kryterium elementarnego. 
 Tok postępowania w ocenie kompetencji pracowniczych, oparty na pro-
ponowanej metodzie, przewiduje dwie fazy. Faza pierwsza polega na warto-
ściowaniu wzorców kompetencji stanowisk organizacyjnych, natomiast faza 
druga obejmuje diagnozowanie indywidualnych kompetencji zatrudnionych 
pracowników. Konfrontacja rezultatów obydwu faz umożliwia obiektywizację 
decyzji w zakresie taryfikacji pracowników i wyznaczenie odpowiedniego, 
adekwatnego do reprezentowanych kompetencji, poziomu płacy zasadniczej. 
Zestawienie zadań badawczych i technik pomocniczych w zastosowanej  
w wybranym przedsiębiorstwie metodyce wartościowania kompetencji pra-
cowniczych ujęto w tabeli 2. 
 
Modelowanie zakładowych siatek i tabel płac zasadniczych  
 
Doskonalenie podsystemu taryfowego przedsiębiorstwa, ukierunkowane na 
kształtowanie racjonalnych i opartych na wynikach wartościowania pracy lub 
profili kompetencyjnych stanowisk organizacyjnych, obejmuje nie tylko tary-
fikację pracy, ale także siatki i tabele płac zasadniczych.  
 W praktyce modelowania zakładowych siatek i tabel płac zasadniczych, 
obejmującej ich dobór i określenie atrybutów, takich jak liczba kategorii za-
szeregowania, poziom i przedziały stawek minimalnych i maksymalnych  
w poszczególnych kategoriach oraz tempo ich narastania, można zastosować 
jedną z dwóch strategii organizatorskich, a mianowicie podejście progno-
styczne lub diagnostyczne. Punktem wyjścia w podejściu prognostycznym 
jest wzorzec „idealny”, formułowany na podstawie analizy najlepszych roz-
wiązań. Dostosowanie takiego modelu do istniejących w przedsiębiorstwie 
rozwiązań stanowi zazwyczaj oddzielną fazę postępowania. 
 Nieco inny charakter ma podejście diagnostyczne, w którym projektowa-
nie zakładowej siatki i tabeli płac opiera się na identyfikacji aktualnych rozwią-
zań w systemie wynagrodzeń danej organizacji, w szczególności taryfikatorów 
pracy, parametrów stosowanej aktualnie siatki i tabeli płac zasadniczych, ak-
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tualnych stawek osobistego zaszeregowania pracowników oraz występują-
cych w przedsiębiorstwie ograniczeń i możliwości, głównie finansowych. Zale-
tą tego podejścia jest bazowanie na parametrach istniejącego systemu taryfi-
kacyjnego [Czekaj, Obora 1998, s. 67]. 
 
Tabela 2. Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych w przedsiębiorstw 
energetyki cieplnej 

Faza 
badawcza 

Nazwa etapu Techniki pomocnicze Rezultaty 

Identyfikacja i klasyfi-
kacja stanowisk orga-
nizacyjnych 

Analiza i studiowanie 
dokumentacji, klasyfikacja, 
technika modelowania 
ścieżek awansu stanowi-
skowego 

Klasyfikator stanowisk 
taryfikacyjnych, ścieżki 
awansu stanowiskowego 

Opracowanie profili 
kompetencyjnych 
stanowisk organiza-
cyjnych 

Analiza pracy, standaryza-
cja, benchmarking ze-
wnętrzny, technika sza-
cunku ekspertów, technika 
Stiegers-Rieda 

Standardowe zakresy 
czynności stanowisk taryfi-
kacyjnych, model metody, 
klucze analityczne oceny, 
macierze profili kompe-
tencyjnych 

Wycena punktowa 
profili kompetencyj-
nych stanowisk orga-
nizacyjnych 

Technika baz danych, 
analiza par, metoda eks-
percka 

Arkusze kart wyceny punk-
towej, zestawienia zbiorcze 

Hierarchiczne upo-
rządkowanie wycen 
kompetencyjnych 

Metody statystyczne, 
metody graficzne 

Szereg rangowy stanowisk 
taryfikacyjnych W
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to
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w
an

ie
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fil
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 s
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Projektowanie siatki 
taryfikacyjnej Technika analizy skupień Zakładowa siatka i tabela 

płac zasadniczych 

Rejestracja i analiza 
funkcji realizowanych 
przez pracowników 

Wywiad, listy kontrolne, 
klasyfikacja 

Zmodyfikowane indywidu-
alne arkusze standardo-
wych zakresów czynności 

Wycena kompetencyj-
na zbioru realizowa-
nych funkcji 

Technika baz danych, 
analiza par, metoda eks-
percka 

Skorygowane wyceny 
profili kompetencyjnych 
stanowisk 

Wycena indywidual-
nych kompetencji 
pracowników 

Analiza dokumentacji, 
testy, technika baz danych, 
analiza par, metoda eks-
percka 

Wyceny indywidualnych 
kompetencji pracowników 

W
ar

to
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Ustalenie kategorii  
i szczebla zaszerego-
wania pracownika 

Analiza porównawcza Kompetencyjna taryfikacja 
pracowników 

Źródło: opracowanie własne. 
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 W praktyce projektowanie zmian w zakładowych siatkach i tabelach płac 
zasadniczych dominuje podejście diagnostyczno-wzorcujące, uwzględniające 
szereg warunków i ograniczeń, takich jak: bezpieczeństwo finansowe przedsię-
biorstwa, dopuszczalny poziom wzrostu globalnego funduszu wynagrodzeń 
zasadniczych, gwarancja wzrostu indywidualnych stawek zaszeregowania  
i akceptacja proponowanych rozwiązań przez kierownictwo i pracowników.  
 Opracowane rozwiązania przewidują najczęściej dwa modele siatek i tabel 
płac zasadniczych, przejściowy i docelowy. Pierwszy dostosowany jest do 
możliwości finansowych przedsiębiorstwa i zakłada znaczne przenikanie sta-
wek w widełkowej tabeli płac zasadniczych, dzięki czemu następuje ograni-
czenie skutków ekonomicznych i społecznych zmian. Drugi, oparty na formule 
elitaryzmu płacowego, zakłada znacznie wyższe relacje wynagrodzeń zasad-
niczych w przedsiębiorstwie, preferując stanowiska o najwyższym poziomie 
wymogów kompetencyjnych. Okazuje się jednak, że jego implementacja wy-
maga zwykle znacznego przyrostu funduszu płac zasadniczych na poziomie 
około 80–90% lub istotnych zmian w umowach o pracę. Stąd wdrażanie eli-
tarnych siatek i tabel płac zasadniczych ma charakter ewolucyjny i przebiega 
w układzie 4–5 iteracji (4–5 lat). 
 W praktyce zarysowuje się tendencja do modelowania zakładowych siatek 
i tabel płac zasadniczych w wykładniczej formule tempa narastania stawek 
(funkcja wykładnicza). Nie wymaga ona zbyt dużych nakładów finansowych  
i istotnie zwiększa próg zachęty ekonomicznej dla stanowisk wykonujących 
pracę szczególnie złożoną i odpowiedzialną. 
 Przedstawiona poniżej metodyka modelowania zakładowych siatek i tabel 
płac powstała w wyniku uogólnienia własnych doświadczeń związanych  
z estrukturyzacją zakładowych systemów wynagrodzeń w różnych organizacji 
gospodarczych [Czekaj, Obora 1998, ss. 63–78]. Tok postępowania badawcze-
go przewiduje trzy zasadnicze fazy: wstępną (poszukiwawczo-ukierun-
kowującą), zasadniczą (analityczno-projektową), końcową (oceniająco-
doskonalącą). Kluczowymi elementami metodyki zaprezentowanej w tabeli 3 
są rozstrzygnięcia w zakresie taryfikacji pracy, doboru rodzaju siatki i tabeli 
płac, relacji wynagrodzeń zasadniczych, funkcji awansu płacowego, zasad 
kształtowania interwałów płacowych (widełek). 
 Implementacja przedstawionej metodyki opiera się na kilku wytycznych. 
Kluczowe znaczenie dla motywacyjnej funkcji zakładowej siatki i tabeli płac 
zasadniczych mają wyznaczniki pożądanych relacji wynagrodzeń. Stąd przy 
ich określaniu uwzględnia się wiele czynników, w tym progowe wartości przy-
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rostu funduszu płac zasadniczych, rozmieszczenie różnych grup stanowisk 
w taryfikatorze zakładowym, pożądany udział płacy zasadniczej w dochodach 
pieniężnych pracowników, aktualne relacje stawek płacy zasadniczej pracow-
ników, poziom minimalnych i maksymalnych płac zasadniczych w branży, 
w regionie i na lokalnym rynku pracy.  
 
Tabela 3. Ogólna metodyka modelowania zakładowych siatek i tabel płac 

Faza 
badawcza Etap Techniki pomocnicze 

Identyfikacja poziomu i struktury 
trudności pracy 

Analityczna metoda wartościowania, 
analiza statystyczna, diagramy 

Analiza funkcji rozkładu  
trudności pracy 

Metody statystyczne, arkusze kalkula-
cyjne, analiza skupień 

Poszukiwawczo-

ukierunkowująca 
Budowa modelu zakładowej  
siatki taryfowej  

Metoda ABC, klasyfikacja, metody 
statystyczne, benchmarking 

Rejestracja i analiza aktualnych 
stawek płac zasadniczych 

Metoda ABC metody statystyczne 

Dobór funkcji narastania stawek 
płac zasadniczych 

Reguła priorytetów, metody staty-
styczne, analiza korelacji 

Dobór parametrów modeli  
zakładowej siatki płac 

Reguła priorytetów, badanie opinii, 
analiza korelacji 

Budowa wariantowych modeli 
zakładowej tabeli płac 

Symulacja komputerowa, analiza 
odchyleń, wykresy 

Analityczno-

projektowa 

Symulacyjne wariantowanie 
modeli 

Symulacja komputerowa, analiza 
odchyleń 

Ustalenie warunków  
ograniczających 

Rejestracja, analiza porównawcza 

Optymalizacja Technika „progów”, wartościowanie 

Symulacja skutków ekonomicz-
nych 

Symulacja komputerowa, analiza 
odchyleń 

Oceniająco-

doskonaląca 
Ustalenie zasad i warunków  
wdrażania modeli 

Prognozowanie 

Źródło: [Czekaj, Obora 1998, ss. 65–69]. 

 
 Pożądane relacje wynagrodzeń zasadniczych w przedsiębiorstwie należy 
ustalać w drodze negocjacji wewnątrzzakładowych. Analiza wybranych do-
świadczeń wskazuje, że interwały progowe maksymalnych relacji wynagro-
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dzeń zasadniczych w sferze stanowisk robotniczych kształtują się na poziomu 
jak 1 do 2,5–3,5, przy założeniu maksymalnych relacji wynagrodzeń zasadni-
czych w przedsiębiorstwie na poziomie jak 1 do 8,0–11,0.  
 Przy określaniu ścieżki awansu pionowego w projektowanej siatce i tabeli 
płac zasadniczych należy uwzględnić kilka czynników, a mianowicie aktualne 
relacji nominalnych stawek płac zasadniczych w przedsiębiorstwie i grupach 
stanowisk, funkcję przebiegu i interwały tych stawek w układzie przyjętych 
kategorii zaszeregowania.  
 Uwzględniając potrzebę ukształtowania relacji płac zasadniczych stosow-
nie do bieżących i strategicznych celów polityki kadrowo-placowej organizacji 
oraz rozwiązań w przodujących przedsiębiorstwach branży czy makroregionu, 
zaleca się konstruowanie modelu ścieżki awansu pionowego, konkretyzowa-
nego widełkową siatką i tabelą płac zasadniczych na bazie funkcji wykładni-
czej lub logistycznej. Pierwsza preferuje stanowiska o najwyższym poziomie 
trudności pracy, nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych i istotnie 
zwiększa próg zachęty ekonomicznej dla stanowisk wykonujących pracę 
szczególnie złożoną i odpowiedzialną. Natomiast druga wyróżnia pod wzglę-
dem płacowym grupę stanowisk zlokalizowanych w środkowych i najwyż-
szych kategoriach zaszeregowania. Procedura projektowania przejściowego 
modelu siatki i tabelki płac zasadniczych opiera się na iteracyjnej symulacji 
komputerowej [Czekaj, Obora 1998, ss. 71–78]. W celu ograniczenia ewentu-
alnych przypadków zamrażania stawek osobistego zaszeregowania pracow-
ników lub nadmiernego ich wzrostu zaleca się, przynajmniej w pierwszym 
etapie wdrażania zmian, przenikanie widełek płacowych przez dwie lub trzy 
kategorie.  
 
Efektywność ekonomiczna podstawą zintegrowanego  
premiowania współzależnego 
 
Według Z. Martyniaka organizacja może osiągać wysoki globalny efekt pod 
warunkiem, gdy również wysokie efekty ekonomiczne osiągane będą przez 
poszczególne jej jednostki [Martyniak 1999b, s. 9]. Z powyższą tezą korespon-
dują aktualne tendencje w zakresie doskonalenia podsystemu premiowania, 
wskazujące na rozwój systemów ukierunkowanych na premiowanie zespoło-
we, ilościowo-jakościowe i współzależne. W rezultacie systemy premiowe 
wielu organizacji gospodarczych, odwołując się do koncepcji zarządzania 
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przez wyniki (performance management) mają charakter zintegrowany i łączą 
ocenę rezultatów pracy z ideę współzależnego premiowania zespołowego.  
 Prezentowany poniżej model zintegrowanego premiowania współzależ-
nego uwzględniający kryterium efektywności ekonomicznej (tabela 4) został 
wdrożony w przedsiębiorstwie przetwórstwa surowców mineralnych, przyno-
sząc w pierwszym roku funkcjonowania prawie 40% wzrost rentowności brut-
to i 25% wzrost funduszu premiowego.  
 
Tabela 4. Model zintegrowanego premiowania współzależnego 

Subsystem premiowania pracowników sfery wytwórczej 

Poziomy analizy organizacji Wejście Proces Wyjście 

Przedsiębiorstwo 
Wskaźnik efektyw-
ności ekonomicznej 
firmy  

Obliczenie 
globalnego 
funduszu pre-
miowego  

Globalny 
fundusz 
premiowy  

Moduł premiowania zespołowe-
go  jednostki biznesowe (ze-
społy pracownicze, wydziały, 
brygady) 

Wskaźniki efektyw-
ności ekonomicznej 
jednostek  

Dekompozycja 
globalnego 
funduszu pre-
miowego  

Fundusze 
premiowe 
jednostek  

Moduł premio-
wania indywidu-
alnego  pra-
cownicy produk-
cyjni  

Wskaźniki wydajno-
ści i jakości pracy 
ewentualnie termi-
nowości realizacji 
zadań  

Podział fundu-
szu premiowe-
go pomiędzy 
pracowników  

Poziom pre-
mii indywi-
dualnej  Stanowiska  

organiza-
cyjne (pra-
cownicy) 

Moduł premio-
wania współza-
leżnego-
kierownictwo  

Wskaźnik średniej 
wydajności i jakości 
pracy, wykorzystania 
zdolności wytwór-
czej jednostki  

Obliczenie 
funduszu premii 
współzależnej 
dla kierownic-
twa  

Poziom pre-
mii indywi-
dualnej  

Subsystem premiowania pracowników sfery administracyjno zarządczej 

Poziomy analizy organizacji Wejście Proces Wyjście 

Przedsiębiorstwo 

Średni wskaźnik 
efektywności eko-
nomicznej jednostek 
biznesowych  

Obliczenie 
globalnego 
funduszu pre-
miowego  

Globalny 
fundusz 
premiowy  

Moduł premiowania zespołowe-
go  komórki administracyjno–
zarządcze (działy, sekcje) 

Wskaźnik kompe-
tencyjny komórki  

Dekompozycja 
globalnego 
funduszu pre-
miowego  

Fundusz 
premiowy dla 
jednostek  
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Moduł premio-
wania indywidu-
alnego  pra-
cownicy na sta-
nowiskach wy-
konawczych  

Wskaźniki kompe-
tencyjne pracowni-
ków 

Podział fundu-
szu premiowe-
go pomiędzy 
pracowników  

Poziom pre-
mii indywi-
dualnej  Stanowiska 

organiza-
cyjne (pra-
cownicy) Moduł premio-

wania współza-
leżnego  kie-
rownictwo 

Średni wskaźnik 
kompetencji podle-
głych pracowników 

Obliczenie 
funduszu premii 
współzależnej 
dla kierownic-
twa  

Poziom pre-
mii indywi-
dualnej  

Źródło: [Czekaj 2009, s. 8]. 

 
 Operacjonizacja modelu zasadza się na wskaźnikach efektywności wyni-
kowej, określających planowaną lub rzeczywistą rentowność poszczególnych 
jednostek biznesowych w danym okresie rozliczeniowym. Na ich podstawie 
określa się partycypację poszczególnych jednostek w globalnym funduszu 
premiowym. Procedura dekompozycji globalnego funduszu premiowego 
przedsiębiorstwa zawiera mechanizm ekonomicznej integracji pracowników 
wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, w szczególności uzależnia fun-
dusz premiowy jednostek organizacyjnych „zarządu” od ekonomicznej efek-
tywności wynikowej jednostek sfery wytwórczej.  
 Ekonomiczną integrację pracowników i kierownictwa różnych jednostek 
organizacyjnych uzyskuje się poprzez zastosowanie koncepcji premiowania 
współzależnego A. Rothertha [Martyniak 2002, s. 91]. Średnia arytmetyczna 
ekonomicznej efektywności wynikowej jednostek sfery wytwórczej stanowi  
z jednej strony podstawę do wyznaczenia udziału wszystkich komórek orga-
nizacyjnych „zarządu” w globalnym funduszu premiowym, a z drugiej strony 
koryguje udziały funduszu premiowego jednostek sfery wytwórczej [Czekaj 
2009, ss. 10–13].  
 Fundusz premiowy danej jednostki organizacyjnej obliczony według for-
muły udziałowej podlega podziałowi pomiędzy pracowników zgodnie z zasa-
dami premiowania ilościowo-jakościowego, natomiast jego podział pomiędzy 
kierownictwo dokonuje się zgodnie z założeniami premiowania współzależ-
nego [Czekaj 2009, ss. 14–15]. 
 Przedstawiona koncepcja zintegrowanego premiowania współzależnego, 
wiążąc wysokość funduszu premiowego jednostek organizacyjnych i premii 
indywidualnych, zarówno pracowników, jak i kierownictwa z efektywnością 
ekonomiczną przedsiębiorstwa i poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
tworzy dobrą podstawę do rozwoju proefektywnościowych postaw pracow-
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niczych, zwiększa świadomość ekonomiczną pracowników i kierownictwa 
oraz sprzyja integracji pracowniczej. Rozwój i upowszechnienie tego systemu 
należy wiązać z operacjonizacją efektywności wynikowej w sferze działalności 
wspomagającej (administracyjno-zarządczej i pomocniczej) oraz rozbudową 
systemu informatycznego. 
 
Zakończenie  
 
Zaprezentowane best practices w doskonaleniu zakładowych systemów wy-
nagrodzeń pozwalają na sformułowanie kilku rekomendacji dla praktyki go-
spodarczej oraz określenie głównych barier w realizacji tego procesu. 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że projektowanie skutecznych zmian  
w zakładowych systemów wynagrodzeń należy oprzeć na podejściu diagno-
styczno-wzorcującym, zapewniającym z jednej strony ciągłość systemu,  
a z drugiej umożliwiającym tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Podstawo-
wym rekomendowanym instrumentem doskonalenia podsystemu taryfowe-
go są zakładowe statyczno-dynamiczne metody wartościowania pracy, przy 
czym w organizacjach stosujących zarządzanie kompetencjami, zaleca się 
projektowanie i wdrażanie taryfikacji pracy na bazie metody wartościowania 
profili kompetencyjnych stanowisk pracy. W świetle doświadczeń praktycz-
nych za rekomendowany model widełkowej tabeli płac zasadniczych należy 
uznać model oparty na przyjętej w drodze negocjacji, maksymalnej w danym 
przedsiębiorstwie relacji stawek osobistego zaszeregowania i wykładniczej 
funkcji ich narastania. Jego wdrożenie istotnie zwiększa próg zachęty ekono-
micznej dla stanowisk wykonujących pracę szczególnie złożoną, a jest rela-
tywnie tanie. Rezultaty wdrożenia podsystemu zintegrowanego premiowania 
współzależnego w przedsiębiorstwie przetwórstwa surowców mineralnych 
wskazują, że można go rekomendować przedsiębiorstwom przemysłowym 
różnych sektorów i branż.  
 Z analizy zaprezentowanych doświadczeń wynika, że w procesie doskona-
leniu zakładowych systemów wynagrodzeń występują trzy główne bariery: 
metodologiczna, ekonomiczna i społeczna. Bariera metodologiczna związana 
jest z jednej strony z brakiem w strukturze przedsiębiorstwa służb organiza-
torskich, a z drugiej strony niedostatkiem metodyk doskonalenia systemu 
wynagrodzeń. O ile barierę metodologiczną udaje się pokonać przy udziale 
ekspertów zewnętrznych, o tyle pokonanie bariery ekonomicznej z reguły 
przekracza możliwości przedsiębiorstw. Na przeszkodzie stają przede wszyst-
kim ograniczenia formalne i finansowe, między innymi wskaźniki normatyw-
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nego wzrostu funduszu wynagrodzeń, często niepowiązane rentownością 
przedsiębiorstw. Podobnie trudno pokonać barierę społeczną, wynikającą  
z zachowawczych postaw pracowników, związków zawodowych i części kadry 
kierowniczej oraz niskiej społecznej akceptacji proponowanych zmian, będą-
cej pochodną preferowania tzw. solidarnościowego modelu wynagrodzeń. 
Odpowiednie upowszechnienie informacji o celach i strategii zamierzonych 
zmian w zakładowym systemie wynagrodzeń oraz zaangażowanie przedsta-
wicieli różnych grup pracowniczych w proces ich projektowania i implemen-
tacji zwykle zmniejsza opór społeczny.  
 Zidentyfikowane bariery wpływają na strategię wdrażania zmian w po-
szczególnych elementach zakładowego systemu wynagrodzeń. Najczęściej 
ma ona charakter ewolucyjny i przewiduje etapowe wprowadzanie nowych 
rozwiązań, w szczególności w zakresie zakładowych siatkach i tabelach wyna-
grodzeń zasadniczych oraz regulaminów premiowania. Implementacja ewo-
lucyjnej strategii zmian w systemie wynagrodzeń przedsiębiorstwa trwa  
z reguły kilka lat i wymaga zachowania konsekwencji w ich wdrażaniu. 
 Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wybrane praktyki w zakresie 
doskonalenia zakładowych systemów wynagrodzeń przedsiębiorstw krajo-
wych nie wyczerpują wszystkich aspektów podjętej problematyki, tym niemiej 
stanowią inspiracje do pogłębionych studiów i badań empirycznych w anali-
zowanym obszarze problemowym. Do podstawowych kierunków dalszych 
studiów i badań w tym obszarze można zaliczyć analizę możliwości i ocenę 
potencjalnych efektów wdrażania zaprezentowanych praktyk w rożnych or-
ganizacjach gospodarczych, opracowanie procedur adaptacji best practices do 
specyfiki branżowej oraz identyfikację i analizę dobrych praktyk doskonalenia 
zakładowych systemów wynagrodzeń w przekroju sektorów i branż. 
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Wprowadzenie  
 
Funkcja personalna jest jednym z filarów działalności każdego współczesnego 
przedsiębiorstwa. Wynika to z roli, jaką kapitał ludzki odgrywa obecnie w or-
ganizacjach. Ludzie to czynnik o znaczeniu strategicznym w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej nowoczesnych firm. Dzieje się tak ze względu na 
unikatowość, trudność w powieleniu, jak też – szczególnie pożądaną 
w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu – elastyczność zasobu ludzkiego.  
W erze e-gospodarki człowiek, ze swoją wiedzą i zdolnościami, determinuje 
rozwój bądź upadek organizacji. Cenny kapitał ludzki można powiększać za 
pomocą szeroko rozumianych inwestycji. Jednak istnieją czynniki, które mogą 
wywoływać proces odwrotny, określany terminem „deprecjacja kapitału ludz-
kiego”. Do stymulatorów tego negatywnego procesu zaliczyć należy dysfunk-
cje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W badaniach podjęto próbę oceny 
wpływu wybranych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego organizacji. Celem 
niniejszego artykułu jest wskazanie tych obszarów zarządzania zasobami 
ludzkimi, w których pojawienie się dysfunkcji silnie oddziałuje na deprecjację 
kapitału ludzkiego. Aby zrealizować przyjęty cel, wykorzystano krytyczną ana-
lizę literatury przedmiotu oraz metodę sondażu diagnostycznego bazującą na 
kwestionariuszu ankiety. W toku rozważań skoncentrowano się na kapitale 
ludzkim rozpatrywanym na poziomie jednostkowym i organizacyjnym.  
 
Istota kapitału ludzkiego  
 
Pojęcie „kapitał ludzki” może być rozpatrywane na różnych poziomach odnie-
sienia, gdyż z kapitałem ludzkim mamy do czynienia nie tylko w organizacji, 
ale również w szerszych grupach społecznych.  Kapitał ludzki w ujęciu makro-
ekonomicznym definiowany jest jako zasób: wiedzy, umiejętności, zdrowia  
i energii witalnej zawarty w społeczeństwie, który może być źródłem przewagi 
danego kraju nad innymi [Król, Ludwiczyński 2006, s. 11]. Z kolei na poziomie 
organizacji jest on postrzegany jako kluczowy komponent kapitału intelektu-
alnego obejmujący: wiedzę, umiejętności, doświadczenia pracowników i me-
nedżerów przedsiębiorstwa, które wspomagane kreatywnością tworzą me-
chanizm napędzający procesy rozwojowe w organizacji [Patalas-Maliszewska 
2010]. Powstaje on jako efekt synergii indywidualnego i zespołowego kapitału 
ludzkiego [Morawski, Stosik 2009, s. 51]. 
  Kapitał ludzki na poziomie jednostki S. Domański definiuje jako uwarun-
kowany genetycznie potencjał, obejmujący: wiedzę, umiejętności, zdrowie, 
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siłę i energię witalną zawartą w człowieku, który można powiększać dzięki 
inwestycjom [Domański 1993, s. 95]. To także cechy wnoszone przez pracow-
nika (inteligencja, kreatywność), jego zdolność do uczenia się oraz motywacja 
do działania i dzielenia się wiedzą, co określa jego predyspozycje do pracy 
oraz przystosowywania do zachodzących zmian [Łukasiewicz 2009, s. 19; Wę-
ziak-Białowolska, Kotowska 2014, ss. 81–106]. A. Pocztowski podkreśla, że ten 
ogół cech i właściwości reprezentowanych przez ludzi posiada określoną war-
tość oraz stanowi źródło przyszłych dochodów zarówno pracownika, czyli 
właściciela kapitału ludzkiego, jak i zatrudniającej go organizacji [Pocztowski 
2007, s. 41]. Tak rozumiany kapitał ludzki jest przypisany do danej osoby. 
 Wielowymiarowość oraz złożoność wewnętrznej struktury kapitału ludz-
kiego potwierdzają definicje wyodrębniające liczne jego komponenty o cha-
rakterze: intelektualnym, moralnym, psychicznym i fizycznym. Kapitał ludzki, 
w odróżnieniu od kapitału rzeczowego i finansowego, nie może być przed-
miotem obrotu rynkowego i zmieniać właściciela, co istotnie ogranicza moż-
liwość swobodnego obrotu nim i decydowania o sposobie jego zagospoda-
rowania [Kunasz 2004, s. 435]. Jednak za odpowiednią opłatą może być wyna-
jęty pracodawcom [Ehrenberg, Smith 1997, ss. 23–24]. Niemożność oddziele-
nia tego kapitału od  człowieka, stanowi podstawę jego  unikalności i trudno-
ści w kopiowaniu. Stąd, jako determinant przewagi konkurencyjnej, jest on 
dobrem rzadkim. Wyjątkowość kapitału ludzkiego, w porównaniu z pozosta-
łymi zasobami przedsiębiorstwa, upatrywana jest m.in. w tym, że może on 
pomnażać swoją wartość [Juchnowicz 2007, s. 16; Górecka 2009, s. 567]. Po-
nadto, w konsekwencji procesu uczenia się, zachodzi także w trakcie wyko-
nywania pracy. Inne zasoby przedsiębiorstwa zwiększają swoją wartość jedy-
nie na skutek odpowiedniego ich wykorzystania przez człowieka.  
 Oddziaływanie na kapitał ludzki prowadzi do zmian w jego stanie, wśród 
których wyodrębnić można: 
 zmiany pozytywne, których efektem jest ilościowy i jakościowy rozwój 

kapitału ludzkiego, lepsze jego dopasowanie do oczekiwań, poprawa 
struktury jego elementów; 

 zmiany negatywne, które prowadzą do deprecjacji kapitału ludzkiego, zmniej-
szania się całkowitego jego zasobu, kształtowania niewłaściwej jego struktury 
bądź pojawiania się niewłaściwych elementów [Kowalski 2010, ss. 292–293].  

 Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zmiany negatywne i czyn-
niki je wywołujące. 
 



Edyta Bombiak 
 
 

 236 

Deprecjacja kapitału ludzkiego  
 
Koncepcja deprecjacji kapitału ludzkiego nawiązuje do teorii kapitału ludzkie-
go rozwiniętej przez T.W. Schultza, w myśl której czynnik ludzki jest nowym 
jakościowo czynnikiem wytwórczym, obok tradycyjnych czynników, takich 
jak: praca, ziemia i kapitał rzeczowy [Schultz 1976, s. 24]. Deprecjacja, rozu-
miana jako obniżanie wartości, może dotyczyć utraty znaczenia czegoś bądź 
działań do takiej utraty prowadzących (np. do utraty wartości etycznych) [So-
bol 2003, s. 127]. W przypadku kapitału ludzkiego wystarczy obniżenie się 
jednej z jego składowych (np. motywacji), przy pozostałych składowych sta-
łych, by jego wartość zmalała [Lipka, Winnicka-Wejs 2013, s. 194]. W praktyce 
wyróżniamy różne rodzaje deprecjacji kapitału ludzkiego i mówimy o jego 
zużyciu: moralnym, biologicznym oraz społecznym (zob. tabela 1). 
 
Tabela 1. Rodzaje deprecjacji kapitału ludzkiego 

Deprecjacja 
Rodzaj utraty 

zdolności do pracy 
Istota 

Przejściowa utrata 
zdolności do 
pracy 

Naturalna reakcja organizmu ludzkiego na wysiłek fi-
zyczny i psychiczny (zmęczenie, stres). Odwrócenie skut-
ków deprecjacji fizycznej przejściowej wymaga zapew-
nienia pracownikowi odpoczynku oraz posiłku regenera-
cyjnego  

Częściowa utrata 
zdolności do 
pracy 

Jest spowodowana biologicznym procesem starzenia się 
organizmu, chorobami i wypadkami. Wyrównanie ubyt-
ku bywa trudne lub niemożliwe  

Fizyczna  

Całkowita utrata 
zdolności do 
pracy 

Powoduje ją zawansowany biologiczny proces starzenia 
się organizmu oraz choroby i wypadki, które prowadzą 
do tego, że pracownik nie jest zdolny do świadczenia 
pracy  

Moralna  Przejściowa utrata 
zdolności do pracy 

Dezaktualizacja kompetencji na skutek starzenia się 
wiedzy i postępu technologicznego   

Społeczna  Przejściowa utrata 
zdolności do 
pracy 

Niepożądana z punktu widzenia organizacji dynamika 
postaw i wartości, spowodowana utratą lojalności wobec 
pracodawcy. Jej skutki są odwracalne pod warunkiem 
podjęcia przez pracodawcę działań wzmacniających 
więzi z pracownikami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Makowski 2000, ss. 11–12, Heninborch-Buhaj 2012, s. 73, Lipka, 

Winnicka-Wejs 2013, s. 205].  
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 Deprecjacja biologiczna jest skutkiem starzenia się organizmu, chorób 
bądź też zdarzeń losowych i znajduje wyraz w spadku wydolności fizycznej 
i psychicznej jednostki. Formy, jakie może przyjmować to: 
 przejściowa utrata zdolności do pracy – jest to naturalna reakcja organi-

zmu na nadmierny wysiłek fizyczny i psychiczny, która ma charakter od-
wracalny, jeśli zapewni się warunki do regeneracji utraconych sił witalnych 
(wypoczynek, pożywienie); 

 częściowa utrata zdolności do pracy – jest związana z biologicznym starze-
niem się organizmu lub zdarzeniami losowymi (wypadki, choroby); 

 całkowita utrata zdolności do pracy – jest spowodowana zaawansowanym 
wiekiem pracownika [Domański 1993, s. 23, Makowski 2000, ss. 11–12]. 

 Moralne zużycie kapitału ludzkiego jest procesem analogicznym do eko-
nomicznego zużywania się kapitału rzeczowego. Wiąże się ono z dezaktualiza-
cją nabytych umiejętności oraz wiedzy – w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu gospodarki opartej na wiedzy, należy stale ją uzupełniać [Makowski 
2000, ss. 11–12]. Utrata wartości jest w tym przypadku spowodowana nie tyl-
ko starzeniem się informacji posiadanych przez pracownika, ale też wkracza-
niem na rynek pracy młodych i wykształconych ludzi [Giegieł 2017, s. 45].  
 A. Lipka i A. Winnicka-Wejs zwracają uwagę na jeszcze jeden rodzaj depre-
cjacji, który określają terminem „deprecjacja społeczna”. Obejmuje ona niepo-
żądane z punktu widzenia organizacji postawy oraz wyznawane wartości i wy-
raża się głównie spadkiem lojalności zatrudnionych [Lipka, Winnicka-Wejs  
2013, s. 205].   
 Zużycie kapitału ludzkiego zależy zatem zarówno od stopnia naturalnego 
zużycia (starzenia się) ludzkiego organizmu oraz właściwych mu psychofizjo-
logicznych funkcji, jak też od stopnia aktualności posiadanej przez pracowni-
ka wiedzy lub od zmiany wartości otrzymanego wykształcenia [Adamiec 2011, 
ss. 89–92]. 
 Najłatwiej i najszybciej można odwrócić skutki deprecjacji biologicznej 
o charakterze przejściowym. Zazwyczaj wystarczy do tego zapewnienie pra-
cownikowi niezbędnego odpoczynku oraz posiłku regeneracyjnego. Często 
skutecznie można także łagodzić skutki przejściowej utraty zdolności do pra-
cy, jeżeli jest ona spowodowana postępującym procesem starzenia się organi-
zmu. Sprzyja temu dbałość o ergonomiczne środowisko pracy. Nie bez zna-
czenia jest tu wdrożenie koncepcji zarządzania wiekiem, której istotą jest po-
dejmowanie działań mających zwiększyć wydajność pracy osób starszych 
[Litwiński, Sztanderska 2010, s. 9]. Warto tu wspomnieć także o znaczeniu 
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inwestycji w prywatną opiekę medyczną, zajęcia sportowe oraz grupowe 
ubezpieczenia na zdrowie i życie, coraz częściej oferowane przez pracodaw-
ców w ramach świadczeń dodatkowych. Podobnie jak elastyczny czas pracy 
mogą one sprzyjać łagodzeniu konsekwencji nieuchronnego procesu starze-
nia się biologicznego organizmu.  
 Odwracalne są także skutki deprecjacji moralnej. Wymagają one inwestycji 
rozwojowych, które mogą być inicjowane przez pracownika lub pracodawcę. 
Rozwój zawodowy realizowany jest zarówno za pomocą wzbogacania stano-
wiska pracy, rotacji na stanowiskach, rozszerzania zakresu obowiązków, jak też 
różnego rodzaju szkoleń podnoszących kwalifikacje.  
 Deprecjacja społeczna znajdująca wyraz w spadku lojalności zatrudnio-
nych wydaje się być kategorią najbardziej złożoną. Przyczyn utraty lojalności 
może być bowiem wiele, gdyż ten aspekt postawy pracownika jest kształto-
wany na różnych etapach procesu kadrowego. W kontekście współczesnych 
trendów, w realizacji funkcji personalnej warto zwrócić uwagę na wpływ uela-
styczniania zatrudnienia na kształtowanie lojalności pracowników. Elastyczne 
formy zatrudnienia oznaczają zarówno łatwość zatrudnienia, ale też i zwol-
nienia pracownika. Skutkują one tymczasowym charakterem związku zatrud-
nionego z organizacją oraz znacznym poziomem fluktuacji kadr [Bombiak 
2016, ss. 58–59]. Krótkotrwały charakter relacji zatrudnionego z organizacją 
nie sprzyja utożsamianiu się pracowników z firmą. Można zatem sformułować 
tezę, że deprecjacja społeczna stanowi efekt uboczny nasilającej się tendencji 
do wzrostu elastyczności modeli zatrudnienia.   
 Deprecjacja kapitału ludzkiego, niezależnie od jej rodzaju, jest niewątpli-
wie zjawiskiem niepożądanym, stąd istotnego znaczenia nabiera identyfikacja 
czynników, które mogą inicjować lub nasilać ten proces. Biorąc pod uwagę 
trudności w realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi, wynikające 
z tego, że kapitał ludzki jest szczególnie wrażliwy na nieodpowiednie trakto-
wanie, można sformułować również tezę, że istotnym stymulatorem utraty 
wartości tego kapitału mogą być właśnie nieprawidłowości w realizacji funkcji 
personalnej. Próbę weryfikacji powyższej tezy podjęto w toku badań empi-
rycznych. 
 
Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z ważniejszych obszarów zarządzania 
we współczesnych, opartych na wiedzy, organizacjach.  Obejmuje ono ogół 
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instytucjonalnych, funkcjonalnych i instrumentalnych aspektów odnoszących 
się do zapewnienia w określonym miejscu i czasie, niezbędnych pod wzglę-
dem ilościowym i jakościowym, zasobów ludzkich oraz do efektywnego nimi 
dysponowania zgodnie z misją i celem nadrzędnym przedsiębiorstwa [Pocz-
towski 1993, s. 20]. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza warunki 
do skutecznego konkurowania na globalnym rynku i tworzenia wartości do-
danej organizacji. Jednak złożoność tego procesu, z jednej strony, oraz 
zmienność i niestabilność otoczenia, z drugiej strony, powodują, że nie zaw-
sze przebiega on prawidłowo, skutkując pojawieniem się wielu dysfunkcji. 
 Dysfunkcje można zdefiniować jako długotrwałe, istotne nieprawidłowości 
w rzeczywistym funkcjonowaniu instytucji, w porównaniu z funkcjonowaniem 
wzorcowym, wynikające głównie z zakłóceń występujących wewnątrz pod-
stawowych obszarów działania przedsiębiorstwa oraz w relacjach między 
poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa a jego otoczeniem [Janowska 
2010, ss. 62–63]. Należy je traktować jako zjawisko wpływające w sposób ne-
gatywny na określony system społeczny, gdyż wskutek dysfunkcji systemy 
ulegają zmianom w niepożądanym kierunku. Z kolei długotrwałe oddziaływa-
nie dysfunkcji może doprowadzić do stanu patologicznego, choć granica 
między dysfunkcją a patologią jest nieostra [Pasieczny 2012, s. 118]. Patologia 
jest bowiem najczęściej definiowana jako „każda dysfunkcja w organizacji, 
która nie pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów w zakładanym czasie  
i przy określonych środkach” [Stocki 2005, s. 49]. Synonimem dysfunkcji wyda-
je się być natomiast termin „niesprawność”, rozumiany jako przeciwieństwo 
sprawności, której podstawowymi walorami są: skuteczność, korzystność  
i ekonomiczność [Kieżun 2012, s. 14]. W tym kontekście za niesprawny można 
zatem uznać proces charakteryzujący się brakiem skuteczności, ekonomiczno-
ści i korzystności. S. Lachiewicz i A. Zakrzewska-Bielawska utożsamiają dys-
funkcje właśnie z niewłaściwym lub niesprawnym pełnieniem określonych 
funkcji (zadań) przez określony podmiot (np. osobę, zespół, kadrę kierowniczą 
czy przedsiębiorstwo jako całość) [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielawska 2008, ss. 
319–320]. Zdaniem cytowanych autorów mogą one przyjmować dwojaki cha-
rakter, a mianowicie: 
 nadmiernego „przerostu” (nadmiaru) określonej funkcji, np. nadmiar pro-

cedur kontrolnych, nadmierna częstotliwość i szczegółowość kontroli (kon-
trola dla kontroli);  

 niedorozwoju pewnych funkcji, tj. niedostatecznego ich spełniania przez 
określony podmiot czy podsystem przedsiębiorstwa, np. niewłaściwy do-
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bór personelu lub niesprawny system szkoleń organizowanych przez dział 
kadr [Lachiewicz, Zakrzewska-Bielawska 2008, ss. 319–320]. 

 W organizacji ma miejsce wiele zachowań dysfunkcyjnych, a szczególnie 
podatna na nie jest sfera zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzone w tym 
obszarze cykliczne badania pozwoliły zidentyfikować wiele nieprawidłowości 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi występującymi w firmach i instytu-
cjach [Cewińska, Wojtaszczyk 2005, ss. 467–483; Wojtaszczyk 2007, ss. 179–
190; Cewińska, Striker, Wojtaszczyk 2011, ss. 470–483; CBOS 2014, Mikuła 
2014, s. 245]. S. Lachiewicz i A. Zakrzewska-Bielawska zwracają uwagę na to, iż 
okresem sprzyjającym natężeniu dysfunkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
są procesy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, którym towarzyszy 
niejednokrotnie redukcja i wymiana personelu [Lachiewicz, Zakrzewska–
Bielawska 2008, ss. 320–321]. Problematyka dysfunkcji jest w literaturze przed-
miotu podejmowana równolegle z badaniem stopnia deprecjacji kapitału ludz-
kiego [Bieszk-Stolorz 2015, ss. 37–43, Heninborch-Buhaj 2012, ss. 73–75]. Rów-
nie interesującym i ważnym przedmiotem badań wydaje się być relacja wy-
stępująca między tymi obszarami, przy czym zauważyć można niedostatek 
badań łączących obydwie problematyki. Zdiagnozowana luka empiryczna 
stała się inspiracją do podjęcia przez autorkę badań dotyczących wpływu dys-
funkcji, występujących w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, na stan 
kapitału ludzkiego.  
 
Omówienie wyników badań własnych  
 
W celu oceny wpływu wybranych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego na 
przełomie października i listopada 2017 r. przeprowadzono badanie ankieto-
we, w którym wzięło udział 133 menedżerów zatrudnionych w przedsiębior-
stwach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Badane 
podmioty były zróżnicowane pod względem: 
 wielkości zatrudnienia (małe – 24%, średnie – 65%, duże – 12%); 
 formy własności (prywatne – 89%, państwowe – 11%); 
 dominującego rodzaju działalności (produkcyjna – 33%, usługowa – 45%, 

handlowa – 22%). 
 W strukturze badanej populacji menedżerowie niższego szczebla stanowili 
35% ogółu badanych, średniego szczebla – 56%, a wyższego szczebla – 9%. 
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W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
1. Jaka jest siła wpływu poszczególnych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego? 
2. Które obszary zarządzania zasobami ludzkimi w największym stopniu mo-

gą przyczynić się do deprecjacji kapitału ludzkiego? 
 Do oceny siły negatywnego wpływu wybranych dysfunkcji na stan kapitału 
ludzkiego wykorzystano 5-stopniową skalę Likerta, w której 1 oznacza mały 
wpływ negatywny, natomiast 5 oznacza bardzo duży wpływ negatywny. Oce-
nie poddano 21 dysfunkcji występujących w 5 obszarach funkcji personalnej. 
W celu identyfikacji obszarów najsilniej oddziałujących na deprecjację kapita-
łu ludzkiego obliczono wskaźnik siły wpływu dysfunkcji (Wd), ustalony jako 
średnia arytmetyczna wartości oceny i liczby wskazań. Średnia siła wpływu 
obszaru (Wo) została natomiast ustalona jako iloraz średniej siły wpływu dys-
funkcji (Wd) i liczby dysfunkcji w danym obszarze. W tabeli zaprezentowano 
uzyskane wyniki (zob. tabela 2). 
 
Tabela 2. Wpływ wybranych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego 

Ocena wpływu 
1 2 3 4 5 

Obszar 
dysfunkcji 

Dysfunkcja 
Liczba wskazań 

(Wd)* 
(Wo) 
** 

1. Przyjmowanie do pracy na 
podstawie kryteriów pozame-
rytorycznych („po znajomości”) 

13 25 23 27 45 3,5 

2. Nierzetelne sformułowanie 
kryteriów selekcji pracowników 

11 29 55 16 22 3,1 

3. Nieprawidłowości w prze-
biegu rozmowy kwalifikacyjnej 

12 17 45 33 26 3,2 

4. Przekazywanie przez pra-
codawców nieprawdziwych 
informacji o warunkach za-
trudnienia 

56 45 18 17 12 2,5 

Dobór 
pracowni-
ków 
(rekrutacja, 
selekcja, 
adaptacja) 

5. Brak opiekuna pracownika 
w procesie adaptacji 

  9 55 19 29 21 3,0 

3,1 

6. Przeciążenie pracą 10 17 23 32 51 3,7 
7. Niski poziom wynagrodzeń   0   0 30 44 59 4,2 
8. Wynagrodzenie nieade-
kwatne do trudności pracy 

  7 13 45 27 41 3,6 

  9. Nieprzestrzeganie przepi-
sów BHP 

  0   0 38 24 71 4,2 

Motywo-
wanie 

10. Zła atmosfera w pracy   3   9   9 45 67 4,2 

4,0 
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Tab. 2. Cd. 
11. Brak systemu ocen okre-
sowych 

16 20 27 29 41 3,4 

12. Brak powiązania wyników 
oceny z decyzjami kadrowymi 

  3 10 59 34 27 3,5 

13. Niesprawiedliwe oceny    0   0 33 23 77 4,3 
 
Ocenianie 

14. Brak sprzężenia zwrotne-
go w odniesieniu do wyników 
oceny 

  0   8 45 49 31 3,8 

3,8 

15. Brak szkoleń   0   6   9 27 91 4,5 
16. Błędy w organizacji szko-
leń (zły dobór technik szkole-
niowych) 

  0   0 19 36 78 4,4 

17. Brak ewaluacji szkoleń 
(procesu, szkolących i wiedzy 
uczestników)  

  0 17 99   6 11 3,1 
Rozwój 

18. Brak transferu wiedzy 
zdobytej na szkoleniach na 
stanowisko pracy 

  0   0 34 65 34 4,0 

4,0 

19. Nieinformowanie o po-
wodzie zwolnienia 

64 37 17   7   5 1,8 

20. Zwolnienia niezgodne 
z przepisami prawa 

54 39 22 10   8 2,1 Derekruta-
cja 

21. Brak wsparcia dla osób 
zwalnianych w zwolnieniach 
grupowych 

44 65 15   7   2 1,9 

1,9 

* (Wd) Średnia siła wpływu dysfunkcji; **  (Wo) Średnia siła wpływu obszaru  
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 
 Przedstawione wyniki badań wydają się potwierdzać negatywny wpływ 
dysfunkcji występujących podczas realizacji funkcji personalnej na stan kapi-
tału ludzkiego, przy czym siła tego wpływu jest zróżnicowana w zależności od 
obszaru i rodzaju dysfunkcji. W grupie kluczowych dysfunkcji znalazły się na-
stępujące czynniki: 
 brak szkoleń (Wd = 4,5),  
 błędy w organizacji szkoleń (Wd = 4,4), 
 niesprawiedliwe oceny (Wd = 4,3), 
 niski poziom wynagrodzeń (Wd = 4,2), 
 nieprzestrzeganie przepisów BHP (Wd = 4,2). 
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 Wymienione wyżej czynniki można zatem uznać za główne przyczyny de-
precjacji kapitału ludzkiego. 
 Analiza wyników badań pozwoliła także na ustalenie hierarchii obszarów 
zarządzania zasobami ludzkimi według wpływu dysfunkcji na stan kapitału 
ludzkiego. Przedstawia się ona następująco:  
 obszar motywowania i rozwoju (Wo = 4,0), 
 obszar oceniania (Wo = 3,8),  
 obszar doboru (Wo = 3,1), 
 obszar derekrutacji (Wo = 1,9).  
 Obszary o szczególnie silnym wpływie dysfunkcji na stan kapitału ludzkie-
go to motywowanie oraz rozwój. Dla tych obszarów średnia siła wpływu zo-
stała oceniona wysoko i wyniosła 4,0. Na drugim miejscu znalazł się obszar 
oceny, osiągając średnią siłę wpływu na poziomie 3,8. Jednak to właśnie  
w tym obszarze identyfikowano kluczowe stymulatory deprecjacji kapitału 
ludzkiego. Najmniej istotne, w opinii badanych, były natomiast dysfunkcje  
w obszarze zwolnień, co niewątpliwe wynika z tego, że dotykają one osoby 
rozstające się z organizacją, a na osoby pozostające w niej mogą mieć jedynie 
wpływ pośredni.  
 Biorąc pod uwagę to, iż przydatność zawodowa pracownika jest funkcją 
jego kompetencji i motywacji, można przyjąć, iż etapami procesu kadrowego, 
które istotnie determinują możliwość wykorzystania potencjału ludzkiego  
w organizacji, są: motywowanie, ocenianie oraz rozwój. Dysfunkcje w tych 
właśnie obszarach mają zatem kluczowy wpływ na stan kapitału ludzkiego. Do 
błędów w procesie motywowania prowadzi przede wszystkim brak diagnozy 
potrzeb zatrudnionych oraz mała elastyczność systemu motywowania. Dys-
funkcje w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego polegają głównie na zanie-
dbaniu działań ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji pracowników. 
Mają one tak duże znaczenie, gdyż, aby sprostać wymaganiom gospodarki 
opartej na wiedzy, ważny jest rozwój zawodowy, który wpływa pozytywnie 
zarówno na elastyczność pracowników, jak i całej organizacji. Brak aktywności 
w obszarze rozwoju jest istotną przyczyną deprecjacji moralnej kapitału ludz-
kiego. Brak możliwości rozwoju to także ograniczenie możliwości zaspokoje-
nia potrzeby samorealizacji, co wpływa na stopień zaangażowania pracowni-
ków znajdujących się na wyższych poziomach piramidy potrzeb A. Maslowa. 
Ogranicza to w przyszłości także możliwość zaspokojenia potrzeb podstawo-
wych, gdyż podnoszenie kwalifikacji wiąże sie zwykle z awansem płacowym.  
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 Dysfunkcje pojawiające się na etapie oceniania stanowią równie istotne 
zagrożenie dla kształtowania optymalnej wartości kapitału ludzkiego, z uwagi 
na to, że ewaluacja pracowników jest podstawą większości decyzji kadrowych. 
Każda taka decyzja powinna być poprzedzana oceną, zaś jej trafność zależy od 
jakości danych pochodzących z ewaluacji. Dobór kryteriów oceny, jej metod  
i narzędzi, a także interpretacja uzyskanych wyników jest, podobnie jak  
w przypadku poprzednich obszarów, ściśle skorelowana z ryzykiem deprecja-
cji moralnej, gdyż nieprawidłowości w tym obszarze mogą ograniczyć szanse 
rozwoju wybranych jednostek, wpływając tym samym na obniżenie wartości 
ich kapitału. Nasilające się dysfunkcje w powyższych obszarach zarządzania 
zasobami ludzkimi prowadzą do osłabienia zaufania i lojalności pracowników, 
co skutkuje deprecjacją społeczną. Ostateczną konsekwencją tych dysfunkcji 
może być całkowita utrata kapitału ludzkiego, czyli podjęcie przez pracownika 
decyzji o zerwaniu współpracy z organizacją.  
 
Zakończenie 
 
Jak można zauważyć, wpływ dysfunkcji na zarządzanie zasobami ludzkimi 
może być rozległy, a ich skutki mają niewątpliwe charakter kumulatywny.  
Podstawową ich konsekwencją jest deprecjacja moralna, stwarzająca duże 
zagrożenie dla efektywnego funkcjonowania zarówno poszczególnych jedno-
stek, jak i całych organizacji. W gospodarce, której rozwój oparty jest na wie-
dzy, sukces rynkowy w coraz większym stopniu zależy bowiem od efektywne-
go nią zarządzania. Na pierwszy plan wysuwa się zatem zdolność do pomna-
żania kapitału wiedzy, dająca szansę na wykorzystywanie możliwości otocze-
nia oraz pozwalająca realizować twórczy potencjał organizacji. Wiedza pozy-
skiwana w wyniku nieustannego rozwoju nie tylko sprzyja realizacji strategii 
nastawionej na wzrost wartości, ale umożliwia sprawny i zrównoważony roz-
wój oraz stabilizuje kondycję podmiotu w warunkach współczesnego, niesta-
bilnego otoczenia. Prowadzi to do wniosku, że dysfunkcje w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi, z powodu ich wpływu na deprecjację kapitału ludzkiego, 
zagrażają stabilności i rozwojowi współczesnych organizacji.   
 Deprecjacji moralnej można jednak przeciwdziałać, gdyż poddaje się ona 
sterowaniu w większym stopniu niż deprecjacja biologiczna – trudno przecież 
zapobiec naturalnemu starzeniu biologicznemu organizmu (można co najwy-
żej łagodzić jego skutki). Menedżerowie, dążąc do ograniczenia procesu de-
precjacji kapitału ludzkiego, powinni rozpocząć od zmniejszenia dysfunkcji  
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w obszarze rozwoju, motywowania i oceniania z uwagi na ich silne wzajemne 
powiązania oraz istotny wpływ na stan tegoż kapitału. Uzyskane wyniki badań 
wskazują, że niezbędne są następujące działania: 
1. Inwestowanie w rozwój pracowników oraz zaangażowanie we właściwą 

organizację procesu szkoleń.  
2. Zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę – adekwatnie do stopnia 

jej trudności.  
3. Dbałość o społeczne i materialne środowisko pracy za pomocą kształtowa-

nia pozytywnych relacji międzyludzkich oraz przestrzegania przepisów 
BHP. 

4. Troska o sprawiedliwy i przejrzysty system oceniania. 
 Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi występowały i będą wystę-
pować. Zróżnicowany może być jedynie stopień ich nasilenia oraz rozmiar 
negatywnych skutków, jakie powodują. Ograniczanie skali i zakresu występo-
wania dysfunkcji w obszarach newralgicznych, z punktu widzenia ryzyka de-
precjacji kapitału ludzkiego, ma szczególnie istotne znaczenie w warunkach 
kształtującego się obecnie rynku pracownika, kiedy coraz trudniej o pozyska-
nie i zatrzymanie cennych specjalistów. Dysfunkcje w wymienionych obsza-
rach zarządzania zasobami ludzkimi mogą bowiem pogłębić problemy ka-
drowe, ponieważ mają negatywny wpływ na employer branding. Konieczna 
jest zatem profilaktyka, w której istotną rolę odgrywa monitoring funkcji per-
sonalnej, dostarczający informacji na temat stanu realizacji poszczególnych 
etapów procesu kadrowego. Należy to uznać za punkt wyjścia do oceny 
zgodności przebiegu poszczególnych etapów zarządzania zasobami ludzkimi 
z przyjętymi standardami oraz opracowania strategii przeciwdziałania zdia-
gnozowanym nieprawidłowościom. Podsumowując, przeprowadzone bada-
nia pozwoliły na ustalenie tych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi,  
w których pojawienie się dysfunkcji silnie oddziałuje na deprecjację kapitału 
ludzkiego. Może to dać asumpt do szerszych badań, koncentrujących się na 
diagnozie skali występowania dysfunkcji we wskazanych kluczowych obsza-
rach polityki personalnej i kwantyfikacji ich wpływu na wyniki organizacji, oraz 
opracowywania strategii postępowania ukierunkowanej na ich redukcję. War-
tym rozważenia problemem badawczym jest też ustalenie korelacji między 
poszczególnymi rodzajami dysfunkcji i deprecjacji. 
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Wstęp  
 
Pracownicy tworzący organizacje nieustannie komunikują się ze sobą. Ten 
proces może odbywać się na płaszczyźnie grupowej, zespołowej i organiza-
cyjnej. Pomimo dużego stopnia wirtualizacji pracy, posiadanej autonomii, 
niezależności czy możliwości wykonywania obowiązków w formie zdalnej, 
nadal fundamentalnym aspektem dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów 
są dobrze wypracowane kanały przekazywania informacji i decyzji oraz wza-
jemnego porozumiewania się zatrudnionych. Zadaniem lidera kierującego 
organizacją publiczną lub daną częścią tego podmiotu (działem, wydziałem 
etc.) jest identyfikacja barier spowalniających, zakrzywiających lub uniemoż-
liwiających procesy komunikacyjne. Kontakty z ludźmi, współdziałanie, po-
maganie innym i skuteczne wpływanie na nich, wymaga szczególnych kom-
petencji. Efektywne komunikowanie się, zdolność jasnego formułowania wła-
snych myśli, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wrażliwość  
i takt pomagają w realizacji zadań, równocześnie sprzyjają pozytywnemu  
wizerunkowi organizacji publicznej [Łuczak 2010, s. 162]. 
 Publikacja składa się ze wstępu, podpunktów merytorycznych oraz zakoń-
czenia. W pierwszym punkcie podjęto próbę identyfikacji znaczenia komuni-
kacji wewnętrznej. Drugi dotyczy określenia głównych źródeł powstawania 
konfliktów w organizacjach publicznych. Ostatni podpunkt opisuje zadania 
lidera w procesie identyfikowania i niwelowania barier komunikacyjnych  
w podmiotach publicznych. Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest 
zdefiniowanie i analiza barier w komunikacji wewnętrznej w organizacjach 
publicznych. Materiał do publikacji został zgromadzony przy wykorzystaniu 
metody jakościowej oraz techniki analizy danych wtórnych, którą stanowiło 
pogłębione wnioskowanie materiału literaturowego z zakresu omawianego 
zagadnienia. 
 
Specyfika komunikacji wewnętrznej w organizacji publicznej 
 
Komunikowanie polega na doprowadzeniu do wspólnego rozumienia okre-
ślonych treści i wzajemnym na siebie oddziaływaniu, prowadzącym do zro-
zumienia. W. Schramma był jednym z pierwszych badaczy teorii komunikacji, 
który stworzył model lepiej opisujący zjawisko porozumiewania się w kontak-
tach interpersonalnych oraz masowych (rysunek 1). Zgodnie z modelem, do 
najbardziej widocznych elementów procesu komunikacji w organizacji zalicza 
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się nadawcę, komunikat, odbiorcę. Elementami procesu są również czynności 
kodowania/odkodowania, kanał przekazu, sprzężenie zwrotne, a także szumy. 
Komunikowanie się ludzi to proces składający się z mniejszych fragmentów, 
zdarzeń, sekwencji, które są wytworem aktywności biorących w nim udział 
jednostek. W procesie komunikacji interpersonalnej jedna osoba przekazuje 
informacje drugiej osobie, ale i otrzymuje od niej informacje. Odbywa się to 
poprzez mówione czy pisane słowa, symbole czy też mowę ciała [Jaworowicz, 
Jaworowicz 2017, ss. 38–42]. O efektywnej komunikacji można mówić, gdy 
treści wypowiedziane przez nadawcę są zrozumiane przez odbiorcę, zgodnie 
z jego intencjami przekazu. Wypowiedzi albo działania jednego z uczestników 
są skutkiem reakcji drugiego uczestnika komunikatu. Tak więc proces komuni-
kacji ma charakter przyczynowo-skutkowy [Dobek-Ostrowska  2006, ss. 63–64]. 
  

Rysunek 1. Proces komunikacji (interakcyjny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji 2006. 
 
 
Źródło: Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji 2006. 

 
 Komunikacja pomiędzy przełożonym a podwładnym dokonuje się za po-
średnictwem komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Komunikowanie się 
z poszczególnymi członkami organizacji wymaga różnych form, dlatego prze-
łożony powinien m.in. posiadać niżej wymienione umiejętności: 
 jasnego i precyzyjnego wypowiadanie się, 
 słuchania i postrzegania reakcji i percepcji zachowań drugiej strony proce-

su komunikowania się, 
 otwartość i odwaga – asertywność, 
 przekonywania i argumentowania swoich racji, 
 negocjowania [Penc 2000, ss. 119–121]. 
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 Skuteczność procesu przekazywania informacji zależy m.in. od cech prze-
kazu (komunikatu), właściwości nadawcy, właściwości kanału przekazu infor-
macji, bądź właściwości odbiorcy. Ewentualne zakłócenia maja charakter fi-
zyczny lub psychologiczny. Różnice językowe są istotną barierą na drodze do 
efektywnej komunikacji. Słowa mogą mieć inny wydźwięk, znaczenie. Posłu-
giwanie się specjalistycznym żargonem czy używanie słów o dużym znaczeniu 
symbolicznym również utrudniają proces komunikowania. Choć w organiza-
cjach, także publicznych, często używane są słowa, które są zrozumiałe jedy-
nie dla jej pracowników. Kolejnym przykładem trudności w porozumiewaniu 
się jest zniekształcenie informacji w wyniku wybiórczego postrzegania od-
biorcy, co oznacza, że słyszy on to, co chce usłyszeć i dostosowuje informację 
do siebie, co w efekcie zmienia sens treści nadawcy. Ignorowane są informa-
cje, które nie są zgodne z przekonaniami. Zdarza się, że przeciążenie informa-
cjami może przekroczyć zdolności odbiorcy do ich zakodowania, zrozumienia, 
posegregowania i wykorzystania w odpowiedni sposób. Percepcja osoby ko-
munikującej to kolejna bariera w skutecznej komunikacji. Trudno oddzielić 
treść wiadomości od uczuć, które odczuwa się względem drugiej osoby. Śro-
dowiska różnych grup wywierają wpływ na osobowość jednostek, dzięki czemu 
łatwiejszy i skuteczniejszy jest przekaz wiadomości w grupie [Armstrong 2007, 
ss. 65–66]. W organizacjach publicznych taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
nowo przyjętej osoby, której brakuje wiedzy i doświadczenia, by w pełni zrozu-
mieć treść przekazywanego komunikatu, dotyczącego realizacji zadania. 
 Ważną częścią procesu komunikacji interpersonalnej jest komunikacja 
niewerbalna. Stanowi ona dodatkowe źródło informacji na temat rozmówcy, 
jego stosunku do omawianego problemu oraz samego nadawcy. Jest ona 
dopełnieniem i urozmaiceniem formy werbalnej. Obie formy komunikacji są 
nierozerwalne. Najważniejszą rolę w komunikacji niewerbalnej odgrywa zmysł 
wzroku, dlatego też trudno jest zauważyć ten sposób komunikowania się 
w telefonicznej rozmowie czy liście. 
 Komunikacja niewerbalna przekazuje więcej informacji, które mogą być źle 
odebrane, niezrozumiałe, co w konsekwencji może wpływać na nieskuteczne 
porozumienie się. Zwiększa się przez to możliwości nieporozumień. Emocje 
nadają silniejszy i wyrazisty przekaz informacji. W chwili gniewu lub frustracji 
istnieje możliwość zniekształcenia informacji albo całkowite jej odrzucenie, 
mimo iż w innych warunkach zostałaby zrozumiana i przyjęta zgodnie z prze-
konaniami. Zagłuszona zdolność oceny treści komunikatów spowodowana 
jest reakcję obronną. Negatywna reakcja może spowodować, że informacje 
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przekazywane przez innych hamują proces komunikacji lub mogą powodo-
wać zniekształcenia w rozumieniu treści. Omijane są racjonalne i obiektywne 
treści [Armstrong  2007, ss. 65–66]. Do czynników utrudniających porozumie-
wanie zalicza się: 
1) utrudnienia w interpretacji wiadomości, czyli utrudnienia percepcyjne; 
2) wybiórczość uwagi, gdy nie każda informacja zostaje zarejestrowana 

i odebrana od nadawcy; 
3) filtrowanie, czyli działanie powodujące selekcjonowanie i fałszowanie in-

formacji w celu wywołania określonej reakcji np.: aby przedstawić ją w naj-
bardziej korzystnym świetle, co spowoduje akceptację i pozytywną reakcję 
przełożonego; 

4) brak umiejętności decentracji, czyli przyjęcia punktu widzenia z perspek-
tywy rozmówcy; 

5) różnice kulturowe; 
6) stereotypy (wiąże się to ze statusem społecznym rozmówcy, im wyższe 

kwalifikacje, wyższe stanowisko, ranga, pozycja nadawcy, tym jest chętniej 
słuchany); 

7) samopoczucie; 
8) porównywanie siebie z rozmówca, ocenianie; 
9) skojarzenia, utrudniające nam skuteczne słuchanie i rozumienie informacji. 

Zagłębiamy się w inne myśli, które przyszły nam do głowy w danej chwili; 
10) przygotowanie odpowiedzi – zamiast słuchać skupiamy się już na odpo-

wiedzi. 
11) domyślanie się, zagadywanie, zamiast słuchania, 
12) osądzanie, 
13) utożsamianie się, redagowanie informacji i odpowiedzi według własnych 

doświadczeń bez względu, na to co mówi rozmówca, 
14) udzielanie rad, słuchanie tylko początku rozmowy, szykowanie odpowie-

dzi, która ma być radą dla rozmówcy, 
15) sprzeciwianie się, czyli gaszenie, dyskontowanie, 
16) przekonywanie o swojej racji, bronienie własnego poglądu i stanowiska, 
17) zmiana toru, obracamy coś w żart albo uciekamy do innego tematu, bar-

dziej odpowiedniego dla nas, 
18) zjednywanie, słuchanie pobieżne na tyle, by orientować się z rozmowie, 

ale tak naprawdę zainteresowanie czymś innym, niesłuchanie rozmówcy 
[Kuc, Moczydłowska 2009, s. 209]. 
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 Komunikacja w zarządzaniu publicznym może przybierać postać jednokie-
runkowego procesu. Wówczas przesyłanie informacji od jednej osoby do dru-
giej, następuje bez sprzężenia zwrotnego. Może również mieć formę dwu-
stronną. W tej sytuacji nadawca jest równocześnie odbiorcą informacji wsku-
tek zadawanych pytań i innych reakcji. Komunikowanie pomiędzy nadawcą  
i odbiorcą ma charakter sprzężenia zwrotnego. Pomimo iż menadżer ma za-
miar jedynie zastosować przekaz jednostronny, to sam proces jest wymianą 
społeczną [Kożuch, Cywoniuk, 2005, s. 73].  
 W zależności od przyjętego kryterium podziału można wymienić wiele 
rodzajów komunikatów. Wyróżnić można komunikaty pośrednie, a więc oso-
bisty przykład przełożonego, który stanowi swoisty punkt odniesienia dla 
podwładnych, a jego sposób zachowania odbierany jest właśnie jako komuni-
kat. Jednak dla skutecznego funkcjonowania organizacji publicznej, czy efek-
tywnej pracy zespołów zadaniowych sam komunikat pośredni nie jest wystar-
czający. Wymaga on wsparcia komunikatami o charakterze bezpośrednim, 
które występują zarówno w postaci słownej, jak i pisemnej, kiedy to przybiera-
ją formę dokumentu opatrzonego stosowną pieczęcią i podpisem. Tego ro-
dzaju komunikaty wyrażają się w konkretnych i adresowanych do poszcze-
gólnych osób oczekiwaniach kierownika. Sposób ujmowania treści komunika-
tu jest niezwykle ważny dla jego efektywności [Kobyliński, 2005, ss. 121–122]. 
Inne kryterium wyróżnia komunikat w formie rozkazu lub polecenia. Tego 
typu komunikaty są charakterystyczne dla pewnego zbioru organizacji pu-
blicznych o charakterze militarnym i paramilitarnym, jak Policja. Rozkaz może 
w swej treści zawierać nakaz określonego działania bądź zakaz określonego 
zachowania. Nakaz może być sformułowany w formie komendy, która jest 
określana jako krótki rozkaz, podany słownie bądź też przez środki łączności, 
do natychmiastowego wykonania [Majchrowicz 1999, s. 29]. Polecenie nato-
miast różni się od rozkazu pozostawieniem przez przełożonego swobody 
podwładnemu co do wyboru terminu przystąpienia do działania. Ten rodzaj 
zlecenia także charakteryzuje się obowiązkiem ścisłego podporządkowania 
się oczekiwaniom przełożonego, jednak w znacznie mniejszym stopniu [Koby-
liński 2005, s. 124]. Z punktu widzenia sposobu przekazywania komunikatu 
wyróżnić można: ustny i pisemny. Pozytywne jak i negatywne strony obu po-
dejść przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Zalety i wady komunikacji ustnej i pisemnej 

Forma  
komunikacji Zalety Wady 

Komunikacja 

ustna 

 natychmiastowa reakcja zwrotna 
i możliwość wymiany poglądów 

 łatwość i szybkość użycia bez ko-
nieczności stosowania narzędzi  
i urządzeń 

 możliwość wystąpienia zakłóceń  
i zniekształceń przekazu informacji 

 brak czasu na zastanowienie 
 brak trwałego zapisu 

Komunikacja 

pisemna 

 duża dokładność informacji 
 zapewnia trwały zapis 
 

 hamuje zwrotną reakcję  
i wymianę poglądów 

 bardziej czasochłonna 
 dłuższy czas na zebranie i korektę  
      przekazywanych informacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Griffin, 2005, ss. 596–597]. 

 
 Jak wynika z analizy danych w tabeli 1, nie można jednoznacznie stwierdzić 
wyższości jednej metody nad drugą. Podejścia te są komplementarne i wła-
ściwe dla zaistniałej sytuacji. Ważnym jest, by pracownicy organizacji publicz-
nych mieli sposobność do wykorzystywania wszystkich dostępnych sposo-
bów komunikowania się, by eliminować pomyłki, niedopowiedzenia, niezro-
zumienia, które mogą być przyczynkiem do powstawania konfliktów.  
 
Źródła powstawania konfliktów w organizacji publicznej 
 
Pojawianie się sytuacji konfliktowych w organizacjach publicznych jest nie-
uniknione. Zaangażowane osoby mają różne potrzeby, wartości czy cele. Pro-
wadzi to do braku lub niewłaściwej komunikacji, która wpływa z kolei na pra-
widłowość i szybkość podejmowanych decyzji, mogących zakłócić funkcjo-
nowanie podmiotu publicznego. Istnieje więc konieczność stałej obserwacji 
nieporozumień i kontrola ich przebiegu. Jednakże całkowity brak konfliktów 
w organizacjach jest nienaturalny i blokuje w pewnym stopniu jego rozwój  
i twórcze myślenie. 
 Definiując konflikt, opisuje się go jako szczególny rodzaj interakcji, który 
charakteryzuje się próbami ograniczania, przymuszania, czy fizycznego napa-
stowania, a także charakteryzujący się oporem i odwetem skierowanym prze-
ciw owym próbom [Katz, Kahn, 1978, s. 615]. Źródeł nieporozumień w opisy-
wanych organizacjach upatrywać należy w: 
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 dostępności zasobów – dzielenie zasobów może powodować konflikty, 
gdy członkowie organizacji publicznej rywalizują o ich jak największą część 
lub gdy są one dystrybuowane bez ogólnie dostępnej wiedzy, co do spo-
sobu ich podziału lub gdy ich dysponent faworyzuje wybrane osoby kosz-
tem innych zatrudnionych; 

 rozbieżnościach w celach – organizacje angażujące w prace różne zespoły, 
składające się z wysokiej klasy specjalistów, winny zapobiegać nieporozu-
mieniom, wynikającym z konfliktu interesów poszczególnych grup lub 
osób. Pracujące zespoły mogą mieć odmienne priorytety i cele, pomimo 
istniejącej zgodności co do realizacji misji całej organizacji; 

 zależnościach w pracy – konflikty takie pojawiają się ze względu na współ-
zależność między poszczególnymi grupami w organizacjach publicznych, 
gdy np. rozpoczęcie pracy jednego zespołu determinowane jest sfinalizo-
waniem projektu przez inny; 

 różnicach interpersonalnych – mogą wpływać negatywnie, gdy osoby re-
prezentują odmienne poglądy, postawy, zasady czy przekonania; 

 prowokowanych sytuacjach konfliktowych – są one inicjowanie dla pod-
niesienia poziomu zaangażowania osób i zwiększenia efektywności ich 
działań; 

 błędnej komunikacji – dotyczy ona zarówno jednej organizacji jak również 
obiegu wiadomości między różnymi podmiotami. Nieokreślone, niedopre-
cyzowane kanały przepływu informacji i decyzji prowadzą do przekłamy-
wania, zatajania, opóźniania czy nawet nie otrzymania ważnych faktów 
[Golka 2018, ss. 220–225]; 

 wprowadzaniu zmian – wiążą się one z zaburzeniem balansu pracy i wy-
pracowanego porządku wewnętrznego [Penc 2000, ss. 215–221]; 

 złym doborze członków do organizacji z punktu widzenia kompetencji – 
wpływa to negatywnie na spójność i komplementarność pracy; 

 różnorodności pracowników z punktu widzenia pochodzenia, wyznawanej 
religii, rasy, wieku, płci etc. – tak duża dywersyfikacja cech zatrudnionych, 
szczególnie na początku, może utrudniać prawidłową pracę, komunikację 
czy akceptację wyznaczonych celów; 

 braku osobistego kontaktu – sytuacja ta dotyczy zatrudnionych, pracują-
cych w formie zdalnej. Prowadzić może do nieporozumień związanych  
z niedopowiedzeniami, wzajemną nieznajomością pracowników, utrud-
nionym monitorowaniem efektów pracy czy niewłaściwymi sposobami 
motywowania członków zespołu; 
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 nieznajomością języka wiodącego w wystarczającym stopniu. Przed każ-
dym spotkaniem osób zainteresowanych należy przedstawić agendę jego 
przebiegu. Pozwala ona poznać tematykę, jaka będzie poruszana. Protokół 
tworzony po zebraniu jest również narzędziem informującym szczegółowo 
i profesjonalnie o jego przebiegu.  

 Do najważniejszych błędów komunikacji między osobami zaangażowany-
mi w prace organizacji publicznej można zaliczyć [Pawlikowska-Orszta 2015,  
s. 180]: 
1) koncentrację decyzji na najwyższym szczeblu. Wydłuża ona proces podej-

mowania decyzji i przepływu informacji oraz działa demodulacyjnie na za-
trudnionych;  

2) niekonstruktywną krytykę, uwypuklająca tylko słabe strony pracownika 
oraz ułomności jego charakteru. Powoduje ona niechęć zatrudnionych do 
angażowania się w prace zespołu, spadek motywacji w inicjowaniu no-
wych rozwiązań czy awersje w kierunku innych osób, którzy zdaniem za-
trudnionych nie są poddawani takim ocenom. Przed przekazaniem infor-
macji krytycznych, należy również przygotować się rzetelnie, chcąc przeka-
zywać ważne informacje; 

3) brak otwartych rozmów, w zamian propagowanie plotek, niedomówień, 
unikanie kontaktu. Sytuacje te skutkują brakiem chęci rozwiązania poja-
wiających się problemów, ich nawarstwianiem się, przekrzywieniem infor-
macji, co prowadzi finalnie do sytuacji konfliktowych. Należy inicjować 
spotkania osobiste całego zespołu, te o charakterze formalnym i niefor-
malnym. Lider winien również systematycznie komunikować się z całą 
grupą i poszczególnymi osobami;  

4) brak informacji zwrotnej, czyli spostrzeżeń, uwag, porad dotyczących pracy 
innych. Zatrudnieni lepiej funkcjonują i mniej popełniają błędów, gdy ich 
praca jest na bieżąco komentowana. Opinie, odnoszące się do konkretnych 
zachowań czy działań, przekazywane podczas zdarzeń lub bezpośrednio 
po nich, powinny stanowić codzienny element kooperacji; 

5) niespójne komunikaty werbalne i niewerbalne, czyli rozmówca co innego 
przekazuje słowami, a co innego gestami, mimiką czy zachowaniem prze-
strzennym;  

6) nieskonkretyzowane oczekiwania, brak wyznaczanych celów i zakresu 
obowiązków. Przyczynia się to do zwiększenia stopnia niepewności za-
trudnionego, dotyczącej zrozumienia wymagań stawianych przez przeło-
żonych. Taka sytuacja również skutkuje konfliktami dotyczącymi oceny 
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sprawiedliwości podziału obowiązków czy odpowiedzialności za wykony-
wane zadania;     

7) brak informacji na temat strategii i założeń organizacji, co wpływa na 
zmniejszenie poziomu integracji zatrudnionych z podmiotem. Pracownicy, 
nie znając celów organizacji, gorzej planują i wypełniają zadania;  

8) podział nagród według kryteriów osobistych, a nie merytorycznych, co 
wpływa na tworzenie się zespołów i osób „preferowanych” przez przełożo-
nych, kosztem innych zdolnych i angażujących się pracowników. Prowadzi 
to do spadku jakości wykonywanej pracy, nieporozumień lub całkowitego 
wycofania się zatrudnionych z działań w organizacji;  

9) nie wysłuchanie, przerywanie wypowiedzi może doprowadzić do zakrzy-
wienia przekazywanej informacji, zniechęcenia rozmówcy. Należy aktywnie 
słuchać, dopytując się o rzeczy niezrozumiałe; 

10) nieufność w stosunku do osoby komunikującej, wynikająca z braku wiedzy 
na temat jego uczciwości, zamiarów lub niski stopień wzajemnych więzi. 
Niwelowanie tej bariery polega na procesie budowania zaufania w organi-
zacji, co jest czasochłonne, bazuje na wzajemnym poznaniu się i nabytych 
doświadczeniach w relacjach z innymi, 

11) występujące szumy, czyli czynniki powodujące zakłócenia, zamieszania, 
gorszy odbiór. Należy te negatywne aspekty, wynikające z hałasu, złego 
rozmieszczenia przestrzennego, braku technicznych zasobów eliminować 
lub dostosować sposób komunikacji do panujących warunków. 

 
Zadania lidera w procesie niwelowania barier  
komunikacyjnych w organizacji publicznej 
 
Różne czynniki mogą być przyczyną błędów w komunikowaniu się. Nierzadko 
są one również problemem w komunikacji wewnątrz organizacji publicznej. 
Przykładem może być subiektywny wniosek, a więc odmienny odbiór znacze-
nia komunikatu podawanego przez nadawcę oraz odmienne jego znaczenie, 
rozumiane przez odbiorcę. Podczas wymiany informacji może dojść do znie-
kształcenia sensu wypowiedzi. Powodem mogą być wewnętrzne bądź ze-
wnętrzne zakłócenia, występujące w procesie komunikacji. Błędy w komuni-
kacji mogą doprowadzić do przerwania komunikacji. Kolejną przyczyną nie-
powodzenia, wynikającą z wieloznaczeniowości treści przekazu, jest dezorien-
tacja odbiorcy. Konflikt może być również przyczyną niezrozumienia. Mała 
elastyczność zachowań odbiorcy komunikatu, wynikać może z braku sytemu 
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przystosowawczego do różnego rodzaju zmian. To może być kolejna przyczy-
na błędów komunikacyjnych [Blythe 2002, ss. 36–37]. 
 W organizacjach publicznych osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub 
będące liderami różnego rodzaju zespołów, powinny starać się nie dopusz-
czać do niekontrolowanych sytuacji konfliktowych, a w razie ich pojawienia 
się, umiejętnie je monitorować i rozwiązywać. Zapobieganie występowaniu 
sporów wymaga zrozumienia prawidłowości rządzących postępowaniem 
ludzi, kształtowania się stosunków między nimi oraz znajomości samego sie-
bie i środowiska, w którym dany podmiot funkcjonuje. Wszystkie te czynniki 
wpływają na łatwość planowania działania i przewidywania postępowania 
innych osób [Gertsmann 1973, ss. 239–243].  
 Sytuacje konfliktowe w organizacji, bez względu na rodzaj, powodują za-
kłócenia emocjonalne, zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych narzą-
dów organizmu, a co się z tym wiąże, także zaburzenia działania. Najrozsąd-
niejszą możliwością ustosunkowania się do konfliktu jest umiejętność rozwią-
zania konfliktu bez szkodliwych następstw. Zasadą, która pozwoli uniknąć 
trudnych sytuacji konfliktowych, jest nieobciążanie wszystkich podwładnych 
trudnymi zadaniami przez menedżera. Im problem trudniejszy, tym należy 
solidniej przygotować osoby rozwiązujące to zadanie, zapewnić im wystarcza-
jącą ilość czasu na wybór decyzji co do dalszego sposobu działania oraz na 
przygotowanie planu działania, a także odpowiednio zmobilizować ich 
w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności. Gdy pojawi się konflikt, 
należy opanować emocje, w celu spokojnego przemyślenia sytuacji i dokonać 
analizy przyczyn, które wywołały dany problem. W dalszym etapie należy pod-
jąć decyzję, która będzie pomocna w rozwiązaniu konfliktu i pozwoli na unik-
nięcie sytuacji konfliktowej w przyszłych działaniach organizacji publicznych 
[Łuczak 2012, ss. 45–46]. 
 Gdy organizację publiczną stanowią osoby zatrudnione stacjonarnie oraz 
telepracownicy, należy pamiętać, by traktować poszczególnych członków 
sprawiedliwie i nie wyróżniać tych, których spotyka się na co dzień (lub od-
wrotnie – nie stawiać większych wymagań pracującym tradycyjnie). Ogólno-
dostępne powinny być kryteria oceny zatrudnionych. Monitorować również 
należy czy nie tworzą się przez to antagonistycznie nastawione do siebie 
podgrupy. Lider w swoich obowiązkach musi znajdować czas dla osób pracu-
jących zdalnie, poprzez utrzymywanie z nimi odpowiedniej komunikacji.  
 Konflikty występują również w przypadku, gdy wszyscy zaangażowani  
w pracę organizacji zamieszkują różne miejsca na świece. Trudniej jest wów-
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czas dostrzec początkowe symptomy nieporozumień. Zadaniem menadżera 
jest pomoc w łagodzeniu tych napięć, wcielenie się w rolę np. mediatora pod-
czas negocjacji. 
 Podczas stosowania wirtualnych narzędzi przesyłania wiadomości nie jest 
możliwe obserwowanie i przekazywanie informacji niewerbalnych. Jak podają 
C. Garton i K. Wegryn, w komunikowaniu się osób i zespołów 80% wiadomości 
stanowią te o charakterze niewerbalnym [Gartton, Wegryn 2006, s. 248]. Wizu-
alne aspekty komunikacji tj. kontakt wzrokowy, wyraz twarzy czy gesty, przy-
czyniają się do tego jak osoby są odbierane przez innych. Pomóc to może 
także niektórym zatrudnionym w lepszym zapamiętywaniu treści rozmów 
[Chmielewski 2011, s. 37]. W zespołach wirtualnych „komunikacja między-
ludzka przybiera charakter przedmiotowy, a tym samym jest bardziej skróto-
wa i skąpa. Poza tym jak każda forma pisana, jest ona uciążliwa, co sprzyja jej 
minimalizacji, co z kolei jest przyczyną licznych nieporozumień, braku precyzji 
i szczegółowości przekazywanych informacji” [Stroińska 2012 s. 111]. Wirtuali-
zacja pracy spowodowała izolacje zatrudnionych, co przyczyniać się może do 
niewłaściwej realizacji wspólnych celów, niechęci do dzielenia się wiedzą  
i informacjami, braku wzajemnej pomocy i utrudnieniach w budowaniu za-
ufania między pracownikami, a także do powstawania sytuacji konfliktowych.  
Jakość komunikacji wewnątrz organizacji publicznej wpływa na atmosferę 
pracy, która przekłada się bezpośrednio na zadowolenie, osiągane wyniki oraz 
współpracę pomiędzy komórkami. Dobrze zaprojektowana i przeprowadzona 
komunikacja minimalizuje pojawianie się konfliktów wewnątrz grupy.  
 Każdy menedżer powinien posiadać zdolności likwidacji konfliktu, a przy-
najmniej umiejętność łagodzenia go. Każdy konflikt jest inny i wymaga inne-
go sposobu rozwiązania. W rozwiązywaniu sytuacji spornych zastosować 
można wymienione poniżej techniki: 
 wygaszenie konfliktu, które polega na złagodzeniu konfliktu przy wykorzy-

staniu perswazji i żądaniu od stron ustępstw bądź też brak reakcji na kon-
flikt, szczególnie gdy przedmiot konfliktu jest mało istotny;  

 rozstrzygnięcie konfliktu – arbitralne rozstrzygnięcie sporu, które może 
polegać na zmuszeniu jednej ze stron do poddania się przy wykorzystaniu 
siły, groźby, nacisku większości bądź też osądu osoby mediatora; 

 kompromis, polegający na zażegnaniu konfliktu, a nie jego rozwiązaniu. 
Strony konfliktu po przeprowadzeniu negocjacji zaspakajają pewną część 
swych żądań; 
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Problem mobbingu w Polsce – wybrane aspekty 
 
 
Mobbing Problem in Poland – the Chosen Aspects 
 
Abstract: Mobbing in the organisation  is a multiaspects phenomenon which is one of the 
example of patology in the organisation. Its side effects have wide influence. It is taken by 
employee (victim of mobbing), organiation and society. In this work the problem of mobbing, 
its source, influences and law consequences have been shown. The shown theorethical infor-
mation is a basic for further discussion at work about the range of mobbing in Poland  (also in 
Europe). This article is based on litterature of the topic, reports and topic summaries.  
Key words: mobbing, results of mobbing, employer’s responsibility, legal regulations. 

 
Wprowadzenie  
 
Nieprzyjazne środowisko pracy, w którym pojawiają się obraźliwe uwagi, upo-
rczywa krytyka, osobiste nadużycia, a nawet przemoc fizyczna i groźby, jest 
rzeczywistością dla wielu pracowników zarówno w publicznych, jak i prywat-
nych organizacjach. To wieloaspektowe zjawisko staje się coraz powszech-
niejsze w wielu krajach Europy, w tym w Polsce i nosi miano mobbingu. Jest 
ono bez wątpienia jednym z poważniejszych rodzajów patologii organizacji. 
Skutki uboczne tego zjawiska mają szeroki oddźwięk. Ponosi je pracownik 
(ofiara mobbingu), organizacja, jak i społeczeństwo. Zatem działania zapobie-
gające mobbingowi w pracy powinny leżeć w interesie każdego z tych pod-
miotów.  

                                                 
1 ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl 
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 Wobec powyższego za cel pracy przyjęto ocenę występowania mobbingu 
w Polsce. Realizacji celu opracowania podporządkowano jego układ. Na po-
czątku przybliżono problematykę dotyczącą mobbingu, jego istotę, przejawy  
i prawne konsekwencje. Przedstawione informacje teoretyczne stanowiły 
podłoże do dalszych rozważań prowadzonych w pracy nad skalą zjawiska 
mobbinu w Polsce (także na tle jego występowania w Europie). Artykuł oparto 
na literaturze przedmiotu, rapotach oraz sprawozdaniach tematycznych. 
 
Istota mobbingu – wprowadzenie teoretyczne   
 
Mobbing jest bardzo starym zjawiskiem, jednak nie zostało ono opisane i sys-
tematycznie badane aż do wczesnych lat 80-tych XX w. [Leymann 1996]. 
Współcześnie obserwuje się, że przybiera on szczególnie na sile w krajach 
szybko rozwijających się [Chakowski 2005]. 
 Terminu tego w odniesieniu do organizacji, zależności, relacji w niej panu-
jących między zatrudnionymi jako pierwszy użył H. Leymann2 [Chakowski 
2011]. Nowo dostrzeżone – jak on określił – w latach 80. XX w., zjawisko 
w środowisku pracy rozpatrywane jako problem, można nazwać mobbingiem 
„ganging up on someone” lub psychicznym terrorem. Przyjął on, iż: „Psychicz-
ny terror lub mobbing w życiu zawodowym oznacza wrogą i nieetyczną ko-
munikację, która jest systematycznie kierowana przez jedną lub kilka osób, 
głównie wobec jednej osoby. Istnieją również przypadki, w których mobbing 
jest obopólny, i trwa, dopóki jeden z uczestników nie stanie się słabszy. Dzia-
łania te odbywają się często (prawie codziennie) i przez długi okres (co naj-
mniej przez sześć miesięcy), a ze względu na częstotliwość i czas trwania po-
wodują znaczne wyniszczenie psychiczne, psychosomatyczne i społeczne” 
[Leymann 1990]. W celu ustalenia częstotliwości mobbingu w organizacji, 
opracował on również odpowiedni kwestionariusz LIFT (Leymann Inventory of 
Psychological Terrorization [Leymann 1990].  
 W literaturze przedmiotu występują rożne ujęcia definicyjne terminu 
mobbing [por.: Gamian-Wilk, Grzesiuk 2016; Bechowska-Gebhardt, Stalewski 
2004], które ze względu na specyfikę można przyporządkować do czterech 
kategorii: tj. psychologicznej, socjologicznej, organizacyjnej oraz prawnej 
[Pilch 2015]. 

                                                 
2 Heinz Leymann (1932–1999) – uważany za prekursora w badaniu zjawiska mobbingu w pracy. Upo-

wszechnił on termin mobbing głównie w krajach skandynawskich, niemieckojęzycznych oraz Holandii.  
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 W artykule przyjęto, że mobbing to irracjonalne i nieetyczne z punktu wi-
dzenia celów organizacji działanie, które polega na długotrwałym, często po-
wtarzającym się i bezpodstawnym nękaniu pracownika przez przełożonych 
lub innych pracowników przedsiębiorstwa. Podmiot podejmujący działania 
mobbingowe to mobber lub obiekt. 
 Podbudowę tak przyjetego rozumienia mobbingu stanowią przepisy pra-
wa. I tak, z art. 943 § 2 Kodeksu Pracy (k.p.) wynika, że mobbing to:  
 działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko 

pracownikowi, 
 polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pra-

cownika, 
 wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
 powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, 

izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. 
 Należy podkreślić, że powyższe przesłanki mobbingu muszą być spełnione 
łącznie. Podstwowe znaczenie ma etap rozpoznania, czy pracownik poddawany 
jest mobbingowi [por.: Pospiszył 2009]. H. Leymann wyróżnił 45 cech, które po-
zwalają rozpoznać mobbing i podzielił je na 5 grup, które zestawiono w tabeli 1.  
 Analizujac mobbing w miejscu pracy można wyróżnić trzy jego rodzaje tj: 
mobbing pionowy (prześladowanie i szykanowanie pracownika przez przeło-
żonego), mobbing poziomy (mobberem są współpracownicy ofiary mobbin-
gu),  mobbing pionowy (mobberem jest podwładny lub grupa pracowników 
w stosunku do swojego przełożonego) [Bechowska-Gebhardt, Stalewski 2004; 
Izydorczyk, Kęsa 2015]. 
 Mobbing przynosi wiele negatywnych konsekwencji. Od niedawna jest on 
rozpatrywany w kategoriach problemu społecznego. Upraszczając, jest on bo-
wiem dramatem dla pracownika, kosztem dla organizacji oraz wyzwaniem dla 
społeczeństwa [Miedzik 2010]. Najbardziej dotkliwe skutki mobbingu ponosi 
ofiara agresji, która traci pewność siebie, czuje wstyd i jest zalękniona. Systema-
tyczne długotrwale powtarzające się negatywne uwagi, brak świadomości, że 
jest się ofiarą mobbingu, a także samooskarżanie się o zaistniałą sytuację często 
prowadzą do depresji, nerwic i odbijają piętno na całym życiu ofiary prześlado-
wań, nierzadko powodując nawet trwały uszczerbek na zdrowiu. Zastraszone 
ofiary unikają ludzi, izolują się od znajomych i rodziny, odwlekają znalezienie 
nowej pracy, obawiając się kolejnego agresora w nowym miejscu pracy [szerzej 
w: Grzesiuk 2008]. Generalnie skutki, które ponosi pracownik – obiekt mobbin-
gu można przyporządkować do trzech kategorii (rys. 1). 
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Tabela 1. Charakterystyka grup cech identyfikujących mobbing 

Grupa 
cech 

Działanie Charakterystyka 

Pierwsza 

Pozwala rozpo-
znać mobbing, 
zawiera działania 
zaburzające moż-
liwość komuniko-
wania się 

ograniczenie przez przełożonego możliwości wypowia-
dania się,  
stałe przerywanie wypowiedzi, 
ograniczenie przez kolegów możliwości wypowiadania 
się,  
reagowanie na uwagi podnoszeniem głosu lub groźnym 
ubliżaniem i grożeniem, 
stała krytyka wykonywanej pracy, 
stała krytyka życia prywatnego, 
napastowanie przez telefon, groźby ustne, 
groźby na piśmie,  
ograniczenie kontaktu przez poniżające, upokarzające 
gesty i spojrzenia, 
różnego rodzaju aluzje, bez wyrażania się wprost 

Druga 
Działania zaburza-
jące stosunki spo-
łeczne 

unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą,  
niedawanie możliwości odezwania się w pomieszczeniu, 
gdzie ofiara pracuje,  
zmiana miejsca pracy na ulokowanie z dala od kolegów,  
zabronienie kolegom rozmów z ofiarą,  
traktowanie bezosobowe,  
niezauważanie danej osoby 

Trzecia 

Działania mające 
na celu zaburzenie 
społecznego od-
bioru osoby ofiary 

mówienie źle za plecami danej osoby,  
rozsiewanie plotek,  
podejmowanie prób ośmieszenia,  
sugerowanie choroby psychicznej,  
kierowanie na badanie psychiatryczne,  
wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa, 
parodiowanie politycznych albo religijnych przekonań, 
podważanie politycznych albo religijnych przekonań, 
żarty i wyśmiewanie życia prywatnego,  
wyśmiewanie narodowości,  
zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność 
osobistą,  
fałszywe ocenianie zaangażowania w pracę, 
kwestionowanie podejmowanych decyzji,  
używanie względem ofiary sprośnych przezwisk lub in-
nych, mających ją poniżyć, wyrażeń,  
zaloty lub słowne propozycje seksualne 
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Czwarta 

Działania mające 
wpływ na jakość 
sytuacji życiowej  
i zawodowej ofiary 

niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania, 
odbieranie ofierze prac zadanych wcześniej do wykona-
nia, 
zlecanie wykonania prac bezsensownych,  
dawanie zadań poniżej umiejętności ofiary,  
zlecanie ofierze wciąż nowych prac do wykonania,  
polecanie wykonania zadań obraźliwych dla ofiary, 
dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje 
ofiary w celu jej zdyskredytowania 

Piąta 
Działania mające 
szkodliwy wpływ 
na zdrowie ofiary 

zmuszanie ofiary do wykonywania prac szkodliwych dla 
zdrowia,  
grożenie ofierze przemocą fizyczną,  
stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej wobec ofiary,  
znęcanie się fizyczne,  
przyczynianie się do ponoszenia kosztów w celu zaszko-
dzenia ofierze,  
wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania 
lub miejscu pracy ofiary, 
działania o podłożu seksualnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Marciniak 2004]. 

 
 Konsekwencje mobbingu ponosi również pracodawca [Szewczyk 2014]. 
Poddany długotrwałemu poniżaniu pracownik staje się niezdolny do pracy,  
a w konsekwencji pogorszenia się stanu zdrowia pracownik częściej przebywa 
na zwolnieniu lekarskim. Kiedy mobbingowany pracownik decyduje się na 
zwolnienie się z pracy, pracodawca ponosi koszty związane z procesem rekru-
tacyjnym, szkoleniem nowego pracownika, a także koszty procesowe i od-
szkodowań dla poszkodowanych, którzy decydują się na dochodzenie swoich 
praw na drodze sądowej. Również w zespole, w którym doszło do zachowań 
mobbingowych, pracownicy tracą poczucie bezpieczeństwa, stają się mniej 
efektywni, częściej popadają w konflikty interpersonalne. Nierzadko następuje 
całkowity brak zaufania do kadry kierowniczej, co w konsekwencji przekłada 
się na mniejsze zaangażowanie w pracę i może powodować dodatkowe kosz-
ty lub straty dla pracodawcy. Pracodawcy muszą mieć na względzie również 
to, że informacja o tym, że w danej organizacji doszło do mobbingu, bardzo 
szybko dociera do pracowników także innych przedsiębiorstw, co może spo-
wodować kłopoty nie tylko z rekrutacją nowych pracowników, ale także z po-
zyskiwaniem nowych kontrahentów [Gamian-Wilk, Grzesiuk 2016]. 
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wcześniejsze emerytury czy renty. Utrata poczucia bezpieczeństwa i własnej 
wartości u ofiary mobbingu może też doprowadzić do konfliktów w rodzinie 
lub nawet rozpadu rodziny. Kosztem staje się także utrzymanie ofiary mob-
bingu, która niejednokrotnie nie wraca już do pracy, pozostając na utrzyma-
niu państwa [Marciniak 2004]. 
 
Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji  
 
Przeciwdziałanie mobbingowi powinno obejmować zarówno regulacje we-
wnętrzne organizacji, praktykę zarządzania, jak i obszar etyki, kultury organi-
zacyjnej. W praktyce jednak przeciwdziałanie mobbingowi ogranicza się  
w większości przypadków do wprowadzenia w organizacjach wewnętrznych 
regulacji zapisanych w regulaminach pracy, mających na celu uświadamianie 
pracowników o istnieniu takiego zjawiska. Pomimo tego, że regulacje te są 
zazwyczaj bardzo ogólne, skrótowe i rzadko kiedy odnoszą się faktycznie do 
praktycznego przeciwdziałania, to powinny być one ujęte w regulaminach 
wewnętrznych organizacji, gdyż brak takich sformułowań może spowodować 
kłopoty pracodawcy przed sądem. Dobrze byłoby, aby w regulaminach poja-
wiły się zapisy nie tylko bezwzględnie zakazujące stosowania mobbingu, ale 
także takie, które precyzyjnie wskazywałyby, jakie działania są zakazane  
i uznawane za mobbingowe. Powinna być w nich wprowadzona również od-
rębna procedura pozwalająca na złożenie skargi, ale przede wszystkim dająca 
możliwości wyjaśnienia każdego przypadku mobbingu [por.: Kurowska 2016].  
 Szczególną rolę do spełnienia w profilaktyce antymobbingowej ma na-
czelna kadra kierownicza. Funkcja kierownicza jest związana z odpowiedzial-
nością za pracowników podlegających kierownikowi, a także za identyfikację 
sytuacji mobbingu, zdiagnozowanie jej. Kadra  kierownicza w ramach dziala-
ności antymobbingowej powinna opracować program działań antymobbin-
gowych, który uwzględniałby charakter i specyfikę danej organizacji. 
 Ważne jest, aby przygotowana przez organizację procedura antymobbin-
gowa była prosta i dawała możliwość uzyskania szybkiej i skutecznej pomocy 
poszkodowanym pracownikom. Niektóre przedsiębiorstwa w ramach prze-
ciwdziałania mobbingowi decydują się na wyznaczenie jednej osoby z grona 
pracowników, która odpowiada za stosunki pracownicze i może rozstrzygać 
konkretne przypadki, pełniąc też rolę mediatora. Nie jest to jednak sytuacja 
często spotykana. Tylko profilaktyka, zapobieganie niewłaściwym zachowaniom 
i uświadamianie pracowników o ich prawach może skutecznie zmniejszyć 
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prawdopodobieństwo występowania mobbingu [Budzyńska-Jędraszczyk 2017].  
 Przeciwdziałnie mobbingowi w organizacji, ma swoje umocowanie 
w przepisach prawa. Z art. 943 § 1 k.p. wynika obowiązek pracodawcy prze-
ciwdziałania mobbingowi. Kodeks nakłada na pracodawcę obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi, niemniej jednak bez jakiejkolwiek wskazówki, czy 
też instrukcji, na czym to przeciwdziałanie miałoby polegać. Być może dlatego 
też w większości przypadków przeciwdziałanie ogranicza się do kilku zdaw-
kowych zapisów w regulaminach pracy.   
 Według Kodeksu Pracy ofiary przemocy mogą się dodatkowo (oprócz 
wspomnianego art. 943 k.p.) powoływać na takie artykuły, jak: 
 art. 111 k.p., który brzmi „Pracodawca jest obowiązany szanować godność 

i inne dobra osobiste pracownika”. Artykuł ten można łączyć poprzez art. 
300 k.p. z przepisami Kodeksu Cywilnego, który określa roszczenia osób, 
których dobra osobiste zostały naruszone.  

 art. 15 k.p. („Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy”) i art. 207 § 1 k.p. („Pracodawca pono-
si odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
pracy (…)”), które mają zastosowanie, gdy mobbing w pracy doprowadza 
do utraty zdrowia. 

 W przypadku, gdy przeciwdziałania mobbingowi nie przynoszą określo-
nych rezultatów, pracodawca ponosi tego konsekwencje. Ofiara mobbingu 
może domagać się od pracodawcy dwóch rodzajów niezależnych od siebie 
świadczeń pieniężnych. Są to:  
1. Roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli mob-

bing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia3 [art. 943 §3 k.p.]. Jeżeli pomi-
mo mobbingu nie dojdzie do rozstroju zdrowia, pracownik nie ma prawa 
żądać roszczenia o zadośćuczynienie. 

2. Roszczenie o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wyna-
grodzenie za pracę, jeżeli mobbing stał się przyczyną rozwiązania umowy 
o pracę [art. 943 §4 k.p.]. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy 
o pracę powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.  

 Stroną powodową jest ofiara mobbingu, natomiast pozwanym – praco-
dawca, który ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od te-
go, czy sam dopuszcza się przemocy, czy też nie [Jędrzejak 2007]. 

                                                 
3 Patrz: skutki mobbingu dla pracownika. 
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 Wskazane powyżej roszczenia są od siebie niezależne. Pracownik może 
dochodzić tylko odszkodowania lub tylko zadośćuczynienia, jak również może 
żądać zasądzenia kwot z obu tych tytułów. 
 Pracownicy coraz częściej (choć jest to niewielki procent) decydują się na 
dochodzenie swoich praw sądownie. Spraw dotyczących mobbingu w pol-
skich sądach jest coraz więcej, niestety odsetek wygranych przez pracowni-
ków spraw jest bardzo niski (tabela 2).  
 
Tabela 2. Ewidencja spraw w sądach pierwszej instancji o odszkodowanie i zadoścuczy-
nienie w związku z mobbingiem latach 2011–2017  

Rok 

Sprawy o od-
szkodowanie  
i zadoścuczy-
nienie w związ-
ku z mobbin-
giem 

Płeć 

Sprawy 
do 
zała-
twienia 

Zała-
twio-
no 
ogó-
łem 

Załatwiono 
w tym: 
uwzględniono  
w całości lub 
w części 

Wskaźnik 
czasu 
trwania 
postepo-
wania  
w dniach* 

1 2 3 4 5 6 7 

SĄDY REJONOWE 

kobiety 247 117 14 405,6 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 158 87 8 297,9 

kobiety 62 28 1 443,2 
2011 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 68 42 – 226,0 

kobiety 263 112 11 492,1 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 179 78 9 472,6 

kobiety 75 40 1 319,4 
2012 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 63 28 1 456,3 

kobiety 286 123 9 483,7 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 176 76 7 480,3 

kobiety 72 31 5 482,7 
2013 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 69 34 4 375,7 

kobiety 296 124 20 506,3 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 181 91 11 361,0 

kobiety 68 32 8 410,6 
2014 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 65 45 2 162,2 

kobiety 293 115 13 565,0 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 167 72 7 481,6 

kobiety 55 26 5 407,1 
2015 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 44 28 3 208,6 
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Rok 

Sprawy o od-
szkodowanie  
i zadoścuczy-
nienie w związ-
ku z mobbin-
giem 

Płeć 

Sprawy 
do 
zała-
twienia 

Zała-
twio-
no 
ogó-
łem 

Załatwiono 
w tym: 
uwzględniono  
w całości lub 
w części 

Wskaźnik 
czasu 
trwania 
postepo-
wania  
w dniach* 

1 2 3 4 5 6 7 

kobiety 316 143 18 441,6 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 167 83 17 369,4 

kobiety 54 23 5 492,0 
2016 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 44 25 3 277,4 

kobiety 298 129 18 478,2 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 160 70 4 469,3 

kobiety 57 31 3 306,1 
2017 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 41 23 3 285,7 

Tab. 2.Cd. 
1 2 3 4 5 6 7 

SĄDY OKRĘGOWE 

kobiety 51 23 – 444,3 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 35 18 – 344,7 

kobiety 14 3 – 1338,3 

2011 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 12 8 – 182,5 

kobiety 59 25 – 496,4 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 41 21 – 347,6 

kobiety 15 9 1 243,3 

2012 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 15 11 – 132,7 

kobiety 60 29 3 390,2 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 34 19 1 288,2 

kobiety 20 9 – 446,1 

2013 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 17 9 – 324,4 

art. 943 § 3 k.p. kobiety 56 20 3 657,0 

 mężczyźni 32 13 1 533,5 

kobiety 21 6 – 912,5 

2014 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 17 6 1 669,2 

kobiety 60 23 2 587,2 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 35 15 1 486,7 

kobiety 21 12 1 273,8 

2015 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 16 7 2 469,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

kobiety 66 25 6 598,6 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 36 17 3 407,9 

kobiety 16 5 - 803,0 

2016 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 16 8 1 365,0 

kobiety 69 24 4 684,4 
art. 943 § 3 k.p. 

mężczyźni 35 17 1 386,5 

kobiety 18 9 - 365,0 

2017 

art. 943 § 4 k.p. 
mężczyźni 17 10 1 255,5 

* – Wskaźnik czasu trwania postępowania (według metodologii CEPEJ) (w dniach) – jest odnie-
sieniem liczby spraw pozostających do załatwienia na następny okres statystyczny do przecięt-
nego załatwienia spraw w danym okresie statystycznym lub okresie działania jednostki spra-
wozdawczej (365 dni – rok, 182,5 – półrocze).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (www. 

isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna). 

 
 Od kilku lat liczba kierowanych do sądów spraw o mobbing wzrasta. Z ko-
lei stosunek spraw załatwionych do tych, które wpłynęły – maleje, a czas roz-
patrywania sprawy wynosi średnio ponad 700 dni w sądzie rejonowym i pra-
wie 1400 dni w sądzie okręgowym (tabela 2). Zwiększająca się liczba pozwów 
niestety nie przekłada się na większą liczbę spraw rozstrzyganych na korzyść 
pracowników. Sprawy rozstrzygane na korzyść pracowników stanowią zaled-
wie 3–4% wszystkich spraw sądowych dotyczących mobbingu. Zdaniem eks-
pertów z zakresu prawa pracy, jak i prawników, dzieje się tak z powodu zbyt 
szczegółowej definicji mobbingu w Kodeksie Pracy, częstego nadużywania 
pojęcia mobbingu przez pracowników, by uzyskać odszkodowanie, ale rów-
nież z braku przeszkolenia w tym zakresie sędziów orzekających w sprawach 
pracowniczych. Okazuje się również, że bez udziału innych współpracowni-
ków potwierdzających wnioski pokrzywdzonych pracowników i zaistniałe 
sytuacje mobbingowe, proces dowodowy jest niezwykle trudny i właściwie 
nie ma możliwości udowodnienia pracodawcy mobbingu, a pracownicy nadal 
pracujący z mobberem bardzo rzadko decydują się na świadczenie przeciw 
przedsiębiorstwu w sądzie. Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród 
wszystkich spraw wpływających do sądów pracy z zakresu różnych form dys-
kryminacji w zatrudnieniu, aż 41% z nich to sprawy o odszkodowanie i zadość-
uczynienie w związku z mobbingiem art. 943 § 3–4 k.p. [por.: Informator Staty-
styczny Wymiaru Sprawiedliwości, www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna]. 
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Mobbing w Polsce i Europie – skala zjawiska  
 
Prowadzone w Polsce od kilku lat badania nad mobbingiem pokazują, że zja-
wisko to staje się coraz powszechniejsze. W 2004 roku, kiedy to ujęto zapis 
o mobbingu w Kodeksie Pracy do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono oko-
ło 500 skarg pracowniczych dotyczących tego problemu, zaś w 2012 roku 
odnotowano ich blisko 1500 [www.pip.gov.pl/pl, dostęp: 02.03.2018]. Eksperci 
z Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego twierdzą, że zgłaszane 
skargi przez pracowników nie oddają skali całego zjawiska. Duża cześć bo-
wiem spośród nich z różnych przyczyn takich skarg nie wnosi. Najczęściej wy-
nika to ze wstydu, bądź braku wiedzy, jak postępować, gdy jest się ofiarą 
mobbingu. Powoduje to duże trudności w dokładnym określeniu skali zjawi-
ska mobbingu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 
 Z badań CBOS-u przeprowadzonych w 2014 roku wynika4, że 17% respon-
dentów w ciągu ostatnich pięciu lat od momentu przeprowadzenia badania 
było szykanowanych przez swojego przełożonego (kierownika lub kierow-
niczkę), z czego 5% wskazało, że szykany te były częste. Dane te były potwier-
dzeniem tych zebranych w badaniu CBOS z 2002 roku5. W przeciągu dwuna-
stu lat nie uległy także zasadniczym zmianom sposoby niewłaściwych zacho-
wań wykazywanych w stosunku do pracujących. Najczęściej wskazywanym 
było zarówno w 2002 roku, jak i 2014 roku odmawianie wzięcia urlopu, niepo-
zwalanie pracownikom na korzystanie ze zwolnienia lekarskiego (tabela 3). 
 
Tabela 3. Niewłaściwe zachowania w stosunku do pracujących, dane za lata 2002, 2014 (w%) 

Tak, często 
Tak, ale rzadko 
lub tylko raz 

Nie, nigdy 
Czy w ostatnich pięciu latach 
zdarzyło się Panu(i) w pracy, 
że: 

V.2002 V.2014 V. 2002 V. 2014 V.2002 V.2014 
Odmówiono Panu(i) urlopu, nie 
pozwolono iść na zwolnienie, choć 
inni nie mieli takich kłopotów 

6 5 10 10 84 85 

Powierzono Panu(i) zadania, do 
których wykonania nie był(a) 
Pan(i) przygotowany(a), a następ-
nie krytykowano ich wykonanie 

3 4 7 10 90 86 

                                                 
4 Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputero-

wo (CAPI) w dniach 8–14 maja 2014 roku. Próba badawcza to 1074 dorosłych mieszkańców Polski. 
5 Badanie przeprowadzono 10–13 maja 2002 roku. Próba badawcza to 1074 dorosłych 

mieszkańców Polski. 



Problem mobbingu w Polsce – wybrane aspekty 
 
 

 275 

Straszono Pana(ią) lub szanta-
żowano zwolnieniem z pracy 

7 4 7 9 86 87 

Był(a) Pan(i) obiektem złośli-
wych uwag, docinków, niewy-
brednych żartów ze strony 
szefa, tzn. Pana(i) przełożonego 

4 3 10 10 86 87 

Zmuszano Pana(ią) do zostawa-
nia po godzinach, mimo że nie 
było to konieczne lub nie zapła-
cono za tę pracę 

11 5 13 7 76 88 

Bez uzasadnionego powodu 
pozbawiono Pana(ią) nagrody 
lub premii 

6 3 7 7 87 90 

Był(a) Pan(i) publicznie (w 
obecności kolegów, koleżanek, 
klientów lub podwładnych) 
krytykowany(a), poniżany(a) lub 
ośmieszany(a) 

3 2 4 7 92 91 

Mówiono Panu(i), że jest Pan(i) 
osobą konfliktową, o trudnym 
charakterze 

1 4 3 5 96 91 

Wyznaczano Panu(i) nierealnie 
krótkie terminy wykonania 
zadań i karano za niewywiązy-
wanie się z nich 

4 3 6 5 92 92 

Ukarano Pana(ią) za coś, nie 
wysłuchawszy Pana(i) wyjaśnień 

4 1 6 6 92 93 

W imię lojalności wobec firmy 
lub przełożonych zmuszano 
Pana(ią) do donoszenia na 
kolegów czy koleżanki 

1 1 3 3 96 96 

Ukarano Pana(ią) za to, że skła-
dał(a) Pan(i) skargi na coś, do-
chodził(a) swoich praw 

1 2 2 2 97 96 

Był(a) Pan(i) obiektem niechcia-
nych, niewłaściwych zachowań, 
żartów lub propozycji o charak-
terze seksualnym 

0 0 2 1 98 99 

Źródło: [CBOS 2014]. 

 
 Widoczną, pozytywną zmianą był spadek odsetka pracowników (z 24%  
w 2002 roku do 12% w 2014 roku) zmuszanych do zostawania po godzinach, 
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w przypadkach gdy nie było takiej konieczności lub gdy za taką pracę nie 
przewidywano wynagrodzenia [CBOS 2014].   
 Inne badania dotyczące mobbingu, tym razem przeprowadzone przez 
firmę Sedlak & Sedlak w maju i czerwcu 2015 roku pokazały6, że 4,88% re-
spondentów w ciągu pół roku od momentu przeprowadzonego badania by-
ło prześladowanych przynajmniej raz w tygodniu, 15,22% – incydentalnie, zaś 
5% wcale. Za najczęstsze, niewłaściwe zachowania respondenci wskazali: po-
dejmowane wobec nich działania obniżające ich poczucie przydatności za-
wodowej (88% badanych doświadczyło tego przynamniej raz w ciągu pół 
roku od momentu przeprowadzonego badania); poniżanie lub ośmieszanie 
przez współpracowników (87% badanych doświadczyło tego przynamniej raz 
w ciągu pół roku od momentu przeprowadzonego badania), izolowanie i eli-
minowanie z zespołu (83% badanych doświadczyło tego przynamniej raz  
w ciągu pół roku od momentu przeprowadzonego badania) oraz straszenie  
i nękanie (71% badanych doświadczyło tego przynamniej raz w ciągu pół roku 
od momentu przeprowadzonego badania). Za najczęstsze zachowania mob-
bingowe uznano natomiast: pomijanie ewidentnych osiągnięć pracownika 
(15% respondentów odczuwało je częściej niż raz w tygodniu), intencjonalne 
prowokowanie uczucia strachu i niepokoju (12%), ignorowanie i lekceważenie 
wypowiedzi badanego (9%). 
 Prowadzone badania pokazały również, że to kobiety były częściej mob-
bingowane niż mężczyźni. Częściej obiektem mobbingu byli także pracownicy 
szeregowi. Wiek pracowników, ani ich staż pracy nie miały istotnego znacze-
nia na podejmowanie wobec nich działań nękających. Co ciekawe, branżami, 
w których odnotowano najwięcej działań mobbingowych w stosunku do pra-
cowników, były: służba zdrowia (12,12% mobbingowanych), energetyka  
i ciepłownictwo (10,71% mobbingowanych) oraz bankowość (9,68% mobbin-
gowanych). Najkorzystniej wypadły natomiast branże: IT (1,23% mobbingo-
wanych), reklamowa i PR (0% mobbingowanych) oraz organizacje pozarzą-
dowe (0% mobbingowanych). 
 Osoby uważające się za mobbingowane wskazały, że działania mobbingo-
we wobec nich prowadzą: bezpośredni przełożony (44% wskazań), osoba  
z kierownictwa firmy (31% wskazań), osoba lub grupa osób będących na rów-
                                                 

6 W badaniu wzięło udział 1 005 osób z całej Polski: 552 kobiety oraz 453 mężczyzn. Średnia 
wieku respondentów wynosiła 40 lat. Osoby badane były zatrudnione w firmach prywatnych  
i publicznych, na różnych szczeblach organizacji. Badani zostali poproszeni o określenie często-
tliwości, z jaką doświadczyli każdej z przedstawionych sytuacji na przestrzeni ostatnich 6 mie-
sięcy (kryterium czasowe pozwalające uznać nękanie za trwałe). 
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norzędnych stanowiskach (21% wskazań), osoba lub grupa osób podległa 
służbowo (4% wskazań). 
 Badani wskazali także na działania antymobbingowe podejmowane  
w przedsiębiorstwach. Były to: oficjalne zarządzenie kierownictwa firmy 
o podjęciu działań antymobbingowych (16% wskazań), edukowanie i szkole-
nia związane z zagrożeniem i walką z mobbingiem (10% wskazań), ustano-
wienie instytucji „męża zaufania” (6% wskazań), diagnoza na drodze anoni-
mowych badań (4% wskazań) oraz usuwanie czynników prowokujących 
mobbing (1% wskazań). Można przyjąć, że ogólne wyniki przytoczonych ba-
dań CBOS-u oraz Sedlak & Sedlak są zbieżne [www.badaniahr.pl/biblioteka/ 
article/92/Badanie-spolecznych-warunkow-pracy-2015, dostęp:  30.03.2018].  
 Badania dotyczące m.in. mobbingu prowadzone są również wśród krajów 
Unii Europejskiej. Jednym z nich jest już po raz szósty przeprowadzone 
w 2015 roku europejskie badanie warunków pracy7 [Eurofound 2017]. W ba-
daniu respondenci przyznali, że byli narażeni na różne formy niekorzystnego 
zachowania społecznego w miesiącu poprzedzającym badanie. Były to: słow-
ne obrażanie (12% wskazań), niechciana uwaga seksualna (2% wskazań), upo-
karzające zachowanie (6% wskazań), zagrożenia (4% wskazań); lub w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających badanie: przemoc fizyczna (2% wskazań), mole-
stowanie seksualne (1% wskazań) i zastraszanie/nękanie (5% wskazań). 
Wszystkie niekorzystne zachowania społeczne były w znacznie większym 
stopniu doświadczane przez kobiety niż przez mężczyzn, z wyjątkiem zagro-
żeń (około 60% osób zgłaszających zagrożenie było mężczyznami).  
 Zaobserwowano występowanie różnic w zgłaszaniu niekorzystnych za-
chowań społecznych między krajami, co mogło częściowo wynikać z różnic 
kulturowych, które warunkują: po pierwsze tolerancję niepożądanych zacho-
wań, po drugie problem niedoszacowania, który może być bardziej rozpo-
wszechniony w części badanych krajów. I tak, odsetek pracowników zgłasza-
jących co najmniej jedno niekorzystne zachowanie społeczne był najniższy  
w Albanii – blisko 2,5% (przy średniej dla UE-28 prawie 16%), najwyższy  
w Holandii – prawie 27%; dla porównania Polska – blisko 11%.  
 Pod względem zawodu prawie wszystkie niekorzystne zachowania spo-
łeczne najczęściej zgłaszane były przez pracowników usług i sprzedawców. 
Byli oni znacznie częściej niż przeciętnie narażeni na niechcianą uwagę seksu-

                                                 
7 Badanie prowadzone w oparciu o bezpośrednie wywiady z 43 850 pracownikami (zarów-

no zatrudnionymi w firmie, jak i osób samozatrudnionych) w 35 krajach europejskich (28 pań-
stwach członkowskich UE, w pięciu krajach kandydujących do UE oraz w Norwegii i Szwajcarii). 
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alną (4% wskazań) i molestowanie seksualne (2% wskazań). Dzieje się tak czę-
ściowo dlatego, że zawody usługowo-sprzedażowe są zdominowane przez 
kobiety, które generalnie częściej doświadczają takich zachowań, a także ze 
względu na stosunkowo większą ekspozycję na strony trzecie (np. klientów). 
Pracownicy usług i sprzedaży byli również znacznie częściej ofiarami przemo-
cy słownych (16% wskazań), upokarzających zachowań (8% wskazań) i zagro-
żeń (7% wskazań). Aż 5% pracowników z tej grupy zostało poddanych prze-
mocy fizycznej w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu prowa-
dzonego badania, a około 6% – nękaniu / szykanowaniu.  
 Z badania wynika, że niekorzystne zachowania społeczne były szczególnie 
rozpowszechnione w niektórych sektorach. I tak, w sektorze opieki zdrowot-
nej odnotowano najwyższy odsetek pracowników, którzy podlegali wszystkim 
niekorzystnym wskaźnikom zachowań społecznych, z wyjątkiem zagrożeń  
w miejscu pracy, które uznano za najwyższe w administracji publicznej (11% 
wskazań). Około jedna na dziesięć osób pracujących na własny rachunek od-
notowała jedno lub więcej niekorzystnych zachowań społecznych. Jest to 
mniej niż dla pracowników zatrudnionych w firmach (17%) [Eurofound 2017]. 
 
Podsumowanie  
 
Mobbing stanowi jedną z groźniejszych patologii w miejscu pracy. Jego nega-
tywne konsekwencje ponosi zarówno ofiara mobbingu, organizacja, jak i spo-
łeczeństwo.  Niestety w ostatnich latach obserwowane jest nasilenie działań 
mobbingowych w organizacjach (szczególnie jest ono widoczne w krajach 
szybko rozwijających się), jednak większość z nich nie ma rozstrzygnięcia  
w sądach. W Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat odnotowano wzrost licz-
by spraw o mobbing kierowanych do sądów. Niepokojącym jest bardzo długi 
czas ich rozpatrywania (średnio 700 dni w sądzie rejonowym, 1400 dni w są-
dzie okręgowym).  
 W przypadku mobbingu niezwykle istotne, a zarazem trudne jest zauwa-
żenie jego występowania w miejscu pracy, przerwanie izolacji ofiary i zmowy 
milczenia. Ujawnieniem, zapobieganiem i likwidowaniem mobbingu powinni 
zająć się pracodawcy. Likwidacja zjawiska mobbingu jest ich obowiązkiem 
ustawowym, a zwalczanie nieetycznego zachowania leży w ich interesie. Prze-
ciwdziałanie mobbingowi w organizacji opiera się głównie na właściwym za-
rządzaniu personelem od odpowiednio prowadzonej polityki rekrutacyjnej po 
regularne szkolenia pracowników z zakresu przemocy w miejscach pracy. 
Ważną rolę odgrywa także kultura organizacji. Tworzenie kultury organizacyjnej 
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opartej na jawności, szczerości, swobodzie wypowiadania się, sprzyja budowa-
niu otwartych relacji międzyludzkich, wyeliminowaniu z nich poczucia lęku.    
 Badania nad mobbingiem w miejscu pracy prowadzone są zaledwie od lat 
80. XX w. pomimo, iż zjawisko to występuje znacznie dłużej. Stanowią one 
obszar dla współpracy badaczy różnorodnych dziedzin nauki (m.in. ekonomi-
stów, socjologów, prawników, psychologów). Ważnym wydaje się podjęcie 
szerszych badań z zakresu skuteczności działań prewencyjnych i interwencyj-
nych stosowanych przez organizacje w kontekście mobbingu, badań wiążą-
cych mobbing ze specyfiką kulturową.  
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Are Women Discriminated Against the Labor Market?  
A Theoretical Analysis of the Problem of Institutional  
Discrimination 
 
 
Abstract: The main goal of the article is to analyze the foundations of discrimination against 
women in the labor market and to present the problem of institutional discrimination. There-
fore, first the phenomenon of discrimination on the consumer and producer market under free 
market conditions was analyzed, and similar considerations were made in relation to the situa-
tion assuming state intervention. On this basis, it was explained that in both markets in a free 
market setting, we should expect to see no discrimination other than on the basis of price; in 
particular, there should be no discrimination on the basis of sex. In the case of institutional 
discrimination, however, an individual may be denied goods or employment only due to gov-
ernment regulations – that is, independently of the will of the seller or employer. This is a big 
problem for women in the labor market in particular, and it is usually overlooked in the litera-
ture. 
Key words: discrimination against women, institutional discrimination, labor market. 
 
Introduction 
 
The main problem in economics is scarcity of resources. No person (or group 
of people) is able to acquire an infinite number of goods (i.e., resources or 
funds) in order to satisfy all of their objectives or needs. Therefore, the indi-
vidual must allocate goods to their most preferred uses. Thus they reject – 
discriminate against – less desirable uses in favor of those more closely meet-
ing their requirements. For example, a thirsty man will first quench all of his 
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thirst and only then water the flowers [Mises 1997; Rothbard 2004]. This 
means that individuals make choices without any negative consequences, 
and subjective discrimination is a natural phenomenon [Hoppe 2007]. A prob-
lem arises only when a large group of people is discriminated against, as in 
the case of women in the labor market. 
 For many years, economics has extensively studied discrimination against 
women in the labor market. The majority of studies, however, provide no ex-
planation why the discrimination would apply only to the producer market 
(i.e., labor market), and not also apply even more to the consumer market, 
since in both cases exactly the same pricing mechanism works. This is the gap 
this article tries to fill. 
 The most comprehensive economic theories of discrimination have been 
developed by the neoclassical school [Altonji et al. 1991]. Among the most 
noteworthy are theories based on the assumption of perfect markets, such as 
the theory of personal prejudices [Becker 1971] and human-capital theory 
[Becker 1962; Mincer 1958; Mincer, Polachnek 1974]; theories based on the 
assumption of imperfect markets, such as statistical-discrimination theory 
[Phelps 1972; Arrow 1973, Farber, Gibbons 1996]; the theory of monopsonistic 
discrimination [Robinson 1933; Burdett, Mortensen 1998; Manning 2003]; and 
the theory of occupational segregation [Bergmann 1974; Johnson, Stafford 
1998]. The underlying causes of discrimination described in these theories are 
generally stereotypes or prejudices of employers against women of lower 
productivity than men. Neoclassical economists recognize that in the long 
run, discriminatory entrepreneurs will be driven from the market in favor of 
those who do not have prejudices against women [Kuropatwa 2014; Słoczyń-
ski 2008; Zachorowska-Mazurkiewicz 2015]. 
 The literature usually neglects discrimination against women caused by 
state intervention. Representatives of the neoclassical school1 and representa-
tives of other schools, such as feminist economics [Dijkstra et al. 2003; Zwiech 
2009], thus do not analyze institutional discrimination in detail, even though 

                                                 
1 The exception is the theory of occupational segregation, which analyzes the impact of 

state intervention on the wages of women and men, taking into account the institutional con-
straints, social norms, and working conditions. The intervention in the case of institutional 
discrimination is only legislation concerning the employment of women in male professions. 
The authors of this theory suggest that reducing such regulation will move the labor supply of 
women to male professions and increase women’s earnings. This theory, however, does not 
analyze other forms of institutional discrimination – for example, the role of maternity leave – 
and does not clarify how institutional discrimination does not only lead to a reduction in the 
employment of women, but can be the cause of unemployment in general. 
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such analysis (with a comparison of the consumer and producer markets) 
could add to our understanding of discrimination against women in the labor 
market. The term “institutional discrimination in the labor market”2 is under-
stood here as the situation in which an employee in a given profession does 
not receive a salary commensurate with their qualifications because their 
employer has been charged by the state to enforce additional regulations, 
standards, and policies, and therefore is not able to pay market rates. 
 Thus, in the present article in the first place there will be a discussion—on 
the basis of the available literature – of the problem of discrimination in the 
consumer and the producer market in the free-market setting, and then in the 
case of state intervention. These steps will allow to analyze the foundations of 
discrimination against women in the labor market and to present the problem 
of institutional discrimination, which is the main goal of this paper. 
 
Different forms of discrimination against women under free 
market conditions 
 
In a free market economy, a consumer can purchase any of the goods being 
produced, because the owners of the factors of production are private com-
panies competing with each other and doing their best to meet the needs of 
their customers. According to neoclassical theory, businesses compete to 
satisfy their customers because they aim at maximizing profits [Marshall 1879 
and 1890], and the basis for the relationships among them is a civil contract 
[Samecki 1998]. 
 To conduct a comparative analysis of discrimination, the consumer market 
and the producer market were analyzed separately in free market circum-
stances. 
 
Discrimination in the Consumer Market 
 
In the consumer market, otherwise known as the buyers’ market, buyers 
choose the goods that satisfy themselves the most (thus discriminating 
against other goods) and sellers want to achieve their own maximum benefit: 
                                                 

2 It should be noted that in economic analysis the term “institutional discrimination” can 
also be defined differently. For example, Pincus writes that “institutional discrimination refers to 
the policies of the dominant race/ethnic/gender institutions and the behavior of individuals 
who control these institutions and implement policies that are intended to have a differential 
and/or harmful effect on minority race/ethnic/gender groups” [Pincus 1996, p. 1]. 
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maximum profit [Callahan 2004]. This means consumers want to satisfy their 
needs, and sellers decide to sell their goods mostly on the criterion of getting 
the most payment for their goods. They do not discriminate on any other 
basis than price, as any other kind of discrimination would contribute to  
a monetary loss (or a smaller profit). For example, a florist may find that the 
price of 10 monetary units per rose is fully satisfactory for him, and he will sell 
it to anyone, no matter the client’s religion, skin color, or gender (conse-
quently, it does not matter whether the client is a woman or a man). 
 Therefore, sellers do not discriminate on the basis of gender, but only in-
asmuch as they do not sell products to those who are not willing to pay the 
price fixed by them. Of course, we as economic analysts cannot exclude ven-
dors who discriminate on the basis of their subjective preferences (e.g. sellers 
who will be unwilling to sell certain goods to women). Such entrepreneurs 
apparently are not interested in maximizing profit, as is their right. However, it 
is very likely they will be driven out of the market in favor of their competitors. 
 
Discrimination in the Producer Market 
 
In the producer market, the same pricing mechanism operates as in the con-
sumer market (i.e., for a more desirable good or factor of production, a buyer 
is able to pay more). In addition, in the producer market the price of factors of 
production – whether capital, land, or labor – depends on their productivity 
and is governed by similar laws [Fetter 1905]. The entrepreneur is able to raise 
costs, and his valuation depends on the income he expects and the demand 
for his products.3  
 An economic law formulated in the late nineteenth century—the principle 
of declining marginal utility—was the primary element of static microeco-
nomic theory of a new type discovered almost simultaneously but quite sepa-
rately by Jevons, Menger, and Walras [Blaug 2000]. Related to it is the law of 
marginal productivity, which can be easily understood with an example: if an 
entrepreneur in a free market who is interested in profit wants to buy a ma-
chine for 100 monetary units, then he wants to make this purchase because 
he believes that the contribution of the machine’s production will be greater 
than the value of 100 monetary units. Let us assume instead that productivity 
is just 100. An entrepreneur expecting a productivity of 100 will not pay more 
than 100, and if the price rises, he will not make the purchase. A better situa-

                                                 
3 This part of publication was published previously as: Kuropatwa 2006. 
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tion for him is surely a fall in prices of goods, for example to 97 monetary 
units. However, if the price drops significantly—for example, to 60 – a poten-
tial additional profit for him arises, in this case equal to 40 (100 - 60). Such an 
offer would probably lure in other, competing entrepreneurs, who would 
raise their demand and increase the price to, say, 70, as they would achieve  
a profit of 30 (100 - 70). This is the idea of marginal productivity of factors of 
production (and as increased demand for consumer goods will increase their 
prices, a similar mechanism operates in the market for factors of production). 
On the basis of a worker’s productive contribution there is a fixed amount of 
wages. When the price of a factor of production (whether it be land, machine, 
or labor) is lower than the factor’s productive contribution, the competition 
between businesses leads the price to rise until it reflects the factor’s produc-
tive contribution [Boehm-Bawerk 1959, Rothbard 2008]. 
 The price of human labor is the result of the same mechanism as that un-
derlying all other prices. When an employer wants to hire an employee to 
increase his revenue by 1,000 units of money, he offers them the most advan-
tageous terms for himself. So, if a man asked for a salary of 1,000 units of 
money per month, and a woman with the same qualifications wanted only 
900 monetary units, a trader would minimize their costs by hiring a woman 
(they would not reject her because it would not pay off). But next, entrepre-
neurs who perceived a chance for additional profit would raise salaries for 
women: 901, 902 monetary units, and so on, competing with each other on 
the free market4. 
 Not only that, if indeed women were earning 10 percent less, then any 
sensible entrepreneur interested in profit would fire the men immediately, 
employing women in their place and keeping the 10 percent difference for 
himself. This means that the only discriminating factor in such a case is the 
price of human labor as well. 
 As in the consumer market, extreme cases are possible in the producer 
market. For example, some entrepreneurs may want not to maximize their 
profits but to discriminate due to their whims (i.e., due to existing stereo-
types). In such a case, an employer may have the subjective preference to not 
want to hire women. The most sophisticated discussion of the case in the 

                                                 
4 In this case it should be added that the overall attainment of higher wages for men does 

not mean that women are always less productive on the job, but that women most often 
choose in advance to work in jobs that are less profitable. For more information, see: Farrell 
2007, pp. 49–68. 
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literature of the subject is Gary Becker’s theory of personal prejudices [Becker 
1971]. Taking the source of discrimination as a point of reference, Becker iden-
tifies the so-called discriminatory employers (in addition to discriminatory 
customers and employees), and explains using a utility function that the em-
ployer will refuse to employ women if the difference between the amount he 
will pay a man employee and the amount he will pay a woman employee will 
be less than what Becker named the “coefficient of discrimination”, which is 
equal to the loss of the employer’s utility resulting from employing a woman 
[Autor 2003]. However, as Becker elucidates further, such cases will tend to be 
marginalized as in the consumer market due to competition of employers 
devoid of the bias against women [Altonji et al. 1991; Słoczyński 2008]. 
 Hence, two types of discrimination that usually are described in the litera-
ture of the subject can be distinguished under free market conditions (regard-
less of whether it is a consumer or producer market): price discrimination and 
discrimination based on subjective preferences. Analyzed below is a third 
type of discrimination, i.e. the institutional discrimination, which occurs in the 
context of state intervention both on consumer and producer markets, and 
which in special cases can be considered to be an additional form of discrimi-
nation against women on the labor market. 
 
Institutional discrimination as an additional form  
of discrimination 
 
As it was already mentioned at the beginning of the article, institutional dis-
crimination occurs when, for example, a vendor earns less because of regula-
tions that have been introduced by the state, or if an employee in a given 
profession does not receive a salary corresponding to his qualifications be-
cause his employer has been charged by the state with abiding by additional 
standards, principles, or the like. As in the case of discrimination in the free 
market, similar mechanisms can be observed and compared for the consumer 
and producer markets in the case of institutional discrimination. This mecha-
nism is described below. 
 
Institutional Discrimination in the Consumer Market 
 
The most classic examples of institutional discrimination in the consumer 
market are a tax and when a minimum or maximum price is imposed on  
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a good. Such situations affect women and men to the same extent and with 
identical consequences. 
 Figure 1 illustrates a situation where the state introduces a tax on a good, 
where the tax is paid by a reseller and thus works to the detriment of con-
sumers. Initially, the point of equilibrium in figure 1 is at point J. This balance 
is disturbed, however, when the state introduces a tax. The demand does not 
change, because the introduction of the tax does not change consumers’ 
preferences, their income, or the prices of substitute and complementary 
goods. Even if the introduction of the tax has increased the price of the taxed 
good, buyers will react by shifting along the demand curve, D. What changes 
is the positioning of the supply curve, S: it moves up and left to S′ (no supply 
curve would change its position in the situation where a buyer paid for the 
current price plus the tax rate). As a result of introducing the tax, the equilib-
rium point will shift from J to E, and the price of the good will increase from B 
to A, as a result of which the quantity demanded will fall from [Czarny et al. 
2002]. 
 
Figure 1. Tax and volume of supply 

 

Source: own elaboration based on Czarny et al. 2002, p. 304. 
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 Note that the above situation is an example of price-based discrimination 
and the cause of the change was state intervention. In connection with the 
introduction of the tax, sellers had to raise prices to sustain the current profit, 
thereby excluding a certain number of people from buying. The so-called 
deadweight loss (triangle EGJ) expresses the decrease in the amount of goods 
purchased after the introduction of the tax. 
 A similar scenario occurs when the state imposes a maximum price on the 
specified good—that is, the highest price that parties can agree on in legal 
transactions. When the state sets the maximum price lower than the equilib-
rium price, production declines and demand increases. Therefore, the regula-
tion creates a surplus of demand over the offered supply. Only some potential 
customers receive their preferred good. The others cannot, because of the 
institutional discrimination occurring independently of the sellers’ tastes 
[Méra 2010; Mises 1996; Mises 1998]. 
 As was already mentioned, similar mechanisms operate in the producer 
market as those specified in the consumer market. Therefore, below we de-
scribe and examine institutional discrimination in the labor market against 
women in particular. 
 
Institutional Discrimination in the Producer Market/a Case  
of Institutional Discrimination Against Women in the Labor 
Market 
 
Due to institutional discrimination in the producer market, a certain number 
of people will be left without employment because of additional regulations 
the state imposes on the employer. A classic example of such discrimination is 
the minimum wage, which is the lowest wage an employer may pay an em-
ployee. Where the state introduces a minimum wage higher than the wage 
established according to the principles of the free market5, the costs of em-
ployment are higher than employee’s productivity, and thus reduce the de-
mand for labor and increase the labor supply. The result is involuntary unem-
ployment, which in this case was caused by the interference of the state. 
 Therefore, as in the case of introducing a maximum price for a particular 
good in the consumer market, introducing a minimum wage in the labor 
market is a classic example of institutional discrimination (here gender dis-

                                                 
5 Remuneration established on the principles of the free market means an employer pays 

exactly the same salary the employee expects. 
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tinctions are completely irrelevant). A minimum wage higher than the salary 
established by voluntary interactions forces employers to employ fewer 
workers – in effect forcing them to discriminate on a basis of neither the prin-
ciples of economic valuation nor subjective preferences, thus apparently con-
stituting an additional form of discrimination [Rothbard 2006].  
 A similar mechanism occurs in the case when the state imposes additional 
costs on employers in the form of taxes – a phenomenon called a tax wedge. 
The term was popularized by the OECD in its publications and statistics. 
Economists explain that taxes and other measures have a direct influence on 
supply and demand in the labor market, which in turn leads to an increase in 
unemployment [Heitger 2002]. 
 Figure 2 illustrates a tax wedge. The equilibrium, where the demand for 
labor equals the labor supply – employee pay (W) equals the employee’s cost 
to the employer (C) – is achieved with a workforce equal to E1. This is the 
situation in the absence of tax. The tax imposed on the employer increases 
the cost (C) on the vertical axis – that is, cost shifts upward – and conse-
quently reduces wages paid to the employee (a shift on the horizontal axis). 
Consequently, the number of people employed decreases from E1 to E2. The 
field marked in gray indicates the size of the tax wedge and indicates the 
number of people who lost their jobs due to rising costs for the employer or 
who work illegally in the so-called gray zone (informal market). 
 The tax wedge, although it does not relate only to women in particular, is  
a classic example of institutional discrimination. The tax reduces employers’ 
demand for labor and thus increases unemployment. In our analysis, how-
ever, we were not taking into account other factors that directly cause a de-
cline in employment. These include, for example, low labor mobility, malad-
justment of education to the needs of the labor market, and low flexibility in 
working conditions [Polarczyk 2007].  
 In addition, a fall in employment may also be caused by other state regula-
tions. If they relate to the selected group and therefore generate additional 
costs to the employer, they make him reluctant to employ members of the 
group. His decision will be the outcome of purely economic reasoning. The 
choice will be based exclusively on the desire to achieve the highest possible 
profit. Regulations imposed on women in the labor market may have similar 
results. Such laws may include regulations of pregnancy period, maternity 
and parental leave or protection against dangerous working conditions. 
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Figure 2. Tax wedge 

 
Source: own elaboration based on Polarczyk 2007. 

 
Of course, such regulations may differ between countries6, and in result affect 
women employment conditions differently [Zachorowska-Mazurkiewicz 2016, 
pp. 115–116]; however, these laws include the division due to gender and 
putting women in a privileged position, and as such they impose additional 
costs on employers. Such costs may include recruitment costs, loss of profit 
and other costs of holding job position open during the pregnancy of an em-
ployee, and finally the uncertainty whether the employee will return to the 
job position in question. Consequently, the effects of the rights guaranteed to 
women in the labor market may be the opposite of what was intended, harm-
ing women instead of helping them. Such regulations may reduce the de-
mand for women labor, as in the case of taxes in figure 2 above (on the tax 
wedge), and as such constitute a new type of discrimination against women 
in the labor market: the institutional discrimination. Labor costs will increase, 
demand for female workers will fall, and as a result the rate of female unem-
ployment will increase. The regulations and taxes imposed on employers 
therefore have similar economic consequences. Hence, it is extremely impor-
tant to introduce laws that will work as intended. 
                                                 

6 More on the differences between countries in regulations of women employment see: Mi-
choń 2008. 
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Conclusion 
 
To summarize, in the consumer market and the producer market there are 
similar forms of discrimination against women. Referring specifically to the 
labor market and the problem of discrimination against women, there are 
three main reasons for discrimination. The first is discrimination based on 
prices. It occurs when a less productive employee, whether a man or 
a woman, receives less pay. The second cause is imaginary preferences, in this 
case the employer’s preferences. For example, due to existing stereotypes, the 
employer may not want to hire women, because he believes they should con-
cern themselves with the home and raising children. This is, however, a mar-
ginal case that quickly and effectively will be ousted from the market for fac-
tors of production, as nondiscriminatory employers employing women will 
attain higher profits than their competitors who are not interested in the pro-
ductive contribution of the factors of production. (But even in this case the 
person discriminating may be a woman: a woman managing the factory 
might not want to hire brunettes.) The last form of discrimination is institu-
tional discrimination, where, because of government regulations imposed on 
an employer, a job applicant is not hired even though they have the same 
qualifications and productivity as other applicants. And legislation concerning 
women, such as regulations offering various amenities during pregnancy and 
motherhood7, often instead of helping discourages the employer from hiring 
them by increasing the cost of doing so. In addition, recently common abuse 
of laws against mobbing at work can also have a similar effect. 
 Despite the fact that institutional discrimination against women is often 
overlooked in the literature, it can complement the existing theories of dis-
crimination. In addition, institutional discrimination (as opposed to price dis-
crimination or discrimination based on preferences) is one of the most dan-
gerous forms of discrimination since it is the only form of collective discrimi-
nation against a particular group – in our case, women in the labor market. 

                                                 
7 If the goal of the policy pursued by the state is to increase the fertility rate, then this policy 

should be carried out in a different way. A better solution might be if state institutions were to 
(1) create incentives to employ women, mainly by promoting flexible forms of work and or-
ganization of working time, for example part-time work; (2) popularize teleworking in compa-
nies using new information and telecommunications technologies, persuading employers of 
the convenience of this form of work and breaking down the mentality barriers in female em-
ployment; (3) increase the number of care and educational institutions, extending the time of 
their work [Sielska 2017; Spytek-Bandurska 2005]. 
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Mobbing w miejscu pracy – rodzaje i skala zjawiska 
 
 
Mobbing in the Workplace – Types and Scale of the Phenomenon 
 
Abstract: The aim of the study was to determine awareness, frequency, type and scale of oc-
currence of mobbing in the workplace. After defining the concept of mobbing, its characteristic 
features are presented. Basic types have been defined and the reasons and conditions favor-
able to its occurrence have been indicated. The scale of mobbing in Poland was shown. Analyz-
ing the results of surveys of a group of 100 people, of which 73 observed this phenomenon 
personally or were directly victims of mobbing, it was found that knowledge of the concept of 
mobbing was common, because almost ¾ of the respondents encountered this phenomenon. 
The victims of mobbing were mainly women. Fulfilling the definitive premises of mobbing was 
confirmed in less than 50% of cases of people surveyed. 
Key words: mobbing, violence in the workplace, awareness of mobbing, types of mobbing, the 
scale of mobbing. 

 
Wprowadzenie 
 
Niewłaściwe zachowania wobec pracowników oraz współpracowników są 
zjawiskiem znanym od bardzo dawna, jednak pojęcie „mobbingu” jest dosyć 
młode. Pełne jego zdefiniowanie, w obecnie rozumianym kształcie, powstało 
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dopiero w latach 80. XX wieku. Podstawy do sformułowania pojęcia mobbin-
gu położył Konrad Lorenz, austriacki etolog, opisując sytuację dotyczącą ata-
ków grupy małych zwierząt na pojedynczego dużego osobnika, które miały na 
celu jego zastraszenie [Łazur 2016]. W opisie tego zjawiska po raz pierwszy 
użyte zostało pojęcie „mobbing”.  
 Po raz kolejny pojęcia tego użył Heinenmann, który zaobserwował podob-
ne zachowania wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół. Na 
podstawie prowadzonych badań postawił on wniosek, iż dzieci odczuwają 
potrzebę dręczenia innych, co daje im poczucie wyższości nad nimi [Zych 
2007, s. 3]. Współczesne rozumienie określenia mobbingu wprowadził Ley-
mann w latach 80. XX wieku. Odniósł on obserwowane zachowania pracowni-
ków w organizacjach do prowadzonych wcześniej badań w zakresie mobbin-
gu. Należy wskazać, iż w literaturze przedmiotu pojawiają się również określe-
nia równoznaczne do mobbingu, takie jak psychoterror, terror psychiczny, 
bullying (tyranizowanie), harassment (nękanie), gangingup on someone (sprzy-
sięganie się przeciw komuś)[Marciniak 2008]. 
 
Istota mobbingu w miejscu pracy 
 
Definiując pojęcie mobbingu, należy odnieść się do dwóch zasadniczych źró-
deł. Pierwszym z nich są zapisy obowiązującego prawa, szczególnie Kodeksu 
pracy. Drugim źródłem jest literatura przedmiotu dotycząca zagadnienia za-
rządzania zasobami ludzkimi, socjologii, zjawisk społecznych. W przepisach 
prawnych odnajdujemy definicję mobbingu, która w jasny i przejrzysty spo-
sób stwierdza, co jest zachowaniem o charakterze mobbingu, jednak nie wy-
czerpuje wszystkich oznak zjawiska. Definicje zawarte w literaturze przedmio-
tu szczegółowo opisują jego istotę, podając szerszy katalog zjawisk klasyfiko-
wanych jako mobbing, jednak z uwagi na dowolność w kształtowaniu opinii  
i myśli przez poszczególnych autorów mogą zawierać istotne różnice w opisie 
pojęcia. 
 Sięgając do źródeł prawa w poszukiwaniu definicji mobbingu, jako pierw-
szą należy przedstawić tę zawartą w Kodeksie pracy. W artykule 94, §2, 
poz.141 Kodeks stwierdza, iż „mobbing oznacza działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo-
łujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub ma-
jące na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeli-
minowanie z zespołu współpracowników”.  
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 Definicja zawarta w Kodeksie pracy stanowi podstawę i wyznacznik dla 
pozostałych definicji przedstawianych w polskim systemie prawnym. Między-
narodowa Organizacja Pracy definiuje przykładowo mobbing jako „obraźliwe  
i mściwe zachowanie wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarza-
jące usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają 
się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing zawiera w sobie bezu-
stannie negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie osoby od kontaktów spo-
łecznych, plotkowanie lub rozpowszechnianie fałszywych informacji” [Marci-
niak 2008]. 
 Komisja Europejska natomiast definiuje mobbing jako wszelkie niewłaści-
we postępowanie, przejawiające się w sposób trwały, powtarzający się lub 
ciągły, w zachowaniu, w słowie wypowiedzianym lub pisanym, w czynach lub 
gestach, które to zachowanie jest zamierzone i narusza osobowość, godność 
bądź integralność fizyczną lub psychiczną innej osoby [Marciniak 2008].  
Z kolei według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy mobbing 
to powtarzające się nieracjonalne zachowanie wobec pracownika lub grupy 
pracowników, które stwarza ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa [Marciniak 
2008]. 
 W literaturze przedmiotu w pierwszej kolejności należy zaprezentować 
definicję zaproponowaną przez Leymanna [1996] w encyklopedii mobbingu. 
Zgodnie z nią za mobbing uważa się terror psychiczny w życiu zawodowym 
charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powta-
rzane systematycznie przez jedną osobę lub większą liczbę osób, skierowa-
nymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zostaje po-
zbawiona szans na pomoc i obronę. Działania te występują bardzo często 
(przynajmniej raz w tygodniu) i przez długi okres (przynajmniej przez sześć 
miesięcy). Duża częstotliwość i długi okres występowania tego wrogiego za-
chowania skutkuje poważnymi problemami mentalnymi, psychosomatycz-
nymi i społecznymi. 
 Bechowska-Gebhardt i Stalewski [2004, s. 16] definiują mobbing jako każde 
nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działanie, pole-
gające na długotrwałym, powtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu pra-
cownika przez przełożonych i współpracowników. Bańka [2007, s. 241] stwier-
dza z kolei, że mobbing to nieetyczne, złośliwe nękanie jednego z członków 
zespołu lub grupy pracowników przez współpracownika o wyższej pozycji  
w grupie bądź pełniącego funkcję kierowniczą; jest to poddanie jednostki lub 
grupy oddziaływaniu, które ma ją upokorzyć i ograniczyć jej zdolności obronne.  
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 Definiując pojęcie mobbingu, należy przedstawić również definicję takich 
pojęć jak „dyskryminacja” i „molestowanie”. Są one nader często stosowane  
w sposób wymienny, co prowadzi do wielu nieporozumień oraz niewłaści-
wych uproszczeń. Zgodnie z definicją wykorzystywaną przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich dyskryminacja to sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu 
na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, świato-
pogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana 
mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porówny-
walnej sytuacji.   
 Wskazując zatem na różnice definicyjne pomiędzy mobbingiem a dyskry-
minacją należy stwierdzić, iż mobbing musi mieć celowy i długotrwały lub 
powtarzający się charakter, podczas gdy o dyskryminacji możemy mówić na-
wet przy jednokrotnym zaistnieniu zjawiska.  
 Kolejnym pojęciem dość powszechnie stosowanym przy poruszaniu za-
gadnienia mobbingu jest molestowanie. Według Rzecznika Praw Obywatel-
skich za molestowanie należy uważać każde niepożądane zachowanie, które-
go celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie 
wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery. Zgodnie z tą definicją molestowanie jest znacznie bardziej zbliżone 
do mobbingu niż dyskryminacja, przy czym nadal występuje różnica w często-
tliwości występowania zachowań określanych jako molestowanie oraz jako 
mobbing. W pewnym uproszczeniu można by stwierdzić, iż mobbing składa 
się z cyklicznych zachowań określanych jako molestowanie. 
 W literaturze przedmiotu stosowany jest podział na dwie zasadnicze grupy 
przyczyn powstawania zjawiska mobbingu: 
 przyczyny o charakterze ogólnym, 
 przyczyny wynikające ze sposobu organizacji pracy. 
 W grupie przyczyn o charakterze ogólnym wyróżnia się przyczyny społecz-
ne, cechy zarządzającego organizacją oraz szczególną pozycję społeczną ofia-
ry mobbingu. 
 Z przyczyn społecznych najważniejsza jest niska pozycja pracownika na 
rynku pracy, określanego mianem „rynku pracodawcy”. W takich warunkach 
pojawiają się próby wykorzystywania pracowników do wykonywania zadań 
ponad swoje obowiązki, czy też zmuszania do rezygnacji z obowiązujących 
praw pracowniczych. Zagrożenie utratą pracy jest czynnikiem w znacznym 
stopniu ułatwiającym działania mobbera, gdyż skłania pracownika do akcep-
tacji niewłaściwych zachowań. 
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Kolejną z przyczyn o charakterze ogólnym są cechy zarządzającego organi-
zacją rozumianego w tym kontekście jako przełożony. W literaturze przedmio-
tu wskazano, że do przypadków mobbingu dochodziło, kiedy przełożony był 
osobą o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, przeceniającą swoje 
umiejętności i swoją wiedzę [Łazur 2016]. Ponadto dla części przełożonych 
szykanowanie pracownika stanowiło sposób na odwrócenie uwagi od własnej 
niekompetencji. 
 Ostatnią z przyczyn ogólnych była szczególna pozycja społeczna ofiary. 
Pod tym terminem kryje się szereg cech osoby doświadczającej mobbingu, do 
których można zaliczyć [Marciniak 2008]: 
 inny kolor skóry, 
 pochodzenie z innego kręgu kulturowego, 
 inną narodowość, 
 orientację seksualną, 
 inną hierarchię wyznawanych wartości, 
 przekonania religijne, 
 niepełnosprawność, 
 płeć. 
 Przyczyny powstawania mobbingu na płaszczyźnie organizacyjnej obej-
mują natomiast [Warszewska-Makuch 2005, s. 6]: 
 konflikt roli – pracownik musi równocześnie sprostać sprzecznym i niemoż-

liwym do pogodzenia wymaganiom; 
 niejasność roli – pracownik nie do końca rozumie cele wykonywanej przez 

siebie pracy, nie ma jasności co do zakresu swojej odpowiedzialności, 
a także/lub co do wyników pracy, jakie należy osiągnąć; 

 brak kontroli – pracownik nie ma możliwości sprawowania kontroli nad wła-
sną pracą przy równoczesnej konieczności sprostania wysokim wymaganiom; 

 monotonia pracy – pracownik nie otrzymuje zadań, które byłyby stymulu-
jące i stanowiły wyzwanie. 

 Literatura przedmiotu wskazuje również zapisy prawa pracy jako przyczyny 
działań mobbingowych. Zapisy Kodeksu pracy zawierają bowiem wyraźny 
katalog przyczyn, w wyniku których pracownika można zwolnić z jego winy 
(art. 53 Kodeksu pracy). Zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie 
umowy na czas nieokreślony wymaga od pracodawcy podania konkretnej 
przyczyny takiej decyzji. Sytuacja taka może rodzić chęć pracodawcy do pod-
jęcia działań, które zmuszą pracownika do dobrowolnego zrezygnowania ze 
stanowiska [Miedzik 2010, s. 47]. 
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Cechy, rodzaje i skala mobbingu 
 
Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że mobbing 
składa się z trzech elementów, które muszą wystąpić łącznie, aby mówić 
o jego zaistnieniu: 
1) przemoc, 
2) cel, jakim jest poniżenie pracownika, 
3) długotrwałość oraz częstotliwość. 
 Przemoc najczęściej ma charakter psychiczny (przemoc słowna, groźby, 
szykany, zastraszanie itp.). Przemoc fizyczna stanowi przypadki znacznie rzad-
sze, jednak taki jej rodzaj ze strony pracodawców bądź współpracowników 
również się zdarza. 
 Zasadniczym celem mobbera jest poniżenie pracownika bądź współpra-
cownika. Działanie takie ma prowadzić do odizolowania osoby w grupie, ode-
brania jej wsparcia w innych współpracownikach i doprowadzenia do jej 
zwolnienia. 
 Długotrwałość działań mobbingowych jest niezwykle istotna z punktu 
widzenia klasyfikacji całego zjawiska. Jednorazowe czy nawet kilkukrotne 
niewłaściwe zachowanie przełożonego bądź współpracowników nie może 
być rozumiane jako mobbing. Stąd w literaturze można spotkać różne okresy 
kwalifikujące takie działania. Uśredniając je, można uznać, iż działaniach 
o charakterze szykan czy innej formy molestowania trwające około 6 miesięcy 
można zdecydowanie kwalifikować jako mobbing. 
 Znając istniejące definicje oraz cechy szczególne zjawiska, jakim jest mob-
bing, należy podjąć próbę wskazania przyczyn tego zjawiska oraz okoliczności 
sprzyjających jego występowaniu. 
 W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze rodzaje mobbingu w miejscu pra-
cy, zakładając, że ofiarą może być podwładny, przełożony lub też współpra-
cownik. Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala z kolei stwierdzić, iż 
ponad ¾ przypadków mobbingu zgłaszanych w Polsce do sądów dotyczy 
mobbingu skośnego/pionowego, a więc sytuacji, w której mobberem jest 
bezpośredni albo główny przełożony ofiary. 
 W 13% przypadków mobberem był współpracownik. Najrzadziej obser-
wowaną sytuacją jest mobbing, gdzie mobberem był podwładny a ofiarą 
mobbingu przełożony. 
 Analiza wyników badań, dotyczących mobbingu w Polsce, nie daje jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, jaka jest rzeczywista skala występowania 
tego zjawiska. 
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Tabela 1. Rodzaje mobbingu 

Rodzaje mobbingu Mobber Ofiara 

Wstępujący Podwładny – grupa podwładnych Przełożony 

Pionowy, określany również 

jako skośny wstępujący 
Kierownik– pracodawca Podwładny 

Poziomy 
Współpracownik – grupa współ-

pracowników 
Współpracownik 

Źródło: [Ostrowska 2013, s. 419]. 

 
Tabela 2. Częstotliwość występowania różnych rodzajów mobbingu 

Kierunek oddziaływania mobbingu % udział w Polsce 

Mobbing skośny typu A (moobberem jest bezpośredni przełożo-

ny ofiary) 
54% 

Mobbing skośny typu B (mobberem jest główny przełożony ofiary) 27% 

Mobbing prosty – poziomy 13% 

Mobbing wstępujący 1% 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: [Miedzik 2008]. 

 

Tabela 3. Skala zjawiska mobbinguw Polsce w latach 2002−2015 

Rok badania/ 
publikacji 

Odsetek osób poddanych 
mobbingowi (%) 

Źródło 

2002 5,0 CBOS (za: Delikowska 2004), ss. 5−31 

2002−2004 4,1−7,8 Merecz i in. ss. 2−36 

2004 9,0 Bechowska-Gebhardt, Stalewski 2004, s. 84 

2004 6,8−47,2 Delikowska 2004, ss. 5−31 

2005 39,5 Delikowska 2004, ss. 5−31 

2005 3,2 EWCS (za:Chomczyński 2008, s. 219)  

2006 18,7 Miedzik 2010, ss. 39−48 

2010 3,3 Warszewska-Makuch2012, ss. 8−11 

2014 17,0 Omyła-Rudzka 2014, ss. 1−17 

2015 3,5 Mazanowska 2015, ss. 152−162 

2015 56,0 Izydorczyk, Kęsa 2015,ss. 77−104 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Przegląd danych za lata 2002–2015, zamieszczonych w tabeli 3,pokazuje,że 
odsetek osób będących ofiarami mobbingu kształtował się w przedziale po-
między 3,2% a 56%. Warto zauważyć, że występowało duże zróżnicowanie tej 
skali w poszczególnych latach badań. Może to oznaczać, że w zakresie badań 
nad skalą występowania mobbingu panuje duża dowolność w definiowaniu 
samego pojęcia. 
 Analizując wyniki badań, w których obserwowano wysoki odsetek naraże-
nia na mobbing, zauważono, że ankietowani jako mobbing traktowali wszyst-
kie przejawy szykan i nagannych zachowań w miejscu pracy, jakich jednak nie 
można uznać za działania o tym charakterze. 
 
Cel pracy, materiał i metody badawcze 
 
Celem niniejszego opracowania jest określenie świadomości społecznej 
w kwestii mobbingu, a także częstotliwości występowania oraz rodzajów 
mobbingu w miejscu pracy. Sformułowano następujące pytania badawcze: 
1.  Jaka jest wiedza pracowników na temat charakterystycznych cech mob-

bingu, z którymi spotykają się w miejscu pracy? 
2.  Jak często w miejscu pracy dochodzi do działań o charakterze mobbingu 

oraz kto najczęściej dopuszcza się takich działań? 
 Postawiono hipotezę, że mobbing w miejscu pracy jest zachowaniem do-
brze znanym i rozpoznawalnym przez pracowników. 
 Przeprowadzono badania na grupie 100 osób, spośród których 73 do-
świadczyły mobbingu osobiście lub też obserwowały go w swoim miejscu 
pracy. Badania były anonimowe, przeprowadzono je za pomocą platformy 
internetowej ankieta.pl. Kwestionariusz zawierał zestaw 23 pytań zamknię-
tych, otwartych oraz wielokrotnego wyboru. Badania trwały w okresie lu-
ty−kwiecień 2016 roku. 
 
Wyniki badań 
 
W badaniu wzięło udział 68 kobiet i 32 mężczyzn. Najliczniejszą grupą były 
osoby w wieku 21−30 lat, których udział wyniósł 54%. Grupę 31−40 lat repre-
zentowało 26 osób, a pozostałą część stanowiły osoby w wieku powyżej 40 
lat. W mieściemieszkało68% respondentów, a 32% badanych pochodziło 
z obszarów wiejskich. 
 W grupie ankietowanych dominowały osoby na stanowiskach pracowni-
czych (86%). Osoby na stanowiskach kierowniczych stanowiły 14% badanych. 
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Analizując wielkość organizacji, w której zatrudnieni byli respondenci, należy 
stwierdzić, że47% badanych pracowało w jednostkach zatrudniających więcej 
niż 20 pracowników. W mikroprzedsiębiorstwach do 5 pracowników zatrud-
nionych było 23% respondentów, a w jednostkach zatrudniających 6−20 osób 
– 30% badanych. 
 W grupie ankietowanych najliczniej reprezentowaną gałęzią gospodarki 
był handel – odpowiedź tę wskazało 34% badanych. W dalszej kolejności zna-
lazły się: usługi −25% badanych; urzędy i jednostki administracji publicznej – 
17%; przemysł – 11%. W szkolnictwie oraz w służbach mundurowych zatrud-
nionych było odpowiednio 7% oraz 6% uczestników badania. 
Wykształcenie wyższe posiadało 60% ankietowanych. Wykształceniem śred-
nim legitymowało się 39% badanych, a zaledwie jedna osoba miała wykształ-
cenie gimnazjalne. 
 Prawie 60% uczestników badania osiągało dochód poniżej 2500 zł netto 
miesięcznie. Dochód w przedziale od 2501 zł do 3500 zł netto osiągało 22 
ankietowanych. Dochód w granicach od 3501 zł do 4500 zł zadeklarowało12% 
badanych, natomiast wyższy niż 4500 zł netto osiągało zaledwie 8% ankieto-
wanych. 
 W pierwszej kolejności w badaniu zweryfikowano rozumienie pojęcia 
mobbingu wśród pracowników. Stwierdzono, że 97% badanych responden-
tów słyszało o mobbingu. Należy jednak podkreślić, że choć ankietowani ze-
tknęli się z tym pojęciem, nie oznacza to  posiadania przez nich rzetelnej wie-
dzy na ten temat. 
 Kolejną badaną kwestię stanowiły źródła wiedzy na temat mobbingu. Ana-
liza wyników pozwala stwierdzić, iż uczestnicy badania wiedzę dotyczącą ana-
lizowanego zjawiska czerpią głównie z mediów, takich jak radio, prasa, telewi-
zja i Internet. Odpowiedź tę wskazało 61% badanych. W dalszej kolejności 
ankietowani wybrali: 
 pracodawcę – 32%, 
 inne źródła – 27%, 
 znajomych – 20%, 
 współpracowników – 15%. 
 Należy zauważyć, że na pracodawcę jako źródło wiedzy o mobbingu wskazało 
zaledwie 30% badanych, co w zestawieniu z obowiązkiem informowania zatrud-
nionych o tym zjawisku i związanych z nim zagrożeniami jest wynikiem niskim. 
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 Ostatnią kwestią analizowaną w związku ze świadomością społeczną na 
temat mobbingu było rozumienie, czym jest mobbing. Analiza wyników, za-
mieszczona w tabeli 4, pozwala ustalić hierarchię działań uznawanych za 
mobbing przez ankietowanych. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było 
„bezzasadne krytykowanie wykonywanej pracy”, co wskazało 87% ankietowa-
nych. Równie często wybieraną odpowiedzią była „niemoralne, uwłaczające 
propozycje, uwagi”, na co wskazało 86% badanych. 
 
Tabela 4. Świadomość działań o charakterze mobbingu wśród ankietowanych  

Rodzaj działania o charakterze mobbingu Udział (%) 

Bezzasadne krytykowanie wykonywanej pracy 87,0 

Niemoralne, uwłaczające propozycje, uwagi 86,0 

Żarty i wyśmiewanie się z pracy i życia prywatnego 82,0 

Zakaz kontaktów z innymi współpracownikami 79,0 

Rozsiewanie plotek oraz pomówień 75,0 

Przydzielanie zadań poniżej umiejętności 70,0 

Konflikt 36,0 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie własnych badań. 

 
 Za mobbing badani uważali również zakaz kontaktów z innymi pracowni-
kami, rozsiewanie plotek oraz pomówień, a także przydzielanie zadań poniżej 
umiejętności. Wartym odnotowania jest fakt, iż tylko 36% badanych wskazało 
konflikt jako działanie o charakterze mobbingu, przy czym tylko 3% badanych 
stwierdziło, iż konflikt jest zdecydowanie mobbingiem. Wyniki takie pokazują, 
iż ankietowani nie do końca zaznajomieni są z naturą mobbingu oraz jego 
przyczynami, do których w pierwszej kolejności zaliczany jest konflikt. 
 Analizując powszechność zjawiska mobbingu, stwierdzono, że 73% osób 
ankietowanych zetknęło się z mobbingiem w miejscu pracy, a z tej grupy 52% 
przyznało, że zjawisko to dotknęło ich osobiście. W badanej zbiorowości aż  
w 79% na mobbing narażone były kobiety. Wyniki takie mogą wskazywać na 
dwie zasadnicze tendencje. Po pierwsze kobiety są grupą bardziej wystawioną 
na różnego rodzaju działania o charakterze prześladowania. Z drugiej strony 
mężczyźni są skłonni bardziej liberalnie oceniać poszczególne zachowania 
skierowane względem kobiet w miejscu pracy. 
 Przeanalizowano również częstotliwość występowania mobbingu wśród 
badanych, co ilustruje rysunek 1. Stwierdzono, że ponad 35% zaobserwowa-
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nych przypadków miało charakter nagminnego działania. Kolejne 34% zdarzy-
ło się kilkakrotnie. Wyniki takie należy ocenić jako niezwykle niepokojące. Po-
kazują one, że brak jest skutecznych mechanizmów oraz procedur przeciw-
działania mobbingowi w poszczególnych organizacjach. 
 
Rysunek 1. Obserwacja i doświadczenie mobbingu w badanej zbiorowości 

 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie własnych badań. 

 

 Analiza wyników pozwala stwierdzić, że obserwowane działania o charak-
terze mobbingu dotyczyły przede wszystkim innych pracowników w miejscu 
pracy ankietowanego, na co wskazało 35% respondentów. Bezpośredniego 
doświadczenia mobbingu doznało 31,7% ankietowanych. W dalszej kolejności 
działania mobbingowe dotyczyły pracownika w innej firmie – 13,3% oraz 
współpracownika – 11,7%. 
 Dość istotną różnicę zaobserwowano w przypadku deklaracji osobistego 
doświadczenia mobbingu. W grupie osób doświadczających mobbingu na 
sobie 18% stanowili mężczyźni, a w grupie kobiet wskaźnik ten wyniósł pra-
wie 82%. Tak istotna różnica ponownie podkreśla wyraźną korelację pomię-
dzy płcią a narażeniem na zjawisko mobbingu. 
 Analiza otrzymanych wyników pozwala również stwierdzić, iż najczęściej 
zachowania o charakterze mobbingu wypływały od bezpośrednich przełożo-
nych ofiar. Odpowiedź taką wskazało 62% badanych. Następną pod wzglę-
dem częstotliwości odpowiedzią jest „inny przełożony” – 34% ankietowanych. 
Osobę współpracownika jako autora zachowań o charakterze mobbingu wy-
brało 25% badanych. Natomiast mobbing jako zachowanie podwładnego 
wskazało 7% uczestników ankiety. 

Analizując rodzaje występującego mobbingu stwierdzono, że w badanej 
zbiorowości najczęściej pojawiającą się formą był mobbing pionowy, w któ-
rym autorami zachowań o charakterze prześladowania są bezpośredni i po-
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średni przełożeni ofiar. Odpowiedź taką wybrało75% badanych (rysunek 
2).Osobę współpracownika jako autora zachowań o charakterze mobbingu 
wskazało 19,5% badanych. Natomiast mobbing jako zachowanie podwładne-
go wskazało 5,5% uczestników ankiety. 
 
Rysunek 2. Relacje między mobberem a ofiarą mobbingu 

 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie własnych badań. 

 

 Analizując płeć autorów mobbingu stwierdzono, że częściej zachowań 
o charakterze mobbingu dopuszczają się mężczyźni. Odpowiedzi takiej udzie-
liło 40% badanych. Kobiety jako sprawców mobbingu wskazało tylko 12% 
ankietowanych. Należy podkreślić przy tym dość dużą liczbę wskazań odpo-
wiedzi dla wspólnego działania kobiet i mężczyzn (48%). 
 Badając relację autorów mobbingu stwierdzono, że najczęściej jest to jed-
na osoba. Odpowiedź taką wskazało 53,5% badanych. Na grupę osób współ-
pracujących ze sobą wskazało 29,5% badanych. Autorstwo mobbingu grupie 
nie współpracujących ze sobą osób przypisało zaledwie 17% badanych. 
 Analiza czasu trwania działań mobbingowych pozwala na stwierdzenie, że 
okres występowania takich zachowań dłuższy niż 6 miesięcy podało 48,3% 
ankietowanych, Oznacza to, że tylko w takim procencie przypadków zostały 
spełnione definicyjne przesłanki mobbingu. Okres trwania działań mobbin-
gowych w przedziale od 1 do 3 miesięcy wskazało 25,8% ankietowanych, a od 
3 do 6 miesięcy −24,7%. Działania krótsze niż 1 miesiąc podała tylko jedna 
osoba. 
 
Zakończenie 
 
Analiza materiału badawczego pozwoliła pozytywnie zweryfikować postawioną 
hipotezę. Stwierdzono, że mobbing w miejscu pracy jest zachowaniem dobrze 
znanym i rozpoznawalnym przez pracowników, choć ankietowani nie uświa-
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damiają sobie znaczenia konfliktu jako zachowania o charakterze mobbingu. 
Analiza wyników badań pozwala również wyciągnąć następujące wnioski. 
1.  Znajomość pojęcia mobbingu jest powszechna, jednak nie oznacza to po-

siadania rzetelnej wiedzy na temat tego zjawiska. Głównymi źródłami in-
formacji o mobbingu są media oraz pracodawca. 

2.  Ankietowani dość dobrze rozpoznają działania, które można uznać za 
mobbing, chociaż stosunkowo nieliczna grupa wskazała konflikt jako dzia-
łanie o charakterze mobbingu, przy czym bardzo mała grupa konflikt jed-
noznacznie uznaje za mobbing.  

3.  Według przeprowadzonych badań można stwierdzić, że prawie ¾ ankie-
towanych zetknęło się z mobbingiem. 

4.  Ofiarami mobbingu były głównie kobiety. 
5.  Potwierdzono tendencję, że w badanej grupie najczęściej obserwowaną 

formę stanowił mobbing pionowy, przy którym autorami zachowań o cha-
rakterze mobbingu są bezpośredni przełożeni ofiar. 

5.  Autorami mobbingu byli najczęściej mężczyźni, a następnie wspólnie dzia-
łająca grupa kobiet i mężczyzn. 

6.  Spełnienie definicyjnych przesłanek mobbingu, zgodnie z którymi okres 
jego trwania wynosił dłużej niż 6 miesięcy, stwierdzono w niespełna 50% 
przypadków. Oznacza to, że do wyników badań nad skalą mobbingu nale-
ży podchodzić dość ostrożnie, ponieważ respondenci mogą zaliczyć do 
działań mobbingowych zachowania, które w rzeczywistości mobbingiem 
nie są. 

 Ważną dla praktyki gospodarczej informacją jest brak uświadomienia sobie 
roli konfliktu jako działania o charakterze mobbingu. Należy zatem prowadzić 
działania informacyjne w tym zakresie. 
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Skutki i przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy  
 
 
Effects and Resistance of Mobbing in the Workplace 
 
Abstract: Based on the results of the study, a group of 100 people, of which 73 observed the 
phenomenon of mobbing in person or were its direct victims, it was found that the most com-
mon manifestation of voice aggression and outsourcing of unmanageable tasks. Victims most 
often sought help from friends, family and colleagues. There was a reluctance to help victims of 
mobbing among colleagues in the workplace. The most frequently reported effect of mobbing 
was depression, deterioration of health and resignation from work. The methods of resistance 
of mobbing were analyzed. It was found that in combating this phenomenon, the most impor-
tant are proper personnel management and legal forms of resistance contained in the Labor 
Code, the Civil and Criminal Code. 
Key words: mobbing, violence in the workplace, individual effects, organizational effects, social 
consequences, resistance of mobbing. 

 
Cel pracy, materiał i metody  
 
Celem opracowania jest określenie rodzajów zachowań o charakterze mob-
bingu w miejscu pracy i skutków zdrowotnych, jakie ponoszą jego ofiary. 
Przedstawiono przy tym formy pomocy dla ofiar mobbingu w nawiązaniu do 
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uregulowań organizacyjnych i prawnych, zabezpieczających pracownika 
przed mobbingiem w miejscu zatrudnienia. Dla realizacji celu niniejszego 
opracowania sformułowano następujące pytania badawcze: 
1. Jakie są najczęstsze zachowania o charakterze mobbingu występujące 

w miejscu pracy? 
2. Jakie skutki zdrowotne ponoszą ofiary mobbingu w miejscu pracy? 
3. Jakie regulacje organizacyjne i prawne zabezpieczają pracownika przed 

mobbingiem? 
4. Jakie osoby i instytucje najczęściej udzielają pomocy ofiarom mobbingu 

w miejscu pracy? 
 Postawiono hipotezę, że istniejące uregulowania organizacyjne i prawne 
skutecznie zabezpieczają pracownika przed mobbingiem w miejscu zatrud-
nienia. Przeprowadzono badania na grupie 100 osób, spośród których 73 do-
świadczyły mobbingu osobiście lub obserwowały go w swoim miejscu pracy. 
Badania były anonimowe, przeprowadzone za pomocą platformy internetowej 
ankieta.pl. Kwestionariusz zawierał zestaw 23 pytań zamkniętych, otwartych 
oraz wielokrotnego wyboru. Badania przeprowadzono w okresie luty−kwiecień 
2016 roku. 
 
Rodzaje zachowań o charakterze mobbingu 
 
Na podstawie listy 22 zachowań o charakterze mobbingu opracowano hierar-
chię ich występowania w badanej zbiorowości (tabela 1). Do oceny częstotli-
wości wymienionych działań zastosowano trójstopniową skalę ich występo-
wania: nigdy, rzadko, zawsze. 
 
Tabela 1. Zachowania o charakterze mobbingu 

Liczba wskazań 
Wyszczególnienie* 

Nigdy Rzadko Zawsze 

Publiczna krytyka 12 15 65 

Ośmieszanie, przedrzeźnianie 18 46 31 

Złośliwe uszczypliwe uwagi 20 31 41 

Nadmierna liczba obowiązków 26 24 48 

Okazywanie niechęci 21 28 42 

Zmuszanie do pracy po godzinach 19 27 43 
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Obrażanie, poniżanie 28 17 47 

Ubliżanie, krzyki 27 32 32 

Oszczerstwa, plotki 26 25 37 

Inne zachowania odbierane jako krzywdzące 35 31 31 

Groźby zwolnienia z pracy 31 23 34 

Zastraszanie karami pieniężnymi 50 20 32 

Ograniczenie możliwości wypowiadania się 53 30 20 

Używanie wyzwisk 55 34 15 

Agresywne zachowanie 54 40 9 

Nieprzyjemne, dwuznaczne aluzje 51 9 38 

Zlecanie wykonywania prac bezsensownych 25 18 25 

Wyśmiewanie ze względu na płeć 66 14 25 

Propozycje seksualne, molestowanie 53 19 18 

Stosowanie przemocy fizycznej 62 22 3 

Wyśmiewanie ze względu na przekonania religijne 75 6 8 

Wyśmiewanie ze względu na chorobę/ 

niepełnosprawność 
77 5 7 

* Kolejność występowania zachowań o charakterze mobbingu ustalono na podstawie sumy 
wskazań rzadko i zawsze.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 Na podstawie danych z tabeli 1 sporządzono listę najczęściej pojawiają-
cych się zachowań o charakterze mobbingu. Należą do nich w kolejności: pu-
bliczna krytyka, ośmieszanie, przedrzeźnianie, złośliwe, uszczypliwe uwagi, 
obarczanie nadmierną liczbą obowiązków, okazywanie niechęci, zmuszanie 
do pracy w nadgodzinach. 
 Z kolei najrzadziej pojawiające się zachowania o charakterze mobbingu to 
odpowiednio: wyśmiewanie ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, 
wyśmiewanie ze względu na przekonania religijne oraz płeć. Warto odnotować, 
że przemoc fizyczną stosowaną rzadko wskazało 22 ankietowanych, a 3 osoby – 
zawsze. Oznacza to, iż mobber bądź mobberzy nie tylko dopuszczają się prze-
mocy psychicznej, ale również naruszają nietykalność cielesną swych ofiar. 
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Skutki mobbingu w miejscu pracy 
 
Analizę skutków mobbingu na szczeblu indywidualnym należy rozpatrywać 
w zakresie pogorszenia stanu zdrowia osoby poddanej mobbingowi, co jest 
wynikiem stanu permanentnego stresu. Literatura przedmiotu opisuje szereg 
skutków zdrowotnych dotykających ofiary mobbingu. W pierwszej kolejności 
pojawiają się takie zaburzenia, jak: ustępstwa, konfuzje, lęk, zwątpienie, stres, 
izolacja, bóle ciała, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów, niemożliwość 
koncentracji uwagi, zapominanie. Objawy te nazywane są konsekwencjami 
bezpośrednimi [Warszewska-Makuch 2005, ss. 5−7; Chomczyński 2008, s. 219; 
Szymik i Brosz 2009, ss. 167−185; Erenkfeit, Dudzińska i Indyk 2011, ss. 81−89; 
Ostrowska 2014, ss. 101−107].  
 Utrzymujący się dłużej mobbing sprawia, że pojawiają się zaburzenia o trwa-
łym charakterze, takie jak: problemy ze snem bądź odczuwanie nadmiernego, 
niezdrowego pobudzenia albo całkowitej apatii. Pojawiają się ponadto obse-
syjne myśli o sytuacji w pracy, a następnie chęć zmiany miejsca zatrudnienia. 
Ofiary mobbingu skarżą się na bóle głowy, wymioty, zakłócenia snu oraz zabu-
rzenia seksualne. Pojawiają się oznaki nieprzystosowania społecznego, takie jak: 
izolacja, zamknięcie się w sobie, wycofanie, depresja [Warszewska-Makuch 
2005, ss. 5−7; Chomczyński 2008, s. 219; Szymik i Brosz 2009, ss. 167−185; Erenk-
feit, Dudzińska i Indyk 2011, ss. 81−89; Ostrowska 2014, ss. 101−107]. 
 Konsekwencje bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez ofiary mobbingu 
mają wpływ na ich funkcjonowanie najpierw w miejscu pracy. Pracownik – ofia-
ra mobbingu – częściej przebywa na zwolnieniu, a w krańcowych przypadkach 
zwalnia się z pracy. Wówczas pracodawca ponosi koszty zwiększonej rotacji 
kadr, szkoleń nowych pracowników, leczenia, a nawet koszty procesowe i wy-
płat rekompensat dla poszkodowanych. Zespół, w którym pojawia się mobbing, 
staje się mniej efektywny, a cała organizacja – mniej wydajna [Warszewska-
Makuch 2005, ss. 5−7; Miedzik 2007, ss. 39−48; Chomczyński 2008, s. 219; Szy-
mik i Brosz 2009, ss. 167−185; Najda 2012, s. 246; Ostrowska 2014, ss. 101−107]. 
 Skutki mobbingu, występujące w obszarze indywidualnym i organizacyj-
nym, przenoszą się na społeczeństwo i gospodarkę. Dysfunkcja społeczna 
oraz zawodowa pracowników poddanych mobbingowi wpływa na sytuację 
ekonomiczną całego społeczeństwa, a koszty dotykają każdego obywate-
la[Warszewska-Makuch 2005, ss. 5−7; Miedzik 2007, ss. 39−48; Chomczyński 
2008, s. 219; Szymik i Brosz 2009, ss.167−185; Najda 2012, s. 246; Ostrowska 
2014, ss. 101−107]. 
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 Zaprezentowane w tabeli 1 zachowania, trwając przez co najmniej pół 
roku, prowadzą do wymiernych skutków u ich ofiar (tabela 2). Analiza otrzy-
manych wyników pozwala na wskazanie dwóch zasadniczych grup skutków: 
zdrowotnych oraz społecznych. W grupie następstw zdrowotnych znalazły się 
w kolejności: depresja, pogorszenie stanu zdrowia, problemy ze snem. W gru-
pie konsekwencji społecznych ankietowani wskazywali: pogorszenie się pozy-
cji towarzyskiej, pogorszenie sytuacji zawodowej, zwolnienie się z pracy i spa-
dek wydajności ofiary mobbingu. 
 
Tabela 2. Hierarchia skutków mobbingu w miejscu pracy 

Skutki mobbingu 
Liczba  

odpowiedzi Udział* (%) 

Depresja 52 71,2 

Pogorszył się stan zdrowia poszkodowanego 51 69,9 

Pojawiły się problemy ze snem 43 58,9 

Pogorszyła się pozycja towarzyska w miejscu pracy 42 57,5 

Pogorszyła się sytuacja zawodowa 38 52,1 

Pracownik zwolnił się z pracy 37 50,7 

Spadła wydajność 34 46,6 

Pogorszyła się zdolność porozumiewania z innymi 31 42,5 

Zniszczono reputację pracownika 29 39,7 

Inne 28 38,4 

Pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich 25 34,2 

Nie chcę odpowiadać na to pytanie 13 17,8 

Pracownik został zwolniony 10 13,7 

Renta inwalidzka 2 2,7 

* Udział określono, biorąc za podstawę grupę 73 osób, które obserwowały mobbing w miejscu 
pracy lub doświadczyły go osobiście. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Bezpośrednie formy i sposoby obrony przed mobbingiem 
 
Literatura przedmiotu wskazuje na pięć zasadniczych etapów postępowania 
w sytuacji mobbingowej [Śmierciak 2013]. W etapie pierwszym – perswazyj-
nym – zalecana jest rozmowa z mobberem, wskazująca na niewłaściwość jego 
zachowania. Etap ten należy rozpocząć jak najwcześniej, zanim działania 
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mobbera przybiorą bardziej rozbudowany charakter. W etapie drugim – in-
formacyjnym − należy poinformować mobbera, że jego zachowania i działa-
nie wyczerpuje znamiona mobbingu określone w art. 94 Kodeksu pracy i nie-
sie ze sobą określone skutki prawne. Trzeci z etapów jest określany jako dzia-
łania pracodawcy lub przełożonego sprawcy mobbingu. Na tym etapie po-
winno nastąpić poinformowanie przełożonego osoby dopuszczającej się 
mobbingu o zaistniały fakcie z wyraźnym żądanie podjęcia działań zmierzają-
cych za przerwania niewłaściwych zachowań oraz pociągnięcia osoby, która 
się ich dopuściła, do odpowiedzialności [Śmierciak 2013]. Etap czwarty jest 
czasem działań przed sądowych, w którym powinno się pojawić rozwiązanie 
problemu w wyniku wykorzystania uprawnień i narzędzi, w jakie wyposażył 
pracodawcę Kodeks pracy. Zaliczają się do nich: komisję pojednawczą, media-
cje oraz sądy polubowne [Kozak 2009]. Ostatnim ze wskazywanych etapów 
jest sądowe dochodzenie roszczeń, do którego dochodzi, gdy wszystkie wyżej 
wymienione działania nie przyniosą rozwiązania w postaci zaprzestania dzia-
łań mobbingowych oraz rozwiązania konfliktu leżącego u podstaw mobbingu 
[Litzke i Schuh 2007]. 
 Niezależnie od opisanych etapów postępowania, jakie zalecane są osobom 
dotkniętych bądź zagrożonych mobbingiem, w literaturze przedmiotu odna-
leźć można szereg innych wskazówek, dotyczących właściwych postaw i za-
chowań. Należy tu wymienić m.in. wyjście ze schematu „ofiary”, wyraźne za-
komunikowane prześladowcy braku zgody na niewłaściwe zachowanie z jego 
strony, włączanie osób trzecich w rozmowy z mobberem, sporządzanie nota-
tek służbowych do pracodawcy o niewłaściwym zachowaniu mobbera, szu-
kanie sojuszników w zaistniałym konflikcie, dokumentowanie wszystkich 
aspektów oraz zdarzeń mających związek z mobbingiem, skontaktowanie się 
z instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się pomocą ofiarom mobbin-
gu, kontakt z lekarzem w celu potwierdzenia negatywnego wpływu długo-
trwałego stresu na pogorszenie się stanu zdrowia. 
 
Zwalczanie mobbingu poprzez właściwe zarządzanie  
personelem 
 
Jednym z istotnych sposobów zapobiegania i zwalczania mobbingu jest wła-
ściwe zarządzanie personelem. Zasadnicze obszary działań prewencyjnych, 
które zapobiegają i przeciwdziałają zjawisku mobbingu, mieszczą się w trzech 
kategoriach: 
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1. Prewencja pierwotna − rozumiana jako szeroko pojęta edukacja pracowni-
ków w zakresie mobbingu i związanych z nim negatywnych zjawisk. Do 
prewencji pierwotnej zaliczane są również działania zmierzające do budo-
wania przyjaznego i właściwego klimatu w zakładzie pracy. 

2. Prewencja wtórna − dotyczy działań zmierzających do podniesienia kom-
petencji członków organizacji w zakresie reagowania na sytuacje patolo-
giczne zarówno w zakresie własnej osoby, jak i w sytuacjach, kiedy działa-
nia mobbingowe dotyczą innych współpracowników. 

3. Prewencja trzeciorzędowa − dotyczy działań skierowanych do pracowni-
ków, którzy doświadczyli różnych form mobbingu[Stalewski 2004; Basińska 
2015]. 

 Wymienione obszary nie występują w sposób rozłączny, lecz muszą sta-
nowić całość sprawnie działającego systemu wdrażanego przez pracodawcę 
zmierzającego do wyeliminowania możliwości powstawania mobbingu 
w organizacji, jego wychwytywania i przeciwdziałania. 
 Pierwszy element, jaki wskazywany jest w literaturze przedmiotu w zakre-
sie wdrażania rozwiązań antymobbingowych, to regulamin pracy, który sta-
nowi podstawę dalszych form działania pracodawcy w zakresie przeciwdzia-
łania mobbingowi. W regulaminie oprócz zapisów o zakazie stosowania mob-
bingu powinny być wprowadzone szczegółowe regulacje dotyczące zacho-
wań niepożądanych oraz niedozwolonych. Innym krokiem jest opracowanie  
i wdrożenie wewnętrznej polityki antymobbingowej. Najpowszechniejszą jej 
formą jest opracowanie regulaminu antymobbingowego [Stalewski 2004; 
Wyka 2011]. 
 Ważny element polityki antymobbingowej stanowi również działalność 
informacyjna pracodawcy. Jej celem jest podniesienie świadomości zarówno 
pozostałych pracodawców (kadry kierowniczej), jaki wszystkich pracowników 
w zakresie relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych [Basińska 
2015].  
 Kolejne działanie, wspierające właściwe zarządzanie personelem w celu 
ograniczania i przeciwdziałania zjawisku mobbingu, to spójna organizacja 
pracy oraz funkcjonowania organizacji. Nie istnieje jeden schemat postępo-
wania pozwalający wyeliminować powstawanie konfliktów w miejscu pracy. 
Właściwa organizacja pracy w tym zakresie powinna kierować się uniwersal-
nymi zasadami, takimi jak unikanie zbyt zhierarchizowanej struktury, ograni-
czanie zjawiska kumulacji władzy „w jednych rękach” czy eliminacja ze struk-
tur kierowniczych wszystkich osób cechujących się niepożądanymi, określa-
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nymi w psychologii jako toksyczne, cechami charakteru [Baranowska 2007]. 
 Do elementów zarządzania personelem w zakresie przeciwdziałania mob-
bingowi zaliczane są również formy prewencji trzeciorzędowej, w której znaj-
dują się działania nakierowane na pomoc i wsparcie osobie będącej ofiarą 
mobbingu [Wyka 2011]. 
 
Regulacje prawne mające przeciwdziałać mobbingowi 
 
Dostrzegając negatywny wpływ mobbingu, ustawodawca wprowadził szereg 
zapisów prawnych przeciwdziałających oraz ograniczających to zjawisko. 
Znajdują się one w różnych aktach prawnych. Najważniejszym z tych doku-
mentów jest Kodeks pracy. W artykule 94 ustawodawca w sposób wyraźny 
nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi [Kodeks 
pracy art. 943, § 1]. Stanowi to jednoznaczne wskazanie podmiotu odpowie-
dzialnego za przeciwdziałanie mobbingowi na terenie przedsiębiorstwa.  
 Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nałożony na pracodawcę po-
woduje, iż w przypadku wystąpienia tego zjawiska pracownik może domagać 
się od niego zadośćuczynienia doznanych krzywd. Kodeks pracy nie tylko 
nakłada obowiązek na pracodawcę przeciwdziałania mobbingowi, ale także 
wskazuje możliwe rozwiązania problemu. Podaje zasadnicze narzędzia do 
rozwiązywania problemu mobbingu w zakładzie pracy, do których zalicza się 
komisję pojednawczą i mediacje. 
 W literaturze wskazywany jest szereg korzyści płynących z zastosowania 
komisji pojednawczej i mediacji do rozwiązywania konfliktów oraz likwido-
wania mobbingu w przedsiębiorstwie [Kisiel-Dorohinicki 2009]: 
 wprowadzenie zmian do procesów komunikacji i relacji międzyludzkich  

w zakładzie pracy; 
 umożliwienie konstruktywnego rozwiązania długotrwałych (najczęściej 

ukrytych) konfliktów; 
 zachęcenie stron do przebaczenia (ze strony osoby mobbingowanej) oraz 

zadośćuczynienia (ze strony mobbera).  
 Jeżeli działania polubowne nie przyniosą rezultatu, kolejnym krokiem 
prawnym określonym w regulacjach prawnych przeciwdziałających mobbin-
gowi jest skierowanie sprawy do sądu. Kodeks pracy umożliwia pracownikowi 
będącemu ofiarą mobbingu dochodzenia swoich roszczeń w formie odszko-
dowania i zadośćuczynienia. 
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Należy stwierdzić, iż postępowanie przed sądem wymaga dużego zaanga-
żowania ze strony ofiary, ze względu na konieczność udowodnienia zaistnie-
nia mobbingu, a zwłaszcza wszystkich przesłanek zawartych w jego definicji, 
w tym długotrwałego działania – powyżej 6 miesięcy. W literaturze przedmio-
tu jako ważny element przygotowania do postępowania sądowego wskazy-
wane jest zbieranie wszystkich dowodów i świadectw działań o charakterze 
mobbingu, takich jak listy obecności, notatki służbowe, nagrania itp. Praktyka 
sądów w tym zakresie jest spowodowana dużą liczbą wniosków składanych 
przez pracowników traktujących oskarżenie o mobbing jako swoistą zemstę 
na pracodawcy [Śmierciak 2013]. 
 Innym aktem prawnym, który daje podstawy do przeciwdziałania mobbin-
gowi, jest Kodeks cywilny. W praktyce postępowanie sądowe przed sądem 
pracy o zadośćuczynienie toczy się równocześnie z postępowaniem przed 
sądem cywilnym. Podstawą do wszczęcia postępowania są zapisy Kodeksu 
cywilnego w art. 23 oraz 24.Na podstawie tych zapisów ofiara mobbingu, któ-
rej dobra osobiste zostały naruszone, może domagać się zaniechania, usunię-
cia skutków naruszenia dóbr osobistych w wyniku mobbingu, ustalenia ist-
nienia stosunku prawnego, co otwiera drogę do dalszych roszczeń. Ponadto 
ofierze może być zasądzone zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia, utraty całkowitej lub częściowej zdolności 
do pracy zarobkowej, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia 
stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu [Grzesiuk 2008]. 
 Ostatnim aktem prawnym zawierającym zapisy zapobiegające mobbingo-
wi i przeciwdziałające jego występowaniu jest Kodeks karny. W sytuacji kiedy 
działania mobbera przybierają znamiona skrajnej przemocy, słusznym wydaje 
się doprowadzenie do wykrycia i ukarania sprawców. 
 Przedstawiając zapisy Kodeksu karnego, mogące stać się podwalinami do 
ścigania i karania działań mobbingowych, należy odnieść się jeszcze do cha-
rakteru tych działań. Mogą one zawierać w sobie elementy [Grzesiuk 2008]: 
 gróźb, 
 zniesławiania, 
 znieważenia, 
 przemocy. 
 Stosowanie każdego z wyżej wymienionych elementów obwarowane jest 
w Kodeksie karnym sankcjami. Zgodnie z zapisami artykułu 190 Kodeksu „Kto 
grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 
najbliższej – i jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że 
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będzie spełniona – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2”. Dalej, w artykule 212, zawarte zostało, iż „Kto 
pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub wła-
ściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę za-
ufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”. 
Należy podkreślić, iż paragraf drugi przytaczanego artykułu odnosi się również 
do środków masowego komunikowania się, takich jak portale społecznościo-
we, co ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania zjawisku mobbingu. 
 Ze względu na charakter mobbingu, który nader często przybiera postać 
działania z ukrycia, znieważania i budowania złej opinii poszkodowanego, 
ważnym narzędziem przeciwdziałania jest artykuł 216 Kodeksu karnego, 
w myśl którego ten, kto znieważa inną osobę: 
 w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub  

w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności (art. 216 §1 k.k.); 

 za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 216 §2 k.k.). 

 W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, przemocy czy dokonania 
uszkodzenia ciała Kodeks karny przewiduje szereg sankcji w zależności od 
charakteru działań i stopnia ich szkodliwości dla ofiary mobbingu. Należy jed-
nak podkreślić, że postępowanie karne w przypadku mobbingu jest ostatecz-
nością i odnosi się do najpoważniejszych przypadków, w których mobbing 
wiązał się z ogromną dolegliwością dla ofiary. 
 Podsumowując zapisy regulacji prawnych, mających na celu zapobieganie 
mobbingowi, można stwierdzić, że działają one w trzech płaszczyznach: 
 wskazują podmioty odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi, 
 określają sposób zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu, 
 wskazują sankcje za działania o charakterze mobbingu. 
 
Źródła pomocy ofiarom mobbingu w świetle badań własnych 
 
Skutki mobbingu są dla ofiar tak dotkliwe, że poszukują one pomocy u róż-
nych osób lub organizacji. Zestawienie źródeł poszukiwanej pomocy oraz 
osób i organizacji, które tej pomocy udzieliły, pozwoli zweryfikować ich sku-
teczność. 
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Rysunek 1. Źródła poszukiwania pomocy przez ofiary mobbingu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Analizując źródła pomocy dla ofiar mobbingu, stwierdzono, że najczęściej 
osoby poszkodowane zwracały się o pomoc do przyjaciół. Odpowiedź taką 
wskazało 38,7% uczestników badania. W dalszej kolejności ankietowani wska-
zywali rodzinę – 23,4%, współpracowników – 16,1% oraz Państwową Inspek-
cję Pracy – 13,9%. Należy zauważyć, iż część poszkodowanych zmuszona była 
szukać pomocy na Policji, co może oznaczać, że mobbing osiągnął poziom 
czynów zagrożonych sankcjami opisanymi w Kodeksie karnym. 
 Analiza wyników dotycząca faktycznie uzyskanej pomocy, którą otrzyma-
ły ofiary mobbingu, pokazuje, że źródła wsparcia były identyczne jak w po-
przednim przypadku. Najczęściej ofiarom mobbingu pomagali przyjaciele, 
na co wskazało 34,5% badanych. Należy jednak stwierdzić, że nie zawsze 
przyjaciele byli w stanie takiej pomocy udzielić, a czasem odmawiali jej. Na 
kolejnym miejscu pod względem źródła otrzymanego wsparcia ankietowani 
wskazali rodzinę (31,9%). Należy podkreślić, iż liczba wskazań pomocy udzie-
lonej przez rodzinę jest wyższa od liczby próśb o pomoc skierowanych do 
przyjaciół. Wartym odnotowania jest fakt, że 19% badanych wskazało, iż 
pomocy udzieliła im Państwowa Inspekcja Pracy. Odnosząc ten wynik do 
mniejszej liczby wskazań o skierowanie prośby o pomoc do tej instytucji, 
należy zakładać, że PIP interweniował nawet w sytuacjach, w których ofiary 
nie zgłaszały faktu mobbingu. Istotnym wydaje się fakt, iż tylko 8,6% bada-
nych przyznało, że pomocy udzielili im współpracownicy, podczas gdy aż 
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16% badanych deklarowało, iż to właśnie u współpracowników poszukiwało 
wsparcia. 
 
Rysunek 2. Źródła uzyskanej pomocy przez ofiary mobbingu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Uzupełnieniem, dotyczącym słabej reakcji współpracowników w miejscu 
pracy, jest sposób reakcji otoczenia na zgłaszane prośby pomocy przez ofiary 
mobbingu. Analiza otrzymanych wyników w sposób wyraźny wskazuje, iż 
najczęściej prezentowaną postawą wobec zachowań o charakterze mobbingu 
był brak reakcji ze strony otoczenia w miejscu pracy, na co wskazało 57% osób 
uczestniczących w badaniu. Kolejną, pod względem udzielonych odpowiedzi, 
postawą otoczenia było bagatelizowanie, na co wskazało 35% ankietowanych. 
Udzielenie pomocy i wsparcia ofierze mobbingu przez otoczenie w miejscu 
pracy wskazało zaledwie 11% badanych. Natomiast 4% ankietowanych 
stwierdziło, że w reakcji na prośbę o pomoc osoby, do których zwrócili się 
o nią – opowiedziały się po stronie mobbera. 
 Otrzymane wyniki są niepokojące, gdyż pokazują, że pomimo istniejących 
uregulowań organizacyjnych i prawnych, ofiara mobbingu pozostaje w miej-
scu pracy osamotniona i nie może liczyć na zdecydowane wsparcie współpra-
cowników czy przełożonych. 
 
Podsumowanie 
 
Analiza materiału badawczego pozwoliła na realizację celu pracy i weryfikację 
postawionej hipotezy. Stwierdzono, że najczęstszymi przejawami mobbingu 
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była agresja słowna oraz zlecanie zadań niemożliwych do wykonania. Prze-
moc fizyczna, choć obserwowana była rzadko, to jednak pojawiała się we 
wskazaniach respondentów. 

Najczęstszymi skutkami mobbingu u poszkodowanych były depresja, po-
gorszenie się ogólnego stanu zdrowia oraz rezygnacja z pracy. 
 Ofiary mobbingu najczęściej szukały pomocy u przyjaciół, rodziny oraz 
współpracowników. Pomoc otrzymały przede wszystkim od przyjaciół, na-
stępnie rodziny, a także od Państwowej Inspekcji Pracy. Pokazuje to, że 
w miejscu pracy mobbing nie jest zdecydowanie potępiany, a pracownicy 
godzą się z jego występowaniem i nie udzielają pomocy poszkodowanym. 
 Negatywnie zweryfikowano postawioną na wstępie hipotezę. Istniejące 
uregulowania organizacyjne i prawne, które powinny skutecznie zabezpieczać 
pracownika przed mobbingiem w miejscu pracy, są niewystarczające do cał-
kowitego wyeliminowania tego zjawiska. Badania pokazują, że zachowania 
o charakterze mobbingu, nadal są powszechne w miejscu pracy. Dzieje się tak 
mimo obszernych regulacji antymobbingowych wprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa, a także poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, 
jakie może ponieść mobber i pracodawca go zatrudniający. 
 W świetle przedstawionych konsekwencji zdrowotnych, jakie dotykają 
ofiary mobbingu, konieczne są dalsze działania w zakresie prawnym i organi-
zacyjnym, które pomogłyby skutecznie wyeliminowaćto zjawisko. Należy więc 
prowadzić kolejne badania w celu opracowania jeszcze skuteczniejszych spo-
sobów zabezpieczenia pracownika przed mobbingiem. Możliwe jest również, 
że istniejące uregulowania są wystarczające. W takiej sytuacji należałoby się 
skupić na skutecznym egzekwowaniu zapisów tych regulacji. Konieczne wy-
daje się również zintensyfikowanie prowadzonych kampanii, które pokazują 
negatywne skutki mobbingu w miejscu pracy, jak również skutki finansowe, 
jakie ponosi gospodarka i budżet w związku z mobbingiem. 
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Self-fulfilment – Internal Need or Social Expectation? 
 
 
Abstact: Analysis of the declared determinants of professional success indicates factors deter-
mining career development. These include financial security, development, recognition, work-
life balance. The need to find a sense of the meaning of life at work is hardly exposed by em-
ployees. Confronting this observation with the assumption that man as an organism is able to 
function properly by conducting an efficient exchange with the environment, and returning to 
the assumptions of psychologists examining the issue of self-actualization (self-realization, 
meaning of life) there arise  the arguments that undermine the current interpretation of this 
issue in the context of professional activity.  
The aim of the article is to redefine the essence and significance of self-fulfilment in profes-
sional life, and to indicate the leading need in the career development. 
Key words: self-fulfilment, career, professional success, achievement need’s. 

 
Introduction 
 
The concepts of career and professional success are still understood primarily 
in colloquial terms and identified with achievements that have high social 
scores. At the same time, in a variety of considerations regarding their es-
sence, there are references to the need for self-fulfilment. However, when 
making a critical analysis, there are arguments that undermine the validity of 
the thesis that the sense of life is found at work. The basis for their formulation 
is an assumption referring to the biological and psychological rights that man 
is an organism that adapts to the environment, responds to its expectations, 
                                                            

1 jolanta.bienkowska@wp.pl 



Jolanta Bieńkowska 
 
 

 326 

and not a person primarily driven by individual internal needs [Franken 2005, 
p. 39]. Therefore, the question arises whether the perception of professional 
success and the criteria for choosing a career model are determined by the 
need for self-fulfilment, the need for development and achievements or the 
need for security? 
 The aim of the article is to revise views on the essence and significance of 
self-fulfilment as a leading determinant of career and professional success in 
management science and, in particular, in human resource management. 
 
Foundations of perception of career and professional  
success 
 
There is a dissonance between a colloquial and scientific understanding of  
a career. In the first case, the word evokes associations with work that enjoys 
social prestige. In the second one, it is an activity specific for a given employee 
[Bohdziewicz 2008, p. 29], conditioned by a series of (different, depending on 
the model) endo- and exogenous factors [Super 1994, pp. 63–74]. Thus, in 
management science, a professional career is not unequivocally associated 
with the prestige of the position held, and the curve of its course does not 
have to have a constant upward trend. The related issue is a professional suc-
cess, which can be understood as achieving a career goal that gives a sense of 
satisfaction [Januszkiewicz 2010, p. 290]. At the same time, it is not permanent 
but variable, depending on the current situation of the employee including 
both the sphere of professional and private life [Dries 2011, p. 378]. The scope 
of a career objective may be of a fundamentally different nature at different 
times. Moreover, the specificity of the perception of success is its potential 
discrepancy, i.e. the achievements of the individual may be a source of satis-
faction for them, but they may not meet with the approval of the social envi-
ronment and vice versa. 
 The starting point for further considerations and at the same time com-
plementation of the above characteristics of terms is the arguments pre-
sented below. Their content and logical system refer to the concept of G. 
Hofstede of the three levels of human mental programming, which in turn are 
human nature, culture and personality – internal and external forces control-
ling human behaviour [Hofstede 2000, p. 40]. 
1. Man as an organism adapts to the environment [Franken 2005, p. 39]. 
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2. The need for security is essential for the proper functioning of man. Free-
ing oneself from anxiety allows for an effective exchange with the envi-
ronment for the benefit of both sides [Sikorski 2004, p. 63]. Two basic areas 
can be distinguished: material and emotional security. The former lies at 
the basis of the calculation of financial employment conditions. The sec-
ond is building satisfying social relations. 

3. An important issue in the analysis of a human nature from the perspective 
of professional choices is the rule of effort economy, which is a projection 
of the economic goal of the organization: the highest profits at the lowest 
costs – the concept of an economic, rational man [March, Simon 1964,  
p. 153]. 

4. In the management sciences, the cultural aspect is focused on national or 
organizational (subjective) differences. Of little popularity is the macro ap-
proach which consists in exploring the relationship between the patterns 
of social behaviour universal for civilized countries and organizational be-
haviour. Thus, the ethnographic, and not the anthropological, approach 
prevails. As a result, management sciences lack broad- contextual analyzes 
presenting the role of cultural determinism in creating organizational rela-
tions and shaping organizational behaviour [Lévi-Strauss 2001, p. 51]. 

5. The personality of man is shaped genetically as well as depends on self-
regulating mechanisms applied by an individual, aimed at satisfying indi-
vidual internal needs or social values [Franken 2005, p. 39]. Personality de-
pends on the level of basic needs satisfaction in childhood and adoles-
cence. 

 
Self-fulfilment or recognition as a leading need  
in professional life? 
 
Self-fulfilment is defined as the full use of talents, abilities and capabilities 
[Maslow 1990, p. 86], or as a clear vision of oneself [Franken 2005, p. 40], that 
is, as a gift of having something special, or as a manifestation of above-
average internal development. From the perspective of management science, 
there is a doubt that all employees are aware of it. An average person does 
not have a deep insight into his personality; he does not have full knowledge 
of his predispositions. He also does not believe that his passion can be the 
basis of his existence, the source of earning. He makes a rational choice re-
garding the type of work performed, first of all by the criterion of benefit, tak-
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ing into account the interests of family members, especially financial ones, 
and not seeking to satisfy his own desires. 
 In addition, the full development of the need for self-fulfilment requires 
special, favourable circumstances, namely stable and stimulating conditions 
for the maturation of the individual. Then, this group of people develops their 
characteristic ability to maintain the state of internal balance, transcendence 
[Maslow, Stephens 2000, pp. 174–180], effective exchange with the environ-
ment, understood as the ability to establish the effective (thanks to, inter alia, 
assertiveness) interpersonal relationships that at the same time enable to 
sustain the individual's autonomy. People, capable of satisfying the need for 
meaning in life, are characterized by special attributes [Maslow 2006, p. 207], 
they expect freedom, and create their space of freedom thanks to resistance 
to cultural influences and social expectations. That is why they often express 
an individualistic or nonconformist attitude. A certain contradiction can be 
discerned here because the characterological differentiators are the opposite 
patterns of behaviour: the tendency to separate and create and maintain 
positive relationships with other people. It can be explained by another at-
tribute accompanying self-realization, namely the ability to distinguish be-
tween means and goals [Maslow 2006, p. 223]. Conformism is a tool for 
achieving certain desired results and individualism is an internal state – free-
dom from influence. Thus, the self-realizing individuals strive consistently to 
achieve this special goal, not succumbing to the temptation to participate in 
the group for immediate benefits. 
 The above properties cause that the process of self-actualization may have, 
and most often has, a long-term perspective, without the expectation of quick 
gratuities for the efforts made. This type of personality will not be tempted by 
quick promotions, but by a sense of meaning to their work. Self-fulfilment 
does not, in its essence, take into account the material needs expressed pri-
marily by the amount of remuneration. Instead, the pursuit of self-realization 
is accompanied by devotion to the undertaken activity, which results in blur-
ring the boundary between professional and private life, which in turn leads 
to a conflict of life roles. 
 The promotion of the idea of self-realization is attributed to A. Maslow, 
although he was neither the first nor the only psychologist undertaking this 
research problem. His book “Motivation and personality” has become an im-
portant point of reference in the period of dynamic development of the psy-
chosocial trend in the science of management [Afroz 2012, p. 2]. In the charac-
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teristics of a self-actualizing person, an effective employee was seen, espe-
cially in the area of services dynamically developing at that time. Humanistic 
psychology, of which he was a representative, put a strong emphasis on holis-
tic development as a foundation for the proper functioning of man, placing in 
the epicentre the need for the meaning of life [Kozielecki 1997, p. 242]. Con-
sidering the limited range of activities undertaken by the average person at 
that time, it was in the professional work where an area was sought to satisfy 
the need to develop the predisposition, the talent that the individual has. 
Unfortunately, for the needs of organizational solutions, a relatively narrow 
definition of this concept was adopted, marginalizing both Maslow's exten-
sive further studies of this issue as well as other psychologists and their scep-
tical arguments, which distorted its essence. 
 The results of Maslow's research were reflected in the Z theory [Maslow, 
Stephens 2000, pp. 171–184], unknown in Poland, and the study entitled 
“Eupsychian management” [1965]. In both of them, he indicates that self-
actualization makes it possible to achieve the state of transcendence – the 
ability to preserve the internal balance mentioned above and the balance in 
relations with the environment. The state of transcendence is part of the as-
sumption of systemic psychology based in turn on the work of L. von Berta-
lanffy [1984]. Maslow transposed the formulated conclusions into manage-
ment, basing on the arguments that the state of self-realization allows for 
building the self-effectiveness, expressed in the effectiveness of social rela-
tions at work and the effectiveness of the work performed, and should, there-
fore, be the individual overriding goal of the employees [Afroz 2012, p. 2]. 
Meanwhile, getting acquainted with the detailed characteristics of a fulfilled 
man, one can notice that satisfying this need is possible only in people with 
high emotional maturity, which is not a universal attribute. There is, therefore, 
a doubt about the universal ability to achieve the state of self-fulfilment in 
general, especially at work. 
 Referring to the main assumption of this study that man is an organism 
adapting to the environment, the essence of professional success can be 
viewed through the social prism. Intensive economic development recorded 
in the second half of the 20th century caused that the nature of the work per-
formed as well as the competence profile of the employee began to change. 
The world-famous theories of the motivation of aforementioned A. Maslow 
and its continuator F. Herzberg [1987] suggested that man aspires to devel-
opment, and hence – dynamic career and professional success. However, the 
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employees expected first of all to enrich the content of work, preventing its 
monotony, which is not tantamount to looking for the meaning of life at work. 
However, as a result of the popularization of the works of psychologists,  
a significant cultural change took place, which redefined the work as no 
longer a source of fulfilling mainly the need for security, but the need for rec-
ognition and self-fulfilment [Dries 2011, p. 366]. 
 Parallel to the changes initiated by the intense implication of the results of 
scientific research into practice, the popularization of consumerism has grown 
too. The need to stimulate economic growth has triggered the mechanism of 
inciting not only mass purchases of everyday goods but also luxury products. 
Advertising slogans began to make references to the fact that the state of 
possession shows a social status that is within the reach of the average citizen. 
On the other hand, intensifying market competition has increased the de-
mand on the labour market for highly qualified employees who want to de-
rive from the work broadly understood satisfaction, go beyond the scope of 
its current role – existential compulsion. As a result of the stimulation of eco-
nomic processes, the possibility of satisfying the new universal need – the 
social status - has opened up. This has been used in the approach to manag-
ing people; assigning to work the function of the source of the meaning of life 
has become a means – for influencing employees in order to increase the 
efficiency of their work – rather than a proper goal [Dries 2011, p. 371]. If work 
gave self-realization and, in accordance with Maslow's assumptions,  reaching 
the state of transcendence, professional frustrations, caused by the persistent 
pursuit of achievements that build up self-esteem and sense of accomplish-
ment, would not be recorded on a large scale. The real source of satisfaction, 
determining the course of a professional career, is, in this case, the state of 
possessions that allows for achieving an appropriate status and social pres-
tige. Therefore, it can be concluded that professional success is dictated 
mainly by the motivation of recognition and not self-realization [Janusz-
kiewicz 2010, p. 294]. 
 The evolution of social behaviour patterns has changed the perception of 
the purpose and meaning of professional activity, but not towards the univer-
sal fulfilment of the need for self-realization through work, but towards pro-
fessional success resulting from the collective programming of minds, condi-
tioned by social expectations of having achievements and recognition. Cul-
tural determinism caused that self-fulfilment became a declared value, not  
a real inner need, a means rather than a goal [Obuchowski 1983, p. 214]. The 
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adoption of such a point of view can be argued by associating it with the 
problem of careerists whose sad fate was noted at the end of the last century 
as it became a common social phenomenon at that time. Another, negative 
consequence of modelling the attitude towards work, expressed by the need 
for self-realization is the state of burnout. Paradoxically, it particularly affects 
people who start their work with optimism and commitment, wanting to give 
of themselves as much as possible but encountering numerous organizational 
barriers that cause and deepen the state of frustration. These obstacles, how-
ever, are a natural consequence of the necessity to sort out behaviours in the 
organization, and levelling them could reduce the effectiveness of action. 
Therefore, the possibilities for self-realization through work provided to oth-
ers are small. 
 
Measures of professional success 
 
The measure of success is the positive emotional state identified with happi-
ness, experiencing positive feelings, and positive reinforcements. It has an 
individualized character [Bohdziewicz 2008, p. 43] dictated primarily by the 
values and social norms with which an individual identifies himself as well as 
his internal system of values, the system of dominant needs. However, these 
criteria are not equivalent, one of them is the leading one, which is why 
measures of professional success can be divided into two categories: deter-
mined by individual internal needs or social expectations. 
 The overriding professional goal of the majority of employees is, invariably, 
to meet the security needs achieved through stable employment and having 
financial means to ensure a decent life [Springer 2011, p. 171]. The type of 
work is the most often a compromise between the need to feel satisfaction 
(positive reinforcements) from the activities undertaken and the social need 
to have a job. Decisions on taking up employment are subject to calculation, 
and the main focus is placed on the attractiveness of employment, primarily 
in financial terms [Bielski 1996, p. 159]. 
 Among the internal needs that are an important measure of professional 
success, there is also the balance between work and private life. Its impor-
tance has significantly increased recently as the reverse effect of offensive 
professional careers pursued in the second half of the twentieth century, but 
also as a result of a conscious search for areas of self-fulfilment in currently 
rich non-professional life. A society with greater faith in its passions allows 
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internal needs to be heard, distancing itself from the employers' expectations 
of a deep organizational commitment. This is favoured by a new cultural 
trend that encourages such behaviours, the care for time for the family and 
their own non-profit interests [Sawicka, Cesarz-Kwietniak 2013]. Thus, criti-
cized in the young generations, the distance to their professional require-
ments, measured by the perception of older generations, can be assessed as  
a manifestation of protection of internal needs. 
 Another determinant of professional success is the subject of critical analy-
sis in this study – self-fulfilment, which can be achieved in professional work 
by those few who use the potential of their talent in the activity which is at 
the same time the basis of their professional career. Achieving a professional 
goal of self-fulfilment is possible with the meeting two basic and previously 
signalled conditions: having special predispositions and the awareness of 
having them, and achieving high emotional maturity measured, among oth-
ers by autonomy or resistance to cultural influences. The sense of the mean-
ing of life at work is found primarily by representatives of professions based 
on creativity, which is a priority, among others, in running their own business 
activities and having a wide autonomy. 
 One of the keywords of modern times is development. Having opportuni-
ties to improve and broaden professional competences is considered as a sign 
of success. However, the need for development has a dichotomous character, 
as it can be both a goal for the self-realizing person, and a means to achieve 
the goal of recognition and prestige, for someone seeking achievements or 
social applause. Therefore, professional development is not unequivocally an 
autotelic value, but it can also be a pragmatic value, a prerequisite guarantee-
ing an exchange with the environment. In the first case, it is characterized by  
a philosophical approach, an attitude of an open mind that absorbs knowl-
edge related directly and indirectly to the activity undertaken. It can also be  
a tool for a pragmatic strategy of acquiring knowledge only to the extent nec-
essary to carry out professional tasks. The cognitive need for obtaining the 
information necessary for efficient operation is clearly perceptible, while the 
need to devote oneself to work by exploring the intricacies of professional 
and general knowledge is felt to a limited extent [Jacko 2013, p. 95]. 
 The above professional goals: security, work-life balance, self-fulfilment, 
broad-context development describes the type of self-focused career, the 
essence of which is internal development and professionalism [Sikorski 2007, 
p. 20]. The opposite model is the orientation towards the environment, striv-
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ing through work for achievements enjoying the recognition of other people 
– the attitude of “have” [Skorny 1989, p. 223]. Success is equal to having em-
ployment in a reputable company or occupying a position that stands out 
either for its high rank in the hierarchy and/or for a wide range of responsibili-
ties, or the possession of various titles – everything for which you can stand 
out from others. 
 This outlines the pejorative personality traits, but the man has a natural 
need, considered to be a basic one, to have recognition in the eyes of others, 
and strives to satisfy it, the more so that often since the childhood he is urged 
by the immediate environment to achieve such career goals. Returning to the 
leading idea of the article, man as an organism strives to maintain the state of 
stability while being powered from outside [Wołoszyn 1997, p. 136]. This en-
ergy is the positive reinforcement that he receives in exchange for achieve-
ments that give not only satisfaction but also tangible benefits both to him 
and the environment [Kozielecki 1997, p. 32]. They also allow him to build self-
esteem expressed with faith in his own strength; they give him a sense of au-
thorship. It is a manifestation of conformism expected from the participant of 
the social system that stabilizes the exchange process. Therefore, such optics 
of professional success is not a manifestation of lower potential but a com-
monly implemented, beneficial and unspoken model. The more so that it is 
possible to regard as achievements the satisfying of the need for security, 
which is the leading need of man, and the work-life balance. The determi-
nants of both types of careers are presented in the table below. 
 
Table 1. Determinants of types of careers 

Self-focused career Environment-focused career 
- awareness of own talents 
- internal balance 
- creation 
- immunity to influence 
- development as a goal 

- calculation of exchange conditions 
- striving for achievements 
- expectation of rewards (reinforce-
ments) 
- conformism 
- development as a means 

Source: own work. 
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Conclusion 
 
The actual ability to satisfy the need for self-fulfilment is exclusive. Conditions 
necessary to satisfy this need are available only to the few active people, the 
vast majority of whom can be found among representatives of creative pro-
fessions or entrepreneurs. 
 In the cultural dimension, self-realization has become a social value, as well 
as a tool for organizing mental programming in order to stimulate a greater 
involvement in work, which can be illustrated by referring to generational 
differences raised in various studies. Older age groups (baby boom and X 
generations), more susceptible to cultural determinism, have sought the 
meaning of life at work. Critical observations made by the young generations 
on the negative effects of professional success understood in such a way 
boldly verified social expectations and resisted them, seeking not only to pro-
tect their private lives but by undertaking activities in this area that enabled 
them to achieve self-fulfilment. Career plan is based on the calculation of ef-
fective exchange. It seems that their interpretation of the vision of self-
realization is closer to the assumptions of humanistic psychologists. 
 Therefore, the type of environment-oriented career should be the focus of 
personnel cells’ interest, because employees care about the exchange with 
the environment, and achievements are an important element of the incen-
tive system. Modern programs that include: offering exclusive prizes, e.g. 
overseas trips, personalized benefits corresponding to the employees’ needs 
(e.g. for young parents), or hobbies (interest groups) [Bieniok 2014, pp. 18–19] 
and gamification. They illustrate the actual and desired mechanism of moti-
vating to work: the expectation of high work efficiency in exchange for valu-
able compensation. 
 Commitment to work does not have to be a consequence of self-
realization, but a sense of responsibility and reliability in fulfilling professional 
duties. Finding the sense of work is not tantamount to finding the meaning of 
life at work. However, work should be a source of satisfaction, and the numer-
ous achievements that can be gained allow for reaching this state. 
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Wprowadzenie 
 
W czasach globalizacji i związanych z nią zjawisk, takich jak np. dynamiczny 
rozwój korporacji międzynarodowych oraz migracja zarobkowa, w coraz 
większym stopniu na kulturę organizacyjną, komfort oraz efektywność pracy 
w organizacjach, a także możliwość odniesienia sukcesu zawodowego przez 
poszczególnych pracowników, wpływa umiejętność postrzegania i rozumie-
nia różnic wynikających z kultur narodowych współpracowników, kontrahen-
tów czy klientów. Różnorodność kulturowa to potencjalne źródło wielu pozy-
tywnych zjawisk, w tym innowacyjności i rozwoju. Jednak może też tworzyć 
rozmaitego rodzaju bariery komunikacyjne, powodowane przez różne czynni-
ki – poczynając od stopnia biegłości języka używanego w kontaktach bizne-
sowych, a kończąc na wyznawanych systemach wartości. Celem niniejszego 
artykułu jest analiza problemów relacyjnych pracowników z branży informa-
tycznej w Polsce, pracujących w środowiskach wielokulturowych oraz sformu-
łowanie uwag dotyczących budowy czy doskonalenia strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych zatrudniających polskich 
informatyków. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jest to, iż coraz większa 
liczba Polaków wiąże swoje plany zawodowe ze zdobyciem kwalifikacji  
z branży IT, a następnie podjęciem pracy w takich zawodach, jak: programista, 
specjalista ds. baz danych, administrator sieci czy specjalista ds. wdrożeń sys-
temów IT. Są to zawody wysoko cenione przez rynek pracy, zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Polscy specjaliści często znajdują zatrudnienie w korporacjach 
międzynarodowych w Polsce, a wielu z nich decyduje się też na emigrację 
zarobkową. Jak podkreśla E. Stroińska, „współcześnie trudno jest sobie wy-
obrazić karierę zawodową bez mobilności” [Stroińska 2013, s. 55]. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że stereotypowo informatycy postrzegani są jako dość 
specyficzna grupa zawodowa, którą, niezależnie od narodowości poszczegól-
nych pracowników, charakteryzuje wysoka inteligencja, zaangażowanie  
w pracę o charakterze technicznym oraz trudności komunikacyjne w kontak-
tach z osobami spoza branży. Pytanie badawcze postawione w niniejszym 
artykule, dotyczy więc stopnia i charakteru wpływu różnic kulturowych na 
jakość i efektywność pracy polskich informatyków w zespołach międzynaro-
dowych.  
 W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd klasyki literatury dotyczą-
cej różnic kulturowych w organizacjach oraz charakterystyki zarządzania spe-
cjalistami z branży informatycznej. Następnie zaprezentowano wyniki ankiety 
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oraz wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w środowisku polskich 
specjalistów z branży informatycznej, a dotyczących ich oceny pracy w śro-
dowisku międzykulturowym. Wnioski i podsumowanie dokonanej analizy 
zawarto w zakończeniu niniejszego opracowania. 
 
Wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi  
w środowisku międzynarodowym 
 
Na temat różnic międzykulturowych zatrudnianego kapitału ludzkiego i ich 
znaczenia dla jakości i efektywności pracy w organizacjach powstało bardzo 
wiele opracowań. Do najważniejszych, klasycznych koncepcji należy zaliczyć 
model pięciu wymiarów kultury, którego autorem jest holenderski badacz 
G. Hofstede, od kilkudziesięciu lat prowadzący badania nad wartościami ma-
jącymi wpływ na zachowania członków różnych społeczeństw. Do tych 5 wy-
miarów kultury zaliczył on: indywidualizm/kolektywizm, dystans władzy, mę-
skość/kobiecość, unikanie niepewności oraz orientację czasową [G. Hofstede, 
G.J. Hofstede, Minkov 2011]. I tak, w kraju o wysokim stopniu indywidualizmu 
(np. USA) samo wykonanie zadania ma większe znaczenie niż relacje między-
ludzkie (zupełnie odwrotnie niż w kraju o wysokim stopniu kolektywizmu, 
takim jak Grecja).  
 W społeczeństwie, które charakteryzuje duży dystans władzy (np. Indie), 
jest rzeczą oczywistą, iż menedżerowie posiadają znaczące przywileje i sym-
bole statusu, co z kolei nie jest mile widziane w krajach, w których ten wskaź-
nik jest niski (np. Szwecja). W społeczeństwach męskich (np. Japonia) dominu-
jące wartości to sukces i rozwój, a dobrzy kierownicy to osoby zdecydowane, 
silne i asertywne. W społeczeństwach żeńskich zaś (np. Dania) ceni się troskę  
o innych, sympatię i pomoc udzielaną słabszym, a kierownicy posługują się 
intuicją i starają się osiągać kompromis. Niski stopień unikania niepewności, 
charakteryzujący niektóre społeczności (np. Holandia) ewokuje m.in. otwar-
tość na innowacyjne pomysły i tolerancję dla odmiennego zachowania, czyli 
postawy zupełnie nieakceptowane w krajach o wysokim stopniu tego wskaź-
nika (np. Grecja). Jeśli zaś chodzi o społeczeństwa o długookresowej orientacji 
czasowej (np. Chiny), akceptuje się w nich, np. to, iż nagrody za wykonaną 
ciężką pracę odbierze się dopiero w przyszłości, natomiast w krajach o krót-
kookresowej orientacji czasowej (np. Holandia) uważa się, że nagrody powin-
ny być przyznawane relatywnie szybko [Stor 2016, ss. 325–327]. 
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 Warto w tym miejscu wspomnieć, że klasyczny model pięciu wymiarów 
został ostatnio uzupełniony – dodano wymiar 6., czyli: pobłażliwość/ 
powściągliwość (w krajach o wysokim stopniu pobłażliwości akceptuje się 
naturalną tendencję do zaspokajania ludzkich potrzeb i czerpania radości  
z życia, a w krajach o wysokim stopniu powściągliwości zaspokajanie tego 
typu potrzeb regulowane jest za pomocą surowych norm społecznych) 
[Hofstede Insights 2018]. Inną, także już klasyczną, koncepcję wymiarów kul-
tury zaproponowali w latach 90. XX w. Holender F. Trompenaars i Brytyjczyk 
Ch. Hampden-Turner [Trompenaars, Hampden-Turner 2002]. Wyodrębnili oni 
7 podstawowych wymiarów kultury: zasady a stosunki międzyludzkie (uni-
wersalizm/partykularyzm), jednostka a grupa (indywidualizm/kolektywizm), 
zakres okazywania uczuć (powściągliwość/emocjonalność), zaangażowanie  
i sposób widzenia świata (zorientowanie wycinkowe/zorientowanie całościo-
we), sposób zdobywania pozycji (status osiągnięty/status przypisany), stosu-
nek do czasu (orientacja sekwencyjna/orientacja synchroniczna, orientacje na: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) oraz stosunek do otoczenia (wewnątrz-
sterowność/zewnątrzsterowność) [Trompenaars, Hampden-Turner 2002].  Dla 
uniwersalisty umowa to podstawa, podczas gdy partykularysta wyżej od zo-
bowiązań pisemnych cenić będzie stosunki międzyludzkie. W społeczeństwie 
indywidualistycznym decyzje podejmowane są na miejscu przez przedstawi-
cieli, w kolektywistycznym zaś przekazuje je delegat. Tam, gdzie jest wysoki 
wymiar powściągliwości podziwiane są zachowania chłodne i opanowane,  
w społeczeństwach o wysokim stopniu emocjonalności zaś wręcz przeciwnie 
– ceni się zachowania zapalczywe, ożywione i pełne emocji. Osoby pochodzą-
ce z krajów zorientowanych wycinkowo będą: precyzyjne, bezceremonialne, 
jednoznaczne i zrozumiałe, a te z krajów zorientowanych całościowo – ogól-
nikowe, taktowne, dwuznaczne, a nawet enigmatyczne. Podczas pracy w śro-
dowisku o wysokim wskaźniku statusu osiągniętego używa się tytułów tylko 
wówczas, gdy wiążą się one z wiedzą potrzebną podczas wykonywania dane-
go zadania, tam zaś, gdzie wysoki jest wskaźnik statusu przypisanego, tytuły 
używane są na co dzień. W społeczeństwach o orientacji sekwencyjnej, 
w przeciwieństwie do tych o orientacji synchronicznej, robi się tylko jedną 
rzecz w danym czasie. W krajach zorientowanych na przeszłość źródłem mo-
tywacji jest chęć ponownego stworzenia „złotego wieku”, tam, gdzie liczy się 
teraźniejszość nikt nie sprzeciwia się planom, ale rzadko są one realizowane,  
a gdy dominująca jest orientacja na przyszłość, strategię planuje się z wielkim 
entuzjazmem. I, na koniec, wysoki wskaźnik wewnątrzsterowności przekłada 
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się na przekonanie, iż to, co mnie spotyka zależy ode mnie, a wysoki wskaźnik 
zewnątrzsterowności oznacza uznanie, że jednostka nie ma wpływu na swoje 
przeznaczenie, naturę czy decyzje innych [Stor 2016, ss. 327–330].  
 Zaprezentowane typy wymiarów kultury są prawdopodobnie najbardziej 
rozpowszechnionymi koncepcjami w tej dziedzinie, jednak, co warto podkre-
ślić, jednymi z wielu. W niniejszym artykule zostały przedstawione jedynie 
jako przykłady tego rodzaju teorii. Literatura przedmiotu dotycząca zarządza-
nia – zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi oraz relacjami w biznesie  
w środowisku międzykulturowym – jest bardzo bogata [E. Friday, S.S. Friday 
2003, Andrałojć 2010, Bartosik-Purgat 2010, Schroeder 2010, Magala 2011, 
Rozkwitalska 2011, Olsen, Martins 2012, Andresen, Biemann 2013, Białas 2013, 
Dabic, Gonzalez-Loureiro, Harvey 2013, Winkler 2013, Stroińska 2014, Pocz-
towski 2015, Rozkwitalska, Sułkowski, Magala 2016, Koziński, Zenderowski 
2017, Sułkowski 2017, Sułkowski, Chmielecki 2017]. Kursy czy moduły z zarzą-
dzania międzykulturowego są obecnie obowiązkowym elementem niemal 
wszystkich studiów o profilu menedżerskim.  
 
Charakterystyka pracy ze specjalistami z branży  
informatycznej 
 
Próby analizy postaw zawodowych informatyków i różnorodnych aspektów 
ich pracy w organizacji dokonał w obszernej monografii naukowej Jerzy Ro-
siński [Rosiński 2013]. Przedstawił w niej również funkcjonujące powszechnie 
stereotypy dotyczące zachowań informatyków, które można znaleźć, szukając 
informacji na temat pracowników branży IT w źródłach popularnych, prasie 
branżowej oraz opracowaniach naukowych. Najkrócej rzecz ujmując, stereo-
typowi informatycy to: młodzi mężczyźni w rozciągniętych swetrach, posiada-
jący niewielkie umiejętności społeczne (takie jak: komunikacja, wywieranie 
wpływu, autorefleksja na temat funkcjonowania w sytuacjach społecznych), 
koncentrujący się na technicznej stronie pracy, ignorujący przy tym relacje 
międzyludzkie oraz użyteczność biznesową rozwiązań informatycznych [Ro-
siński 2013, ss. 66–67]. Przeprowadzone przez autorkę badania dostarczyły 
m.in. następujących informacji na temat specyfiki funkcjonowania pracowni-
ków IT (w porównaniu z innymi pracownikami): 
 Badane osoby z branży IT uważają, że przedsiębiorstwa, w których pracują 

nie przykładają wagi do rozwoju kompetencji swoich pracowników, są ma-
ło przyjazne pracownikom i odznaczają się dużym dystansem władzy. 
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 Pracownicy branży IT są silnie zorientowani zadaniowo. 
 Pracownicy IT niechętnie współpracują z innymi specjalistami, zarówno ze 

swojej branży, jak i z pozostałych działów.  
 Informatycy cenią swoją autonomię zawodową, co przekładać się może na 

okazywanie dystansu wobec przełożonych lub nierespektowanie zasad or-
ganizacyjnych „zagrażających wolności”. 

 Jeśli chodzi o wypełnianie ról zespołowych, informatycy często są: rzeczo-
wi, wnikliwi, kreatywni i otwarci na rozwiązywanie trudnych problemów, 
mogą jednak zbyt uparcie trwać przy własnych pomysłach. Są też nad-
miernie krytyczni w stosunku do pomysłów innych osób, a ponadto, trud-
no znaleźć wśród nich osoby potrafiące dbać o neutralizację konfliktów  
w grupie i utrzymanie integracji zespołu [Rosiński 2013, ss. 147–148, 161]. 

 
Wyniki ankiet oraz wywiadów pogłębionych dotyczących 
zarządzania pracownikami branży IT w środowisku 
międzynarodowym 
 
W czerwcu i lipcu 2017 r. przeprowadzono badania ankietowe (drogą elektro-
niczną) dotyczące wybranych aspektów zarządzania międzykulturowego 
wśród osób z wykształceniem informatycznym, czynnych zawodowo. Dobór 
próby był celowy. Ankietę w formie Formularza Google wysłano do 135 osób. 
Celem jej przeprowadzenia było uzyskanie wiedzy, która stała się podstawą 
opracowania niniejszego artykułu oraz mogłaby być przydatna w pracach nad 
udoskonaleniem programów studiów uczelni o profilu informatycznym. Uzy-
skano 53 odpowiedzi – ok. 40% respondentów to pracownicy firm polskich, 
pozostali pracują dla firm zagranicznych (ok. 32% z nich pracuje w firmach  
o określonej narodowości właścicieli: holenderskich, amerykańskiej, izraelskiej, 
belgijskiej, fińskiej, estońskiej, południowokoreańskiej i francuskiej, a ok. 28% 
tych osób to pracownicy korporacji międzynarodowych). Wszyscy responden-
ci mieli do czynienia w pracy zarówno z obcokrajowcami, jak i Polakami. 
 Na pytanie dotyczące trudności we współpracy z obcokrajowcami najwię-
cej respondentów, bo ponad 37%, stwierdziło, że nie widzi różnicy między 
pracą z Polakami a obcokrajowcami, jednak prawie 29% badanych zauważyło 
występujące w tym zakresie problemy (zob. wykres 1).  
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Wykres 1. Czy napotkała Pani/napotkał Pan jakieś trudności w pracy z obcokrajowcami? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  

 
 Poproszeni o doprecyzowanie odpowiedzi dotyczących zauważonych róż-
nic respondenci przekazali następujące uwagi: 
 Używanie obcego języka ogranicza nieporozumienia wynikające z niuan-

sów w komunikacji. 
 Większość przedstawicieli różnych kultur pracuje w podobny sposób jak 

Polacy. Jednak problemy stwarzają pracownicy z Korei, gdyż bardzo prze-
strzegają hierarchii i nie kwestionują zdania szefa nawet wtedy, gdy 
zwierzchnik się myli, a oni o tym wiedzą. Pracują długo, ale niekoniecznie 
mądrze. Często robią coś wiele razy – marnuje się na to czas i pieniądze, 
a można byłoby tego uniknąć, lepiej planując.  

 W przypadku Hindusów problemem jest bariera językowa oraz ścisłe przy-
wiązanie do procedur bez ogólnej orientacji w temacie. Często na stanowi-
ska specjalistów zatrudniane są osoby niemające pojęcia o tym, co robią, 
ale panuje przekonanie, że dysponując stosownym zestawem scenariuszy, 
poradzą sobie ze wszystkim. 

 Przedstawicieli innych kultur cechuje odmienne podejście do standardów 
jakości i inne poczucie humoru, a dodatkowy problem stwarza praca w róż-
nych strefach czasowych. 
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 Zauważono jednak również, że z programistami i pracownikami technicz-
nymi łatwo się dogadać, ponieważ rozmowa dotyczy konkretnych rozwiązań  
i technologii. 
 Jeśli chodzi o postrzegane różnice w wykształceniu i kompetencjach, to opi-
nie respondentów były zdecydowanie przychylne dla Polaków – tylko jeden 
ankietowany uznał, że obcokrajowcy są lepiej wykształceni (zob. wykres 2).  
Nieco więcej respondentów – choć wciąż stanowili mniejszość – było skłon-
nych przyznać, że obcokrajowcy są bardziej obowiązkowi i punktualni (zob. 
wykres 3) oraz koleżeńscy i nastawieni na budowanie relacji (zob. wykres 4). 
Zdecydowana większość zwróciła uwagę natomiast na wyższe oczekiwania 
płacowe obcokrajowców (zob. wykres 5).  
 
Wykres 2. Czy odniosła Pani/odniósł Pan wrażenie, że obcokrajowcy, których spotkała 
Pani/spotkał Pan w pracy są lepiej wykształceni zawodowo niż Polacy? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  
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Wykres 3. Czy odniosła Pani/odniósł Pan wrażenie, że obcokrajowcy, których spotkała 
Pani/spotkał Pan w pracy są bardziej obowiązkowi, punktualni i sumienni niż Polacy? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  

 
Wykres 4. Czy odniosła Pani/odniósł Pan wrażenie, że obcokrajowcy, których spotkała 
Pani/spotkał Pan w pracy są bardziej koleżeńscy i nastawieni na budowanie dobrych 
relacji niż Polacy? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  
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Wykres 5. Czy odniosła Pani/odniósł Pan wrażenie, że obcokrajowcy, których spotkała 
Pani/spotkał Pan w pracy mają większe wymagania płacowe w stosunku do pracodawcy 
niż Polacy? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  

 

 W rozwinięciach odpowiedzi dotyczących różnic kompetencyjnych oraz 
relacyjnych znalazły się następujące opinie: 
 Zarówno ludzie pochodzący z Białorusi, jak i z UK lub USA mają mniejszy 

zasób wiedzy (niż respondent). 
 Polscy programiści mają większe umiejętności. 
 Polscy pracownicy są bardziej pracowici – mniej czasu spędzają na poga-

wędkach i robią krótsze przerwy na lunch. 
 Jeśli zaś chodzi o oczekiwania płacowe, respondenci zauważyli, iż Białoru-
sini i Ukraińcy mają zaniżone, „dumpingowe” ceny pracy w stosunku do Pola-
ków, za to pracownicy z innych krajów (w tym np. Hindusi) oczekują znacząco 
wyższych zarobków niż Polacy. 
 Na pytanie dotyczące wpływu czynników narodowościowych i kulturo-
wych na decyzję o przyjęciu do pracy kandydatów, w hipotetycznej sytuacji, 
zakładającej konieczność budowy zespołu od początku, zdecydowana więk-
szość (prawie 70%) respondentów uznała, że czynniki te nie odgrywałyby 
w procesie rekrutacji żadnej roli (zob. wykres 6).  
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Wykres 6. Gdyby miała Pani/miał Pan stworzyć od początku swój zespół, czy kryteria 
narodowościowe i kulturowe miałyby wpływ na Pani/Pana decyzje personalne? 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

 Wśród argumentów podanych przez osoby, które tego typu czynniki wzię-
łyby pod uwagę znalazły się następujące wyjaśnienia: 
 Przyjemnie byłoby powiedzieć, że czynniki takie nie byłyby wzięte pod 

uwagę, ale koniec końców, im bliżej mi kulturowo byłby potencjalny pra-
cownik, tym większa szansa, że dobrze by się nam współpracowało. 

 Na pewno mówienie w tym samym języku sprzyjałoby procesowi komuni-
kacji. 

 Oczywiście. Wbrew temu, co teraz modne, czyli poprawności politycznej, 
różnice kulturowe mają ogromny wpływ na zespół. Są plusy i minusy, które 
trzeba rozważyć, ale znajomość kultury danego, potencjalnego członka ze-
społu jest absolutnie niezbędna. 

 Ponieważ jednym z kluczowych elementów współpracy jest komunikacja, 
lepiej sprawdzają się zespoły nadające na tych samych falach – ich człon-
kowie niekoniecznie muszą być jednej narodowości, ale powinni wywodzić 
się ze zbliżonych kręgów kulturowych. 

 W sierpniu 2017 r. przeprowadzono wywiady pogłębione. Wzięło w nich 
udział 4 polskich specjalistów z branży IT, z wykształceniem informatycznym  
i ze znaczącym doświadczeniem zawodowym zdobytym w firmach międzyna-
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rodowych: programistka, z kilkunastoletnim stażem pracy w Polsce, Kanadzie  
i Izraelu, dwóch menedżerów zarządzających projektami informatycznymi  
w dużych korporacjach oraz specjalistka z 9-letnim doświadczeniem związanym 
z zarządzaniem projektami, zarządzaniem operacyjnym i doradztwem (obecnie 
zatrudniona w jednej z największych firm informatycznych na świecie). 
 Respondentów poproszono o udzielenie odpowiedzi na dwa następujące 
pytania (pytanie pierwsze było zadane w związku z opracowywaniem niniej-
szego artykułu, pytanie drugie miało charakter uzupełniający, a jego celem 
było uzyskanie wiedzy potrzebnej również do pracy nad udoskonalaniem 
programów studiów):   
1.  Czy zdaniem Pani/Pana, informatycy jako grupa zawodowa – niezależnie 

od narodowości – mają uniwersalne cechy wspólne (np. stereotypowe ce-
chy: trudności komunikacyjne; cenienie wykonania zadania, zwłaszcza 
technicznego, wyżej niż pielęgnowania relacji; niechęć do pracy w grupie; 
trudności z respektowaniem sztywnych reguł funkcjonowania organizacji)? 

2.  Czy są jakieś szczególne treści lub informacje, które powinny znaleźć się 
w programie nauczania informatyków na polskich uczelniach, by móc im 
pomóc przygotować się do pracy w środowisku międzynarodowym?   

 W odpowiedzi na pierwsze pytanie, wszyscy respondenci wskazali, że nie 
ma uniwersalnych, ogólnoświatowych, wspólnych cech charakteryzujących 
informatyków jako jednolitą grupę, choć przyznali, że znacząca liczba pra-
cowników z tej branży prezentuje zachowania introwertyczne. Podkreślano 
też przy tym, że dużo zależy od typu informatyka – wymienione w pytaniu 
stereotypowe cechy i zachowania w największym stopniu pasują do progra-
mistów. Jedna z respondentek zauważyła, że ze względu na tryb, w jakim pra-
cują programiści, a który związany jest z wielogodzinnym siedzeniem przed 
komputerem, mogą wśród tej grupy występować trudności komunikacyjne, 
prezentacyjne i ogólnie pojęta trudność z wyjaśnianiem w prosty i zrozumiały 
dla innych sposób tego, co robią. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy in-
formatycy to programiści. Jedna z osób badanych zauważyła też, że zachowa-
nia człowieka w większym stopniu definiuje kultura niż zawód. Jeśli chodzi zaś 
o pożądane, przydatne treści nauczania, respondenci zasugerowali położenie 
nacisku na: kształtowanie innowacyjnych metod rozwiązywania problemów; 
przekazywanie informacji o różnicach kulturowych istniejących między róż-
nymi krajami; pogłębianie znajomości języka angielskiego, zwłaszcza branżo-
wego; ćwiczenie zdolności prezentacyjnych, umiejętności przemawiania pu-
blicznego oraz pracy w grupie, a także zaszczepienie w studentach chęci inte-
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resowania się wszelkimi nowinkami technicznymi z zakresu informatyki. Jedna 
z respondentek wskazała, iż należy pamiętać, iż kultury firm funkcjonujących 
na świecie są różne. Przykładowo, firma w USA, która kładzie ogromny nacisk 
na komunikację podczas rozwijania nowych produktów, będzie kształtowała 
innych programistów niż firma w Indiach, która zwraca uwagę na szybką pra-
cę indywidualną opartą na kopiowaniu kodu. Jeszcze innych programistów 
będzie formował start-up izraelski, gdzie nacisk kładzie się na wykazywanie 
inicjatywy i przedsiębiorczość. 
 
Dyskusja i uwagi końcowe  
 
Z zaprezentowanych badań literaturowych można wyciągnąć dwa zasadnicze 
wnioski: 
1. Różnice kulturowe istnieją i mają ważny wpływ na jakość relacji i efektyw-

ność pracy w grupie w środowisku międzynarodowym.  
2. Stereotyp informatyka jako osoby zorientowanej na pracę indywidualną, 

skoncentrowanej na technicznym wykonaniu zadania, mającej trudności  
z zarządzaniem relacjami w grupie i organizacji ma podstawy empiryczne.  

 Wyniki badań własnych autorki – badań ankietowych i wywiadów pogłę-
bionych – przeprowadzonych w szeroko rozumianym środowisku informa-
tycznym, a dotyczących wpływu różnic kulturowych na pracę informatyków  
w warunkach współpracy międzynarodowej, nie są jednoznaczne. Z jednej 
strony, z wielu wypowiedzi wynika, że różnice te są zauważalne i istotne oraz 
że łatwiej się pracuje w znanym, zrozumiałym otoczeniu, czyli wśród Polaków. 
Z drugiej strony, z większości wypowiedzi wynika, iż wspomniane różnice nie 
są kluczowe, np. dla ok. 70% respondentów samo kryterium narodowości nie 
byłoby brane pod uwagę przy budowaniu przez nich zespołu. Zwracano też 
uwagę na pozytywne aspekty różnorodności kulturowej, takie jak możliwość 
uczenia się nowych postaw i zdobywania wiedzy. Wielokrotnie podkreślano 
również, że ludzie w ogóle są różni i nie zależy to tylko od ich narodowości. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z wywiadów pogłębionych wynika, iż sam 
stereotyp introwertycznego informatyka nie jest do końca zgodny z rzeczywi-
stością i odnosi się głównie do jednego z typów zawodowych informatyków – 
programisty. Do interesujących wniosków można zaliczyć spostrzeżenia doty-
czące postrzeganego przeciętnego wyższego poziomu wykształcenia oraz 
kultury pracy polskich informatyków w porównaniu do specjalistów zagra-
nicznych. Jednocześnie jednak polscy informatycy mają niższe wymagania 
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płacowe (zwłaszcza w stosunku do kolegów z Zachodu). Za ważne uwagi – 
choć niezwiązane bezpośrednio z tematem niniejszego artykułu – należy też 
uznać rekomendacje dotyczące pożądanych treści kształcenia w programach 
studiów informatycznych, mające na celu optymalne przygotowanie polskich 
studentów IT do pracy w środowisku międzynarodowym. Respondenci pod-
kreślali w tym zakresie przede wszystkim konieczność biegłego opanowania 
branżowego języka angielskiego oraz przekazywania informacji o różnicach 
międzykulturowych.  
 Podejmując na podstawie przeprowadzonych badań próbę udzielenia 
odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie badawcze, dotyczące stopnia  
i charakteru wpływu różnic kulturowych na jakość i efektywność pracy pol-
skich informatyków w zespołach międzynarodowych, można uznać, iż różnice 
te występują i są zauważalne także przez informatyków, choć nie są one klu-
czowe. Należy je brać pod uwagę, konstruując programy nauczania na stu-
diach informatycznych, pamiętając zwłaszcza o wadze nauczania branżowego 
języka angielskiego oraz umiejętności „miękkich”, takich jak komunikacja  
w grupie oraz zarządzanie międzykulturowe. Jeśli chodzi zaś o rekomendacje 
dotyczące tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmach mię-
dzynarodowych zatrudniających polskich informatyków, to należy podkreślić 
potrzebę rozwiązania następujących głównych problemów, mogących mieć 
negatywny wpływ na ich motywację do pracy, relacje i efektywność pracy  
w grupie: 
 Przekonanie o niższych zarobkach (przy jednoczesnym postrzeganiu kwali-

fikacji jako wyższych) polskich pracowników (w porównaniu do większości 
pracowników zagranicznych), co może być znaczącym czynnikiem demo-
tywującym.  

 Brak wystarczającej wiedzy wśród pracowników i przełożonych na temat 
różnic kulturowych występujących w danej organizacji i ich wpływu na co-
dzienne zachowania w pracy (hierarchiczność, dotrzymywanie terminów, 
wczesne sygnalizowanie problemów), co może znacząco utrudnić komuni-
kację.  

 Wnioski przedstawione w artykule powinny być pomocne w tworzeniu 
strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych za-
trudniających polskich specjalistów z branży IT, w tym rozwiązań dotyczących 
zarządzania relacjami czy tworzenia systemów motywacyjnych. Należy pod-
kreślić jednak, że są one opracowane na podstawie ograniczonej liczby uzy-
skanych odpowiedzi ankietowych i wywiadów pogłębionych. Za ważny kieru-
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nek dalszych badań należałoby również uznać dążenie do poznania opinii re-
spondentów zagranicznych, mających doświadczenie zawodowe w pracy ze 
specjalistami IT z Polski, na temat jakości i specyfiki pracy polskich informatyków. 
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choć nie oddaje w pełni najistotniejszego nośnika emocjonalnego tego poję-
cia. Wellbeing w organizacji jest zjawiskiem nowym na gruncie polskim i jesz-
cze nierozpoznanym do końca. Odnosi się przede wszystkim do kształtowania 
warunków środowiska pracy, które mają budować dobre samopoczucie pra-
cowników i pozytywnie wpływać na ich rozwój zawodowy, poczucie bezpie-
czeństwa czy wzmacnianie więzi między nimi, a w efekcie końcowym na zrów-
noważony rozwój firmy. Jest wiele czynników determinujących podejmowanie 
problematyki dobrego samopoczucia w organizacji. Należą do nich m.in.: wy-
magania nowego pokolenia wobec pracodawców, zmiana postrzegania jako-
ści życia, choroby cywilizacyjne, rynek pracownika.  
 Metodą badań była analiza źródeł naukowych, publikacji anglojęzycznych 
oraz raportów o charakterze wtórnym. Zakres opracowania obejmuje zapre-
zentowanie istoty wellbeingu w ujęciu definicyjnym z punktu widzenia róż-
nych autorów oraz analizę skutecznego wdrażania strategii na naszym rynku 
latach 2013–2017. 
 Artykuł stanowi wstęp do przeprowadzenia badań pierwotnych na polskim 
rynku. Autorki chcą zgłębić zagadnienie zarówno od strony pracodawcy okre-
ślającego warunki pracy jak i od strony pracownika, w aspekcie zmieniających 
się pokoleń na rynku pracy i ich oczekiwań względem pracodawców. Plano-
wane są pierwotne prace badawcze zarówno o charakterze ilościowym jak i ja-
kościowym. 
 
Istota wellbeingu 
 
Pojęcie wellbeing’u jest trudne do zdefiniowania, ponieważ ma charakter inter-
dyscyplinarny i odnosi się do wielu zjawisk i wymiarów. Można go rozpatrywać 
na poziomie jednostki, organizacji, regionu czy też państwa. W dosłownym tłu-
maczeniu wellbeing to stan komfortu, zdrowia, szczęścia, ale też poczucie sa-
tysfakcji. Bywa postrzegany subiektywnie jako odczucia i myśli jednostki na te-
mat sensu i istoty życia [Ryff 1989, ss. 1069–1081], poczucie dobrostanu, ozna-
czające częste doświadczanie pozytywnych emocji oraz ogólną satysfakcję 
z życia [Diener, Eunkook, Shigehiro 1997, ss. 25–41]. Wyższy poziom well-
being’u będzie miał wpływ na lepszą jakość życia i determinował wiele aspek-
tów otoczenia jednostki. Można zatem stwierdzić, że jest to holistyczna ocena 
jakości życia jednostki wedle subiektywnych kryteriów określonych przez tę 
jednostkę [Shin, Johnson 1978, ss. 475–492]. Postrzeganie jednostki może 
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zmieniać się w czasie, dlatego też, dobrostan można uznać za pojęcie dyna-
miczne i zmienne w zależności od umiejętności identyfikacji aktualnej sytuacji 
[Felce, Perry 1995, ss. 51–74].  
 Niektóre definicje rozszerzają znaczenie pojęcia. Nie koncentrują się tylko 
na poczuciu szczęścia, bezpieczeństwa, zdrowia pracownika, podkreślają, że 
jest to również zdolność do realizacji wyznaczonych celów [Kirkwood, Bond, 
May 2014, s. 23], rozwój siebie jako osoby, bycie spełnionym i społecznie ak-
tywnym [Marks, Shah 2004, ss. 9–15]. Wellbeing to komponent wielowymia-
rowy, wskazuje na to model Seligmana, który znany jest w literaturze psycho-
logicznej pod akronimem PERMA, skrót od pierwszych liter angielskich nazw 
kolejnych komponentów, czyli: pozytywne emocje (P – Positive emotions), zaan-
gażowanie (E – Engagement), dobre relacje (R – Positive relationships), poczucie 
sensu (M – Meaning), osiągnięcia (A – Accomplishment) [Seligman 2011]. 
 Różnorodność koncepcji powoduje, że postrzeganie dobrego samopoczucia 
jako pojęcia, wywołuje silną potrzebę ujednolicenia i stworzenia wspólnej defi-
nicji. Zadania tego podjęli się autorzy publikacji The challenge of defining wellbeig. 
Dodge, Daly i Huyton stwierdzili, że większość z analizowanych definicji wskazuje 
raczej wymiary wellbeingu, a nie odnosi się do jego istoty [Dodge, Daly, Huyton, 
i in. 2012]. Po przeprowadzeniu obszernych badań zaproponowali definicję, 
w której dobrostan odnosi się do relacji między zasobami a wyzwaniami czło-
wieka. Rysunek 1 przedstawia graficznie otrzymany wynik.  
 Dobrostan to balans między psychologicznymi, fizycznymi i społecznymi za-
sobami jednostki, a wyzwaniami, jakie jednostka napotyka w tych obszarach. Lu-
dzie naturalnie posiadają zasoby, które są im potrzebne, aby sprostać konkret-
nym wyzwaniom. Kiedy mają więcej wyzwań niż zasobów, ich samozadowolenie 
się pogarsza [Dodge, Daly, Huyton, Sanders, 2012]. Mocną stroną tej definicji jest 
jej prostota i uniwersalny charakter, może ona być stosowana do wszystkich 
osób, bez względu na wiek, kulturę i płeć. Dodatkowo odzwierciedla aktualny na-
cisk na psychologię pozytywną. Uznaje osoby za decydentów, odpowiedzialnych 
za wybory, preferencje i możliwość osiągnięcia życiowego dobrostanu [Seligman 
2002, ss. 3–13]. Dążenia te pozostawia w rękach jednostek, ucząc je, że mogą 
zwiększyć swoje zasoby lub wyzwania, aby utrzymać poczucie równowagi 
[Dodge, Daly, Huyton, Sanders, 2012]. Powyższe rozważania odnoszą się do defi-
niowania wellbeingu w odniesieniu do jednostki. 
 Powstaje jednak pytanie, czym jest zadowolenie z życia w organizacji, czyli 
w miejscu pracy. Środowisko może wpływać na stan psychiczny i fizyczny pra-
cownika, dawać mu poczucie sensu przynależności do grupy, kształtować jego 
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szczęście. Praca jest satysfakcjonująca, gdy funkcjonują dobre relacje między 
współpracownikami, przyjemna atmosfera, pracownik jest doceniany i nagra-
dzany. Wszystkie te czynniki, są kluczowe dla wellbiengu [Robertson, Cooper 
2011]. Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organiniza-
tion – ILO) definiując omawiane pojęcie odnosi się do wszystkich aspektów ży-
cia zawodowego, od jakości i bezpieczeństwa warunków pracy, aż po takie 
czynniki jak: sposób myślenia o swoim miejscu pracy, panującym klimacie i me-
todach jej organizacji. Według ILO dobrostan pracowników jest kluczowym 
czynnikiem determinującym długoterminową efektywność organizacji. Wiele 
badań wskazuje na bezpośredni związek między poziomem produktywności  
a ogólnym zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników [ILO 2009]. 
 
Rysunek 1. Wellbeing definicja 

 

Źródło: [Dodge, Daly, Huyton i in. 2012].  

 
 Inna definicja wellbeingu w miejscu pracy zwraca uwagę na możliwości sa-
morozwojowe pracowników wspieranych przez organizację, w której pracują. 
Według autorów dobrostan w miejscu pracy to: „Tworzenie środowiska sprzy-
jającego stanowi zadowolenia, który pozwala pracownikowi rozwijać się i osią-
gnąć swój pełny potencjał dla dobra samych siebie i ich organizacji” [Tehrani, 
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Humpage, Willmott i in. 2007]. Organizacja European Working Conditions Ob-
servatory rozszerza tę koncepcję tak, aby zawierała elementy „życia”. Oznacza 
ona bezpieczną, zdrową i wydajną pracę w dobrze zarządzanej organizacji, wy-
konywaną przez kompetentnych pracowników, którzy postrzegają swoją pracę 
jako znaczącą i satysfakcjonującą, która jest elementem wspierającym ich życie 
[EWCO 2011]. Ma to swoje potwierdzenia w definicji Schulte i Vaino, w której 
autorzy uważają, że wellbeing w miejscu pracy nie powinien ograniczać się do 
samego miejsca pracy, ponieważ tradycyjny podział między pracą a życiem pry-
watnym coraz częściej się zaciera [Schulte, Vainio 2010, ss. 422–429]. 
 Przykładem definiowania, poprzez wskazanie obszarów oddziaływania jest 
Wellbeing Index, opracowany przez Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways. 
Definiuje on wellbeing, wskazując na pięć kluczowych elementów. Są to [well-
beingindex.com]: 
 sens (purpose): chęć do realizacji celów zawodowych, lubienie tego, co się 

robi; 
 relacje (social): przyjazna atmosfera, dobry kontakt ze współpracownikami 

opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości i otwartości, a także za-
ufaniu; 

 finanse (financial): poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, ale też 
przekonanie, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków; 

 społeczność (community): wspólnotowość w miejscu pracy, poczucie dumy 
z bycia częścią firmy, więź ze współpracownikami; 

 stan fizyczny (physical): dobre zdrowie i zasoby energii pozwalające na co-
dzienną aktywność plus zdrowe odżywianie. 

 Mankamentem w powyższym ujęciu wydaje się brak odniesienia do stanu 
i zdrowia psychicznego, jako elementu dobrostanu. Wskazanie jednej definicji 
omawianego pojęcia nie jest łatwe i zależy od wielu czynników, wyznaczonych 
w trzech wymiarach: psychologicznym, społecznym i zdrowotnym [Robertson, 
Cooper 2011] i można je odnieść zarówno do jednostki, miejsca pracy i innej 
społeczności. 
 Dojrzałość wellbeingu w miejscu pracy jest różna i zależna od wielu czynni-
ków, w tym też od ogólnego rozumienia tego pojęcia w danym kraju i poziomu 
jakości życia. W raporcie Well-being at work: creating a positive work environment 
[Buffet 2013] znalazły się m.in. badania dotyczące poziomu rozwoju dobro-
stanu pracowników w Polsce. Według niego terminy określające zadowolenie 
z pracy w Polsce to: jakość życia zawodowego, zdolność do pracy, zadowolenie 
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z pracy, zdrowie w pracy, ogólny stan zdrowia, dobrostan psychologiczny, za-
angażowanie w pracę, stres związany z pracą i wypalenie zawodowe, równo-
waga praca–dom. Zależności te przedstawia rysunek 2. 
 

Rysunek 2. Wymiary wellbeingu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu. 
 
Rysunek 3. Terminy określające wellbeing w pracy w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EA for Safety and Health at Work 2013]. 
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 W Polsce działania koncentrują się na fizycznym dobrostanie pracowników, 
a wellbeing rozumiany jest przez pryzmat braku chorób zawodowych. Obser-
wuje się małe zainteresowanie dobrym samopoczuciem psychicznym pracow-
ników. Sytuacja taka spowodowana wieloma czynnikami m. in. błędnym koja-
rzeniem z problematyką BHP. Kwestie takie jak promowanie zdrowia lub pozy-
tywne środowisko pracy, są nadal na marginesie debaty publicznej i strategii 
biznesowej. Można jednak mówić o pozytywnych symptomach zainteresowa-
nia tematem. Pojawiają się artykuły, wypowiedzi dotyczące psychofizycznego 
stanu pracowników. We wskazanym raporcie za najważniejsze wyzwanie w za-
kresie wellbeingu w Polsce uznaje się przeniesienie uwagi z tradycyjnego po-
dejścia do BHP w kierunku ujęcia holistycznego, które obejmie wszystkie ważne 
czynniki dobrostanu: fizyczne, psychologiczne i społeczne. Wyzwaniem pozo-
staje wdrażanie poszczególnych elementów koncepcji, zwłaszcza w małych 
i średnich przedsiębiorstwach [Buffet 2013, ss. 91–92].  
 Na potrzeby artykułu dokonano analizy trendów związanych z wyszukiwa-
niem hasła w wyszukiwarce. Według badań prowadzonych przez firmę Gemius, 
a dotyczących ruchu w polskich wyszukiwarkach, z Google korzysta mniej więcej 
stała liczba polskich internautów. Odsetek ten podlega niewielkim wahaniom 
i wynosi 95–98%. We wrześniu 2017 roku liczba internautów w Polsce wyniosła 
ogółem 26,7 mln, wyszukiwarka Google okazała się najpopularniejszą domeną, 
a łączna liczba odsłon przekroczyła 6,77 mld [internetum.com]. 
 Wykorzystano narzędzie Google Trends, które pozwala na zdiagnozowanie 
popularności hasła w tej wyszukiwarce. Wartość jest wyświetlana w zakresie od 0 
do 100, gdzie 100 oznacza najwyższą popularność hasła w danym czasie i regionie. 
 Na wykresach 1–3 zaprezentowano popularność hasła „wellbeing” w roku 
2017 dla trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Wybrano te państwa ze 
względu na sąsiedzkie położenie, przynależność do Unii Europejskiej oraz to, że 
„wellbeing” nie jest słowem pochodzącym z języka rodzimego. 
 Zainteresowanie hasłem „wellbeing” w Polsce w roku 2017 było zmienne. 
Wykres pokazuje, że najczęściej wartości nie przekraczały 50. Czas intensyw-
niejszego wyszukiwania tego pojęcia przypadł na początek roku, druga połowę 
lutego oraz wrzesień. 
 Zainteresowanie hasłem „wellbeing” w Niemczech w roku 2017 było inten-
sywniejsze niż w Polsce. Wykres pokazuje, częstotliwość z jaką pojawiało się 
w wyszukiwarce. 
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Wykres 1. Zainteresowanie wyrażeniem „wellbeing” w wyszukiwarce Google w 2017 roku 
w Polsce 

 

Źródło: [https://trends.google.com/trends/explore?date=2017-01-01%202017-12-31&geo=PL&q=wellbeing].  

 

Wykres 2. Zainteresowanie wyrażeniem „wellbeing” w wyszukiwarce Google w 2017 roku 
w Niemczach 

 
Źródło: [https://trends.google.com/trends/explore?date=2017-01-01%202017-12-31&geo=DE&q=wellbeing].  

 
Wykres 3. Zainteresowanie wyrażeniem „wellbeing” w wyszukiwarce Google w 2017 roku 
w Czechach 

 
Źródło: [https://trends.google.com/trends/explore?date=2017-01-01%202017-12-31&geo=CZ&q=wellbeing].  

 
 Wykres 3 prezentuje zainteresowanie hasłem „wellbeing” w Czechach. Co 
charakterystyczne, pojawiają się tu kilkukrotnie okresy braku zainteresowania 
hasłem. Charakteryzuje się on dużą zmiennością – od wartości 0 do 100.  
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 Przytoczone wykresy popularności słowa „wellbeing” w wyszukiwarce 
Google dla trzech państw pozwalają wnioskować, że słowo to jest najpopular-
niejsze w Niemczech, gdzie niemalże niezależnie od pory roku pojawia się 
w wynikach wyszukiwarki Google. W Polsce poziom zainteresowania był umiar-
kowany (średnie wskazania na poziomie 25–30), z niewielkimi odchyleniami 
w górę. W Czechach zainteresowanie tym wyrażeniem miało charakter punk-
towy, cztery razy w roku amplituda wskazała wysokie wartości. 
 Przywoływane wyniki badań z Google Trends, nie pozwalają na wskazanie 
kontekstu wyszukiwania hasła, ani na analizę jego adresatów, pozwalają jednak 
pokazać tendencję, że na rynkach wysoko rozwiniętych termin jest częściej wy-
szukiwany. 
 
Metodyka badań 
 
Na potrzeby artykułu dokonano analizy danych wtórnych. Do badań własnych 
pozyskano je z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowie-
dzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, publikowanych cyklicznie w latach 
2012–2017 w dostępie publicznym. W analizowanych okresach, wszystkie ra-
porty przygotowywane były zgodnie z normą ISO 26000. Do analizy szczegóło-
wej wybrano obszar określony jako wellbeing – dokonano przeszukania zapre-
zentowanych praktyk pod kątem przynależności do tej kategorii (według de-
klaracji zgłaszanych firm i użytego przez nie słowa wellbeing lub well-being 
w opisie realizowanej praktyki). Przydzielenia dokonywano, jeśli firma sama za-
deklarowała w nazwie programu lub jego opisie to wyrażenie. Analizie ilościo-
wej poddano 6 raportów z lat 2012–2017, publikowanych na stronie Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Prezentacja wyników obejmuje tylko 5 lat, gdyż 
w roku 2012 nie znaleziono żadnej zarejestrowanej praktyki z obszaru well-
being. Narzędziem wykorzystanym do analizy był program Excell. Dokonano 
pogrupowania, a następnie zliczono otrzymane dane. 
 
Zastosowanie w wybranych organizacjach 
 
Zgodnie z przyjętą metodą badawczą, analizie poddano zgłaszane w każdym 
roku nowe praktyki z obszaru wellbeing. Szczegółowe dane prezentuje tabela 1. 
W zależności od roku publikacji raportu, obszar ten zawierał kilka kategorii 
szczegółowych, w których zamieszczane były konkretne przykłady z firm dzia-
łających na rynku polskim. 
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Tabela 1. Liczba dobrych praktyk z obszaru wellbeingu 

Rok Realizowane praktyki 

2013 
Firma: Dentsu Aegis Network. 
Program: Wellbeing AEGIS, program skierowany do pracowników, promujący idee 
work-life balance. Wcześniej była to praktyka AEGIS MEDIA. 

2014 

Firma: Dentsu Aegis Network. 
Program: Wellbeing AEGIS, corocznie podejmowane działania wokół idei work-life 
balance skierowane do pracowników.  
Działania: np. wspieranie trzech klubów sportowych oraz rowerowy event na patio 
biurowca firmy. 
Firma: NUTRICIA Polska. 
Program: Well-being, czyli ogólne dobre samopoczucie i zadowolenie z życia, które 
wiąże się z harmonią między sferami: cielesną, intelektualną i duchową – jest waż-
nym elementem kultury organizacyjnej firmy.  
Działania: inspirowanie pracowników w zakresie: aktywności fizycznej, zdrowego 
odżywiania, ergonomii, efektywności osobistej, relaksacji, radzenia sobie ze stre-
sem i kosmetologii. Firma organizowała w tym zakresie warsztaty, akcje, spotkania,  
a także sesje Lunch & Learn (w przerwie lunchowej uczestnicy poznawali interesu-
jący temat i jedli posiłek przygotowany w konsultacji ze specjalistami ds. żywienia). 

2015 

Firma: Dentsu Aegis Network Polska. 
Program: Wellbeing Dentsu Program, skierowany do pracowników promujący ideę 
work-life balance.  
Działania: wspierano firmowe drużyny sportowe, przeprowadzono cykl masaży 
biurowych dla pracowników, w nowej siedzibie stworzono siłownię oraz pod-
ziemny parking rowerowy. 

2016 

Firma: Dentsu Aegis Network Polska. 
Program: Wellbeing Dentsu to program skierowany do pracowników promujący 
idee work-life balance.  
Działania: wspierano firmowe drużyny sportowe, przeprowadzono cykl masaży 
biurowych dla pracowników, promowano zdrowy tryb życia oraz żywienia poprzez 
organizację „Dnia Zdrowia” dla pracowników.  
Firma: Cognifide Polska. 
Program: Feel Good @ Cognifide ma na celu dbałość o wellness i well-being pra-
cowników. Opiera się on na 4 filarach: zdrowie i dobry tryb życia; dobre samopo-
czucie w pracy; przyjazne otoczenie; integracja i relaks.  
Działania: głównym wskaźnikiem pozwalającym zmierzyć efektywność programu 
jest rotacja pracowników. Utrzymuje się ona na niskim poziomie 15% (przy średniej 
rotacji 26% w Polsce w 2016 r.). Zgodnie z corocznym badaniem pracowniczym Puls 
Cognifide, 82% pracowników deklaruje dumę z pracy w firmie, 90% uważa, że Cogni-
fide ma dobrą opinię jako pracodawca, a 86% pracowników poleciłoby pracę swoim 
znajomym. 
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Rok Realizowane praktyki 

2017 

Firma: Dentsu Aegis Network Polska. 
Program: Wellbeing Dentsu, to wieloletni program skierowany do pracowników 
promujący ideę work-life-balance.  
Działania: udzielono finansowego i logistycznego wsparcia kilku drużynom sporto-
wym, zorganizowano dwa eventy promujące zdrowy tryb życia i żywienia, zapro-
szono pracowników na masaże firmowe (regularnie dwa razy w miesiącu), przepro-
wadzono cykl letnich zajęć z jogi, warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem 
wraz z prezentacją technik relaksacyjnych.  
Firma: Cognifide Polska. 
Program: Feel good @ Cognifide, to kompleksowy program Cognifide Polska z za-
kresu pracy, dbający o wellness i wellbeing pracowników. Opiera się na czterech 
filarach: zdrowie i dobry tryb życia, dobre samopoczucie w pracy, przyjazne otocze-
nie, integracja i relaks. 
Firma: Deloitte. 
Program: Badamy geny w ramach strategii „Employee Wellbeing” – działań wspie-
rających pracowników w prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia.  
Działania: wykonanie bezpłatnych badań genetycznych, dzięki którym pracownicy 
uzyskali wiedzę na temat tego, jakie działania profilaktyczne podjąć, aby lepiej  
i bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie i w przyszłości uniknąć poważnej cho-
roby. W wyniku inicjatywy niemal połowa pracowników Deloitte (1099 osób) pod-
dała się badaniom genetycznym pod kątem ryzyka zachorowania na raka. 
Firma: Bank BGŻ BNP Paribas. 
Program: Trzecia edycja Dni CSR. 
Działania: przybliżono pracownikom tematykę odpowiedzialnego finansowania  
i wellbeingu, zorganizowano spotkanie z Jurkiem Owsiakiem, który opowiadał o 
sile napędowej wolontariatu, zbierano fundusze na wsparcie dzieci z Ukrainy, zli-
czano rowerowe kilometry, na dachu Centrali ustawiono pasiekę z czterema ulami. 
Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce. 
Program: Healthy Well-being, polega na tworzeniu zdrowych, komfortowych i przy-
jaznych warunków pracy; obejmuje cztery obszary: edukację, zdrowie, komfort  
i ergonomię pracy oraz aktywność fizyczną.  
Działania: edukacyjne koncentrują się wokół zagadnień zdrowego domu oraz pro-
filaktyki zdrowotnej. Firma oferuje pracownikom wodę, owoce i zioła. Zachęca ich 
również do cyklicznych badań profilaktycznych w ramach gwarantowanych pakie-
tów medycznych oraz do aktywności fizycznej. Ważnym elementem programu jest 
dbanie o komfortowe i ergonomiczne warunki pracy zarówno w biurze, jak i pod-
czas podróży służbowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Raporty Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2013–2017]. 
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 Liczba zgłoszonych praktyk rośnie z roku na rok. W 2013 roku odnotowano 
jednostkowe działania, podczas gdy cztery lata później było ich pięciokrotnie 
krotnie więcej. Trend ma charakter wzrostowy. W przypadku dwóch firm: 
Dentsu Aegis Network Polska oraz Cognifide Polska obserwowalna jest ciągłość 
zgłaszanych programów. Firma Dentsu Aegis Network Polska, począwszy od 
2013 roku co roku prezentuje działania z obszaru wellbeingu, ulegają one zmia-
nie i rozwojowi z roku na rok. Firma zaczynała od koncepcji działań ogólnych, 
związanych z obszarem rekreacji rowerowej, obecnie promuje zdrowy styl ży-
cia i żywienia. Firma Cognifide Polska prowadzi zaplanowaną, długofalowa ak-
cję, mającą na celu dobrostan swoich pracowników. Wśród pozostałych firm są 
korporacje międzynarodowe z różnych branż. Firmy te przenoszą praktyki na 
rynek polski. Dotyczą one przede wszystkim zdrowia pracowników, poprawia-
nia ich dobrostanu oraz aktywności fizycznej. Jedno ze zgłaszanych działań do-
tyczyło rotacji pracowników – zjawiska, które coraz częściej występuje na pol-
skim rynku pracy, a które nie jest wystarczająco poważnie traktowane jako za-
grożenie dla funkcjonowania firmy. 
 
Wnioski 
 
Wellbeing, zwłaszcza w przestrzeni środowiska pracy tzw. wellbeing organiza-
cyjny, jest zjawiskiem nowym na polskim rynku. Ewentualne działania koncen-
trują się na fizycznym wellbeingu pracowników, rozumianym jako brak chorób 
zawodowych. Kwestie takie jak, promowanie zdrowia lub pozytywne środowi-
sko pracy są nadal na marginesie zainteresowań pracodawców. Taki stan rzeczy 
wynikać może zarówno z małej świadomości po stronie pracodawców, jak i pra-
cowników, ale także z faktu, że polski rynek pracy rozwija się wciąż  
w wymiarze ilościowym, obejmuje wzrost liczby stanowisk pracy, kieruje 
uwagę na wysokość wynagrodzenia, a w mniejszym stopniu na wymiar jako-
ściowy, czyli dobrostanu pracownika, dopasowania miejsca pracy do możliwo-
ści i potrzeb zatrudnionych. 
 Rosnąca świadomość pracowników, różnorodność miejsc wykonywania 
zawodu, a także zmieniające się oczekiwania względem samego stanowiska 
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pracy sprawiają, że na warunki zatrudnienia zwracają uwagę obie strony pro-
cesu rekrutacyjnego. Należy oczekiwać, że będzie to zagadnienie istotne także 
w wymiarze społecznym i psychologicznym. 
Dodatkowo potwierdzenie tej prognozy znaleźć można w różnych badaniach 
analizujących nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy i odmienne oczeki-
wania względem niego, w stosunku do tego, co prezentowali przedstawiciele 
pokolenia X. 
 Na polskim rynku pracy dobrostanem swoich pracowników zajmują się 
przede wszystkim firmy, które mają dobrze zorganizowany obszar zarządzania 
zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa międzynarodowe, przynoszą ze sobą 
wzorce działania z krajów macierzystych. Spodziewać można się, że holistyczne 
podejście do pracowników będzie coraz bardziej zmieniać model zarządzania 
w polskich firmach, co przyniesie korzyści klientom firm i podniesie poziom ich 
wydajności. 
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Individual Initiative of Employees as the Element of Organizational 
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Abstract: The employees’ individual initiative considered as the element of Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) is the subject of this article. Those behaviors are freewill, took up 
without additional salary and oriented on achieving organization and team’s goals. Among 
organizational citizenship behaviors the individual initiative plays particular part. Despite that 
fact it seldom sets mere subject of a study. The aim of the article is to systematize an interdisci-
plinary knowledge about the individual initiative. It poses a trial of a partial complement to 
existing experimental blank and creating a theoretical plane for further empirical research. In 
the article the analysis of the initiative’s symptoms and behavioral rates which allow to evaluate 
the initiative has been effectuated. 
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Wprowadzenie 
 
W dorobku nauk o zarządzaniu indywidualna inicjatywa traktowana jest za-
równo jako przejaw, jak i źródło zachowań określanych jako obywatelskie 
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(Organizational Citizenship Behavior, OCB), czyli tych zachowań pracowników, 
które są dobrowolne i intencjonalne, choć jednocześnie nie zawsze do końca 
rozpoznawalne. Ich wyjątkowa wartość wynika stąd, że są nakierowane na 
dobro organizacji lub grupy pracowniczej, mimo że nie są objęte systemem 
wynagrodzeń [Organ, Podsakoff, MacKenzie 2006, s. 3]. Indywidualna inicja-
tywa (individual inititive) pracowników to wykraczanie ponad minimalne wy-
magania przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwią-
zań. Znaczenie inicjatywy polega na tym, że od intencjonalnego zachowania 
pracowników zależy poziom efektywności organizacji, a tym samym skutecz-
ność w realizacji jej celów strategicznych [Turek, Czaplińska 2014, s. 116]. 
 Pojęcie inicjatywy używane jest w różnych związkach frazeologicznych. 
Mówi się o pobudzaniu inicjatywy, przejawianiu inicjatywy, wreszcie o przej-
mowaniu inicjatywy i niszczeniu inicjatywy. Mimo niekwestionowanej warto-
ści inicjatywy pracowników rzadko jest ona samodzielnym przedmiotem ba-
dań naukowych. Traktuje się ją raczej jako źródło, a także jako skutek pożąda-
nych procesów oraz stanów organizacyjnych i rozpatruje w ścisłym powiąza-
niu z motywowaniem lub zarządzaniem zaangażowaniem. Artykuł ten stano-
wi próbę uzupełnienia istniejącej luki badawczej. Publikacja ma charakter 
koncepcyjny. Jej celem jest systematyzacja wiedzy na temat indywidualnej 
inicjatywy pracowników, traktowanej jako istotny element zachowań obywa-
telskich oraz identyfikacja dalszych kierunków badań empirycznych. 
 
Koncepcja Organizational Citizenship Behavior 
 
W wymiarze światowym, zwłaszcza amerykańskim, zachowania obywatelskie 
stanowią przedmiot badań naukowych co najmniej od lat 90. XX wieku. Autor 
pojęcia zachowań obywatelskich – Dennis Organi definiuje je jako „indywidual-
ne zachowania podejmowane dobrowolnie, niebędące w sposób bezpośredni 
lub wyraźny ujmowane w formalnym systemie nagradzania pracowników,  
które łącznie sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu organiza-
cji” [Organ i in. 2006, s. 3]. Zachowania te wykraczają poza zakres obowiązków 
czy zadań wynikających z opisów stanowisk, przez co można w nich zauważyć 
rys zachowań twórczych i prospołecznych. Przejawiają się one między innymi 
umiejętnością dostrzegania i respektowania interesów ogółu i wpisują się  
w traktowanie organizacji w kategoriach dobra wspólnego [Kisil, Moczydłowska 
2014]. Pozostają w ścisłym związku z poziomem satysfakcji pracowników, ich 
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organizacyjnym: zaangażowaniem, klimatem i tożsamością [Barabasz, Chwali-
bóg 2013, s. 24]. 
 Zachowania obywatelskie mogą się przejawiać w zróżnicowany sposób. 
Wyróżniamy wśród nich, między innymi: skłonność do ponadprzeciętnego po-
święcenia czasu i energii, podejmowanie dobrowolnych działań niezwiązanych 
z formalnym przydziałem obowiązków, pomaganie innym i współpraca, wspie-
ranie i bronienie celów organizacyjnych, utrzymywanie i propagowanie pozy-
tywnych i optymistycznych postaw. 
 Zachowania obywatelskie są zdecydowanie częstsze u pracowników mają-
cych nastawienie kolektywistyczne [Bugdol 2010, s. 9]. U indywidualistów wy-
stępują raczej jako narzędzie budowania własnej pozycji w grupie i potwier-
dzania swojej wartości dla organizacji niż jako autentyczne działanie na rzecz 
pracodawcy. Są zatem bardziej ukierunkowane na dobro jednostki, niż na do-
bro wspólne, jakim jest organizacja. 
 Skłonność pracowników do zachowań obywatelskich jest uwarunkowana 
wieloma czynnikami, w tym kosztami tych zachowań. Z badań wynika, że za-
chowania obywatelskie są zależne od tego, jaką wartość przypisuje jednostka 
realizowanym zadaniom. Jeżeli zadania w subiektywnej ocenie dokonanej 
przez pracownika mają niewielką wartość (dla organizacji, dla zespołu), to kosz-
ty zachowań obywatelskich postrzegane są jako wyższe [Drago, Garvery 1998, 
ss. 1–29]. 
 
Tabela 1. Charakterystyka zachowań obywatelskich wyróżnionych w koncepcji OCB 

Zachowania  
pomocne 

Spontaniczna, dobrowolna pomoc współpracownikom, nastawienie 
na współdziałanie, promowanie współpracy, wszelkie przejawy wspie-
rania współpracowników. 

Zachowania  
sportowe 

Tolerancja trudności i niedogodności, optymizm, uprzejmość wobec 
współpracowników, unikanie narzekania. 

Lojalność  
organizacyjna 

Wspieranie celów organizacji i utożsamianie się z nimi, budowanie  
i obrona dobrego wizerunku organizacji, godne reprezentowanie 
organizacji. 

Organizacyjne 
podporządkowanie 

Przestrzeganie zasad wynikających z polityki organizacji, szacunek dla 
promowanych w niej wartości i wzorców zachowań, wysoka dyscypli-
na pracy. 

Indywidualna 
inicjatywa 

Wewnętrzne zaangażowanie w doskonalenie praktyk organizacyj-
nych. 

Rozwijanie  
siebie 

Dobrowolny rozwój własnych kompetencji ważnych z perspektywy 
celów organizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Barabasz, Chwalibóg 2013]. 
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 W Polsce funkcjonują zamiennie pojęcia „zachowań etosowych” i „zacho-
wań obywatelskich” jako kategorii pożądanych zachowań organizacyjnych pra-
cowników. Ze względu na silne kulturowo-historyczne uwarunkowania rozu-
mienia etosu pracy, bardziej adekwatne wydaje się stosowanie pojęcia zacho-
wania obywatelskie, dotykające rdzenia, czyli „obywatelskości” zachowań prze-
jawianych przez członków konkretnej organizacji. Wymienia się [Organ 2006, 
Chwalibóg 2012] kilka głównych kategorii zachowań obywatelskich: pomocne, 
sportowe, lojalność organizacyjna, organizacyjna zgodność, indywidualna ini-
cjatywa, cnota obywatelska i rozwijanie siebie [Chwalibóg 2012, s. 343]. Ich cha-
rakterystykę zawiera tabela nr 1. 
 
Indywidualna inicjatywa i jej przejawy w organizacji 
 
Inicjatywa to pojęcie opisujące kreowanie sytuacji, rozpoczynanie działań, 
zmienianie rzeczywistości, zarówno w świecie realnym, jak i w świecie wyobra-
żeń. Inicjatywa może być traktowana jako cecha, postawa lub zachowanie. Źró-
dłem przejawianej inicjatywy jest zdolność do stawiania sobie celów i wytrwa-
łego ich realizowania. Istota indywidualnej inicjatywy pracowników polega na 
dobrowolnym przekraczaniu własnej roli organizacyjnej, na wykraczaniu poza 
postawione przez pracodawcę minimalne wymagania, czy oczekiwany poziom 
wykonania danego zadania [Chwalibóg 2013, s. 24], ale także wszelkie przejawy 
wychodzenia ponad i poza swoje obowiązki, dobrowolne branie na siebie do-
datkowej odpowiedzialności i zachęcanie współpracowników do podobnych 
zachowań. Pracownik przejawiający inicjatywę komunikuje innym członkom 
organizacji (wprost lub pośrednio) konieczność ciągłego doskonalenia indywi-
dualnej i grupowej jakości wykonywanych zadań. Zgłasza się na ochotnika do 
realizacji zadań, które wykraczają poza jego formalne obowiązki czy zakres pra-
cy tej osoby [Podsakoff, MacKenzie, Paine, Bachrach 2000, s. 513]. J.R. Van Scot-
tera i S.J. Motowidlo [1996], analizując istotę i przejawy inicjatywy pracowników, 
zwracają uwagę na jej szczególne znaczenie w rozwiązywaniu problemów  
w miejscu pracy oraz podejmowaniu się zadań trudnych. Wprowadzają katego-
rię przejmowania inicjatywy, czyli wchodzenia w nowe role ważne w kontekście 
rozwiązania konkretnego problemu. 
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 Trzeba w tym miejscu zauważyć, że w literaturze z zakresu nauk o zarządza-
niu [Frese, Fay 2001] oddziela się indywidualną inicjatywę od osobistej inicjaty-
wy. Choć podobne w nazwie, odzwierciedlają inne atrybuty pracowników. Ini-
cjatywa osobista oznacza zdolności pracowników do robienia czegoś bez pole-
cenia przełożonych, do przewidywania potencjalnych problemów i/lub możli-
wości, a także konsekwencji w pokonywaniu barier (por. rysunek 1). 
 
Rysunek 1. Osobista inicjatywa w modelu Frese i Fay 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Frese, Fay 2001]. 

 
 Inicjatywa osobista jest ściśle powiązana z predyspozycjami osobowościo-
wymi. Większą skłonność do osobistej inicjatywy przejawiają ludzie o określo-
nych cechach osobowości. Należą do nich: pewność siebie idąca w parze z wy-
soką samooceną, wysoki poziom motywacji do osiągnięć, konsekwencja w dzia-
łaniu, psychofizyczna gotowość i zdolność do podejmowania długotrwałej ak-
tywności, otwartość na zmianę i ryzyko oraz wewnętrzne umiejscowienie po-
czucia kontroli, a także duma z własnej produktywności [Frese, Fay 2001]. Na-
tomiast indywidualna inicjatywa to aktywność przejawiająca się poprzez takie 
zachowania jak: usprawnianie działania organizacji, branie na siebie dodatko-
wych obowiązków, przejawianie entuzjazmu do wykonywanych zadań czy za-
chęcanie i inspirowanie innych uczestników życia zawodowego do ponadstan-
dardowego zaangażowania [Turek, Czaplińska 2014, s. 118]. Indywidualna ini-
cjatywa jest szczególnie widoczna i ważna w wykonywaniu zadań innowacyj-
nych, wykraczających poza przyjęte w organizacji rutyny i standardy. Wszelkie 
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Pro‐Active 
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usprawnienia, zarówno drobne jak i złożone, wymagają ponadprzeciętnej ak-
tywności i swoistej spontaniczności organizacyjnej pracowników. 
  Zachowania świadczące o inicjatywie pracownika mogą być kategoryzo-
wane i oceniane. Przykład wskaźników behawioralnych umożliwiających po-
miar poziomu indywidualnej inicjatywy przedstawia tabela 2. 
 
Tabela 2. Wskaźniki behawioralne indywidualnej inicjatywy przejawiane na różnych jej 
poziomach 

Poziom Wskaźniki behawioralne 

Poziom 1 
 – brak inicjatywy 

Pracownik jest bierny, nie poddaje samodzielnie pomysłów, wymaga 
prowadzenia za rękę i precyzyjnych instrukcji. Wykonuje jedynie po-
wierzone mu zadania 

Poziom 2 
– inicjatywa  
   słaba 

Pracownik z rzadka zgłasza pomysły i usprawnienia dotyczące własnej 
pracy. Sporadycznie samodzielnie usprawnia własną pracę. Wymaga 
poddawania nowych rozwiązań przez przełożonych. Niechętnie bierze 
odpowiedzialność za dodatkowe zadania 

Poziom 3 
 – inicjatywa  
    dobra 

Pracownik zgłasza usprawnienia dotyczące własnej pracy, stara się 
wnosić nową jakość w pracę, poddając nowe pomysły i rozwiązania. 
Śledzi branże, konkurencję, wiadomości technologiczne i wykorzystuje 
je w pracy 

Poziom 4 
 – inicjatywa  
    bardzo dobra 

Przedstawia nowe rozwiązania i pomysły. Generuje nowe zadania  
i tematy do pracy. Samodzielnie szuka rozwiązań i sam organizuje 
sobie czas pracy po wykonaniu bieżących zadań 

Poziom 5 
 – inicjatywa  
    doskonała 

Pracownik myśli strategicznie, wykorzystuje wszystkie szanse i możli-
wości. Problemy traktuje jako wyzwanie i samodzielnie je rozwiązuje. 
Jest w stanie zaangażować innych do działania i ma pomysły dotyczące 
innych działów czy całej firmy. Jest pierwszą osobą, która tworzy  
i wprowadza innowację 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [online], http://weblog.infopraca.pl/, dostęp: 10.02.2017 

 
 Czynniki sprzyjające podejmowaniu przez pracowników zachowań oby-
watelskich, a więc także indywidualnej inicjatywy, można podzielić na cztery 
główne kategorie [Glińska-Neweś, Lis 2016, s. 268]. Pierwsza dotyczy samego 
pracownika. Są to jego indywidualne predyspozycje psychiczne (np. zaanga-
żowanie organizacyjne, ugodowość, pozytywne nastawienie do otoczenia), 
cechy demograficzne, percepcja ról organizacyjnych. Drugą kategorią są atry-
buty zadań, na przykład ich atrakcyjność i wynikająca stąd ich samoistna siła 
motywacyjna. Trzecia grupa czynników obejmuje zachowania liderów organi-
zacyjnych (przede wszystkim związane z przywództwem transformacyjnym), 
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czwarta natomiast to cechy organizacji, takie jak poziom formalizacji czy spój-
ność grupowa. Należy szczególnie wyeksponować związek między kulturą 
organizacyjną i strukturą organizacji, a skłonnością pracowników do zacho-
wań obywatelskich. Badania dowodzą, że im wyższy stopień formalizacji  
i centralizacji władzy, tym rzadsze przejawy OCB, zwłaszcza indywidualnej 
inicjatywy pracowników [Raub 2008, ss. 179–186]. 
 
Indywidualna inicjatywa pracowników  
– perspektywa psychologiczna 
 
Z psychologicznego punktu widzenia indywidualna inicjatywa pracowników 
stanowi wyraz określonego stanu intelektualnego i emocjonalnego danej 
osoby [Strzałecki, Kusal 2002, ss. 5–12]. Rozpatrywana jest jako przejaw okre-
ślonych właściwości układu nerwowego, jako cecha osobowości lub sposób 
wyrażania predyspozycji psychicznych [Jachnis 1994, s. 67]. Badania nad ini-
cjatywą jednostki podejmowane są głównie na płaszczyźnie psychologii roz-
wojowej oraz neuropsychologii i psychologii różnic indywidualnych. Psycho-
logowie rozwojowi analizują uwarunkowania inicjatywy przejawianej przez 
dzieci we wczesnych fazach rozwoju lub uczniów. Neuropsychologia i psycho-
logia różnic indywidualnych koncentruje uwagę na biologicznych podsta-
wach różnic w aktywności i wiąże je ze zdolnością człowieka do generowania 
oraz wydatkowania energii. Stąd w perspektywie wyjaśniania psychologicz-
nych uwarunkowań indywidualnej inicjatywy pracowników kluczowe znacze-
nie mają takie konstrukty teoretyczne jak mobilizacja energii, pobudzenie, 
aktywacja, intensywność zachowania, poziom dopływu bodźców zmysłowych 
i gotowość reakcji na te bodźce. W odniesieniu do pracowników, przedsię-
biorców, menedżerów indywidualna inicjatywa pojawia się jako przedmiot 
badań psychologów przede wszystkim w powiązaniu z ekspresją oraz aktyw-
nością. Jest rozpatrywana w szerszej perspektywie, na przykład jako jedna  
z determinant sukcesu zawodowego, przedsiębiorczości czy twórczego stylu 
życia [Witaszek 2006, ss. 121–133]. 
 Zdolność do inicjatywy kształtuje się w okresie dzieciństwa i uwarunko-
wana jest zarówno genetycznie jak i środowiskowo. W ocenie psychologów 
eksponujących znaczenie czynników środowiskowych, fundamentem dla 
budowania inicjatyw są doświadczenia dziecka związane z poczuciem bezpie-
czeństwa i autonomii oraz wolnej woli. Już dziecko w wieku przedszkolnym 
potrafi spostrzegać siebie jako osobę autonomiczną, zdolną do wyrażania 
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własnej woli. Zwykle uświadamia sobie także konieczność kompromisu.  
W tym wieku musi już, pozostając wierne swojej woli, stawiać sobie cele i dą-
żyć do ich realizacji, czyli przejawiać inicjatywę przy jednoczesnej gotowości 
do poskramiania tej inicjatywy i dostosowywania jej przejawów do zasad 
i norm społecznych oraz dobra innych ludzi. 
 Szukając odpowiedzi na pytanie o psychofizjologiczne podłoże indywidu-
alnej inicjatywy, należy wskazać na rolę aktywacji oraz tzw. optymalnego po-
ziomu pobudzenia [Strelau 2002]. Pionierką badań nad aktywacją i pobudze-
niem była E. Duffy [Dudek, Hauk 2010, ss. 195–210]. Jej prace z lat 50. XX wie-
ku wskazywały na aktywację i pobudzenie jako ważną różnicę cech indywidu-
alnych między ludźmi. Istota aktywacji i pobudzenia to mobilizacja energii, zaś 
wszelkie rodzaje zachowań można opisać jako zmiany kierunku albo inten-
sywności działania tej energii. Wyzwolenie energii odzwierciedla się w proce-
sach fizjologicznych, takich jak napięcie mięśni szkieletowych, aktywność 
elektrodermalna (EDA) i aktywność elektroencefalograficzna (EEG). 
 Koncepcję pobudzenia E. Duffy twórczo rozbudował D. Hebb [Strelau 
1994], wprowadzając do psychologii pojęcie optymalnego pobudzenia. Zda-
niem D. Hebba, jednostka dostarcza sobie stymulacji po to, aby osiągnąć 
optymalny poziom aktywacji, który zapewnia jej zarówno dobre samopoczu-
cie fizyczne, jak i psychiczne, a także wysoką efektywność wykonywania za-
dań. Pojęcie optymalnego poziomu aktywacji wyjaśnia nie tylko wydajność 
reakcji przy stymulacji o różnym natężeniu, ale także to, że aby osiągnąć lub 
podtrzymać optymalny poziom aktywacji, niektóre jednostki mają skłonność 
do poszukiwania stymulacji, a inne do jej unikania. W jakimś stopniu wyjaśnia 
to, dlaczego niektórzy ludzie często przejawiają inicjatywę, a inni zdecydowa-
nie rzadziej. Według D. Hebba, poziom aktywacji pełni funkcję wzmocnienia. 
Przy niskich poziomach aktywacji wzrost intensywności pobudzenia może być 
nagrodą, podczas gdy przy wysokich poziomach aktywacji nagrodą jest spa-
dek intensywności pobudzenia. Optymalnemu poziomowi aktywacji towarzy-
szą pozytywne emocje, natomiast poziomy odmienne od optymalnego (tak 
niższe, jak i wyższe) są źródłem emocji negatywnych. W pewnym uproszcze-
niu można przyjąć, że pytając o psychologiczne podłoże inicjatywy pracowni-
ków pytamy o energetyczne „wyposażenie” jednostki stanowiące podłoże jej 
ponadprzeciętnego zachowania. Niezależnie od tego, jakie mechanizmy fizjo-
logiczne czy biochemiczne regulują poziom aktywacji, różnice indywidualne 
w ich funkcjonowaniu występują i przejawiają się w tym, że u pewnych jedno-
stek stymulacja (czy to sensoryczna, czy emocjonalna) o danej intensywności 
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prowadzi do wyższego poziomu aktywacji, natomiast u innych poziom akty-
wacji w odpowiedzi na stymulację o tej samej intensywności jest niższy [Stre-
lau 2001]. Na tej podstawie można przyjąć (choć autorka ma świadomość, że 
jest to wniosek kontrowersyjny), że niektórzy pracownicy w sposób naturalny 
przejawiają wysoką inicjatywę, ponieważ ich wyposażenie biologiczne stano-
wi źródło ich ponadprzeciętnej energii, znajdującej ujście w aktywności za-
wodowej, a inni, nawet intensywnie stymulowani przez system bodźców mo-
tywacyjnych, przejawiają inicjatywę znacząco rzadziej lub wręcz wcale. 
 Z badań psychologów wynika, że wysoki poziom aktywacji koreluje z re-
aktywnością emocjonalną, aktywnością (rozumianą jako tendencja do podej-
mowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej) [Strelau 2001], poszuki-
waniem doznań [Zuckerman 1994], siłą układu nerwowego, impulsywnością 
[Gray 1991]. 
 Inaczej psychologiczne podłoże indywidualnej inicjatywy interpretują 
psychologowie społeczni. Powołując się na dobrze opisany w literaturze me-
chanizm reguły wzajemności [Cialdini 2000], wskazują, że indywidualna inicja-
tywa nie może być traktowana jako wyraz altruistycznego działania na rzecz 
pracodawcy, ale jako forma inwestycji. Pracownik mniej lub bardziej świado-
mie oczekuje, że jego inicjatywa zostanie dostrzeżona i nagrodzona. W ten 
sposób pośrednio zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i osiągnięć. 
 
Potencjalne zagrożenia związane z indywidualną inicjatywą 
 
Analizując istotę, źródła i przejawy indywidualnej inicjatywy trzeba zwrócić 
uwagę nie tylko na jej pozytywne skutki, tak dla pracownika jak i dla organiza-
cji, ale także zauważyć potencjalne zagrożenia, które z niej wynikają. Indywi-
dualna inicjatywa może powodować nadmierne zaangażowanie w aktywność 
zawodową, a to oznacza całą gamę groźnych następstw zdrowotnych i spo-
łecznych. Przeciążenie pracą jako konsekwencja wysokiej indywidualnej ini-
cjatywy może być przyczyną nadmiernego, niszczącego stresu czy wręcz wy-
palenia zawodowego lub uzależnienia od pracy [Moczydłowska, Szołtyk-
Szydło 2015]. To zagrożenie jest tym bardziej realne, że istnieje niebezpie-
czeństwo eskalacji oczekiwań ze strony przełożonych i te zachowania, które 
wcześniej traktowane były jako przejaw dodatkowej, ponadprzeciętnej ak-
tywności zaczynają być uznawane za przeciętne i oczywiste.  
 Za istotny trzeba również uznać konflikt wynikający z potrzeby pogodze-
nia ról zawodowych i rodzinnych. Z badań M.C. Bolino i W.H. Turnley [2005,  
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ss. 743–744] wynika, że im wyższy wskaźnik indywidualnej inicjatywy, tym 
większe ryzyko wystąpienia tego typu problemów. Wyniki badań wymienio-
nych autorów potwierdziły także, że toksyczny konflikt między rolami rodzin-
nymi i przejawianiem inicjatywy związanej z rolami zawodowymi w sposób 
szczególny dotyczy kobiet. 
 Indywidualna inicjatywa pracownika może także prowadzić do pogorsze-
nia jego relacji ze współpracownikami. Jest to konsekwencją faktu, że ocena 
inicjatywy dokonana przez otoczenie pracownika przejawiającego tę inicjaty-
wę nie zawsze jest pozytywna. Wyniki badań przedstawione w raporcie CBOS 
Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodo-
wym [2011] wskazują, że „dobrowolne, bezpłatne wykonywanie zadań niena-
leżących do obowiązków danego pracownika” pozytywnie ocenia tylko 43% 
uczestników badania, a aż 37% wręcz je potępia. Co ciekawe, identyczne były 
wypowiedzi respondentów aktywnych i biernych zawodowo. W cytowanym 
raporcie przedstawiono także odpowiedzi na pytanie zadane reprezentatyw-
nej próbie Polaków o ich własną inicjatywę. Do „dobrowolnego, bezpłatnego 
wykonywania zadań nienależących do obowiązków” przyznaje się aż 59% 
badanych, czyli aż o 16% więcej niż tych, którzy takie zachowania akceptują. 
Różnicę tę można ostrożnie traktować jako dowód na skłonność do współza-
wodnictwa: niektórzy ludzie przyznają się do własnej inicjatywy, a jednocze-
śnie krytycznie oceniają ją u innych. Badania pokazują jednak niekorzystną 
tendencję: zmniejsza się liczba badanych deklarujących zachowania świad-
czące o przejawianiu inicjatywy. W roku 2006 było ich 65%, a w 2011 – 59%, 
czyli o 6% mniej. Zmienną istotną dla badanego problemu jest wiek i staż 
pracy. Im dłużej respondenci pracują, tym rzadziej deklarują dobrowolne  
i bezpłatne wykonywanie zadań nienależących do ich obowiązków [Polak  
w pracy… 2011, s. 13].  
 Inicjatywa pracownika wyzwala nie tylko pożądane zachowania ukierun-
kowane na dobro organizacji, ale może stanowić formę przejawiania energii 
destrukcyjnej [Bruch, Vogel 2011, s. 11]. To energia, którą cechuje duża inten-
sywność. Niestety jest ona wykorzystywana w „złej sprawie”. Często jest de-
monstrowana w postaci zachowań agresywnych, manipulacyjnych i destruk-
cyjnych, albo nastawionych na maksymalizowanie indywidualnych, często 
egoistycznych korzyści. 
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Podsumowanie 
 
Przedstawiona w tym artykule analiza wskazuje, że indywidualna inicjatywa 
pracowników jest problemem złożonym i wymaga dalszych, pogłębionych 
badań naukowych. Wynika to, między innymi z faktu, że problem ma charakter 
interdyscyplinarny, wielowymiarowy, co oznacza konieczność pogodzenia wie-
lu różnych perspektyw badawczych. Dość powszechna jest zgoda, że indywidu-
alna inicjatywa jest cenna dla organizacji, ponieważ podnosi wydajność i jakość 
pracy, a także stanowi potencjalne źródło innowacyjności. Zwykle inicjatywa 
jest źródłem korzyści również z perspektywy pracowników, którzy tę inicjatywę 
przejawiają. W profesjonalnie zarządzanych organizacjach ludzie z inicjatywą są 
wyżej oceniani, mają większe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych 
oraz w większym stopniu korzystają z motywatorów finansowych i pozafinan-
sowych oferowanych przez pracodawcę. Mniej jednoznaczne, bo słabiej zbada-
ne są potencjalne negatywne skutki indywidualnej inicjatywy przejawiające się 
na przykład w postaci tak zwanej nadgorliwości, czy wykorzystywania inicjaty-
wy do zachowań kontrproduktywnych. 
 Wielkim wyzwaniem dla teorii i praktyki zarządzania wydaje się być także 
konieczność pogodzenia biologicznych uwarunkowań inicjatywy z efektywno-
ścią systemu motywowania pracowników. Przedstawione w tym artykule bada-
nia reprezentantów psychologii dają podstawę do wniosku, że nawet bardzo 
zindywidualizowane bodźce motywacyjne mogą nie przynieść oczekiwanych 
rezultatów w odniesieniu do pracowników o niskim poziomie aktywacji, a tym 
samym małej naturalnej zdolności mobilizowania swojej energii. Oznacza to 
konieczność dopasowania zadań zawodowych i ról organizacyjnych do indywi-
dualnych predyspozycji tych ludzi. Na przykład przydzielania im zadań, które 
nie wymagają wysokiego poziomu kreatywności czy konieczności rozwiązywa-
nia złożonych problemów w warunkach silnej presji czasu. 
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Wprowadzenie 
 
Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach społeczeństwa sieci. 
W społeczeństwie tym, zdaniem Castellsa [2007, ss. 31–34], pojawiają się nowe 
paradygmaty dotyczące technologii i techniki, a ich rozpowszechnianie odbywa 
się za pomocą tworzenia różnego rodzaju relacji i struktur społecznych.  
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 Szkoła wyższa, jako organizacja tworząca i przekazująca wiedzę, w swoim 
działaniu powinna uwzględniać konieczność budowania relacji z interesariu-
szami. Obowiązek kształtowania związków z otoczeniem wynika również z jej 
misji opierającej się na tzw. trójkącie Clarka [Polskie Szkolnictwo…., s. 48], 
obejmującym: akademickość i autonomię uczelni, państwo i jego regulacje 
oraz rynek pracy i rynek edukacyjny. Relacje uczelni z interesariuszami mogą 
przybrać różne formy współpracy czy też konkurencji oraz mogą być kształ-
towane w ramach szkoły wyższej – relacje wewnętrzne oraz poza nią – relacje 
zewnętrzne. Tworzenie relacji kreuje kapitał relacyjny, który jako jeden z ak-
tywów niematerialnych staje się istotnym czynnikiem budowania konkuren-
cyjności współczesnej uczelni.  
 W literaturze przedmiotu można odnaleźć publikacje na temat oczekiwań  
i współpracy uczelni z przedsiębiorcami (pracodawcami), natomiast brakuje 
przedstawienia wybranych aspektów kapitału relacyjnego w ujęciu studentów.  
 Celem artykułu jest identyfikacja składników kapitału relacyjnego szkoły 
wyższej oraz czynników kształtujących tenże kapitał z perspektywy studen-
tów, którzy stanowią jedną z grup interesariuszy uczelni. Zastosowane meto-
dy i techniki badawcze to przegląd literatury oraz ankieta audytoryjna.   
 
Pojęcie i składniki kapitału relacyjnego szkoły wyższej 
 
Kapitał relacyjny jest aktywem „niewidzialnym” i można go zdefiniować jako 
„umiejętności tworzenia oraz podtrzymywania bliskich i trwałych związków 
opartych na zaufaniu i współpracy” [Perechuda, Chomiak-Orsa 2013, s. 309]. 
Jego podstawę stanowią zatem relacje, które mogą dotyczyć wnętrza organi-
zacji lub podmiotów z jej otoczenia zewnętrznego. Aby te związki czy współ-
zależności można było nazwać relacjami, należy pamiętać o tym, że relacje 
[Skrzypek 2015, s. 16]: 
 przynoszą korzyści dla wszystkich stron relacji, 
 oznaczają różnego rodzaju powiązania, 
 sprzyjają innowacyjności, 
 ich nawiązanie wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów. 
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 Kapitał relacyjny obok kapitału ludzkiego i organizacyjnego stanowi jeden 
z trzech komponentów kapitału intelektualnego3. Może mieć charakter we-
wnętrzny lub zewnętrzny, aczkolwiek analiza literatury wskazuje, że w obsza-
rze kapitału intelektualnego dotyczy on przede wszystkim relacji zewnętrz-
nych (zob. tabela 1). 
 
Tabela 1. Składniki kapitału relacyjnego 

Autor 
Nazwa  

kategorii 
Składowe 

E. Fernandez 
J.M. Montes 
C.V. Vàzquez 

Kapitał relacyjny 
Reputacja, marka, nazwa handlowa, oznaczenie skle-
pu, lojalność klientów, relacje długoterminowe  
z klientami, kanały dystrybucji  

L. Edvinsson 
M.S. Malone 

Kapitał relacyjny 
Relacje organizacji z otoczeniem: klienci, dostawcy, 
organizacje lobbystyczne, kooperanci 

S. Pike, G. Ross 
A. Rylander 

Kapitał relacyjny 
Stosunki zewnętrzne z klientami, dostawcami, partne-
rami sieciowymi itp. 

N. Brennan 

Kapitał struktu-
ralny zewnętrzny 
(klient/kapitał 
relacyjny) 

Marka, klienci, lojalność klientów, nazwa firmy, kanały 
dystrybucji, współpraca biznesowa, umowy licencyjne, 
kluczowe kontrakty, umowy franchisingowe 

S. Zambon Kapitał relacyjny 
Relacje z klientem, lojalność i zadowolenie z klienta, 
relacje dystrybucji i umowy, relacje z innymi partne-
rami i zainteresowanymi stronami (interesariuszami) 

P. Hofman-
Bang 
H. Martin 

Kapitał relacyjny 

Sieci: dostawców, dystrybutorów, organizacji lobby-
stycznych. 
Marki, preferencje, reputacja. 
Relacje z klientami 

K. Jackson 
R.N. Hofman-
Bang Jr 

Kapitał relacyjny 

Sieci: kluczowe dla firmy sieci i alianse/powiązania 
Marka: świadomość, reputacja 
Klienci: lojalność, siła, potencjał, wzmocnienie wize-
runku, wymagania, zależności 

W. Rogowski 
Kapitał relacyjny 
(klientów) 

Znak firmowy, klienci, lojalność klientów, marka firmy, 
kanały dystrybucji, współpraca z firmami, umowy 
koncesjonowane, korzystne kontrakty, umowy franchi-
singowe 

A. Sokołowska 
Kapitał klientów 
(relacyjny) 

Znak firmowy, klienci i ich lojalność, nazwa firmy, 
kanały dystrybucji, umowy franchisingowe, korzystne 
kontrakty. 

                                                            
3 Nazwa „kapitał relacyjny” w ujęciu niektórych autorów bywa zamiennie używana z poję-

ciami: „kapitał klientów”, „kapitał rynkowy” czy „kapitał strukturalny zewnętrzny” na określenie 
trzeciego komponentu kapitału intelektualnego.  
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Autor 
Nazwa  

kategorii 
Składowe 

A. Ujwary-Gil Kapitał relacyjny 

Relacje: z klientami, z partnerami, ze związkami koope-
racyjnymi (alianse, wspólne przedsięwzięcia) 
Związki sieciowe 
Komplementarne aktywa: kanały dystrybucji, marke-
ting, uzupełniające technologie i produkty, sprawne 
zdolności produkcyjne 

Źródło: [Danielak 2012, ss. 24–26].  

 
 Kapitał relacyjny zewnętrzny obejmuje struktury służące do utrzymania 
właściwych relacji z interesariuszami z otoczenia, natomiast na kapitał relacyj-
ny wewnętrzny składają się przede wszystkim zasoby relacyjne tworzone 
przez interesariuszy substanowiących organizację i kreujących atmosferę oraz 
zaufanie wewnątrz niej [Perechuda, Chomiak-Orsa 2013, s. 307].  
 Należy dodać, że do grona interesariuszy szkoły wyższej należy zaliczyć 
przede wszystkim: klientów (kandydaci na studia, studenci, absolwenci, 
przedstawiciele biznesu), dostawców (dostawcy usług i wyrobów), władze 
państwowe i samorządowe, pracodawców, rodziców, szkoły średnie, pracow-
ników oraz władze uczelni, instytucje pełniące funkcje nadzoru i kontroli, spo-
łeczeństwo (przede wszystkim społeczność lokalna), fundacje i stowarzyszenia 
współpracujące z uczelnią, inne organizacje kształcące na poziomie wyższym. 
 Warto dodać, że kapitał relacyjny, tak jak i pozostałe komponenty kapitału 
intelektualnego opiera się na wiedzy racjonalnej, wiedzy emocjonalnej i wie-
dzy „duchowej” [Bratianu 2016, s. 205].  
 W odniesieniu do uczelni kapitał relacyjny4 przybiera formę wzajemnych 
powiązań z interesariuszami i jest kształtowany przez:  
 relacje z klientami (kandydatami na studia, studentami, absolwentami, 

pracodawcami, społecznością lokalną) oparte na lojalności i zaangażowa-
niu klientów w proces kształcenia lub procesy badawcze;  

 relacje z dostawcami usług i wyrobów, konkurentami – innymi szkołami 
kształcącymi na poziomie wyższym, jednostkami badawczymi, szkołami 
średnimi, budowane na szeroko rozumianej współpracy; 

                                                            
4 Omawiając zagadnienia związane z kapitałem relacyjnym, należy także wspomnieć o kapi-

tale społecznym. Według niektórych autorów stanowi on formę kapitału relacyjnego [Skrzypek 
2015, s.17], zaś w ujęciu innych – jest pojęciem szerszym, obejmującym  także  relacje organiza-
cji z interesariuszami, skoncentrowane na budowaniu sieci [Bylok, Cichoń 2012, ss. 241–242; 
Jashapara 2006, s. 348].  
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 relacje między pracownikami uczelni wynikające z przyjętych norm postę-
powania (pisanych i niepisanych), kreujące atmosferę oraz zaufanie we-
wnątrz szkoły wyższej; 

 wizerunek uczelni;  
 wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami z otoczenia. 
 Koncentrując się na relacjach zewnętrznych, należy zauważyć, że kapitał 
relacyjny szkoły wyższej obejmuje między innymi [Wawak, online, s. 2]:  
 identyfikację potrzeb klientów uczelni konieczną dla odpowiedniego za-

spokojenia ich potrzeb; 
 umiejętność realizowania w warunkach globalizacji wymagań Europy  

i świata w zakresie dbałości o wysoki poziom jakości świadczonych usług 
oraz posiadanie odpowiednich zdolności i możliwości zaspokajania po-
trzeb klientów; 

 znajomość strategii konkurencji i uwarunkowań zewnętrznych na rynku 
usług badawczych, edukacyjnych i doradczych w kraju i za granicą;  

 skuteczność zarządzania kapitałem ludzkim, jakim dysponuje uczelnia dla 
dobra nauki i szkolnictwa wyższego;  

 umiejętność wykorzystania realizowanej polityki i strategii rządu w obsza-
rze nauki i szkolnictwa wyższego oraz zdolność dostosowania się do aktu-
alnej sytuacji gospodarczej kraju; 

 wiedzę i umiejętności dotyczące odpowiedniej realizacji przepisów praw-
nych obowiązujących w kraju dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego 
oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

 kompetencje zarządzających uczelnią i zarządzanych w pozyskiwaniu  
w kraju i za granicą środków finansowych na badania naukowe, rozwój 
procesu dydaktycznego i poprawy warunków pracy i płacy zatrudnionych 
w uczelni pracowników.  

 Natomiast wewnętrzny kapitał relacyjny kształtowany jest przede wszyst-
kim przez powiązania między pracownikami szkoły wyższej (nauczycielami 
akademickimi, pracownikami naukowymi, pracownikami administracji, wła-
dzami, właścicielami), budowane w oparciu o przyjęte wartości i normy regu-
lujące funkcjonowanie instytucji akademickiej. 
 Konkretne działania ukierunkowane na kreowanie i rozwój kapitału rela-
cyjnego w szkole wyższej powinny obejmować m.in. [Bombiak, online,  
ss. 214–215; Gwizdała 2011, s. 248]:  
 współpracę z praktykami w zakresie dydaktycznym; 
 angażowanie interesariuszy zewnętrznych w projekty badawcze; 
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 podejmowanie wspólnych  inicjatyw  (np.  konkursy,  konferencje,  seminaria)  

z podmiotami zewnętrznymi; 

 współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym tworzenie 
wspólnych programów studiów oraz odbywanie staży przez pracowników, 

 wspieranie inicjatyw społecznych;  
 udostępnianie infrastruktury sportowej i kulturalnej uczelni na potrzeby 

społeczności lokalnej; 
 prowadzenie skutecznej polityki marketingowej w celu kształtowania wize-

runku uczelni na rynku; 
 ustawiczne monitorowanie otoczenia, w tym aktywne diagnozowanie po-

trzeb klientów, w szczególności studentów i pracodawców; 
 współpracę z organizacjami zajmującymi się szerzeniem nauki, edukacji  

i kultury, w zakresie organizacji przedsięwzięć popularnonaukowych, spor-
towych i artystycznych; 

 systematyczną wymianę pracowników szkoły na bardziej utalentowanych 
oraz doświadczonych; 

 transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz rozwijanie zdolności ab-
sorpcji wiedzy. 

 Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że w kształtowaniu kapitału rela-
cyjnego szkoły wyższej aktywny udział biorą studenci, którzy z jednej strony 
jako bezpośredni odbiorcy usługi edukacyjnej są niewątpliwie jej klientami,  
z drugiej zaś – stanowią element społeczności akademickiej oraz współtworzą 
klimat i efekty współpracy z nauczycielami akademickimi. Ten dualizm może 
stanowić swego rodzaju wyzwanie w zakresie budowania kapitału intelektu-
alnego uczelni, w tym także kapitału relacyjnego.  
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Kształtowanie kapitału relacyjnego szkoły wyższej w opinii 
studentów – metodyka i wyniki badania5 
 
Badanie6 zostało przeprowadzone za pomocą techniki ankiety audytoryjnej7  
w styczniu 2018 roku wśród 170 studentów III roku pierwszego stopnia kie-
runku finanse i rachunkowość, realizowanego na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem badania było po-
znanie opinii osób studiujących na temat elementów kapitału relacyjnego 
szkoły wyższej oraz czynników kształtujących ten kapitał. Narzędziem badaw-
czym był kwestionariusz zawierający trzy pytania. 
 W pierwszym pytaniu studenci zostali poproszeni o dokonanie oceny waż-
ności relacji z poszczególnymi interesariuszami w procesie kształtowania kapi-
tału relacyjnego uczelni (tabela 2). Ocena została dokonana z wykorzystaniem 
pięciopunktowej skali, przy czym wartość 1 oznaczała brak znaczenia danej 
relacji, zaś wartość 5 – bardzo duże znaczenie. 
 Zdaniem studentów uczestniczących w badaniu największe znaczenie  
w kreowaniu kapitału relacyjnego uczelni mają relacje z nimi samymi – stu-
dentami (4,7). Ważne są również relacje z: 
 pracownikami (4,3), 
 pracodawcami/przedsiębiorcami (4,1), 
 władzami państwowymi lub samorządowymi (3,8). 
 Z kolei najmniej istotne dla budowania tego kapitału w opinii ankietowa-
nych są relacje z: 
 rodzicami kandydatów/studentów (2,2), 
 dostawcami wyrobów i usług (3,0) 
 szkołami średnimi, społecznością lokalną, instytucjami nadzoru, fundacja-

mi i stowarzyszeniami (3,2). 
 

                                                            
5 Zaprezentowane w tym artykule wyniki stanowią część badania przeprowadzonego wśród  

studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
6 Inspiracją do przeprowadzenia badania była publikacja: Danielak W. (2015), Zarządzanie 

relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego,  „Zeszyty Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” [online], http://ptezg.pl/Files/files/zn3/ 
danielak.pdf, dostęp: grudzień 2017. 

7 Przeprowadzenie badań za pomocą ankiety audytoryjnej polega na tym, iż respondenci 
gromadzeni są w jednym miejscu, np. podczas szkolenia czy innego spotkania. Ankieter rozdaje 
kwestionariusze, udziela instruktażu dotyczącego sposobu ich wypełniania, kontroluje przebieg 
badania oraz odbiera kwestionariusze od respondentów  [Szyjewski, Szyjewski 2017, s. 123].  
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Tabela 2. Ocena ważności relacji z interesariuszami w procesie kształtowania kapitału 
relacyjnego szkoły wyższej 

Rodzaj relacji Średnia Odchyle-

nie stand. 

Mediana 

Relacje ze studentami  4,7 0,48 5 

Relacje z kandydatami na studia 3,6 1,19 4 

Relacje z absolwentami 3,3 0,90 3 

Relacje z pracownikami 4,3 0,75 4 

Relacje z pracodawcami/przedsiębiorcami 4,1 0,79 4 

Relacje z dostawcami wyrobów i usług 3,0 0,83 3 

Relacje ze szkołami średnimi 3,2 1,07 3 

Relacje z rodzicami kandydatów, studentów 2,2 0,97 2 

Relacje ze społecznością lokalną 3,2 0,95 3 
Relacje z władzami państwowymi lub samorzą-
dowymi 3,8 0,94 4 

Relacje z instytucjami nadzoru, np. PKA 3,2 0,95 3 

Relacje z innymi szkołami wyższymi 3,5 0,98 4 

Relacje z fundacjami, stowarzyszeniami 3,2 1,03 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

 
 Relacje z interesariuszami szkoły wyższej mogą być oparte na lojalności  
i zaangażowaniu klientów, szeroko rozumianej współpracy czy też zaufaniu. 
Elementami kapitału relacyjnego są także wizerunek uczelni czy wspólne 
przedsięwzięcia z podmiotami z otoczenia instytucji akademickiej. W tabeli 3 
zaprezentowano rozkład odpowiedzi na kolejne pytanie zawarte w kwestio-
nariuszu, a mianowicie: „Który z elementów kapitału relacyjnego szkoły wyż-
szej jest Twoim zdaniem najważniejszy w kształtowaniu kapitału relacyjnego?” 
Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź. 
 Przeważająca większość badanych (68%) uważa, że najważniejszym ele-
mentem kapitału relacyjnego szkoły wyższej są relacje z klientami oparte na 
lojalności i zaangażowaniu w proces kształcenia lub procesy badawcze. Na-
tomiast najmniej istotne są relacje z dostawcami usług i wyrobów, konkuren-
tami, jednostkami badawczymi czy szkołami średnimi (taką odpowiedź wska-
zało ok. 2% ankietowanych studentów) oraz realizowanie wspólnych przed-
sięwzięć z innymi podmiotami (3%). Relacje między pracownikami jako naj-
ważniejszy element kapitału relacyjnego wskazało 20% badanych, zaś wizeru-
nek uczelni – 7% studentów.  
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Tabela 3. Elementy kapitału relacyjnego szkoły wyższej 

Odpowiedzi 
Element kapitału relacyjnego 

N=170 % 
Relacje z klientami (czyli z: kandydatami na studia, studentami, absol-
wentami, pracodawcami, społecznością lokalną) oparte na lojalności 
i zaangażowaniu klientów w proces kształcenia lub procesy badawcze 

115 68% 

Relacje z dostawcami usług i wyrobów, konkurentami – innymi szkoła-
mi kształcącymi na poziomie wyższym, jednostkami badawczymi, szko-
łami średnimi budowane na szeroko rozumianej współpracy 

3 2% 

Relacje między pracownikami uczelni wynikające z przyjętych norm 
postępowania (pisanych i niepisanych), kreujące atmosferę oraz zaufa-
nie wewnątrz szkoły wyższej 

34 20% 

Wizerunek uczelni 12 7% 

Wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami 6 3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

 
 Kapitał relacyjny stanowi komponent kapitału intelektualnego. W tabeli 4 
przedstawiono wybrane czynniki dotyczące kapitału intelektualnego szkoły 
wyższej oraz ocenę ich wpływu na kapitał relacyjny (ocena została dokonana  
z wykorzystaniem pięciopunktowej skali, przy czym wartość 1 oznaczała „nie 
ma wpływu”, zaś wartość 5 –„bardzo duży wpływ”). 
 Z perspektywy studentów spośród czynników kapitału intelektualnego 
największy wpływ na kapitał relacyjny ma satysfakcja klientów (4,6). Ponadto 
w istotny sposób do kreowania tego kapitału przyczyniają się: 
 kompetencje zawodowe pracowników szkoły (4,5), 
 komunikacja wewnątrz uczelni (4,3), 
 przedsięwzięcia dotyczące sfery nauki i sfery nauczania (4,1), 
 lojalność klientów (4,0). 
 Najmniejszy wpływ na kapitał relacyjny w opinii ankietowanych mają na-
tomiast: 
 przepisy prawne o charakterze zewnętrznym regulujące funkcjonowanie 

szkoły wyższej (3,1), 
 upowszechnienie i aplikacja wyników badań naukowych (3,3), 
 przepisy prawne o charakterze wewnętrznym regulujące funkcjonowanie 

szkoły wyższej (3,4), 
 funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji (3,5).  
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Tabela 4. Ocena wpływu czynników kapitału intelektualnego na kapitał relacyjny szkoły 
wyższej 

Czynnik Średnia 
Odchylenie 

stand. Mediana 

Lojalność klientów 4,0 0,76 4 

Oczekiwania klientów 3,9 0,74 4 

Satysfakcja klientów 4,6 0,76 5 
Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauki (konferen-
cje, projekty badawcze, staże naukowe itp.) 4,1 0,80 4 

Przedsięwzięcia dotyczące sfery nauczania (wy-
miana studencka, koła naukowe, praktyki zawo-
dowe itp.) 

4,1 0,83 4 

Komunikacja wewnętrzna 4,3 0,82 4 

Komunikacja zewnętrzna 3,8 0,76 4 
Kompetencje zawodowe pracowników nauko-
wych i dydaktycznych 4,5 0,74 5 

Kultura organizacyjna i tradycja akademicka 3,7 1,00 4 

Funkcjonowanie uczelni w sieci organizacji 3,5 0,82 3 
Opracowanie i realizacja określonej strategii dzia-
łania 3,6 0,80 4 

Upowszechnienie i aplikacja wyników badań na-
ukowych 3,3 0,91 3 

Przepisy prawne (zewnętrzne) regulujące funkcjo-
nowanie szkoły wyższej, np. ustawy 3,1 0,92 3 

Przepisy prawne (wewnętrzne) regulujące funk-
cjonowanie szkoły wyższej, np. regulamin studiów 3,4 0,94 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

 
 Zdziwienie może budzić fakt, iż z jednej strony badani studenci wskazali, że 
to satysfakcja klientów ma największy wpływ na kapitał relacyjny uczelni (4,6), 
z drugiej strony –oczekiwania klientów, których poznanie warunkuje wywoła-
nie tejże satysfakcji, oceniono zdecydowanie niżej (3,9). 
 
Zakończenie 
 
Kapitał relacyjny współczesnej szkoły wyższej staje się aktywem o charakterze 
strategicznym. Uczelnia, jak każda organizacja funkcjonująca w warunkach 
społeczeństwa sieci, jest zmuszona do podejmowania działań ukierunkowa-
nych na budowanie trwałych i korzystnych relacji ze swoimi interesariuszami. 
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 Z przeprowadzonych wśród studentów badań wynika, że: 
 największe znaczenie w kreowaniu kapitału relacyjnego szkoły wyższej 
mają relacje z ze studentami, pracownikami oraz przedsiębiorcami, a zatem 
największą uwagę uczelnia powinna zwrócić na kształtowanie relacji z tymi 
grupami interesariuszy;  
 kapitał relacyjny uczelni tworzą przede wszystkim relacje zewnętrzne; 
 kapitał relacyjny szkoły wyższej powinien opierać się przede wszystkim na 

relacjach z klientami uczelni, opartymi na lojalności i zaangażowaniu klien-
tów w proces kształcenia lub procesy badawcze; 

 kapitał relacyjny jako komponent kapitału intelektualnego jest kreowany 
przez składniki tegoż kapitału, zaś przede wszystkim przez: działania pro-
wadzące do usatysfakcjonowania klientów, przedsięwzięcia dotyczące sfe-
ry nauki i nauczania, kompetencje zawodowe pracowników naukowych i 
dydaktycznych oraz komunikację wewnętrzną. 

 Badania wskazują, że studenci postrzegają kapitał relacyjny szkoły wyższej 
przede wszystkim z perspektywy osób nauczanych i uczących się. Przemawia 
za tym między innymi niska ocena ważności relacji z innymi szkołami wyższy-
mi, z którymi współpraca dotyczy przecież także aspektów naukowych.   
 Na podstawie analizy wyników badań można także stwierdzić, że w odnie-
sieniu do szkoły wyższej zarówno kapitał relacyjny zewnętrzny, jak i we-
wnętrzny odgrywają istotną rolę. Zwrócenie uwagi na duże znaczenie klien-
tów oraz pracowników uczelni w budowaniu kapitału relacyjnego wskazuje, 
że zasadne mogłoby być zastosowanie w odniesieniu do szkoły wyższej kon-
cepcji kapitału społecznego. Obszary dalszych badań powinny zatem doty-
czyć powiązań między kapitałem relacyjnym a kapitałem społecznym uczelni.    
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Wprowadzenie 
 
Wiedza przedsiębiorstwa ma olbrzymi wpływ na skuteczność wdrażanych 
strategii i jest podstawową siłą napędzającą zmiany i tworzenie wartości  
w organizacji [Li, Montazemi, Yuan 2006, ss. 283–296]. Istotą tych procesów 
jest bowiem dostęp do unikatowych zasobów informacyjnych oraz niekon-
wencjonalnych sposobów kojarzenia, przetwarzania i wykorzystywania infor-
macji [Koźmiński 2005, s. 102]. Dzięki wiedzy można zmienić metody zarzą-
dzania przedsiębiorstwem oraz stymulować zmianę strategii działania.  
W związku z tym nowy paradygmat funkcjonowania firm oznacza wykorzy-
stywanie wiedzy i doświadczenia. Dzięki niemu organizacja umacnia relacje  
z klientami, monitoruje konkurentów oraz posługuje się systemem analiz da-
nych, który generuje informacje o rynku i konkurentach, przydatne w kreowa-
niu strategii [Koźmiński 2005, s. 32]. Wartość dodaną przedsiębiorstwo czerpie 
z wiedzy, stając się organizacją uczącą się [Penc 2007, s. 29]. W nowej sytuacji 
to pracownicy wiedzy stają się głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, 
ponieważ to oni odgrywają najważniejsza rolę w kreowaniu innowacji techno-
logicznych [Chyba 2013, ss. 22–23].  
 Za bardzo istotne zatem należy uznać pytanie o to, jaką rolę w polskich 
firmach odgrywa wiedza. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania 
wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W artykule, na podstawie analizy do-
stępnej literatury, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, przedstawiono defini-
cje oraz znaczenie wiedzy dla organizacji, a zwłaszcza dla procesu budowy jej 
przewag konkurencyjnych. Zaprezentowano także wybrane sposoby uspraw-
niania procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W części praktycz-
nej dokonano analiz statystycznych, wykorzystując dostępne informacje sta-
tystyczne opisujące innowacyjność i zarządzanie wiedzą organizacji w Polsce  
i Unii Europejskiej zawarte w raportach Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, a zamieszczane na ich stro-
nach WWW. 
 Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski przedstawione przez autora 
mogą być wykorzystane przez menedżerów średniego i wyższego szczebla  
w organizacjach zarówno prywatnych, jak i publicznych (ocena roli wiedzy  
w budowaniu konkurencyjności organizacji), przez władze zarówno centralne, 
jak i lokalne (pomoc w budowaniu strategii rozwoju jednostki samorządu 
terytorialnego, krajowej strategii rozwoju, tworzeniu programów wsparcia 
biznesu, itp.) oraz teoretyków (projektowanie badań własnych), a także wy-
kładowców przedmiotów powiązanych z zarządzaniem wiedzą i innowacjami. 
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Znaczenie wiedzy organizacji w tworzeniu przewagi  
konkurencyjnej 
 
Rozwój technologii informacyjnych, outsourcing, rozwój nauki i techniki, 
współpraca i kooperacja sprzyjają rozwojowi wiedzy. Skutkuje to realnym 
brakiem możliwości stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej, ponieważ 
innowacje dające taką przewagę są kopiowane. W związku z tym organizacje 
odchodzą od budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, która w istocie nie 
może być trwała, a więc nie może być podstawą utrzymania stabilnej pozycji 
na rynku. Głównym celem strategicznym staje się w tych warunkach wzrost 
kreujący wartość firmy [Zenger 2013, s. 73].  
 Aby sprostać nowym wyzwaniom, organizacje muszą przestawić się na 
tworzenie przewag przemijających (ang. Transient Advantage). Specyfika po-
wyższego podejścia polega na tym, że organizacja zamiast jednej trwałej 
przewagi posiada portfel przewag konkurencyjnych. Charakterystyczną jego 
cechą zaś jest szybkie wprowadzanie rozwiązań, a  kiedy się dewaluują zastę-
powanie ich nowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwo łączy elastyczność działa-
nia z wyprzedzaniem konkurentów. Ważną umiejętnością organizacji w od-
niesieniu do stosowania powyższego paradygmatu jest tworzenie i właściwy 
wybór odpowiednich przewag oraz szybkość ich wdrażania [Gunter, McGrath 
2013, s. 70]. Warunkiem koniecznym skuteczności wdrażania przewag przemi-
jających jest stałe źródło innowacji pomagające w ulepszaniu oferty i funkcjo-
nowania firmy. Dzięki temu organizacja, wykorzystująca przewagi przemijają-
ce, może szybko zastępować erodujące przewagi konkurencyjne nowymi, co 
w konsekwencji da jej portfel przewag konkurencyjnych skutecznie chronią-
cych organizację przed konkurentami [Gunter McGrath 2013, ss. 64–70].  
Wymagane przy tym są następujące umiejętności:  
 umiejętność szybkiego rozpoznawania zmian i działania adekwatnie do 

zaobserwowanych sygnałów; 
 umiejętność częstego eksperymentowania nie tylko w zakresie produktów, 

ale również nowych modeli biznesowych, strategii czy procesów; 
 zdolność do zarządzania złożonymi i wzajemnie powiązanymi systemami 

różnorodnych interesariuszy; 
 umiejętność motywowania pracowników i partnerów [Reeves, Deimler 

2011, s. 137]. 
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 Wynika z tego, że przedsiębiorstwo, stosując nowy paradygmat formuło-
wania strategii konkurencji, nie tylko musi być innowacyjne z definicji, ale 
przede wszystkim będzie elastyczne i dzięki wielu odpowiednio dobranym, 
skutecznym i efektywnym innowacjom będzie mogło zwinnie dopasowywać 
się do otoczenia rynkowego. Umiejętność dopasowywania się do rynku,  
a nawet jego kreowania, eksperymentowania z nowymi produktami – dzięki 
mniejszym i większym zmianom – staje się kluczowa z punktu widzenia kon-
kurencyjności organizacji. Jednocześnie wymagane jest przy tym zachowanie 
pewnej stabilności w organizacji w obszarze: kultury organizacyjnej, przy-
wództwa, relacji czy nawet strategii [Gunter McGrath 2017, s. 57].  
 W tej nowej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się umiejętność organizacji 
w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy. Aby sprostać temu zada-
niu, wymagany jest odpowiedni poziom kapitału intelektualnego organizacji. 
Jednocześnie maleje znaczenie kapitału finansowego, wynikające z niskich 
stóp procentowych, co przy jednoczesnym wymogu posiadania zdolniejszych 
i bardziej kompetentnych pracowników skutkuje tym, że najważniejszym za-
sobem w organizacji staje się kapitał ludzki [Mankins, Harris, Harding 2017,  
s. 75]. 
 Zatem kapitał ludzki to podstawa konkurencyjności współczesnego przed-
siębiorstwa, a jego najważniejszym elementem jest zasób i poziom wiedzy  
skoncentrowanej w firmie oraz umiejętność jej wykorzystania. Dzięki temu 
tworzą się kompetencje danego przedsiębiorstwa, gdyż pamiętać przy tym 
należy, że sama wiedza, bez tej umiejętności, nie przynosi oczekiwanych re-
zultatów. Zatem kluczowym zadaniem jest wykształcenie w organizacji od-
powiedniego procesu uczenia się, który będzie podstawowym źródłem kon-
kurencyjności, ponieważ dzięki niemu można doskonalić nie tylko istniejące 
kompetencje firmy, ale i rozwijać oraz kreować nowe , a także nową wiedzę 
opartą na nowych zasadach czy regułach [Mroczko 2007, s. 13]. W efekcie po-
jawiać się mogą innowacje będące kluczem do stworzenia przewagi konku-
rencyjnej (zob. rysunek 1) [Koźmiński 2005, s. 104]. Są one niejako mechani-
zmem przekształcającym wiedzę w czynniki poprawiające działalność przed-
siębiorstwa i w ten sposób budującym przewagę konkurencyjną. Doświad-
czenie i umiejętności w tych działaniach to elementy kapitału intelektualnego.  
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Rysunek 1. Konkurencyjność oparta na wiedzy i informacji 

 

Źródło: [Pomykalski 2015, s. 164]. 

 
 Samą wiedzę definiuje się jako wszystkie czynniki, które mają potencjalny 
wpływ na ludzkie myślenie oraz zachowanie i czasami pozwalają na wyjaśnie-
nie, przewidywanie i kontrolowanie fizycznych czynników. Składa się ona 
z takich elementów, jak: umiejętności, intuicja, kultura organizacyjna, reputa-
cja i zakodowana teoria [Hall, Andriani 2003, s. 145]. W organizacji wiedza 
osiąga cztery poziomy, a mianowicie:  
 Know-what – poziom reprezentujący znaną wiedzę, która jest konieczna, 

ale jednocześnie niewystarczająca do konkurowania.  
 Know–how – poziom reprezentujący umiejętność przekształcania wiedzy 

książkowej w konkretne rozwiązania.  
 Know-why – stan pozwalający jednostkom pójść o krok dalej niż know-how. 

Oznacza umiejętność konkurowania poza tradycyjnymi regułami i wymaga 
przekształcenia organizacji ze zorientowanej na informację na organizację 
zorientowaną na wiedzę.  

 Care-why – oznacza własne zmotywowanie wewnątrz organizacji. Care-
why wyjaśnia, dlaczego wysoko zmotywowane, kreatywne, energetyczne 
grupy i przedsiębiorstwa prześcigają wielkie korporacje posiadające więcej 
zasobów i większy kapitał [Tiwana 2002, ss. 51–53]. 

 Istotnym elementem, związanym z właściwym zarządzaniem wiedzą, jest 
jej podział na wiedzę taktyczną (niezakodowana lub ukryta) i formalną (zako-
dowana lub jawna). Ta pierwsza jest pozyskiwana w wyniku doświadczenia  



Bartłomiej Stopczyński 
 
 

 398

i znajduje się „w głowach” pracowników. Problemem jest jej wyciekanie  
w momencie, gdy pracownik posiadający wiedzę taktyczną opuszcza organi-
zację. Właściwe zarządzanie wiedzą w organizacji powinno dążyć do tego, by 
wiedza taktyczna ulegała konwersji w wiedzę formalną, która na stałe pozo-
staje w organizacji. Wiedza formalna natomiast to rozwiązania oraz informacje 
już zakodowane, pozyskiwane z otoczenia i przechowywane w organizacji.  
 Stosunek wiedzy taktycznej do formalnej charakteryzujący organizację ma 
duży wpływ na tworzenie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo, biorąc 
pod uwagę ten stosunek oraz stosunek posiadanej wiedzy formalnej do cał-
kowitej wiedzy formalnej w świecie, może się znajdować w czterech poten-
cjalnych pozycjach (zob. rysunek 2).  
 
Rysunek 2. Strategiczna przestrzeń posiadanej wiedzy 

 

 

Źródło: [Hall, Andriani 2003, s. 146]. 

 
 Ponieważ wiedza stanowi podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej, 
to prowadzenie właściwej polityki zarządzania wiedzą jest kluczowe dla po-
wodzenia firmy. Aby właściwie realizować proces zarządzania wiedzą w orga-
nizacji, należy wprowadzić podejście łączące następujące aspekty: otoczenie 
organizacji, zasoby organizacji, strategie organizacji i innowacje [A. Pomykal-
ski, P. Pomykalski 2013, s. 433]. Powinien być on ukierunkowany na budowa-
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nie i integrowanie kluczowych elementów tworzących efektywne sposoby 
tego zarządzania. Proces taki może być wspierany za pomocą:  
 dzielenia doświadczeń, uczenia się z doświadczeń innych (zarówno na 

podstawie ich sukcesów, jak i porażek); 
 wprowadzenia nowych koncepcji, pomysłów, narzędzi i technik; 
 eksperymentowania, stosowania różnych podejść do problemu zarządza-

nia innowacją; 
 stosowania ustrukturyzowanych metod kontroli i oceny obecnego stanu 

procesu innowacyjnego [A. Pomykalski, P. Pomykalski 2013, s. 435]. 
 Zarządzanie wiedzą powinno prowadzić do przekształcania wiedzy tak-
tycznej w jawną oraz do pozyskiwania nowej wiedzy i skutecznego jej wyko-
rzystania. W efekcie organizacja powinna poprawiać swoje wyniki biznesowe 
(zob. rysunek 3).  
 
Rysunek 3. Proces zarządzania wiedzą w organizacji 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Le Chen, Fong 2015, s. 434]. 
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 Niezwykle ważne zadanie stoi przed komórką zarządzania zasobami ludz-
kimi, która powinna dążyć do przekształcania posiadanej wiedzy i kapitału 
intelektualnego w kluczowe cechy konkurencyjności, wykorzystywane w two-
rzeniu przewag przemijających organizacji (zob. rysunek 4). 
 
Rysunek 4. Integracja zarządzania zasobami ludzkimi w celu prawidłowego wdrożenia 
strategii konkurencji 
 

 
 

Źródło: [Wright, Dunford, Snell 2001, s. 715]. 

 
 Istotnym elementem usprawniającym i wspierającym proces zarządzania 
wiedzą w organizacji są mechanizmy władzy przez nią wykorzystywane. Moż-
na je określić jako umiejętności będące częścią kapitału intelektualnego orga-
nizacji. Należą do nich mechanizmy nieformalne, np. styl zarządzania organi-
zacją oraz kultura organizacji przejawiająca się w wartościach, jakie ona repre-
zentuje. Druga grupę stanowią mechanizmy formalne, które dzieli się na or-
ganizacyjne i technologiczne. Te pierwsze pozwalają sprawnie sprawować 
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władzę w organizacji i właściwie prowadzić proces zarządzania wiedzą. Me-
chanizmy technologiczne natomiast zapewniają odpowiednie wsparcie  
w postaci wykorzystywania technologii informacyjnych, ułatwiających proces 
zarządzania wiedzą [Le Chen, Fong 2015, s. 436].   
 Integralną częścią procesu zarządzania wiedzą powinny być relacje, jakie 
organizacja nawiązuje z otoczeniem. Jest to kolejny element jej kapitału inte-
lektualnego. Relacje te nawiązywane są z partnerami zewnętrznymi, do któ-
rych zalicza się: oficjalne instytucje publiczne, uczelnie, konkurentów, dostaw-
ców, kooperantów, pośredników a także klientów. Włączani oni powinni być 
w każdy etap procesów uczenia się organizacji, po to, by mogły one przebie-
gać skuteczniej. Współcześnie, dzielenie się wiedzą pomiędzy organizacjami 
jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do usprawniania czynno-
ści w łańcuchu dostaw i poprawiania wyników organizacji. Usprawnienie rea-
lizacji tego procesu może następować dzięki wprowadzeniu mechanizmów 
zwiększających zaufanie pomiędzy partnerami. Należą do nich: działania roz-
wijające relacje pomiędzy partnerami, kreowanie wspólnych celów czy stoso-
wanie powiązanych ze sobą strategii [Ying-Hueih, Tzu-Pei, Yen 2014, s. 576]. 
 
Wiedza w polskich przedsiębiorstwach 
 
Na potrzeby artykułu, ze względu na ograniczoną jego objętość i przyczynkowy 
charakter, autor wybrał za źródło informacji dostępne raporty cyklicznie wyda-
wane przez Główny Urząd Statystyczny (Działalność innowacyjna przedsię-
biorstw w Polsce oraz Nauka i technika) oraz dane zamieszczane na stronie WWW 
Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat [GUS 2007, 2008, 2011, 2013a, 
2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017, http://ec.europa.eu/ 
eurostat/, dostęp: 15.05.2018]. Informacje te pozwolą wstępnie ocenić poziom 
zaangażowania polskich przedsiębiorstw w rozwijanie wiedzy, a więc pośrednio 
– wpływ innowacji na pozycję konkurencyjną polskich firm.  
 Rozważania na temat wiedzy w polskich przedsiębiorstwach należy rozpocząć 
od analizy nakładów wewnętrznych państwa na badania naukowe i prace rozwo-
jowe. Polska w 2016 r. wydała niecały 1% PKB na tego typu działalność (zob. tabe-
la 1). Jest to niewiele, zważywszy, że średnia krajów UE wyniosła w tym okresie 
ponad 2%, a więc dwukrotnie więcej. Również docelowy poziom wydatków na 
działalność badawczo-rozwojową wydaje się niesatysfakcjonujący – 1,7%, przy 
średniej unijnej 3,0%. Należy podkreślić, że to zdecydowanie za mało, bo oznacza, 
że nawet osiągnięcie takiego poziomu nie poprawi zbytnio pozycji Polski w UE.  
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 Sytuacja Polski wygląda nieco lepiej na tle innych państw UE. W 2016 r. 
najmniej ze wszystkich krajów na badania i rozwój wydawała Rumunia, Wło-
chy zajmowały 13. pozycję spośród 28 krajów, były więc „średniakiem”, a lide-
rem w UE była Szwecja. Zatem w porównaniu do najgorzej wypadającej  
w zestawieniu Rumunii, wydajemy dwukrotnie więcej (wydatki liczone jako 
procent PKB), a do znajdujących się w środku zestawienia Włoch brakuje nam 
0,3%. Najlepiej wypadająca pod analizowanym względem Szwecja wydaje 
ponad trzykrotnie więcej. Zatem nakłady na badania i rozwój uznać należy za 
niewystarczające, by skutkowały one we współczesnych realiach silną pozycją 
polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. 
  
Tabela 1.  Nakłady wewnętrzne na badania naukowe i prace rozwojowe (jako % PKB) 

Polska 

Rok 1995 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cel 
Udział wy-
datków B+R 
w PKB (w %) 

0,63 0,64 0,57 0,60 0,74 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,96 1,70 

Nakłady na 
mieszkańca 
(w mln PLN) 

55 125 146 202 207 303 372 375 420 470 467  

UE  
Udział wy-
datków B+R 
w PKB (w$) 

 1,77 1,74 1,84 1,77 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,03 3,00 

Rumunia 
Udział wy-
datków B+R 
w PKB (w%0) 

0,75 0,36 0,41 0,55 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 2,00 

Szwecja 
Udział wy-
datków B+R 
w PKB (w%) 

3,13 3,42 3,39 3,50 3,22 3,25 3,28 3,31 3,15 3,27 3,25 4,00 

Włochy 
Udział wy-
datków B+R 
w PKB (w&) 

0,94 1,01 1,05 1,16 1,22 1,21 1,27 1,31 1,34 1,34 1,29 1,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2007, 2008, 2011, 2013a, 2014a, 

2015a, 2016a, http://ec.europa.eu/eurostat/, dostęp:15.05.2018].  
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 Pamiętać jednak należy, że istotny jest nie tylko dostęp do posiadanej wie-
dzy, ale także umiejętność jej wykorzystania wynikająca z zastosowanych pro-
cesów zarządzania wiedzą. Ważne zatem jest nie tylko to, ile się wydaje na 
działalność B+R i rozwój kapitału intelektualnego, ale też w jaki sposób. Struk-
turę wydatków przedsiębiorstw przemysłowych prezentuje tabela (zob. tabela 
2). Analiza przedstawionych danych, pozwala stwierdzić, że struktura ta jest 
niesatysfakcjonująca. Wydatki bezpośrednie na działalność badawczą i rozwo-
jową czy zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i prawa oraz za-
kup wiedzy ze źródeł zewnętrznych są zdecydowanie zbyt niskie. Większość 
środków przeznacza się na środki trwałe, a więc inwestuje się w: budynki  
i budowle, grunty, maszyny, urządzenia techniczne i urządzenia oraz środki 
transportu. Co gorsza, sytuacja ta trwa od wielu lat i nic nie zapowiada zmiany. 
Najważniejszych źródeł sukcesu polskich przedsiębiorstw należałoby szukać 
przede wszystkim w kapitale intelektualnym, kulturowym, finansowym i tech-
nologicznym. Innymi słowy, skromne środki inwestuje się nie w te zasoby,  
w które powinno się inwestować. 
 Struktura wydatków na działalność innowacyjną wygląda lepiej w przy-
padku przedsiębiorstw usługowych. Tutaj w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło 
wyraźne przesunięcie wydatków ze środków trwałych na prace badawczo-
rozwojowe (zob. tabela 3). Ich udział stanowił w 2016 r. aż 45% wszystkich 
wydatków na ogólnie pojętą działalność innowacyjną. Z drugiej strony, wciąż 
niewiele wydaje się na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (nieco więcej niż 
10 lat temu i mniej niż w latach 2009–2010). Pomimo to można powiedzieć, że 
zmiany te są dobrym prognostykiem na przyszłość, ponieważ powinny one 
przyczynić się do rozwoju wiedzy i kapitału intelektualnego w tych firmach 
(mimo skromnych wydatków na wiedzę pozyskiwaną z zewnątrz). Z punktu 
widzenia pozycji konkurencyjnej, w obecnie panujących warunkach gospo-
darczych, jest to ważniejsze, niż inwestycje w środki trwałe. Jednak należy  
w tym miejscu podkreślić, że aby zwiększyć skuteczność działań organizacji, 
należałoby zwiększyć wydatki na szkolenia personelu. 
 Niedostateczne nakłady na rozwój wiedzy i zasobów ludzkich są także wi-
doczne w strukturze wydatków z UE na wsparcie działalności innowacyjnej 
(zob. tabela 4). W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych jedynie ok. 10% 
środków zostało wydanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych perso-
nelu, ok. 2% na specjalistyczną pomoc doradczą, a prawie 50% na inwestycje.  
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Tabela 2. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

  Wydatki ( w mln PLN) 

Rok 2000 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prace B+R 1570 1367 1481 1930 3273 2617 3530 3830 4416 4838 5191 
Zakup wiedzy ze 
źródeł zewnętrz-
nych 

297 343 337 262 911 258 651 210 220 243 164 

Zakup oprogra-
mowania bd 281 467 354 452 429 376 332 387 336 449,5 

Nakłady inwe-
stycyjne na śr. 
trwałe 

9344 11866 13058 20066 16737 15003 14934 14322 16689 22300 26725 

Szkolenie perso-
nelu związane 
z działalnością 
inwestycyjną 

135 43 40 202 88 65 40 127 39 62 251 

Marketing doty-
czący  nowych  
i istotnie ulep-
szonych produk-
tów 

393 289 463 580 440 439 469 370 528 411 405 

Ogółem 12235 14329 16031 23686 22379 19377 20293 19521 22544 28920 33185,5 

  Struktura wydatków ( w %) 

Prace B+R 12,83 9,54 9,24 8,15 14,63 13,51 17,40 19,62 19,59 16,73 15,64 
Zakup wiedzy ze 
źródeł zewnętrz-
nych 

2,43 2,39 2,10 1,11 4,07 1,33 3,21 1,08 0,98 0,84 0,49 

Zakup oprogra-
mowania bd 1,96 2,91 1,49 2,02 2,21 1,85 1,70 1,72 1,16 1,35 

Nakłady inwe-
stycyjne na 
środki trwałe 

76,37 82,81 81,45 84,72 74,79 77,43 73,59 73,37 74,03 77,11 80,53 

Szkolenie perso-
nelu związane  
z działalnością 
inwestycyjną 

1,10 0,30 0,25 0,85 0,39 0,34 0,20 0,65 0,17 0,21 0,76 

Marketing doty-
czący  nowych 
i istotnie ule-
pszonych pro-
duktów 

3,21 2,02 2,89 2,45 1,97 2,27 2,31 1,90 2,34 1,42 1,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2007, 2011 2013a, 2013b, 2014a, 
2017]. 
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Tabela 3. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usługowych 

Przedsiębiorstwa usługowe 

  Wydatki (w mln PLN) 

Rok 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prace B+R 802 557 802 1271 1355 5796 2392 2611 3803 4385 

Zakup wiedzy ze źródeł 

zewnętrznych 
293 174 586 788 bd bd bd 194 281 500 

Zakup oprogramowania 734 1103 1163 1482 1484 1347 1641 1165 1239 981 

Nakłady inwestycyjne na 

środki trwałe 
4452 7329 4429 5530 5659 4557 4501 4814 4660 3147 

Szkolenie personelu 

związane z działalnością 

inwestycyjną 
64 56 54 71,5 bd bd 68 50 140 56 

Marketing dotyczący  

nowych i istotnie  ulep-

szonych  produktów 
293 266 482 454 462 940 455 1661 966 659 

Ogółem 7215 9797 7624 9921 10318 14178 9702 10791 11856 9728 

  Struktura wydatków ( w %) 

Prace B+R 11,12 5,69 10,52 12,81 13,13 40,88 24,65 24,20 32,08 45,08 

Zakup wiedzy ze źródeł 

zewnętrznych 
4,06 1,78 7,69 7,94 bd bd bd 1,80 2,37 5,14 

Zakup oprogramowania 10,17 11,26 15,25 14,94 14,38 9,50 16,91 10,80 10,45 10,08 

Nakłady inwestycyjne na 

środki trwałe 
61,70 74,81 58,09 55,74 54,85 32,14 46,39 44,61 39,30 32,35 

Szkolenie personelu 

związane z działalnością 

inwestycyjną 
0,89 0,57 0,71 0,72 bd bd 0,70 0,46 1,18 0,58 

Marketing dotyczący  

nowych i istotnie  ulep-

szonych produktów 
4,06 2,72 6,32 4,58 4,48 6,63 4,69 15,39 8,15 6,77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2007, 2011, 2013a, 2014a, 2015a, 

2016a, 2017]. 

 
 Analiza pod tym względem trzech ostatnich lat uwidacznia także, że nie 
następują istotne zmiany w strukturze wydatków. Wystąpiły tu zarówno pozy-
tywne zmiany (minimalny wzrost udziału wydatków na podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych czy zmniejszenie wydatków na wsparcie inwestycji, zauwa-
żalny wzrost wydatków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej), jak  
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i negatywne (zmniejszenie udziału wydatków na wsparcie współpracy sfery 
nauki i przemysłu).  
 Sytuacja wygląda lepiej w przypadku przedsiębiorstw usługowych (zob. 
tabela 4). W latach 2014–2016 najwyższe wsparcie udzielane było na działal-
ność badawczo-rozwojową, a wsparcie inwestycji systematycznie i zauważal-
nie malało w ciągu czterech lat poprzedzających 2016 r. Prawie dwukrotnie  
w tym czasie wzrosło także wsparcie publiczne współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw. Wszystkie te zmiany istotnie wpływają na wsparcie zasobów 
wiedzy przedsiębiorstw. Pewnym mankamentem jest jedynie zauważalny 
spadek udziału wsparcia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowni-
ków. 
 
Tabela 4. Odsetek przedsiębiorstw otrzymujących publiczne wsparcie finansowe na dzia-
łalność innowacyjną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie (według 
rodzajów programów pomocowych) 

Rodzaj przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa przemysłowe Przedsiębiorstwa usługowe 

ROK 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2012-2014 2013-2015 2014-2016 

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 8,4 9,1 9,9% 16,6 14,0% 13,0% 

Wsparcie współpracy mię-
dzynarodowej 2,1 3,1 3,2% 2,4 2,5 5,8 

Wsparcie współpracy krajo-
wej, regionalnej, klastrowej 3,6 2,6 2,4% 7,0 8,0 5,6 

Wsparcie eksportu 9,8 8,9 6,1% 5,2 4,4 6,2 
Poręczenia, gwarancje  
i pożyczki 5,0 6,0 5,4% 5,6 8,2 10,5 

Specjalistyczna pomoc 
doradcza 6,4 3,1 2,2% 3,6 0,4 1,9 

Wsparcie inwestycji 53,3 51,2 48,6% 42,8 29,4 35,5 
Wsparcie współpracy sfery  
nauki i przedsiębiorstw 7,3 6,5 5,5% 4,0 8,0 7,4 

Wsparcie działalności  
badawczo-rozwojowej 27,7 33,4 36,0% 28,9 32,7 43,4 

Inne rodzaje programów 18,5 14,5 17,8% 20,7 26,1 18,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2015b, 2016b, 2017]. 
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 Wskaźnikiem pozwalającym ocenić jakość i ilość wiedzy w przedsiębior-
stwach jest udział personelu B+R na 1000 pracujących. Niestety, w przypadku 
Polski udział ten jest zdecydowanie niższy i to nie tylko w porównaniu do te-
go, który charakteryzuje liderów w UE (Szwecja, Niemcy, Dania), ale także kra-
je, takie jak: Czechy, Słowacja, Węgry (zob. tabela 5). Wskazuje to na niskie 
zaangażowanie zasobów ludzkich w działalność B+R – nasi pracownicy sku-
piają się na wykonywaniu prostych czynności związanych z produkcją, logi-
styką, a nie na tworzeniu nowej wiedzy, która jest potrzebna do wdrażania 
innowacji. Sprawia to, że polskie przedsiębiorstwa mają słabszą pozycję kon-
kurencyjną zarówno w porównaniu z konkurentami z krajów najbardziej roz-
winiętych, jak również tymi pochodzącymi z krajów o zbliżonym do naszego 
poziomu rozwoju. W czasach, gdy najważniejszym zasobem firmy jest kapitał 
intelektualny, a głównym narzędziem konkurencji – innowacja, sytuacja ta 
wymaga zmiany.  Polskie przedsiębiorstwa z pomocą rządu w większym stop-
niu powinny dążyć do tego, by rozwinąć jakość zasobów ludzkich i wiedzy,  
a nie jedynie być źródłem taniej siły roboczej. 
 
Tabela 5. Personel B+R na 1000 pracujących w wybranych krajach Unii Europejskiej (2014 r.) 

Personel B+R na 1000 pracujących w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2014 r. 

  Personel na 1000 pracujących Badacze na 1000 pracujących 

Rok 2013 2014 2013 2014 

Polska 6,6 6,6 4,6 5,0 

Dania 21,7 21,6 15,0 15,0 

Szwecja 17,2 17,5 13,6 14,0 

Niemcy 14,9 15,1 9,0 9,0 

Włochy 11,1 11,1 5,2 5,7 

Czechy 12,6 13,0 6,9 7,2 

Węgry 9,8 9,1 6,4 6,4 

Słowacja 7,4 7,4 6,3 6,2 

Rumunia 3,8 3,6 2,2 2,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2014a, 2015a]. 

 
 Kolejnym wskaźnikiem umożliwiającym ocenienie wykorzystania wiedzy  
w polskich przedsiębiorstwach jest wskaźnik prezentujący udział personelu 
B+R w sektorach wykonawczych. W Polsce wyraźnie widać dominację sektora 
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szkolnictwa wyższego, w którym zatrudniona jest ponad połowa personelu 
B+R (zob. tabela 6).  
 
Tabela 6. Personel B+R w sektorach wykonawczych 

Personel B+R w sektorach wykonawczych - Polska 

  

Liczba personelu (w tys.) Udział procentowy 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Sektor 
prywat-
nych 
instytucji 
niekomer-
cyjnych 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Sektor 
szkolnic-
twa wyż-
szego 

80,7 80,1 80,2 82,5 82,3 60,0 57,3 55,1 53,7 52,1 

Sektor 
rządowy 27 26,9 27,2 27,6 26,5 20,1 19,3 18,7 18,0 16,8 

Sektor 
przedsię-
biorstw 

26,7 32,4 38 43,2 49 19,8 23,2 26,1 28,1 31,0 

Personel B+R w sektorach wykonawczych w 2015 r. - wybrane kraje UE 

  

Liczba personelu (w tys.) Udział procentowy 
Szwe-
cja 

Wło-
chy 

Rumu-
nia 

Niem-
cy 

Cze-
chy Szwecja 

Wło-
chy 

Rumu-
nia 

Niem-
cy Czechy 

Sektor 
prywat-
nych 
instytucji 
niekomer-
cyjnych 

0,4 8,1 0,2 in. def. 0,3 0,3 2,1 0,5 in. def.- 0,3 

Sektor 
szkolnic-
twa wyż-
szego 

53,5 138,1 18,9 343,6 33,9 38,6 35,6 43,6 37,5 33,9 

Sektor 
rządowy 15,8 51,9 12,6 121,1 16,7 11,4 13,4 29,1 13,2 16,7 

Sektor 
przedsię-
biorstw 

68,9 189,9 11,6 451 49,2 49,7 48,9 26,8 49,3 49,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2013a, 2014a, 2015a, 2016a, 

http://ec.europa.eu/eurostat/, dostęp: 15.05.2018]. 
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 Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału innowacyjnego jest istotna, 
ponieważ uczelnie kształcą przyszłych pracowników sektora B+R, a zatem od 
ich programów nauczania i jakości kadry (poziomu wykładowców) zależy ja-
kość przyszłego personelu B+R, w tym zwłaszcza specjalistów, pełniących 
określone funkcje w procesach innowacyjnych [Białoń 2013, ss. 10–11]. Jed-
nak należy zauważyć, że z innych powodów, takich jak brak odpowiedniej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami oraz początkowe sta-
dium rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, powstaje wiele barier ograni-
czających tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań [Poznańska 2014, 
ss. 167–170]. Taka sytuacja przekłada się na jakość wiedzy w organizacjach. 
Akademicki personel B+R bez rozwiniętej przedsiębiorczości jest zbyt mało 
„biznesowy”, co powoduje, że programy studiów są niedopasowane do po-
trzeb przedsiębiorstw, a na uczelniach realizowane są projekty naukowe, któ-
re nie są potem wykorzystywane komercyjnie w gospodarce. Udział personelu 
B+R zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw lidera UE w innowacyjności 
(Szwecji), jak też największej gospodarki UE (Niemcy) kształtuje się na pozio-
mie ok. 50% (zob. tabela 5). Wydaje się, że jest to właściwy poziom, pozwala-
jący na odpowiedni rozwój kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach. 
Zatem, o ile wysoki udział personelu w sektorze szkolnictwa wyższego, należy 
uznać za niekorzystny, to już zmiany, które nastąpiły w latach 2011–2015  
i dzięki którym liczba personelu w sektorze przedsiębiorstw prawie się po-
dwoiła, a jego udział wzrósł do 31%, są pozytywne (zob. tabela 6). Jeśli obec-
nie obserwowane trendy utrzymają się (stabilna liczba zarówno zatrudnio-
nych w sektorze rządowym, jak i liczba uczelni wyższych, stały wzrost perso-
nelu w sektorze przedsiębiorstw), spodziewać się można, że ok. 2025 r. Polska 
osiągnie pod tym względem poziom zbliżony do poziomu Niemiec i Szwecji. 
Zatem należy dążyć do tego, by obecne trendy zostały zachowane. 
 Oceniając wiedzę polskich przedsiębiorstw, watro zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden istotny element, otóż zdaniem samych przedsiębiorców brak per-
sonelu o odpowiednich umiejętnościach nie jest ważną barierą w procesie 
wdrażania innowacji (zob. tabela 7). Wnioskować zatem można, że przedsię-
biorcy nie rozumieją znaczenia wiedzy i powiązania jej z jakością zatrudnia-
nego personelu. W efekcie za bardzo skupiają się na aspektach finansowych  
i nie podejmują ryzyka prowadzenia działalności B+R i inwestowania w rozwój 
wiedzy. Skutkiem tego jest mała innowacyjność działania przekładająca się na 
słabszą pozycję konkurencyjną.  
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Tabela 7. Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie barier innowacyjności jako „wyso-
kie” (w %) 

Rodzaj bariery  

Przedsiębiorstwa nieaktywne  
innowacyjnie 

Przed. aktywne  
innowacyjnie 

Przed. przemysłowe 
w Polsce 

Przed. usługowe 
w Polsce 

Przed. 
usług 

Przed. 
przem 

 2012-2014 2014-2016 2012-2014 2014-2016 2012-2014 2014-2016 
Brak możliwości finan-
sowania innowacji ze 
źródeł wewnętrznych 
przedsiębiorstwa 

28,4 10,1 20,4 3,4 20,2 26,2 

Brak możliwości finan-
sowania innowacji ze 
źródeł zewnętrznych 

18,4 7,6 15,4 3,0 10,7 15,5 

Zbyt wysokie koszty 
innowacji   11,4   4,0 32,0 33,1 

Brak personelu o odpo-
wiednich umiejętno-
ściach w przedsiębior-
stwie 

11,7 5,4 7,5 1,6 13,5 11,7 

Brak partnerów do 
współpracy 12,3 4,1 7,4 1,3 9,5 8,3 

Trudności w pozyskaniu 
publicznych grantów 
bądź subsydiów na 
innowacje 

18,4 8,1 15,2 2,7 19,2 24,9 

Niepewny popyt na 
rynku na pomysły 
przedsiębiorstwa na 
innowacje 

17,3 6,2 11,8 2,3 19,9 17,5 

Zbyt duża konkurencja 
na rynku 18,5 6,4 13,7 2,7 19,5 16,3 

Regulacje prawne two-
rzące dodatkowe obcią-
żenia 

Bd 7,0 Bd 2,1 

  

Regulacje prawne po-
wodujące niepewność Bd 7,8 Bd 2,1 

Regulacje prawne po-
wodujące brak spójno-
ści w całej Unii Europej-
skiej 

Bd 5,5 Bd 2,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: [GUS 2015b, 2017]. 
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Zakończenie 
 
W artykule porównano wybrane dane statystyczne dotyczące inwestycji 
w wiedzę i innowacyjności polskich przedsiębiorstw dostępne w formie rapor-
tów na stronach WWW Głównego Urzędu Statystycznego. Zebrane informacje 
porównano z podobnego rodzaju danymi europejskich przedsiębiorstw za-
mieszczonymi na stornach WWW Europejskiego Urzędu Statystycznego Euro-
stat. W wyniku ich analizy i porównania należy stwierdzić, że polskie przedsię-
biorstwa nie są wystarczająco innowacyjne i w niedostatecznym stopniu roz-
wijają swoją wiedzę. Wpływa to negatywnie na ich konkurencyjność. 
 Dostępne fundusze na B+R wydawane są w zbyt dużym stopniu na inwe-
stycje trwałe, a w zbyt małym na działalność B+R, wiedzę i rozwój personelu. 
Liczba pracowników sektora B+R, jak i ich udział wśród zatrudnionych pozy-
cjonuje nas na końcu listy krajów UE. Wreszcie sama struktura tych pracowni-
ków jest niewłaściwa i nie sprzyja rozwojowi wiedzy w przedsiębiorstwach. 
Zatem wykorzystanie wiedzy w polskich przedsiębiorstwach należy ocenić 
jako niedostateczne. By je poprawić, należałoby zwiększyć nakłady na rozwój 
personelu i zasobów ludzkich, zwiększyć liczbę zatrudnionych w obszarze 
B+R, w większym stopniu inwestować w działalność badawczo-rozwojową. 
Usprawnienia wymagają działania związane z komercjalizacją wiedzy na pol-
skich uczelniach, zwłaszcza, że sektor szkół wyższych dominuje wśród zatrud-
nionych w B+R. Wreszcie, wymagane są działania uświadamiające przedsię-
biorców, by wskazać im znaczenie kapitału intelektualnego, w tym wiedzy, dla 
właściwej działalności ich przedsiębiorstw.    
 Artykuł ma charakter przyczynkowy, a zebrane informacje mogą posłużyć 
do dalszych badań. Wydaje się, że zachodzi konieczność przeprowadzenia 
dokładniejszych badań oceniających, jaki wpływ ma struktura wydatków 
przeznaczanych na działalność innowacyjną i jej wsparcie na rozwój wiedzy 
przedsiębiorstw. Szczególnie istotne jest zbadanie tego, czy istniejąca struktu-
ra, wyraźnie faworyzująca inwestycje w majątek trwały, wynika z zapóźnień  
i jest konieczna, by przedsiębiorstwa posiadły infrastrukturę, dzięki której 
można wytwarzać innowacyjne produkty oraz oferować innowacyjne usługi, 
czy też raczej jest rezultatem przyzwyczajenia i wiary w to, że rzeczy trwałe są 
„pewniejsze”, a co za tym idzie – niedoceniania kapitału intelektualnego,  
w tym wiedzy.  Przedmiotem badań powinny stać się również zagadnienia 
związane ze znaczeniem kapitału intelektualnego dla organizacji. Wydaje się, 
że jednym ze źródeł zbyt małego zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój 
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kapitału intelektualnego, także wiedzy, jest brak świadomości ich znaczenia  
i zbytnie skupianie się na aspektach finansowych działalności B+R. 
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Elastyczność pracy i komunikacji a zaburzenie  
Work-Life Balance 
 
 
Elasticity of Work and Communication Versus Work-Life Balance 
Distortion 
 
Abstract: The elasticity of both the way and the time of work as well as the consequent com-
munication within the organization includes many undoubted advantages, repeatedly raised 
and discussed in detail in various research studies in this field. The purpose of this article is  for 
a change  to draw attention and discuss the disadvantages. Flexible working hours and in 
particular a flexible and inevitably virtualizing ability to communicate to employers and em-
ployees (as well as co-workers) causes that people seem to be at work in a continuous, uninter-
rupted and even intrusive way. This affects the balance between work and non-work life. The 
study discusses this mechanism, analyzes it and presents recommendations. 
Key words: communication, elasticity, organization, millennials, WLB. 
 

Wprowadzenie 
 
Procesy wykonywane w organizacji pociągają za sobą rozmaite sposoby reali-
zacji pracy. Obecnie panuje tendencja uelastyczniania sposobów świadczenia 
pracy2. Z pewnością produkcja w firmach zajmujących się głównie nią nie mo-
że być wykonywana poza linią produkcyjną, ale takie ograniczenia nie muszą 
                                                            

1 magdalena.zalewska@uni.lodz.pl 
2 Należy – dla porządku – odróżnić elastyczność pracy od elastycznych form zatrudnienia, 

takich jak praca w niepełnym wymiarze, telepraca, praca tymczasowa, zatrudnienie na czas 
wykonania określonej pracy, ruchomy czas pracy, job sharing itp. 
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już dotyczyć np. procesów pomocniczych dla podstawowej produkcji. Uela-
stycznienie procesów pracy pociąga za sobą uelastycznienie procesów komu-
nikacji, które obecnie jest wspierane przez szybki rozwój technologii. 
 Jednak spędzanie dnia na nieustannym zaglądaniu w ekran telefo-
nu/smartfonu może nieść ze sobą wrażenie, że jest się nieustannie w pracy  
i jednocześnie grozić zachwianiem równowagi pomiędzy pracą a życiem pry-
watnym (Work Life Balance – WLB). Stąd celem artykułu jest przeanalizowanie 
zjawiska elastyczności komunikacji, na jaką obecnie pozwalają rozwiązania 
technologiczne, w kontekście zagrożeń zachowania równowagi praca–życie 
prywatne. 
 Tak określonemu celowi podporządkowano strukturę opracowania, przed-
stawiając w pierwszej kolejności typy elastycznych interakcji komunikacyj-
nych, które – oprócz wymienionego tu dla porządku typu twarzą-w-twarz – 
wspierane są różnorodną technologią. Wymieniono wady poszczególnych 
typów komunikacji, uznając zalety za oczywiste i powszechnie znane. W na-
stępnej kolejności przybliżono koncepcję WLB, która nie doczekała się jedno-
znacznej definicji przyjętej przez środowisko naukowców. Z tego względu 
wskazano – z uwagi na objętość tekstu – dość pobieżnie na obszary charakte-
rystyczne dla tej koncepcji. Przytoczono także opinie tej grupy naukowców, 
którzy traktują koncepcję WLB jako niepotrzebną (szkodliwą) albo odrzucają 
ją z powodu innego sposobu zdefiniowania równowagi. Wreszcie dokonano 
analizy elastycznego procesu komunikowania z jej odniesieniem do WLB (ze 
względu na powyżej zarysowane ujęcia) i jej zachwiania. Przytoczono wtórnie 
wyniki badań potwierdzające kolejne elementy analizy. 
 
Elastyczność i wirtualizacja procesu komunikowania 
 
Frank Van Massenhove (minister polityki społecznej Belgii) uważa, że „72% 
prac wewnątrz organizacji są to prace typu knowledge economy i mogą być 
świadczone z domu, a w zasadzie z każdego miejsca na świecie” [Van Massen-
hove 2017], czyli wirtualnie. Oczywiście nie dotyczy to firmy, która produkuje 
herbatniki – jak dodaje. W tym rozumieniu jednak elastyczność świadczenia 
pracy polega na dowolności miejsca wykonywania obowiązków oraz względ-
nej zmienności czasu ich świadczenia. Van Massenhove oszacował, że pra-
cownicy w ciągu sześciu godzin z domu wykonują pracę, która w miejscu pra-
cy zajmuje osiem, a z dojazdem zabiera pracownikom dziesięć godzin [Van 
Massenhove 2017]. 
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 Wskazane wyżej dwa wymiary elastyczności pracy niejako „symetrycznie” 
odzwierciedlane są w procesach komunikowania w organizacji. Komunikacja 
także wykazuje parametryzację według kryteriów miejsca i czasu, na przykład 
według podziału przedstawionego poniżej (tabela 1). 
 
Tabela 1. Typy interakcji komunikacyjnych 

                   Czas 
Miejsce Ten sam Różny 

To samo interakcje twarzą w twarz interakcje asynchroniczne 

Różne  synchroniczny rozkład interakcji asynchroniczny rozkład interakcji 

Źródło: [Ellis, Gibbs i Rein 1991, s. 41]. 

 
 W przypadku różnorodności miejsca i czasu z pomocą przychodzi techno-
logia [por Zalewska-Turzyńska 2017], która wirtualizuje proces komunikacji. 
Proces komunikacji wewnątrzorganizacyjnej nie musi przebiegać tylko w bu-
dynku firmy, twarzą w twarz, nie musi być też narzucony jednością miejsca 
przebywania nadawcy i odbiorcy oraz jednoczasowości trwania procesu. 
 
Tabela 2. Problemy związane z określonymi typami interakcji komunikacyjnych 

        Czas 
Miejsce 

Ten sam Różny 

To samo Interakcje twarzą w twarz: 
 komunikat może być nazbyt 
nacechowany emocjonalnie (środo-
wisko organizacji); 
 zawartość komunikatu może 
zawierać elementy, które z różnych 
względów nie powinny zostać po-
wiedziane (tajemnice zawodowe, 
wymiar emocjonalny) – są jednak 
niemożliwe do cofnięcia; 
 w trakcie rozmowy, np. z powodu 
zaangażowania w interakcję (słucha-
nie, parafrazowanie), zapomina się 
zadać ważne pytanie, przekazać 
istotną informację; 
 ograniczona możliwość przemy-
ślenia odpowiedzi; 
 zajmuje znaczne ilości czasu; 
 spotkanie twarzą w twarz wymaga 
więcej zaangażowania w proces (fi-
zyczne spotkanie – dojazd, dress code) 

Interakcje asynchroniczne (np. wirtu-
alne tablice ogłoszeń): 
 zmianie może ulec sytuacja między 
pierwszym kontaktem a drugim; 
 nieporozumienia nie mogą być 
wyjaśnione w tym samym momencie; 
 treść komunikatu może zostać 
zmieniona przez osoby trzecie (celowo 
lub niezamierzenie); 
 zniesienie możliwości doprecyzo-
wania komunikatu (odpowiedź na 
zadawane, kolejne pytania wymaga 
czasu); 
 brak informacji niewerbalnych od 
partnera komunikacyjnego (gesty, 
mimika); 
 osiągnięcie konsensusu i dojście 
do konkluzji wymaga więcej czasu niż 
podczas kontaktu bezpośredniego 
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Tab. 2. cd 

Różne  Synchroniczny rozkład interakcji  
(np. telefon, skype): 
 utrudniona możliwość rozpozna-
nia wrażenia i oceny jakie osiąga 
komunikat; 
 utrudnione rozpoznanie zaanga-
żowania rozmówcy w proces komu-
nikacji; 
 wrażliwa na problemy techniczne 
(jakość połączenia, szybkość przesyłu, 
itp.); 
 kosztochłonność technologiczna; 
 trudno w tym przypadku liczyć na 
pomoc współpracowników 

Asynchroniczny rozkład interakcji  
(np. mail) 
 niemożliwość określenia i przewi-
dzenia czasu, kiedy przyjdzie odpo-
wiedź; 
 brak potwierdzenia otrzymania 
komunikatu (nie wiadomo, czy i kiedy 
komunikat dotarł do odbiorcy); 
 opóźnienia w realizacji projektu, 
gdy komunikaty się spóźniają; 
 ryzyko niezrozumienia z powodu 
np. różnego kontekstu (organizacyj-
nego, kulturowego) 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Technologia i wirtualizacja niosą za sobą wiele zalet. W niniejszym opra-
cowaniu skupiono się jednak na określeniu ich wad. 
 
Work-Life Balance – potrzebna praktyka czy zbędna koncepcja 
 
WLB wpływa na osobisty dobrostan oraz na wyniki związane z pracą, ale nie-
koniecznie w równym stopniu – balance oznacza bowiem nie tylko równowa-
gę, ale także zbilansowanie. W obecnym świecie równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym jest uważana za jedną z najważniejszych cech 
miejsca pracy. Tymczasem świat biznesu jest dość wymagający i wierzy 
w napięte harmonogramy oraz terminy.  
 Praca pochłania niebagatelną ilość czasu i absorbuje wzmożoną uwagę, 
pozostawia niewielkie możliwości i znikome zasoby energii na równie aktyw-
ne funkcjonowanie poza nią. Ze względu na naciski wywierane przez wyma-
gającą organizację pracownik poświęca mnóstwo czasu na zadania, które nie 
przynoszą mu osobistego zadowolenia i nie wspierają rozwoju jego kariery, 
tym samym nie jest w stanie osiągnąć równowagi między pracą a życiem pry-
watnym. Brak tej równowagi powoduje brak harmonii i spokoju w życiu. 
 Zdarza się także, że ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę wymyka się 
spod kontroli. Według badań [Kumar i Chakraborty 2013, s. 63] przeprowa-
dzonych przez Zarząd Korporacyjny (Corporate Executive Board), wśród ponad 
50 000 zatrudnionych na całym świecie, pracownicy, którzy wyżej oceniają 
poziom swojej równowagi WLB, zwykle pracują o 21% ciężej niż pozostali. 
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 WLB i jej konsekwencje przynoszą organizacji korzyści na wiele rozmaitych 
sposobów, np. poprawa wydajności, zwiększona satysfakcja i zadowolenie 
pracowników oraz ich dobre samopoczucie, poprawa wizerunku organizacji, 
zmiana (poprawa) zachowania pracowników, jakości ich życia i tak dalej. Po-
dobnie konsekwencją słabej WLB może być niski poziom morale i motywacji, 
zwiększona liczba skarg, konflikt praca–rodzina, złe samopoczucie, niska re-
tencja pracowników, niska wydajność i produktywność, zły wizerunek organi-
zacji, niska jakość życia zawodowego, niska jakość życia w ogóle itp. [Guest 
2002; Greenhaus, Collins i Shaw 2003; Greenhaus i Allen 2011; Maertz i Boyar 
2011; Kossek, Valcour i Lirio 2014]. 
 Pomimo swej popularności WLB pozostaje jednym z najmniej zgłębionych 
zagadnień (pojęć) w badaniach nad życiem zawodowym [Greenhaus i Allen 
2011]. Jest to „koncepcja, której popularność użytkowa zastąpiła jej teore-
tyczne rozwinięcie” [Valcour 2007, s. 1513]. Powodem tego wydaje się brak 
przyjętej, wspólnie wypracowanej definicji WLB [Greenhaus i Allen 2011] oraz 
stosunkowo wolne gromadzenie badań dotyczących pozytywnych indywidu-
alnych wyników WLB [Greenhaus i Allen 2011; Maertz i Boyar 2011]. Ponadto 
większość obecnych badań koncentruje się na równowadze między pracą  
a życiem rodzinnym, nie biorąc pod uwagę szerszego spektrum życia jedno-
stek, takich jak społeczności, wypoczynek, duchowość, sport oraz inne działa-
nia [Hall i in. 2013]. 
 Skoro autorzy nieprecyzyjnie określają samą koncepcję, definicję WLB, to 
być może określenie tego, co mierzą, wyznaczając równowagę lub jej brak, da 
obraz jej charakteru. Przykładowo wiadomo, że bada się związek WLB w od-
niesieniu do czterech parametrów, takich jak: zadowolenie z pracy, zadowole-
nie z życia, lęk i depresja [Haar i in. 2014]. Bada się także zrównoważenie peł-
nionych ról życiowych [np. Greenhaus i Allen 2011; Haar 2013; Kossek, Valcour 
i Lirio 2014] 
 Są także tacy badacze, którzy odrzucają lub kwestionują przydatność kon-
cepcji WLB, a także w ogóle potrzebę równowagi pomiędzy życiem zawodo-
wym a prywatnym [Wang 2015; Alleyne 2016; You 2016; Schwingshackl  
i Anand 2017], twierdząc, że „jest ona bardziej szkodliwa, aniżeli pożyteczna” 
[Wang 2015]. Tisha Wang podkreśla ponadto, że równowaga, która ma być 
kluczem do szczęścia, staje się powodem większego stresu i niepokoju. Warto 
przy tym zwrócić uwagę, że wymienieni wyżej autorzy są lekarzami akademic-
kimi. Tym niemniej to właśnie oni, odrzucając przydatność koncepcji, dążą 
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jednocześnie do dokładnego i kompletnego zdefiniowania kryteriów, jakie 
należy uznać za konstytutywne w przypadku oceny WLB. 
 Wang [2015] pytała swoich znajomych lekarzy akademickich, w jaki sposób 
oni określają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – dla nie-
których oznaczała ona, że mają wystarczająco dużo czasu, aby wypełnić 
wszystkie obowiązki związane z pracą i domem, oraz mogą priorytetyzować 
ważne wydarzenia w obu domenach, czyli być tam, gdzie trzeba być i robić to, 
co dla nich jest najważniejsze w danym dniu. Dla innych równowaga ta ozna-
czała oddzielenie życia zawodowego od życia domowego, tak aby naprawdę 
jedno regularnie nie ingerowało w drugie, ponieważ dla nich powinny one 
być osobnymi bytami. Dla Wang kluczem do utrzymania „przynajmniej po-
czucia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” jest – mimo iż 
marginalizuje ona koncepcję WLB – „elastyczność [godzin pracy – MZT], 
wsparcie i zrozumienie innych, mieszanie pracy i życia prywatnego w zdrowy 
sposób (jak to robią milenialsi) i strategiczne zarządzanie czasem”. Tricia Shi-
nelle Alleyne [2016] określa, że „aby odnieść sukces w osiąganiu równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, powinniśmy poświęcać tyle samo 
uwagi planowaniu wszystkich sfer naszego życia”. 
 Co więcej, badania pokazują, że grupa wiekowa milenialsów zgrabnie 
wciela w życie opisaną wyżej strategię łączenia i mieszania życia zawodowego 
z prywatnym [Loflin 2015] Twierdzą, że WLB jest niepotrzebna, ponieważ na-
turalnie łączą i mieszają pracę z życiem prywatnym. Jedno z badań wykazało 
[Kelleher 2013], że 81% pracowników w USA sprawdza pocztę służbową poza 
godzinami pracy, w tym 55% przegląda skrzynki odbiorcze po godzinie 23. 
Widać jednak, że w owym „mieszaniu” utrzymują się określone proporcje  
i nadal równoważą wysiłek od odpoczynku – co wskazuje na istniejącą jednak 
potrzebę człowieka osiągnięcia pewnej równowagi, niekoniecznie zdefinio-
wanej w identyczny, jednakowy dla każdego sposób. Niekoniecznie także 
ujawnionego i uzmysłowionego sposobu jej określania. Zharmonizowanie 
sfer prywatnej i zawodowej nie jest równoznaczne z ich rozdzieleniem. Mają 
się one przenikać i łączyć, by osiągnąć spójną, komplementarną całość aktyw-
ności życiowych. Równowaga i harmonia udaje się, gdy praca nie zabiera życia 
pozazawodowego i odwrotnie, gdy udaje się połączyć pracę z innymi wymia-
rami życia – domem, rodziną, zdrowiem, aktywnością społeczną, zaintereso-
waniami osobistymi itd. 
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 Upodobanie do przeplatania spraw zawodowych i pozazawodowych oraz 
jednoczesna potrzeba harmonii i równowagi pomiędzy sferami sprzyjają chęci 
– jak się wydaje – korzystania z elastycznych typów komunikowania organiza-
cyjnego. 
 
Elastyczny nadawca i elastyczny odbiorca – umiejętność  
czy obciążenie 
 
Konwencjonalny, pięciodniowy tydzień pracy należy do przeszłości w przewa-
żającej większości firm. Ze względu na powszechną dostępność i korzystanie 
ze smartfonów oraz tabletów wszelkie sposoby zdalnego komunikowania się 
są bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej i dzięki temu stały się głębo-
ko osadzone w codziennym miejscu pracy i życiu osobistym większości pra-
cowników. 
 Elastyczność procesów komunikowania wspierana przez technologię 
umożliwiła podejmowanie kontaktu w zasadzie bez żadnych ograniczeń cza-
sowych, bez względu na miejsce pobytu. Oczekiwanie otrzymania odpowiedzi 
na pytanie lub brak informacyjny, powstały w umyśle nadawcy, okazują się 
być obecnie w codziennej pracy na tyle istotne, że uważa się, iż należy zadać 
pytania bezzwłocznie. Obecnie rzadko przewiduje się potrzeby informacyjne 
dla stanowiska lub zadania z wyprzedzeniem, sądząc, że o brakujące informa-
cje będzie można dopytać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Tym samym 
nadawca zwykle nie uznaje za stosowne zgrupować pytań do odbiorcy – za-
stanowić się, jakich informacji będzie potrzebował. Z każdym rodzącym się 
pytaniem zwraca się on w osobnym komunikacie, multiplikując tym samym 
ilość procesów komunikacyjnych, tworząc serię kontaktów w miejsce jednego 
z serią pytań. Wiele z tych procesów można zaplanować, są bowiem przewi-
dywalne, powtarzalne i koordynowalne. 
 Oprócz parametru czasu, w postaci wykreowanej atmosfery potrzeby pil-
nego komunikatu, dochodzi także parametr czasu w postaci godziny nada-
wania i odbierania. Nadawca zwykle dopasowuje odpowiednie narzędzie 
w przypadku kontaktu inicjowanego w godzinach, w których spodziewa się, 
że odbiorca nie będzie już aktywnie uczestniczył w procesie komunikacji (jeśli 
tylko podejmuje takie przewidywania, ale bywa, że nie). W godzinach pracy 
firmy kontaktuje się telefonicznie, a gdy czas ten minie, zmienia sposób i np. 
wysyła e-maila. Firmy międzynarodowe, których oddziały funkcjonują w róż-
nych strefach czasowych, a zwłaszcza gdy strefy te rozmijają się (różnica czasu 
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jest na tyle duża, że nie ma wspólnych godzin pracy liczonych uniwersalnie), 
głównie korzystają z kontaktów asynchronicznych. Według badań (przepro-
wadzonych w USA na grupie 503 pracowników) 44% respondentów używa 
poczty elektronicznej w pracy częściej niż jakiejkolwiek innej formy komuni-
kacji, przy czym 28% polega głównie na telefonie, 22% na kontaktach bezpo-
średnich i 6% na wiadomościach błyskawicznych [Kelleher 2013]. 
 Odbiorcy natomiast są poddawani nieustannej „presji procesu komuniko-
wania”. Powstaje efekt piły – wykonywane właśnie przez odbiorcę zadanie jest 
przerywane inicjowanym procesem komunikowania. Ponowne rozpoczęcie 
porzuconego zadania wymaga dodatkowego czasu wdrożeniowego na wcią-
gnięcie się do pracy, w ten sposób marnuje się 28% czasu. Jednocześnie ist-
nieje niejako obowiązek, a nawet przymus, odpowiadania na komunikaty – 
odebranie telefonu, platformy wiadomości błyskawicznych, skype, e-maila. 
Możliwe jest oczywiście takie zarządzanie czasem, które wspomaga uporząd-
kowanie procesów komunikowania (wyznaczenie czasu do kontaktu), w prak-
tyce jednak jest to niezwykle trudne zadanie – nie odebrać dzwoniącego tele-
fonu, gdy pracownik pracuje nad jakimś zadaniem lub rozmawia twarzą 
w twarz z kimś innym. W zasadzie miejsce podejmowania rozmowy jest bez 
znaczenia – biuro, restauracja, komunikacja miejska. Według badań 76% re-
spondentów odpowiedziało, że w godzinach pracy zazwyczaj odpowiadają na 
wiadomości e-mail w ciągu godziny, a 32% odpowiada w ciągu 15 minut. Przy 
czym z większym prawdopodobieństwem odpowiedzą na wiadomości e-mail 
w ciągu 15 minut specjaliści do spraw prawnych (38%), informatycznych itele-
komunikacyjnych (32%) oraz produkcji (34%). Profesjonaliści, którzy uważają, 
że odpowiedź na e-mail w ciągu jednego dnia roboczego jest wystarczająca, 
pracują w branżach: edukacyjnej (23%), handlu detalicznego, gastronomii  
i wypoczynku (20%) oraz sztuki i kultury (20%) [Kelleher 2013]. 
 Takiemu mechanizmowi presji odebrania telefonu, odpisania na maile, 
poddaje się obecnie większość pracowników – bez względu na to, jakie sta-
nowisko zajmują. Potwierdzeniem tego mechanizmu są wyniki badań, które 
pokazują nawyki pracowników związane z używaniem poczty elektronicznej, 
w tym częstotliwość reakcji w trakcie dnia pracy, a także po godzinach.  
 Aż 81% respondentów stwierdziło, że sprawdza pocztę służbową w week-
endy, 55% sprawdza pocztę po godzinie 23, a 59% pozostaje na bieżąco ze 
swoim służbowym adresem e-mail podczas wakacji. 64% respondentów 
sprawdza pocztę poza regularnymi godzinami pracy przynajmniej raz dzien-
nie. Co zastanawiające – 10% badanych przyznało się do sprawdzania poczty 
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służbowej podczas imprezy szkolnej dziecka, 9% na weselu i 6% na pogrzebie3 
[Kelleher 2013]. 
 
Zakończenie 
 
Nawyki komunikacyjne polegające na ciągłym i stałym byciu online zdecydo-
wanie wpływają na poczucie zacierania się równowagi WLB. Elastycznie ko-
munikujący się pracownicy pozostają w zasadzie nieustannie w pracy. Według 
badań pracownicy większych firm częściej sprawdzają pocztę elektroniczną 
poza godzinami pracy, 66% respondentów, którzy pracują w firmach zatrud-
niających poniżej 10 pracowników, sprawdza pocztę poza zwykłymi godzi-
nami pracy, a w dużych – 75%. W czasie wakacji 74% specjalistów do spraw 
sprzedaży, mediów i marketingu powiedziało, że sprawdza pocztę, natomiast 
z branży produkcyjnej i użyteczności publicznej przyznało się do tego 46% 
pracowników. 
 Wydaje się zatem, że milenialsi są wyraźnie dostosowani do takiego, mie-
szanego trybu pracy – 90% z nich deklaruje, że mogą uzyskać dostęp do in-
formacji zawsze i wszędzie, a 73% oczekuje kontaktu ze sobą o każdej porze 
dnia i nocy [The 2015 Millennial Majority Workforce]. 
 Ponieważ milenialsi używają mediów społecznościowych częściej niż 
wszystkie inne pokolenia, to oni są najbardziej utożsamiani z łączeniem życia 
osobistego i zawodowego. Milenialsi w sposób naturalny odczuwają potrze-
bę, aby odpowiadać na firmowe e-maile poza biurem, aby nadążyć za wyma-
ganiami swojej pracy. Jednocześnie bowiem dążą do elastycznego harmono-
gramu pracy, aby mogli dostarczać wartość swoim pracodawcom, a jednocze-
śnie dopasować harmonogram do osobistych działań, które lubią. Szukają 
firm umożliwiających im pracę zdalną, aby mogli mieszać osobiste czynności 
w ciągu dnia, w nocy lub w weekendy. 
 Oczywistym minusem jest to, że są zawsze „na dyżurze” oraz że nigdy na-
prawdę nie mogą być z dala od pracy. Kiedy milenialsi „dorastają” i mają wię-
cej obowiązków, takich jak wychowywanie dzieci, uczą się, że życie może stać 
się coraz bardziej skomplikowane i przytłaczające, gdy zderzają się potrzeby 
ich rozmytego życia osobistego i zawodowego. 

                                                            
3 Respondenci, którzy deklarowali, że sprawdzili pocztę elektroniczną na pogrzebie, najczę-

ściej pracują w branży IT i telekomunikacji (14%) oraz w finansach (13%). Osoby pracujące  
w dziale sprzedaży, mediów, marketingu i opieki zdrowotnej powiedziały, że nigdy nie spraw-
dzały poczty elektronicznej na pogrzebie. 
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Wprowadzenie 
 
Globalizacja, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne to 
pojęcia, które przez ostatnie lata na stałe wpisały się zarówno w dyskurs aka-
demicki, jak i publicystykę. Era postindustrialna przyniosła prawdziwą rewolu-
cję w obszarze społeczno-ekonomicznym współczesnego świata. W gospo-
darce opartej na wiedzy (GOW) pozycja przedsiębiorstwa budowana jest  
w oparciu o innowacje i zasoby wiedzy, których tworzenie, pozyskanie i któ-
rymi efektywne zarządzanie stanowią źródło budowania przewagi konkuren-
cyjnej [Juchniewicz, Tomczyk 2013]. Odnotować należy zwłaszcza zmianę 

                                                            
1 slawomir@agh.edu.pl 
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proporcji udziału usług w stosunku do przemysłu produkcyjnego w gospo-
darce światowej. Jednocześnie, dzięki faktycznemu zniesieniu ograniczeń, 
nastąpiło upowszechnienie i lawinowy wzrost znaczenia sektorów kultury 
oraz szeroko rozumianego przemysłu kreatywnego. Zgodnie z raportem Zna-
czenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008–2015 w sektorze 
kultury zatrudnionych jest około 1,9% wszystkich pracowników, czyli liczba 
porównywalna mniej więcej z liczbą zatrudnionych w hotelarstwie i gastro-
nomii [Baran, Lewandowski 2017]. Celem opracowania są – w warstwie se-
mantycznej – przegląd znanych definicji i próba konceptualizacji pojęcia „sek-
tor kreatywny”. W dalszej kolejności autor dokonuje analizy znaczenia procesu 
zarządzania wiedzą – jako strategicznego zasobu dla przedsiębiorstw działa-
jących w przemyśle kreatywnym, wskazując na kluczowy w tym kontekście 
proces eksternalizacji wiedzy ukrytej pracowników. 
 
Definicje sektora kreatywnego 
 
Chociaż punktem wyjścia dla analizy, identyfikacji i definiowania pojęć w ob-
szarze przemysłu kultury winno być przywołanie definicji samej kultury, autor 
artykułu z przyczyn praktycznych2 zdecydował się skupić na zagadnieniu,  
w którym kultura i jej wytwory zostają poddane prawom podaży i popytu,  
a tym samym jej analiza odbywa się w kontekście ekonomiczno-społecznym  
i bierze pod uwagę takie elementy, jak: kategoryzacja dóbr kultury, sposoby 
ich wytwarzania, tworzenie wartości dodanej czy efektywność rynkowa. Uza-
sadnienie dla przyjęcia takiej interpretacji można znaleźć w licznych opraco-
waniach i badaniach empirycznych [Baumol, Bowen 1966; Caves 2000; How-
kins 2001; Florida 2002; Bakhshi, Hargreaves, Mateos-Garcia 2013; Polak E., 
Polak W. 2013] autorów zajmujących się tą tematyką: „[…] choć pojęcie sekto-
ra kreatywnego wywodzi się z filozoficznej refleksji nad kulturą, to współcze-
sne pojęcie sektora kreatywnego ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny  
i polityczny” [Stachowiak 2015]. 
 Pojęcie przemysł kultury (culture industry) został spopularyzowany przez 
Theodora Adorno i Maxa Horkheimera w 1947 roku. W swojej pracy badacze 
należący do tzw. szkoły frankfurckiej uznali, że dobra kultury (odnosili się 

                                                            
2 Zgadzając się ze słowami niemieckiego filozofa J.G. Herdera, który stwierdził, że „nie ma 

nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura” [Herder, 1962], autor pozostawia sformalizowa-
nie definicji kultury wciąż toczącemu się dyskursowi badaczy z takich dziedzin nauki, jak socjo-
logia, antropologia, filozofia, ekonomia czy sztuki piękne. 
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przede wszystkim do muzyki popularnej) są produkowane i dystrybuowane 
tak samo, jak inne dobra konsumpcyjne, a w związku z ich standaryzacją i ma-
sową produkcją należy traktować je w tożsamych kategoriach. Dodać trzeba, 
że autorzy opisywane przez siebie zjawiska jednocześnie mocno krytykowali, 
pisząc o „fetyszyzmie towarowym” i pozbawianiu wartości pracy artystów. 
 Pierwotny termin culture industry, ze swoim pejoratywnym wydźwiękiem  
w pracach Adorno i Horkheimera, nie ma jednak wiele wspólnego ze współ-
czesnym (w ujęciu ekonomiczno-społecznym) rozumieniem zagadnień prze-
mysłu kultury (cultural industry) i sektora kreatywnego (creative industry). Poję-
cia ‘przemysł kultury’ i ‘przemysł kreatywny’ są w literaturze często używane 
zamiennie, co może wynikać z historycznych źródeł powstania i rozpo-
wszechnienia obu terminów, jak również niejednoznaczności i nieprecyzyjno-
ści tłumaczeń, głównie z języka angielskiego. W latach 80. ubiegłego wieku 
pojęcie cultural industries zostało rozpowszechnione przez UNESCO przy defi-
niowaniu celów, jakie przyświecały tej organizacji w kontekście rozwoju kultu-
ralnego. Na konferencji UNESCO w Montrealu [UNESCO 1982] zaproponowa-
na została następująca definicja: „działalność w zakresie produkcji, reproduk-
cji, magazynowania i dystrybucji na dużą skalę dóbr i usług kultury”. Nieco 
później – jak zauważa Krzysztof Stachowiak – termin ten został zaadaptowany 
przez władze niektórych miast w Wielkiej Brytanii na określenie polityki zwią-
zanej z promocją kultury i jej rozpowszechnianiem na „rynkowych” zasadach 
nawiązujących do działań przedsiębiorstw komercyjnych. „Cultural industries 
był więc konstruktem politycznym, którego celem była legitymizacja kultury 
w polityce publicznej, w szczególności w polityce gospodarczej. W pewnym 
momencie pojawił się nowy termin creative industries, również będący kon-
struktem politycznym, wprowadzonym w 1997 r. przez brytyjski rząd Partii 
Pracy, który przejął władzę w kraju po 18 latach rządzenia Partii Konserwa-
tywnej” [Stachowiak 2015, s. 15]. Chodziło zatem bardziej o zmianę semio-
tyczną i symboliczną, aby podkreślić granicę pomiędzy przeszłością a nową 
polityką władz centralnych. 
 W tym czasie powstała również definicja sektora kreatywnego, którą  
w Wielkiej Brytanii stosuje się do dziś i najczęściej przytaczana w literaturze. 
Zgodnie z nią sektor kreatywny to: „działania, które biorą się z indywidualnej 
kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa 
oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności 
intelektualnej”. Warto podkreślić, że w założeniu tej definicji kreatywność trak-
towana jest jako główny czynnik procesu produkcji, a istotną cechą rezultatu 
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jest własność intelektualna. Zgodnie z tym przyjęto również katalog 13 gałęzi 
przemysłu, które wpisują się w tę definicję. Są to: reklama, architektura, sztuka 
i antyki, gry komputerowe, rękodzieło, projektowanie, projektowanie mody, 
film i wideo, muzyka, sztuka teatralna, publikacje, oprogramowanie, telewizja  
i radio [DCMS 2009]. 
 Definicja sektora kreatywnego pojawia się także w raporcie „Creative Eco-
nomy” Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju z 2008 ro-
ku. Sektor kreatywny opisany został tutaj jako „cykle kreacji, produkcji i dys-
trybucji dóbr i usług, które używają kreatywności i kapitału intelektualnego 
jako podstawowego nakładu. Tworzą zestaw działań opartych na wiedzy, 
skoncentrowanych, ale nieograniczonych do sztuki, potencjalnie generują-
cych przychody z handlu i praw własności intelektualnej. Obejmują produkty 
namacalne i nienamacalne, artystyczne usługi zawierające kreatywną treść, 
wartość ekonomiczną i cele marketingowe” [UNCTAD 2008]. 
 Kolejną, powszechnie cytowaną definicją sektora kreatywnego jest propo-
zycja Richarda E. Cavesa. Według niego sektor ten „związany jest z dostarcza-
niem produktów i usług, które szeroko łączą się z kulturalną, artystyczną lub 
zwykłą rozrywkową wartością. Zawiera książki, publikacje w magazynach, 
sztukę wizualną (malarstwo, rzeźbiarstwo), sztukę teatralną (teatr, operę, kon-
certy, taniec), nagrania, filmy kinowe i telewizyjne, modę, zabawki i gry kom-
puterowe” [Caves 2000]. 
 Warto przy tym zaznaczyć, że w literaturze obcojęzycznej można spotkać 
szereg innych terminów odnoszących się bezpośrednio do przemysłu kultury  
i sektora kreatywnego, w zależności od specyfiki i zakresu działań, jakie obej-
muje (information industry, ICT/przemysł informacyjno-komunikacyjny, copy-
right industry itp.). Katalog tych pojęć rozszerza się wraz z postępem techno-
logicznym, upowszechnieniem mediów, rozwojem technologii mobilnych  
i całego e-przemysłu. Bez wątpienia jednak najważniejsze elementy charakte-
ryzujące sektor kreatywny pozostaną niezmienne i będą koncentrować się 
wokół działalności innowacyjnej, nowych autorskich pomysłów oraz tworze-
nia wartości dodanej. 
 Krzysztof Stachowiak wspólnie z Pauliną Tomczak [2015] dla ujednolicenia 
pojęć przedstawił ciekawą propozycję terminologiczną (rysunek 1) nawiązują-
cą do modelu okręgów koncentrycznych David Throsby’ego [2008]. Autor 
tego modelu w samym centrum („rdzeń kreatywności”) umieszcza tradycyjne 
sztuki i dziedzictwo kultury – zmaterializowane w postaci dźwięków, tekstów 
oraz obrazów. Okrąg ten rozszerza się, łącząc się z „interesariuszami” tych 



Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego 
 
 

  431 

pierwotnych wytworów kultury (twórczych pomysłów) – branżami zajmują-
cymi się produkcją, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem dóbr oraz usług 
kreatywnych (wydawnictwa i prasa, media, branża muzyczna i filmowa). 
Ostatni „etap” rozszerzania się promieni okręgów to masowa reprodukcja  
i rozpowszechnianie produktów (e-rozrywka, reklama, design). W propozycji 
polskich autorów również centralne miejsce zajmuje sztuka (działalność wy-
stawiennicza, edukacja twórcza, sztuki plastyczne i sceniczne), wokół której 
rozwijany jest sektor kultury (m.in.: kinematografia, telewizja, radio czy dzia-
łalność wydawnicza), będący z kolei elementem sektora kreatywnego. Rozbu-
dowując model o pozostałe działalności, które korzystają z dóbr wytworzo-
nych przez sektor kreatywny, rozwijana jest gospodarka kreatywna. 
 
Rysunek 1. Przykładowa klasyfikacja i zależności między głównymi pojęciami związanymi 
z gospodarką kreatywną 
 

 
Źródło: [Tomczak, Stachowiak 2015, s. 9]. 

 
 Sektor kreatywny nie jest jednoznacznie wyszczególniony w klasyfikacji 
działalności gospodarczej stosowanej w Unii Europejskiej (NACE) ani Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD). To przez długi czas utrudniało jego analizę  
i badania statystyczne, a próby weryfikacji tego przemysłu podejmowane 
przez badaczy w różnych krajach, przy niejednorodnych i niejednoznacznych 
kryteriach oceny, nie pozwalały na przedstawienie rzetelnego obrazu sektora, 



Sławomir Ziółkowski 
 
 

 432 

choć wszyscy mieli świadomość, że jego rola w globalnej gospodarce stale 
rośnie. Dopiero w 2012 roku przygotowany został specjalny raport ESSnet-
Culture 2012, który zawiera wytyczne dla krajów członkowskich, jak definiować 
sektor kultury. Operacjonalizacja definicji (na poziomie UE) pozwoliła stworzyć 
klasyfikację 29 rodzajów działalności gospodarczej, z czego 22 rodzaje działal-
ności są w całości zaklasyfikowane do sektora kultury, a pozostałe częściowo. 
Tak ujęte wyszczególnienie stanowi podstawę dla aktualnych badań i opra-
cowań statystycznych. 
 
Tabela 1. Branże wchodzące w skład sektora kultury wg definicji ESSnet-Culture 

Kod Nazwa W całości W części 

47.61 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizo-
wanych sklepach 

 x 

47.62 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowa-
dzona w wyspecjalizowanych sklepach 

 x 

47.63 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizual-
nych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

 x 

58.11 Wydawanie książek x  

58.13 Wydawanie gazet x  

58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków x  

58.21 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych x  

59.11 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  
i programów telewizyjnych 

x  

59.12 
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagra-
niami wideo i programami telewizyjnymi 

x  

59.13 
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych 

x  

59.14 Działalność związana z projekcją filmów x  

59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych x  

60.10 Nadawanie programów radiofonicznych  x  

60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych x  

63.91 Działalność agencji informacyjnych x  

71.11 Działalność w zakresie architektury x  

73.11 Działalność agencji reklamowych  x 

74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania x  

74.20 Działalność fotograficzna  x 
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74.30 Działalność związana z tłumaczeniami  x 

77.22 Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.  x 

85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej x  

90.01 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień arty-
stycznych 

x  

90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych 

x  

90.03 Artystyczna i literacka działalność twórcza x  

90.04 Działalność obiektów kulturalnych x  

91.01 Działalność bibliotek i archiwów x  

91.02 Działalność muzeów x  

91.03 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podob-
nych atrakcji turystycznych 

x  

Źródło: [Baran, Lewandowski 2017, s. 8]. 

 
Problematyka zarządzania wiedzą w sektorze kreatywnym 
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, przemysł kultury czy szerzej – kreatyw-
ny, praktycznie w całości koncentruje się na usługach i zasobach niematerial-
nych. Jest to cecha najsilniej charakteryzująca gospodarkę wiedzy, w której 
skupianie się na zasobach materialnych i produkcji przemysłowej zostało 
przemodelowane w kierunku zasobów niematerialnych, przede wszystkim 
wiedzy. Wiedza jest „głównym źródłem procesów innowacyjnych, które są 
ciągłym dążeniem do doskonalenia produktów, procesów produkcyjnych 
i biznesowych oraz zasobów ludzkich, a także struktur organizacyjnych przed-
siębiorstw” [Goliński 1999]. 
 Proces tworzenia nowej wiedzy (z informacji, danych i innej wiedzy, oraz 
w procesie eksternalizacji, czyli zamiany wiedzy ukrytej w jawną) jest proce-
sem kreatywnym. W kontekście organizacyjnym, a szerzej – gospodarczo-
społecznym, proces ten to nic innego jak zarządzanie wiedzą. Według Ikujiro 
Nonaki również wiedza jawna może przeistoczyć się w wiedzę ukrytą, prze-
chodząc przez procesy konwersji cyklu SECI (z ang. Socialisation, Externalisa-
tion, Combination, Internalisation). Koncepcja rozdzielenia wiedzy na dwa po-
ziomy: ukrytą (tacit) i jawną (explicit), które scharakteryzowano w tabeli 2, sta-
ło się podstawą dla stworzenia tzw. modelu japońskiego opracowanego przez 
Ikujiro Nonakę i Hirotakę Takeuchiego [2000]. Pierwszy etap cyklu konwersji to 
przekształcenie wiedzy ukrytej w ukrytą (proces socjalizacji) w ramach bez-
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pośrednich rozmów i wspólnej pracy w zespole. Eksternalizacja to formalne 
uzewnętrznienie wiedzy ukrytej, dzięki czemu staje się ona wiedzą jawną. 
Skodyfikowanie tej wiedzy (kombinacja) pozwala na rozpowszechnienie jej w 
całej organizacji. Ostatnim procesem konwersji jest internalizacja, czyli przy-
jęcie wiedzy jawnej przez pracowników i – w oparciu o własne doświadczenia 
oraz wiedzę – przekształcenie w nową (wzbogaconą) wiedzę ukrytą. 
 
Tabela 2. Różnice pomiędzy wiedzą ukrytą a jawną 

Cecha Wiedza ukryta Wiedza jawna 

Charakter osobista, zależna od kontekstu można ją kodyfikować i objaśniać 

Formalizacja 
trudna do sformalizowania, zapisa-
nia, zakodowania czy wyrażenia 

można ją kodyfikować i przekazywać 
w systematycznym i formalnym języ-
ku 

Proces  
tworzenia 

poprzez praktyczne doświadcze-
nie, na drodze prób i błędów 

poprzez objaśnienie wiedzy ukrytej i 
interpretację informacji 

Lokalizacja ludzkie umysły 
dokumenty, bazy danych, witryny 
internetowe, poczta elektroniczna, 
wykresy itp. 

Proces  
konwersji 

przekształcana w wiedzę jawną 
poprzez uzewnętrznienie (ekster-
nalizację) bazujące często na meta-
forach i analogiach 

przekształcana z powrotem  
w wiedzę ukrytą poprzez zrozumienie 
i przyswajanie 

Wsparcie IT 
trudna do zarządzania, udostęp-
niania i wspierania za pomocą 
technologii informatycznej 

do posługiwania się nią doskonale 
nadaje się dostępna technologia 
informatyczna 

Wymagane 
medium 

wymaga bogatego medium  
komunikacyjnego 

można ją przekazywać przez kon-
wencjonalne kanały elektroniczne 

Źródło: [Tiwana 2003, s. 65]. 

 
 Autorzy modelu wymieniają trzy zasadnicze cechy, które determinują 
przebieg procesu tworzenia wiedzy. Pierwszą jest stosowanie metafory oraz 
analogii już na początkowym etapie tworzenia wiedzy. Metafora odnosi się do 
rozumienia intuicyjnego, natomiast analogia przekłada ludzką wyobraźnię 
i kreatywność na logiczny wywód. Kolejna cecha wyróżniona przez autorów 
modelu związana jest z faktem, że wiedza zawsze wywodzi się od jednostki 
(ukryta), a dopiero później zostaje przetworzona w wiedzę organizacyjną 
(jawną). Ostatnia cecha ma związek z tym, że nowa wiedza powstaje z nieja-
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sności i szumu informacyjnego, jakie pojawiły się w procesie transformacji, co 
z kolei wywołuje motywację pracowników do dzielenia się i poszukiwania 
wyjaśnień. Tym samym odbywa się naturalny proces rozpowszechniania wie-
dzy w organizacji. Wiedza ukryta jest zasobem strategicznym, gdyż bazuje 
m.in. na doświadczeniach, intuicji i kreatywności pracowników. Eksternali-
zacja wiedzy ukrytej stanowi zatem jeden z najistotniejszych celów procesu 
zarządzania wiedzą. Jednocześnie sporą trudnością jest przezwyciężenie ba-
riery tzw. lepkości wiedzy, czyli oporu przed dzieleniem się swoją wiedzą 
z innymi. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków w or-
ganizacji i wykreowanie takiej kultury, aby nie tylko nie ograniczać kreatywno-
ści i inicjatywności pracowników, ale – mimo oczywistego ryzyka – wspierać 
takie działania i odpowiednio nagradzać. „Kreatywność jest wzajemnie powią-
zana z innymi elementami systemu zarządzania wiedzą. Tworzenie nowych, 
niekonwencjonalnych rozwiązań w świecie ogromu informacji i wiedzy przy 
występowaniu licznych ograniczeń staje się wysoce pożądaną cechą każdej 
organizacji, a jej stymulowanie i wykorzystanie bardzo istotnym elementem 
systemu zarządzania wiedzą” [Olko 2017]. 
 Warto przy tym nadmienić, że w tradycyjnych przemysłach kreatywność  
w organizacji utożsamiana jest przede wszystkim z innowacjami technolo-
gicznymi. W sektorach kreatywnych tymczasem równie istotna, a być może 
nawet istotniejsza, jest kreatywność w obszarach wychodzących poza techno-
logię i funkcjonalność. Paul Stoneman [2010] pisze tu wręcz o „innowacjach 
miękkich”, wskazując m.in. na wartości estetyczne. 
 Należy jednak podkreślić, że sukcesy przedsiębiorstw działających w sekto-
rze kreatywnym, to nie tylko przykłady zaspokajania potrzeb technologicz-
nych i estetycznych klientów, ale przede wszystkim kreowania tych potrzeb.  
O ile w sektorach „tradycyjnych” trwa nieustający spór wśród marketingow-
ców, czy należy odpowiadać na potrzeby konsumenta, czy je wynajdować  
i uświadamiać, to w sektorze kreatywnym takich wątpliwości w zasadzie nie ma. 
 Taka teza ma swoje uzasadnienie zarówno w działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw [Morawski 2016], w których pomysłowość i kreatywność pra-
cowników, a także kompetencje społeczne (komunikacja i współpraca), są 
zdecydowanie najwyżej cenionymi czynnikami w ocenie menedżerów, jak  
i w międzynarodowych korporacjach, dla których podstawę działalności sta-
nowi świadczenie usług. Co prawda, licząc przychody koncernów, wciąż  
w globalnej gospodarce „rządzą” firmy utożsamiane z tradycyjnymi biznesa-
mi, to już licząc wycenę marek, w ciągu raptem dwóch dekad te tradycyjne 
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przemysły musiały w czołówce rankingów ustąpić miejsca technologicznym 
koncernom świadczącym usługi [Brand Finance 2018]. I nie jest przypadkiem, 
że choć za sukcesami tych korporacji stoją setki tysięcy pracowników rozsia-
nych po całym globie, to jednak globalne marki mają swoje źródła w wizjo-
nerstwie i kreatywności ich założycieli. Wystarczy spojrzeć na pierwszą piątkę 
najcenniejszych marek świata w zestawieniu Brand Finance Global 500. Nazwy 
czterech z tych firm wymienia się jednym tchem z nazwiskami ich założycieli: 
Google czyli Page i Brin, Apple – Jobs, Amazon – Bezos, Microsoft – Gates. 
 
Zakończenie 
 
Skuteczne zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach stało się jed-
nym z kluczowych zadań menedżerów. Szczególnie istotne jest to w sektorze 
kreatywnym, w którym w warunkach globalnej konkurencji to właśnie wiedza 
i jej wykorzystanie budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw [Skrzy-
pek 2014]. W pierwszej kolejności należy zatem zadbać o sprzyjające warunki 
funkcjonowania pracowników – dysponentów wiedzy i najwartościowszy 
kapitał firmy. Jak pokazują przykłady wyróżniających się przedsiębiorstw  
w sektorze, wzmacnianie poczucia sprawczości, partycypacja w strategicznych 
decyzjach, wspieranie inicjatyw i kreatywności przy jednoczesnej akceptacji 
pewnego poziomu ryzyka (i ewentualnych konsekwencji) to jedyna droga do 
rozwoju firmy w tak dynamicznym środowisku. W tym kontekście odpowied-
nia kultura organizacyjna warunkuje prawidłowy sposób zarządzania wiedzą, 
zwłaszcza kultura nawiązująca do wartości i norm, zorientowana na ludzi, 
wyzwalająca w nich zapał i entuzjazm, kładąca zasadniczy nacisk na kreowa-
nie i dzielenie się wiedzą. Ważne są przy tym takie wartości, jak: otwartość, 
zaufanie, uczciwość, akceptacja porażek, szacunek dla wkładu wnoszonego 
przez poszczególnych pracowników, szczodrość, wzajemne wsparcie i współ-
praca [Evans 2005]. Badania jednoznacznie wskazują, jakie kompetencje i ce-
chy pracowników są najbardziej pożądane przez menedżerów. W tym kontek-
ście wybijają się kreatywność, współpraca i umiejętności komunikacyjne. Dziś 
szczególnie zasadne wydaje się zatem zbadanie, jakie czynniki i warunki pracy 
determinują u pracowników wiedzy, czyli strategicznego zasobu przedsię-
biorstw sektora kreatywnego, chęć ich ujawnienia i wykorzystania. 
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Wpowadzenie 
 
Przesłanką do podjęcia badań nad wykorzystaniem Internetu, jako medium 
komunikacji pracodawców z pokoleniem Y, był – obserwowany w ostatnich 
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latach – istotny wpływ rozwoju nowoczesnych technologii, w tym Internetu, 
zarówno na zmiany zachowań komunikacyjnych młodych ludzi, jak również 
na wdrażanie przez pracodawców innowacyjnych rozwiązań w badanym za-
kresie. Pokolenie Y (milenialsi) to osoby urodzone w latach 1980–2000, wy-
chowane w dobie rewolucji technologicznej, co przełożyło się na ich styl życia, 
pracy i konsumpcji. Milenialsi, jako potencjalni pracownicy, są grupą szcze-
gólnie atrakcyjną dla pracodawców, którzy doceniają ich kreatywność, wielo-
zadaniowość oraz doskonałą znajomość nowoczesnych technologii i środowi-
ska wirtualnego. Jednak proces komunikacji z przedstawicielami pokolenia Y 
wymaga od pracodawców uwzględnienia specyfiki ich zachowań wyrażającej 
się przede wszystkim znaczną wirtualizacją kontaktów społecznych i zawo-
dowych oraz pojmowaniem pracy jako tej aktywności człowieka, która ma 
umożliwiać rozwój, dostarczać satysfakcji i tworzyć przyjazne środowisko. 
Przedsiębiorstwa, docierają za pośrednictwem Internetu do kandydatów, ma-
jąc przy tym do dyspozycji dość duży zestaw środków – wyszukiwarki interne-
towe, witryny internetowe przedsiębiorstw, profile pracodawców w mediach 
społecznościowych, filmy wizerunkowe i rekrutacyjne itp. 
 Celem artykułu jest analiza i ocena możliwości, jakie stwarza pracodawcom 
Internet do prowadzenia skutecznej komunikacji z pokoleniem Y. W pracy 
wykorzystano badania typu desk research oraz bezpośrednie badania ankie-
towe (ankieta audytoryjna i ankieta internetowa – CAWI). Badania zrealizowa-
no w lutym i marcu 2017 r. Objęto nimi studentów ostatnich lat studiów Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Bankowej we Wro-
cławiu. Zastosowano dobór celowy wynikający z przynależności badanych do 
generacji Y oraz etapu życia, na którym się znajdują, tj. okresu, kiedy zwiększa 
się aktywność człowieka w zakresie gromadzenia i analizowania informacji  
o potencjalnych pracodawcach. 
 
Pokolenie Y jako użytkownicy mediów i pracownicy 
 
Podstawą wyodrębnienia pokolenia Y2 są ramy czasowe narodzin jego przed-
stawicieli. W literaturze przedmiotu, jako daty graniczne, wskazuje się zazwy-
czaj lata 1980–20003. Podawany zakres czasowy wynika ze specyfiki sytuacji 
                                                            

2 Pokolenie Y w literaturze przedmiotu określane jest również za pomocą takich terminów, 
jak: „milenialsi”, „pokolenie cyfrowe”, „pokolenie klapek i iPodów”, „pokolenie ja”. 

3 Widoczne są tu wyraźne rozbieżności, np. M. Barlett i P. Dalton podają lata 1977–1995,  
J. van den Bergh i M. Behrer – lata 1980–1996, M. Rich – lata 1982–2000, S. Littman lata 1982–
2002 [Dalton 2003; Barlett 2004; Rich 2008; Littman 2008; van den Bergh, Behrer 2012]. 
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społeczno-gospodarczej, w której kształtowały się cechy warunkujące zacho-
wania milenialsów, co jest zgodne z zaproponowaną przez K. Mannheima 
koncepcją uznawania za pokolenie grupy ludzi, którzy urodzili się w tym sa-
mym przedziale czasu i charakteryzują się podobnym postrzeganiem otacza-
jącego ich świata z uwagi na doświadczanie tych samych procesów społecz-
nych [za: Jurek 2014, s. 110]. Transformacja ustrojowa, wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej, otwarcie granic w ramach strefy Schengen, intensywny 
rozwój nowoczesnych technologii i relatywnie łatwy dostęp do nich, przyczy-
niły się do ukształtowania generacji otwartej na świat i zmiany, dobrze znają-
cej języki obce, ceniącej możliwości rozwoju i realizowania własnych pasji. 
Odnosząc się do globalnego pokolenia Y, jako główne czynniki determinujące 
jego ukształtowanie, należy wskazać długi okres koniunktury gospodarczej  
i związany z nią dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii oraz proces 
globalizacji [Gołąb-Andrzejak 2016, s. 142]. Cechy charakterystyczne dla poko-
lenia Y to m.in.: stosunek do dóbr materialnych (milenialsi dostrzegają i kryty-
kują konsumpcjonizm i towarzyszące mu wszechobecne reklamy), chęć pracy 
w zespołach, tworzenie społeczności w celu utrzymywania znajomości i roz-
wiązywania problemów, mniejsza potrzeba prywatności niż ma to miejsce  
w przypadku pokolenia X (milenialsi chętnie publikują w Internecie informacje 
o sobie), sceptycyzm wobec autorytetów, ukierunkowanie na realizację wła-
snych pasji (nawet kosztem kariery zawodowej), przyzwyczajenie do szybkie-
go działania i otrzymywania natychmiastowych informacji zwrotnych na te-
mat efektów [Moroz 2012, s. 72]. 
 Odmienność pokolenia Y od pozostałych generacji widoczna jest również 
na rynku pracy. Brak przywiązania do jednego miejsca pracy, wielozadanio-
wość, oczekiwanie szybkich informacji zwrotnych, silnie odczuwana potrzeba: 
niezależności, rozwoju, posiadania siły sprawczej i współdecydowania to tylko 
wybrane, przykładowe cechy charakterystyczne milenialsów. W tabeli zapre-
zentowano kluczowe różnice w postawach pokolenia X i Y wobec pracy (zob. 
tabela 1).  
 Przedstawione wyżej różnice rodzą implikacje w obszarze zarządzania za-
sobami ludzkimi oraz w zakresie zarządzania marketingiem personalnym,  
w tym komunikacją z pracownikami i kandydatami pochodzącymi z różnych 
generacji. 
 Okres dorastania przedstawicieli pokolenia Y to czas pojawienia się Inter-
netu, jako nowego medium, i jego wykorzystania w różnych obszarach życia. 
Stał się on przestrzenią kształtowania wielu aktywności, co wynika ze specyfiki 
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społeczeństwa informacyjnego [Olechnicka, Gorzelak 2007, s. 51]. O jego ak-
tualnym potencjale w Polsce świadczy m.in. to, że w 2017 r. większość przed-
siębiorstw (94,8%) posiadało dostęp do sieci, znaczny odsetek firm (66,9%) 
miał własną stronę WWW, przy czym część z nich (18,6%) wykorzystywała ją 
m.in. do prezentacji informacji o wolnych stanowiskach pracy i do przesyłania 
dokumentów aplikacyjnych, ponad 1/4 firm korzystała z mediów społeczno-
ściowych (a w przypadku dużych firm ponad 50%), dostęp do Internetu miała 
też większość (niemal 82%) gospodarstw domowych [GUS 2017].  
 
Tabela 1. Główne różnice w postawach przedstawicieli pokolenia X i Y wobec pracy 

Cechy Pokolenie X Pokolenie Y 

Cecha 

dominująca 

sceptycyzm – pesymiści pozbawieni 
złudzeń 

realizm, ciekawość świata, poczucie 
wolności 

Cechy 

charaktery-

styczne 

zainteresowanie innowacyjnością  
i wyzwaniami stojącymi przed przed-
siębiorstwem (ale na podstawie twar-
dych danych), lojalność wobec pra-
codawcy, pracoholizm, przestrzega-
nie zasad etyki pracy, niezbyt duża 
pewność siebie, niechęć do hierarchii 
z jednoczesnym uznawaniem autory-
tetu przełożonych, potrzeba wsparcia 
zespołów i poczucia przydatności 

zamknięcie się w świecie różnorod-
nych mediów i eksperymentalnego 
uczenia się, wysoka świadomość 
swojej wartości, duża podzielność 
uwagi, mniejsza lojalność wobec 
pracodawcy, częste nieuznawanie 
autorytetu przełożonego (liczą się 
tylko jego kompetencje), oczekiwa-
nie elastyczności w pracy 

Cel kariery 
cierpliwe oczekiwanie na awans lub 
podwyżkę, kariera „przenośna” 

szybka kariera, kariery równoległe, 
kariery bez granic 

Oczekiwana 

gratyfikacja 

źródła motywacji – poczucie satysfak-
cji i zadowolenia z pracy, wysoka 
pozycja i prestiż 

chęć otrzymywania szybko wyna-
grodzenia, dobrze płatna praca, 
oczekiwanie rozwoju, kreatywności  
i otwartości w pracy 

Work-life-

balance 

potrzeba równowagi (dopiero na 
emeryturze), pracoholizm i wypalenie 
zawodowe 

potrzeba spełniania się poza pracą 
(praca to nie wszystko), duża potrzeba 
elastyczności i równowagi pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym 

Zmiana 

pracy 

zmiana pracy tylko z konieczności,  
lęk przed utratą osiągniętej pozycji 

całkowita akceptacja częstych zmian 
pracy, duża mobilność zawodowa, 
łatwość adaptacji, otwartość na zmiany 

Szkolenia  

i rozwój 

szkolenia traktowane jako kotwica 
zatrudnienia 

kształcenie ustawiczne sposobem 
na życie 

Źródło: [Smolbik-Jęczmień 2013, ss. 89–97]. 
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 Milenialsi to typowi reprezentanci społeczeństwa informacyjnego – cha-
rakteryzują się doskonałą znajomością nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, potrafią szybko pozyskiwać potrzebne informacje i tworzyć 
wirtualne społeczności [Wawer 2013, s. 164]. Nowe technologie teleinforma-
tyczne służą im m.in. do: 
 intensyfikacji doznań i utrzymywania kontaktów nawet wówczas, gdy nie 

jest możliwa fizyczna obecność; 
 ciągłego dostępu do informacji i pozostawania w stanie permanentnego 

czuwania (w związku z tym pojawia się relatywizacja znaczenia czasu 
i przestrzeni); 

 autoprezentacji w grupie rówieśniczej; 
 tworzenia nakładającej się sieci komunikacji i kontaktów; 
 wymiany cyfrowych zdjęć, co z kolei przyczynia się do tworzenia nowych 

relacji; 
 kontynuowania dotychczasowych znajomości lub tworzenia nowych 

wspólnot (serwisy społecznościowe); 
 indywidualizacji „ja” za pomocą prezentacji swoich myśli, emocji, nastroju 

[Moroz 2012, s. 72]. 
 W literaturze przedmiotu milenialsi uznawani są za jedną z najbardziej 
atrakcyjnych grup docelowych, ze względu na łatwość komunikowania się 
z nimi za pomocą nowoczesnych technologii, co wiąże się z łatwiejszym do 
nich dostępem oraz jego niższymi, w porównaniu do mediów tradycyjnych, 
kosztami [Gołąb-Andrzejak 2016, s. 142]. Dla przedstawicieli pokolenia Y 
głównym źródłem informacji są media cyfrowe, z tradycyjnych – takich jak: 
telewizja, radio czy prasa – korzystają zdecydowanie rzadziej [Gołąb-
Andrzejak 2016, s. 147]. Komunikacja z milenialsami w dużej mierze odbywa 
się drogą mobilną. Badania przeprowadzone przez J. Kalla wskazują, że polscy 
milenialsi wśród urządzeń mobilnych preferują smartfony i tablety, przy czym 
korzystają z szerokiej gamy aplikacji – społecznościowych, bankowych, infor-
macyjnych, rozrywkowych [Kall 2017, s. 235]. Z perspektywy pracodawców 
komunikujących się z pokoleniem Y, istotne są trzy kluczowe cechy charakte-
ryzujące komunikację mobilną, a mianowicie to, że:  
1. Komunikacja mobilna daje możliwość dopasowania przekazu do aktualnej 

sytuacji odbiorcy i dostarczania mu informacji, które są przydatne w da-
nym momencie (zwiększa to jej skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi 
mediami).  
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2. Relacje użytkownika ze smartfonem są silnie nacechowane emocjonalnie, 
co wynika z nieustannej obecności tego urządzenia we wszystkich życio-
wych sytuacjach.  

3. W komunikacji mobilnej duże znaczenie mają rekomendacje – ważne 
i drogie zakupy są przez 2/3 internautów konsultowane za pomocą urzą-
dzeń mobilnych [Kall 2017, ss. 237–238]. 

 W komunikacji z pokoleniem Y istotną rolę odgrywają media społeczno-
ściowe, tj. media używane do społecznościowych interakcji w postaci rozbu-
dowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych, takich jak: blogi i mikroblogi 
(Twitter, Blogger), sieci społecznościowe (Facebook, LinkedIn), serwisy con-
tentowe (You Tube, Instagram, Pinterest), wirtualne gry społecznościowe, 
wirtualne światy społecznościowe i zakładki społecznościowe [Kuczamer-
Kłopotowska 2016, s. 221].  
 Warto zwrócić uwagę na stosunek milenialsów do działań reklamowych 
prowadzonych przez firmy w Internecie. Badania, które zrealizował P. de Po-
urbaix, wskazują, że zależy on od wieku respondentów – lubią je głównie in-
ternauci należący do przedziału wiekowego 13–18 lat (pokolenie Z) i 19–24 lat 
(młodsi milenialsi), przy czym ponad połowa wszystkich badanych (59%) de-
klarowała, że nigdy nie ogląda stron WWW, do których odsyłają ich reklamy,  
a nieco mniej (58%) wskazało, że reklamy zamieszczone w sieci nigdy nie do-
starczyły im przydatnych informacji i nie pomogły podjąć decyzji o zakupie 
[de Pourbaix 2015, ss. 322–323]. Zdecydowana większość badanych (84%) 
uznała, że reklamy utrudniają im przeglądanie Internetu, a wielu responden-
tów (73%) stwierdziło, ze otrzymuje niechciane reklamy e-mailem. Widoczny 
jest zatem bardzo sceptyczny i niechętny stosunek reprezentantów pokolenia 
Y do reklam w sieci. W tym kontekście warto zweryfikować to, na ile użytecz-
nym medium komunikacji z pokoleniem Y może być dla pracodawców Inter-
net. Badania Ł. Jurka, dotyczące funkcjonowania pokolenia Y na rynku pracy, 
dowodzą, że jego przedstawiciele są silnie związani z nowoczesnymi techno-
logiami i poszukują ofert pracy głównie w Internecie – za pomocą portali po-
średnictwa pracy oraz na stronach WWW firm, a raczej rzadko korzystają  
z tradycyjnych metod komunikacji, takich jak: gazety, agencje zatrudnienia, 
urzędy pracy [Jurek 2014, ss. 115–116]. Podejmując decyzję o wyborze praco-
dawcy, kierują się głównie wysokością zarobków, a następnie biorą pod uwa-
gę możliwość awansu i atmosferę w pracy. Jak wynika z analizy przytaczanych 
wyników, bardzo popularnym kanałem informacyjnym są rekomendacje przy-
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jaciół i znajomych – w ten sposób szukali pracy prawie wszyscy respondenci 
[Jurek 2015, s. 116].  
 
Komunikacja z pokoleniem Y jako element marketingu  
personalnego pracodawców 
 
Komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwem a potencjalnymi i aktualnie za-
trudnianymi pracownikami jest elementem działań o charakterze systemo-
wym określanych jako „marketing personalny”. Pod pojęciem tym rozumiany 
jest „całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy związanych  
z zarządzaniem społecznym potencjałem organizacji, kształtowaniem jego 
wielkości i struktury oraz doskonaleniem dzięki tworzeniu korzystnych warun-
ków dla angażowania się pracowników w działalność przedsiębiorstwa i pod-
noszenie jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwaniu właściwych pracow-
ników z rynku pracy” [Penc 1997, s. 239]. Należy zwrócić uwagę na traktowa-
nie marketingu personalnego jako określonego systemu – działania podej-
mowane w jego ramach nie powinny mieć charakteru doraźnego i wyrywko-
wego, lecz powinny tworzyć spójną całość [Bednarska-Olejniczak 2014, s. 74]. 
Biorąc pod uwagę kryterium odbiorców działań (wewnętrznych – aktualnie 
zatrudnianych i zewnętrznych), można wyróżnić dwa kluczowe elementy sys-
temu marketingu personalnego:  
 wewnętrzny marketing personalny, który obejmuje: system wewnętrznej 

komunikacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz między po-
szczególnymi pracownikami, system motywacyjny, system szkoleniowy, 
system kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy w ramach 
działań z zakresu wewnętrznej propagandy marketingowej (zwłaszcza pu-
blic relations), system wewnętrznej rekrutacji i selekcji;  

 zewnętrzny marketing personalny, który obejmuje: system zewnętrznej 
komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i kandydatami, system ze-
wnętrznej rekrutacji, system kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako 
pracodawcy, którego odbiorcami są potencjalni pracownicy [Baruk 2006, 
ss. 14–16]. 

 W niniejszym artykule autorka skupia się na działaniach komunikacyjnych 
osadzonych w podsystemie zewnętrznego marketingu personalnego. Należy 
jednak zauważyć, że wszystkie tworzące go elementy są współzależne i ukie-
runkowane na realizację wspólnych celów – bez sprawnie funkcjonującej ko-
munikacji zewnętrznej nie jest możliwe budowanie poza organizacją wize-
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runku atrakcyjnego pracodawcy, co z kolei przekłada się m.in. na realizację 
celów rekrutacyjnych. Działania komunikacyjne umożliwiają zatem realizację 
zarówno celów wizerunkowych, związanych z kształtowaniem pożądanych 
wyobrażeń o firmie jako pracodawcy z wyboru4, jak również celów rekrutacyj-
nych, ułatwiających firmie pozyskanie pracowników. Zarówno komunikacja 
zewnętrzna, jak i wewnętrzna może być przez pracodawców prowadzona za 
pośrednictwem mediów tradycyjnych (takich jak: telewizja, prasa, radio, mate-
riały drukowane, billboardy itd.) oraz z wykorzystaniem mediów nowocze-
snych, zaawansowanych technologicznie. Intensywny rozwój nowych techno-
logii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych przyczynił się do powstania od-
miennego od dotychczasowego podejścia do komunikacji pracodawców  
z kandydatami i pracownikami oraz wprowadzenia w tym obszarze nowator-
skich rozwiązań i instrumentów. Do narzędzi służących pracodawcom do kre-
owania e-wizerunku i prowadzenia e-rekrutacji zaliczyć można m.in.: 
 wyszukiwarki internetowe wykorzystywane w ramach działań typu SEM 

(ang. Search Engine Marketing) oraz SEO (ang. Serach Engine Optimization); 
 witryny internetowe przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 

zakładki „Kariera”; 
 profile pracodawców w mediach społecznościowych, zarówno specjalizu-

jących się w zagadnieniach związanych z pracą, takich jak GoldenLine czy 
LinkedIn, jak również tych, które tradycyjnie służą głównie do tworzenia re-
lacji między ich uczestnikami (Facebook, Twitter, Instagram, NK.pl etc.); 

 prowadzenie blogów firmowych, często bazujące na potencjale i zaanga-
żowaniu aktualnych pracowników, informujących otoczenie za pośrednic-
twem bloga o bieżącym życiu firmy, co skutecznie buduje wyobrażenia 
odbiorców na jej temat jako pracodawcy; 

 filmy wizerunkowe i rekrutacyjne zamieszczane np. na kanale You Tube; 
 zamieszczanie aktualnych informacji o ofertach pracy na internetowych 

portalach rekrutacyjnych (np. Pracuj.pl); 
 publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie [Bednarska-Olejniczak 

2017, s. 5]. 
 Innowacyjne rozwiązania technologiczne zmieniły oblicze tradycyjnie 
pojmowanej rekrutacji, dając pracodawcom nowe możliwości komunikacyjne. 
Rekrutacja online (e-rekrutacja) bazuje na powszechnym dostępie do Interne-

                                                            
4 Pojęcie to oznacza organizację, która jest w stanie osiągnąć cele dotyczące rozwoju i ren-

towności, ponieważ przyciąga i zatrzymuje pracowników, o takiej jakości cech i w takiej liczbie, 
jak tego potrzebuje [Meier 2006, s. 1]. 
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tu i nieograniczonej liczby kandydatów znajdujących się na globalnym rynku 
pracy, przekazywaniu informacji o stanowiskach oraz pracodawcy, a także na 
wymianie korespondencji między pracodawcami a kandydatami [Gzowska 
2016, s. 83]. W kontakcie z przedstawicielami pokolenia Y, zorientowanymi na 
szybkość i wygodę, Internet może być użytecznym narzędziem wspierającym 
procesy rekrutacyjne – ułatwia dotarcie do kandydatów, komunikację z nimi  
i pozyskiwanie informacji na temat przebiegu ich dotychczasowego zatrud-
nienia i osiągnięć zawodowych [Gadomska-Lila 2015, s. 33]. Nieustanna ewo-
lucja metod i narzędzi e-rekrutacji jest widoczna w opisie jej kolejnych gene-
racji – od e-rekrutacji Web 1.0 do Web 4.0. (zob. tabela 2).  
 
Tabela 2. Cztery generacje rekrutacji internetowej – charakterystyka 

Nazwa Wyróżnik 
Typowe narzędzia 

internetowe 
Najważniejsze zalety 

dla organizacji 

E-rekrutacja 
Web 1.0 

Jednostronna komuni-
kacja firma – kandydat 

Firmowa strona www, 
Portale poszukiwania 
pracy 

Możliwość zamiesz-
czenia na własnej 
stronie www bogatej 
informacji na tematy 
związane z rekrutacją 

E-rekrutacja 
Web 2.0 

Obserwowanie przez 
firmę komunikacji 
wśród potencjalnych 
kandydatów 

Wyszukiwarki, 
portale społeczno-
ściowe 

Możliwość oceny jako-
ści kandydata bez 
informowania go o tym 

E-rekrutacja 
Web 3.0 

Wielostronna komuni-
kacja firmy z kandyda-
tami i ich grupami 

Portale społeczno-
ściowe, narzędzia 
budowania wizerun-
ku: gry, blogi 

Utrzymywanie sieci 
ambasadorów marki  
w różnych środowi-
skach 

E-rekrutacja 
Web 4.0 

Realizowanie przez 
osoby z otoczenia firmy 
zadań rekrutacyjnych 
na jej życzenie  

Wszystkie ww. Narzę-
dzia, w tym zwłaszcza: 
narzędzia budowania 
wspólnot oraz dodat-
kowo – nagrody dla 
polecających 

Możliwość dotarcia do 
szerokiego spektrum 
grup społecznych 

Źródło: [Woźniak 2014, s. 44]. 

 
 Analiza zmian uwidocznia włączenie w proces e-rekrutacji zadań o charak-
terze wizerunkowym – jak już wcześniej wspomniano, zarówno rekrutacja, jak 
i budowanie wizerunku pracodawcy są silnie ze sobą związane. Widoczna jest 
również zmiana charakteru komunikacji – przejście od monologu pracodawcy 
do dialogu, w którym uczestniczą inne podmioty z otoczenia. Rekrutacja Web 
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4.0 ma zautomatyzować przeszukiwanie sieci społecznościowych, umożliwia-
jąc wyszukiwanie i zachęcanie odpowiednich kandydatów do aplikowania za 
pomocą mechanizmu crowdsourcingu, polegającego na przekazywaniu za-
dań do wykonania grupie podmiotów, która nie ma zdefiniowanych ostro 
granic (mechanizm rekomendowania przez użytkowników Internetu) [Woź-
niak 2014, s. 48]. 
 Badania dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych w rekrutacji 
zrealizowane przez Lee Hecht Harrison DBM Polska5 w 2016 r. wykazały, że 
polscy rekruterzy posiadają konta średnio na 3–4 portalach społecznościo-
wych, przy czym największą popularnością cieszą się portale najbardziej zna-
ne – LinkedIn (najlepiej oceniony i zdecydowanie wyprzedzający pozostałe – 
konto na nim posiada 95% badanych, a 96% korzysta z niego aktywnie pod-
czas rekrutacji), GoldenLine (85% badanych posiada konto, 84% korzysta  
z niego podczas rekrutacji) i Facebook (81% respondentów ma konto, 40% 
korzysta z niego w procesie rekrutacji) [Lee Hecht Harrison DBM 2016]. Mniej-
sze znaczenie w rekrutacji mają pozostałe portale – Instagram, Twitter, XING  
i Viadeo, Glassdoor. W mediach społecznościowych przedsiębiorstwa realizują 
różne zadania rekrutacyjne, a zwłaszcza: weryfikują treści zamieszczane przez 
kandydatów na portalach o charakterze prywatnym (np. Facebook, Instagram, 
You Tube), publikują informacje o ofertach pracy, rekrutują kandydatów na 
stanowiska menedżerskie (ang. direct search), kontaktują się z kandydatami, 
generują polecenia pracownicze [Lee Hecht Harrison DBM 2016].  
 
Internet jako medium komunikacji pracodawców z pokoleniem 
Y w świetle badań empirycznych 
 
W odniesieniu do określonego we wstępie celu artykułu, sformułowano na-
stępujące pytania badawcze:  
1. Jak często i w jakim celu pokolenie Y korzysta z Internetu?  
2. Jaki rodzaj dostępu do Internetu preferują milenialsi?  
3. Czy przedstawiciele pokolenia Y poszukują w Internecie informacji o pra-

codawcach, a jeśli tak, to jakie źródła preferują?  
4. Czy następują zmiany w rodzajach preferowanych źródeł?  

                                                            
5 Badania zrealizowano w okresie od lipca do września 2016 r. metodą CAWI na próbie 301 

respondentów z całej Polski, będących pracownikami wewnętrznych działów personalnych 
przedsiębiorstw lub firm zajmujących się rekrutacją. 
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5. Czy internetowe źródła informacji mają dla osób należących do pokolenia 
Y większe znaczenie niż źródła tradycyjne? 

6. Jakich informacji o pracodawcy milenialsi poszukują w Internecie?  
7. Które informacje mają największy wpływ na budowanie pozytywnych po-

staw wobec pracodawcy?  
 W celu znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytania przeprowadzo-
ne zostały badania ankietowe (ankieta audytoryjna i ankieta internetowa). 
Badania zrealizowano w lutym i marcu 2017 r. a objęto nimi studentów ostat-
nich lat studiów (trzeci rok studiów licencjackich oraz drugi rok studiów magi-
sterskich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Ban-
kowej we Wrocławiu. Zastosowano dobór celowy wynikający z przynależności 
badanych do generacji Y oraz etapu życia, na którym się znajdują, a w którym 
zwiększa się aktywność człowieka w zakresie gromadzenia i analizowania in-
formacji o potencjalnych pracodawcach (koniec studiów, rozpoczynanie pra-
cy zawodowej). Próba badawcza liczyła 213 respondentów, z tego 75,1% to 
kobiety, a 24,9% mężczyźni. W strukturze próby według trybu studiów uzy-
skano zbliżony udział studentów studiów stacjonarnych (56,3%) i niestacjo-
narnych (43,7%). Kryterium doboru do próby stanowiła przynależność do po-
kolenia Y, w związku z tym badani należeli do grupy wiekowej 20–37 lat, przy 
czym 91,0% to osoby w wieku 20–30 lat (z tego 75,5% to kobiety, 24,5% to 
mężczyźni), a 9,0% to osoby w wieku 30–37 lat (w tym 72,0% to mężczyźni). 
Zdecydowana większość respondentów była aktywna zawodowo – 68,55% to 
osoby pracujące. Ponieważ zastosowano dobór celowy, wyniki badań nie mo-
gą być uważane za reprezentatywne dla badanej populacji. Mają one wyłącz-
nie charakter eksploracyjny i należy je traktować jako wstęp do dyskusji nad 
problematyką poruszaną w artykule. 
 Celem pierwszej części badań było określenie częstotliwości i charakte-
ru aktywności pokolenia Y w Internecie. Wykorzystując pytania jednokrot-
nego wyboru, badanych poproszono o określenie częstotliwości korzystania  
z Internetu oraz wskazanie częstotliwości korzystania z jego różnych źródeł. 
Zdecydowana większość respondentów (96,24%) wskazała, że korzysta z In-
ternetu wielokrotnie każdego dnia, pozostali (3,2%), że tylko 1–2 razy dzien-
nie. Codzienne korzystanie z przeglądarek internetowych deklaruje 98,6% 
badanych, pozostali korzystają z tego źródła kilka razy w tygodniu. Zbliżoną 
częstotliwością korzystania charakteryzują się portale społecznościowe – 
92,9% badanych korzysta z nich codziennie, a ok. 5,0% kilka razy w tygodniu. 
Kolejnym źródłem, z którego respondenci korzystają w istotnym stopniu, jest 
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poczta elektroniczna, z której 81,2% badanych korzysta codziennie, a 16,4% 
kilka razy w tygodniu. Z komunikatorów internetowych 64,9% badanych ko-
rzysta codziennie, 15,0% kilka razy w tygodniu i ok. 14,5% respondentów – 
rzadziej. Relatywnie niski odsetek osób korzystających codziennie charaktery-
zuje serwisy informacyjne – 39,4%, a najniższe wskaźniki uzyskały portale 
branżowe – 12,2% oraz sklepy internetowe – 8,9%. Jeśli chodzi o portale in-
formacyjne i serwisy branżowe, ok. 40,0% respondentów deklaruje, iż korzysta 
z nich kilka razy w tygodniu, natomiast w przypadku sklepów internetowych 
zachowuje się tak jedynie 15,0% badanych. Największy odsetek responden-
tów wykorzystuje Internet do poszukiwania informacji na różne tematy 
(97,2%), nieco mniej korzysta z niego w celach: towarzyskich (93,48%), eduka-
cyjnych (91,07%) oraz rozrywkowych (89,7%) – wyniki nie sumują się do 100%, 
gdyż badani mieli możliwość wskazania wszystkich odpowiadających praw-
dzie wariantów. Mniejszy odsetek badanych używa Internetu w celach zawo-
dowych (51,6%). Preferowany przez badanych sposób dostępu do Internetu 
to dostęp mobilny (68,1%). Oprócz smartfonów i tabletów do korzystania  
z Internetu respondenci wybierają laptopy (28,6%), zaś najmniejszą popular-
nością cieszą się komputery stacjonarne (3,3%). 
 Druga część badań weryfikowała źródła i rodzaje informacji wykorzy-
stywane przez badanych w procesie poszukiwania pracy. Informacji o pra-
codawcach szukał w Internecie w okresie poprzedzającym badanie 84,4% 
respondentów. W celu uniknięcia błędu związanego z pytaniami hipotetycz-
nymi, respondentów zapytano o ich wcześniejsze rzeczywiste zachowania, tj. 
rodzaje źródeł, z których pozyskiwali informacje, gdy poszukiwali ostatniej 
pracy (wykorzystano pytanie wielokrotnego wyboru). Badani najczęściej 
wskazywali: portale pośrednictwa pracy/rekrutacyjne – 58,2%, znajomych – 
54,9%, portale społecznościowe – 47,4%, firmowe strony WWW pracodawców 
– 44,1%, zakładki „Kariera” na witrynach pracodawców – 37,6%, targi pracy – 
35,2% i opinie wyrażane przez Internautów na forach internetowych – 36,6% 
(zob. tabela 3). Mniejszą popularnością cieszyły się: Uczelniane Biuro Karier, 
eventy organizowane przez pracodawców na uczelni, filmy zamieszczane 
przez pracodawców na kanale You Tube oraz blogi firmowe pracodawców. 
Wśród źródeł innych niż powyższe znikomy odsetek badanych wskazał: kursy 
organizowane przez pracodawców poza uczelnią, standy pracodawców na 
uczelni towarzyszące wydarzeniom innym niż targi pracy, portale z ogłosze-
niami, np. Gumtree.pl, OLX.pl, urzędy pracy i artykuły prasowe.  
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Tabela 3. Źródła informacji wykorzystane przez respondentów podczas poszukiwania 
pracy w okresie bezpośrednio poprzedzającym badanie (w %) 

Źródła informacji Kobiety Mężczyźni Razem 

Portale pośrednictwa pracy/rekrutacyjne (typu Pracuj.pl) 57,5 60,4 58,2 

Informacje od znajomych i przyjaciół 51,3 66,0 54,9 

Portale społecznościowe  45,6 52,8 47,4 

Firmowe strony WWW pracodawców 40,0 56,6 44,1 

Zakładka „Kariera” na stronie WWW pracodawcy 38,8 34,0 37,6 

Opinie wyrażane przez internautów na forach internetowych 35,0 41,5 36,6 

Targi pracy 36,9 30,2 35,2 

Ogłoszenia prasowe pracodawców 32,5 30,2 31,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 
 Analiza źródeł, które zostały zadeklarowane jako potencjalne przy wyszu-
kiwaniu informacji o przyszłym pracodawcy (podczas wcześniejszych poszu-
kiwaniach pracy i podczas kolejnego, hipotetycznego poszukiwania pracy 
przez każdego z badanych) uwidoczniła zmianę istotności ich poszczególnych 
rodzajów (zob. tabela 4).  
 
Tabela 4. Zmiany w zakresie preferowanych źródeł informacji o potencjalnych pracodaw-
cach – preferencje grupy osób poszukujących pracy wcześniej a preferencje ogółu bada-
nych przy hipotetycznym poszukiwaniu pracy (w %) 

Rodzaje źródeł Kobiety Mężczyźni Razem 

Zakładka „Kariera” na stronie WWW pracodawcy 14,4 22,6 16,4 

Portale pośrednictwa pracy/rekrutacyjne  15,0 7,5 13,1 

Firmowe strony WWW pracodawców 13,8 9,4 12,7 

Informacje od znajomych i przyjaciół 11,3 13,2 11,7 

Uczelniane Biuro Karier 10,0 15,1 11,3 

Portale społecznościowe  11,3 1,9 8,9 

Blogi firmowe prowadzone przez pracodawców 8,1 11,3 8,9 

Eventy organizowane przez pracodawców na uczelni 10,6 1,9 8,5 

Filmy zamieszczane przez pracodawców na kanale You Tube 3,8 5,7 4,2 

Targi pracy 3,8 5,7 4,2 

Opinie wyrażane przez internautów na forach internetowych 5,0 1,9 4,2 

Ogłoszenia prasowe pracodawców -6,3 -5,7 -6,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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 Należy zauważyć, iż wśród osób, które wcześniej poszukiwały pracy obser-
wowalna jest zmiana nastawienia do przyszłego wykorzystania danego źródła 
informacji (zob. tabela 5). Większość z nich (ok. 3/4) deklaruje, iż nadal będzie 
korzystać ze źródeł dotychczasowych, takich jak: portale pośrednictwa pracy, 
informacje od pracodawców dedykowane kandydatom, portale społeczno-
ściowe. Jednocześnie widoczny jest odwrót od korzystania z targów pracy 
oraz ogłoszeń prasowych pracodawców jako źródeł pozyskiwania informacji.  
 
Tabela 5. Wybrane zmiany w preferencjach korzystania ze źródeł informacji  
o pracodawcach w grupie osób uprzednio z nich korzystających (w %) 

Rodzaje deklarowanych źródeł informacji Kobiety Mężczyźni Razem 

Portale pośrednictwa pracy/rekrutacyjne  78,3 71,9 76,6 

Firmowe strony WWW pracodawców 60,9 66,7 62,8 

Zakładka „Kariera” na stronie WWW pracodawcy 74,2 83,3 76,3 

Portale społecznościowe  71,2 71,4 71,3 

Informacje od znajomych i przyjaciół 69,5 68,6 69,2 

Opinie wyrażane przez internautów na forach internetowych 55,4 63,6 57,7 

Targi pracy 42,4 56,3 45,3 

Ogłoszenia prasowe pracodawców 42,3 43,8 42,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

  
 Analiza odpowiedzi respondentów na pytanie o rodzaj poszukiwanych 
przez nich informacji6 (niezależnie od tego, czy szukają aktywnie pracy, czy też 
nie) wskazuje, iż najważniejszymi poszukiwanymi informacjami są informacje 
o: oferowanych zarobkach – 99%, możliwościach rozwoju zapewnianych 
przez pracodawcę – 87%, oczekiwaniach pracodawcy – 97%, atmosferze 
i zakresie obowiązków – ok. 80% (zob. tabela 6). Widoczne są także różnice 
między kobietami a mężczyznami – to zwłaszcza mężczyźni przywiązują wagę 
do informacji o lokalizacji oraz zakresie obowiązków. Do najmniej poszukiwa-
nych informacji należy natomiast zaliczyć te na temat wartości uznawanych 
przez pracodawcę za istotne (31%) oraz prestiżu pracodawcy (40%). W tym 
ostatnim przypadku także istnieje wyraźna różnica między kobietami a męż-
czyznami (zob. tabela 6).  

                                                            
6 Pytanie wielokrotnego wyboru z możliwością wpisania innych rodzajów poszukiwanych 

informacji, nieuwzględnionych w prezentowanych wariantach odpowiedzi (kafeteria półotwarta). 
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Tabela 6. Struktura informacji dotyczących pracodawcy i kiedykolwiek poszukiwanych  
w Internecie przez badanych – zarówno tych szukających, jak i nieszukających pracy (w %) 

Rodzaje informacji Kobiety Mężczyźni Razem 

Informacje o oferowanych zarobkach  99 100 99 

Informacje o oczekiwaniach względem kandydata  98 95 97 

Informacje o możliwościach rozwoju  87 89 87 

Informacje o atmosferze w miejscu pracy  81 82 81 

Informacje o zakresie obowiązków 79 84 80 

Informacje o lokalizacji miejsca pracy 74 89 77 

Informacje o oferowanych benefitach  53 57 54 

Informacje o prestiżu pracodawcy 39 45 40 
Informacje o wartościach uznawanych przez  
pracodawcę za ważne 32 27 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

 
 W celu określenia rodzaju informacji mających największy wpływ na bu-
dowanie pozytywnych postaw wobec pracodawcy respondentom zadano 
pytanie otwarte, prosząc ich o wskazanie dwóch najważniejszych informacji 
tego typu. W wyniku kategoryzacji i obliczenia liczby wskazań, wyodrębniono 
cztery główne rodzaje informacji wpływające na tworzenie pozytywnego na-
stawienia wobec pracodawcy, a mianowicie: 
 informacje na temat wynagrodzenia – „atrakcyjne”, „dobre”, „uczciwe”, 

„adekwatne do obowiązków”, „terminowo wypłacane” (37 wskazań); 
 informacje na temat zapewniania przez firmę możliwości rozwoju pracow-

nikom, w tym o możliwościach awansu i szkoleniach (31 wskazań); 
 informacje o panującej w pracy dobrej atmosferze – „przyjazna”, „miła”, 

„sprzyjająca kreatywności” (20 wskazań); 
 dobre opinie o pracodawcy, reputacja, wiarygodność, uczciwość i solid-

ność – pozytywne opinie znajomych zatrudnionych w danej firmie, opinie 
pracowników firmy, opinie na forach internetowych (18 wskazań). 

 Badani opisali również informacje warunkujące ich negatywne nastawienie 
do pracodawcy. Najczęściej wymieniane były następujące ich rodzaje: 
 negatywne informacje na temat wynagrodzenia – „zbyt niskie”, „nietermi-

nowo wypłacane”, „brak wynagrodzenia za nadgodziny”, „brak wypłat”, 
„zmniejszanie wypłat przez nakładanie kar finansowych na pracowników” 
(31 wskazań); 
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 negatywne opinie na temat pracodawcy, zwłaszcza pochodzące od jego 
pracowników i od znajomych, z for internetowych (22 wskazań); 

 wygórowane, nierealne oczekiwania względem pracowników/kandydatów 
(15 wskazań);  

 brak możliwości rozwoju i samorealizacji (14 wskazań);  
 wymaganie przez pracodawcę poświęcenia wolnego czasu pracownika na 

pracę – wydłużanie czasu pracy, oczekiwanie pełnej dyspozycyjności, 
świadczenia pracy w weekendy, gotowości do nagłych wyjazdów (14 
wskazań). 

 
Posumowanie 
 
Pokolenie Y aktywnie korzysta z Internetu w wielu obszarach swojego życia, 
zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Preferuje dostęp mobilny. Z naj-
większą częstotliwością używa przeglądarek, portali społecznościowych  
i poczty elektronicznej. Cele, które w ten sposób realizują jego przedstawicie-
le, związane są z wieloma aspektami życia (głównie wyszukiwanie informacji 
oraz cele: towarzyskie, edukacyjne i rozrywkowe). Jednym z nich jest poszuki-
wanie informacji na temat pracy, przy czym źródłami najchętniej wybieranymi 
przez milenialsów są: portale pośrednictwa pracy, rekomendacje pochodzące 
od przyjaciół i znajomych, portale społecznościowe, strony WWW pracodaw-
ców wraz z zakładkami „Kariera” oraz opinie internautów wyrażane na forach. 
W tym kontekście słuszne wydaje się prowadzenie przez firmy e-rekrutacji 
Web 4.0, opartej na wirtualnych poleceniach i budowaniu wspólnot. Zmianie 
ulega istotność poszczególnych rodzajów źródeł informacji – wzrasta chęć do 
poszukiwania informacji o pracodawcach z wykorzystaniem Internetu – w tym 
portali pośrednictwa pracy, zakładek „Kariera” i stron WWW. Pozyskiwanie 
pracowników należących do generacji Y wymaga zatem od pracodawców 
zintensyfikowania działań komunikacyjnych i wizerunkowych w Internecie 
(przede wszystkim w zakresie budowy własnej podstrony „Kariera”, obecności 
na internetowych portalach pośrednictwa pracy i w mediach społecznościo-
wych), który często jest podstawowym medium służącym milenialsom do 
wyszukiwania informacji o ofertach pracy. Równocześnie warte rozważenia są 
niektóre działania prowadzone poza siecią – świadczy o tym pozytywne na-
stawienie badanych do pozyskiwania informacji na uczelniach, w ramach tar-
gów pracy, eventów, Biur Karier. Pracodawcy szczególną troskę powinni wy-
kazać, jeśli chodzi o zakres rodzajów udostępnianych informacji. W badaniach 
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wyodrębniono te, które są przez milenialsów oczekiwane i poszukiwane oraz 
te, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie ich postaw wobec firm 
(zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). Przedstawiciele pokolenia Y naj-
częściej poszukują informacji o: zarobkach i oczekiwaniach względem kandy-
data, możliwościach rozwoju oraz atmosferze w miejscu pracy. Informacje 
determinujące pozytywne nastawienie do pracodawcy dotyczą głównie: 
atrakcyjnych i pewnych zarobków, możliwości rozwoju w firmie i panującej  
w niej dobrej atmosfery. Wśród informacji wpływających na powstanie nega-
tywnych postaw względem pracodawcy za szczególnie ważne uznano: nega-
tywne informacje na temat wynagrodzenia, negatywne opinie pracowników  
i znajomych na temat firmy jako pracodawcy oraz informacje o nierealnych 
oczekiwaniach względem kandydatów i pracowników. Dla pracodawców, 
oprócz dbałości o zapewnienie dobrej płacy i określenia realnych oczekiwań, 
oznacza to konieczność stałego monitorowania internetowych źródeł danych 
i niezwłocznego reagowania na tego typu treści. Niewątpliwie Internet to 
obecnie medium nieodzowne do prowadzenia skutecznej komunikacji z pra-
cownikami wywodzącymi się z generacji Y, jednak należy pamiętać o niejed-
norodności tej grupy, co może implikować konieczność zróżnicowania strate-
gii i narzędzi komunikacyjnych. Dotychczasowe studia empiryczne wskazują 
bowiem na znaczące różnice w zachowaniach i preferencjach młodszych 
(urodzonych w latach 1980–1989) i starszych (urodzonych w latach 1990–
2000) milenialsów. Jest to przesłanka dla rozważenia potrzeby dalszych ba-
dań, skoncentrowanych na pogłębionej analizie zachowań potencjalnych 
pracowników należących do wskazanych podsegmentów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii adekwatnego do zidentyfikowanych różnic dosto-
sowania działań komunikacyjnych i rekrutacyjnych, prowadzonych przez pra-
codawców w zakresie zewnętrznego marketingu personalnego. 
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Age Management Strategy in the Enterprise as a Response  
to the Challenges of the Labor Market 
 
Abstract: The aim of the article is to analyze possible activities that enrolling into the age man-
agement strategy. Actions that can support enterprises in the processes of adapting to the 
conditions dictated by the labor market. The analysis of the labor market in Poland allows ob-
servation of at least two key trends from the point of view of the company's strategy regarding 
human resources. The first of these is the fact that, there is a continuing process of an aging 
population. Thus, the number of people employed in the enterprise in the age that determines 
the thinking about retirement increases. The process of retiring may mean the phenomenon of 
"emigration of the competences " outside of the enterprise - often irretrievably. Therefore, the 
challenge for Polish enterprises in the coming years is to extend the professional activity of 
people, especially the human resources of enterprises included in the group of 50+ people. The 
second trend, disadvantageous from the point of view of enterprises, is high professional mo-
bility of young people and related emigration abroad. It applies in particular to people with 
high formal and practical competences. Both tendencies will be the basis for increasing the 
gap, both quantitative and competency in Polish enterprises. 
The strategy of age management within the framework of the article is understood as the total 
of managerial actions undertaken in the field of human resources management, serving to 
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exploit the full potential of these resources conditioned by the age structure in the present and 
long-term horizon. 
The article is based on a systematic review of literature, analysis of secondary data on the labor 
market and demographics in Poland and Europe, participant observation of the authors of 
German solutions during a study visit, related to the implementation of age management tools 
in local companies, and qualitative research in the form of a focused group interview among 
participants representing institutions participating in the Local Partnership for Age Manage-
ment in enterprises in the Podlasie Voivodship. 
Key words: age managment, age managment strategy. 

 
Wprowadzenie 
 
Wzrastająca konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami sprawia, że o osią-
gnięciu trwałej przewagi decyduje w ogromnym stopniu stworzenie unikal-
nego zespołu pracowników [Jawor-Joniewicz 2016, s. 39]. Zmieniający się 
rynek pracy wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, służących budowaniu 
zaangażowanych zespołów. Analiza rynku pracy w Polsce pozwala zaobser-
wować przynajmniej dwie kluczowe tendencje z punktu widzenia strategii 
działania przedsiębiorstwa względem zasobów ludzkich. Pierwsza z nich to 
ustawiczny proces starzenia się społeczeństwa. Tym samym rośnie grono 
osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w wieku determinującym myślenie 
o odejściu na emeryturę. Proces odejścia na emeryturę może oznaczać zjawi-
sko „emigracji kompetencji” na zewnątrz przedsiębiorstwa – często bezpow-
rotnie. Dlatego też wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw w najbliższych 
latach jest wydłużanie aktywności zawodowej osób, zwłaszcza zasobów ludz-
kich przedsiębiorstw zaliczanych do grupy osób 50+. Druga tendencja, nieko-
rzystna z punktu widzenia przedsiębiorstw, to duża mobilność zawodowa 
młodych ludzi oraz związana z nią, wciąż znaczna emigracja za granicę. Doty-
czy ona w szczególności osób o wysokich kompetencjach formalnych i prak-
tycznych. Obie tendencje będą podstawą powiększania się luki, zarówno ilo-
ściowej, jak i kompetencyjnej w polskich przedsiębiorstwach.  
 Odpowiedzią przedsiębiorstw na oba trendy na rynku pracy może być 
zmiana podejścia menedżerów do zasobów ludzkich poprzez poświęcenie 
większej uwagi świadomemu kształtowaniu korzystnych warunków pracy,  
z uwzględnieniem różnorodności pod względem wieku. Świadome kształto-
wanie i wdrażanie strategii zarządzania wiekiem może zwiększać jakość wa-
runków pracy z punktu widzenia pracownika, jego motywację do pracy i osta-
tecznie, poprawiając jego wydajność, stanowić pomoc w osiąganiu celów 
finansowych i pozafinansowych przez przedsiębiorstwo. 
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 Celem artykułu jest analiza możliwych działań, wpisujących się w strategię 
zarządzania wiekiem, które mogą wspierać przedsiębiorstwa w procesach 
dostosowywania się do warunków dyktowanych przez rynek pracy. Artykuł 
oparto o systematyczny przegląd literatury, analizę danych wtórnych o rynku 
pracy, demografie w Polsce i w Europie, obserwację uczestniczącą autorów 
rozwiązań niemieckich w trakcie wizyty studyjnej, związane z wdrażaniem 
narzędzi zarządzania wiekiem w tamtejszych przedsiębiorstwach oraz bada-
nie jakościowe w postaci zogniskowanego wywiadu grupowego, przeprowa-
dzonego wśród uczestników reprezentujących instytucje biorące udział 
w lokalnym partnerstwie na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach 
w województwie podlaskim3. 
 
Tendencje na rynku pracy 
 
Zmiany demograficzne zauważalne w całej Europie wskazują, że systematycz-
nie zwiększa się liczba osób powyżej 50 roku życia, przy jednoczesnym spadku 
wskaźnika urodzeń [Gorzeń-Mitka, Sipa, Skibiński 2017, s. 110]. Dostępne dane 
[World Population Prospects 2017, s. 10, 13] wskazują postępujący proces 
starzenia się społeczeństwa europejskiego, gdzie w 2017 r. osoby w wieku  
0–24 lata stanowiły 27% całego społeczeństwa, znacznie mniej niż średnia 
światowa – 42%. Z kolei osoby w wieku 60 lat i więcej w Europie stanowiły 
najliczniejszą grupę (25%; w 2050 r. prognozowane 35%) wśród wymienio-
nych obszarów, niemal dwukrotnie większą niż średnia światowa (13%). Sytu-
acja ta wpłynie znacząco na podaż pracy. W perspektywie 2050 roku liczba 
potencjalnych zasobów pracy w skali świata będzie się zwiększać (o ponad 
26% w stosunku do 2015 r.), jednak Europa będzie wyjątkiem, gdyż tutaj na-
stąpi spadek liczby potencjalnych pracowników o 18% [Stańczak, Szałtyk, 
Witkowski 2016, s. 33]. 
 W najbliższych dekadach także w Polsce ludność będzie stawała się coraz 
mniej liczna, i coraz starsza. „W 2050 r. Polska stanie się jednym z krajów  
                                                            

3 Zawiązanie Lokalnego Partnerstwa jest jednym z działań projektu Nawigacja 50 plus – In-
terdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50. roku życia w mikro, ma-
łych i średnich firmach. Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego inter-
dyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej 
osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr, partnerami: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners w Szwecji, Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein GmbH w Niemczech, Lech Garmażeria Staropolska Sp. z o. o. Sp. k. Projekt 
współfinansowany jest ze środków PO WER UE. 
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 Starzenie się ludności postrzegane jest obecnie w krajach Unii Europejskiej 
jako kluczowy czynnik kształtujący sytuację na rynku pracy. Zmniejszenie za-
sobów siły roboczej wpływa w bliskiej perspektywie na pojawienie się 
ogromnego problemu z utrzymaniem odpowiedniej liczebności pracowników 
[Liwiński, Sztanderska 2010b, s. 19]. Odpowiedzią na problem starzejących się 
zasobów pracy, a wraz z nimi częste odchodzenie kompetencji pożądanych  
w firmie na emeryturę, jest tworzenie odpowiednich warunków do pozosta-
wania w pracy starszych pracowników4. Kluczowym wyzwaniem menedżerów 
w tej sytuacji jest wydłużanie aktywności zawodowej pracowników oraz 
zwiększanie ich motywacji do pracy, a więc zarządzanie wiekiem (ZW). [Grusz-
czyńska-Malec, Rutkowska, Gojny 2014, s. 428]. Starzenie się społeczeństwa 
nie powinno być postrzegane jedynie jako wyzwanie, ale również jako szansa. 
Starsi pracownicy mogą być w firmach źródłem wiedzy płynącej z doświad-
czenia [Kołodziejczyk-Olczak 2014, s. 7], najważniejsze to umieć tę wiedzę 
wykorzystać i zostawić w przedsiębiorstwie (tzw. wiedzę historyczną, wiedzę 
cichą). Istotnym jest jednak fakt, iż zarządzanie wiekiem nie powinno skupiać 
się jedynie na pracownikach 50+. Działania należy rozpoczynać znacznie 
wcześniej, aby nie było m.in. potrzeby przywracania pracowników odchodzą-
cych, np. na wcześniejszą emeryturę. Zapewniając odpowiednie możliwości 
rozwoju, uwzględniając potrzeby i możliwości pracowników już w młodszym 
wieku, firmy zapewniają sobie ich lojalność i dłuższą aktywność zawodową, 
także po osiągnięciu wieku 50+.  
 
Strategia zarządzania wiekiem a nauki o zarządzaniu 
 
Zarządzanie wiekiem to koncepcja, która pojawia się w wielu obszarach ba-
dawczych, ale odnosząca się głównie do zasobów ludzkich. Jest ona elemen-
tem zarządzania różnorodnością. Liwiński i Sztanderska [2010a, s. 3] jako za-
rządzanie wiekiem określają realizację różnorodnych działań, pozwalających 
na efektywniejsze i bardziej racjonalne wykorzystanie kapitału ludzkiego po-
przez uwzględnianie możliwości oraz potrzeb pracowników związanych z ich 
wiekiem. Zgodnie z definicją European Age Management network [2007,  
s. 14] ZW obejmuje trzy poziomy: 
 pracownik – obejmuje indywidualnych pracowników. Odnosi się do ich 

umiejętności, zdrowia, relacji społecznych i korzyści, jakie starsi pracownicy 
przynoszą organizacjom. Nie jest on nakierowany jedynie na osoby będące 

                                                            
4 Termin „starsi pracownicy” w tym opracowaniu odnosi się do osób powyżej 50. roku życia 
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na rynku pracy, ale także osoby bezrobotne, które opuściły rynek pracy, 
odchodząc m.in. na wcześniejszą emeryturę, a mogące znów stać się ak-
tywne; 

 przedsiębiorstwo – koncentruje się na firmach zainteresowanych kwestią 
zarządzania wiekiem. Obejmuje on między innymi podnoszenie świado-
mości kadry kierowniczej oraz pracowników, tworzenie systemów kształ-
cenia międzypokoleniowego, kwestie zdrowia pracowników; 

 polityka rynku pracy (poziom społeczny) – poziom ten obejmuje różne 
skale polityczne, poczynając od organizacji międzynarodowych wspierają-
cych starszych pracowników, po strategie krajowe i samorządowe, obej-
mujące zwiększanie ich aktywności zawodowej.  

 W niniejszym artykule skupiono się na ZW obejmującym poziom mikro,  
a więc poziom pracownika i przedsiębiorstwa, definiując je jako czynności 
polegające na „prowadzeniu wewnątrz organizacji działań dostosowanych do 
preferencji, potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku, które pozwa-
lają racjonalnie i efektywnie korzystać z potencjału zasobów ludzkich w orga-
nizacji” [Liwiński, Sztanderska 2013, s. 6]. Definicję tę wybrano z uwagi na fakt, 
iż nie wskazuje na ograniczanie działań jedynie do opieki nad starszymi pra-
cownikami.  
 Stosunkowo niewiele polskich opracowań skupia się na strategii zarządza-
nia wiekiem (SZW). W celu oszacowania liczby opracowań dotyczących bez-
pośrednio strategii ZW dokonano systematycznego przeglądu literatury – 
tabela 1. 
 
Tabela 1. Przebieg tworzenia bazy literaturowej 

Kryteria wyszukiwania 
Wyniki (Wyszuki-

warka EBSCO) 

Zarządzanie/a wiekiem – cały tekst 822 

Strategia – cały tekst 184 

Obszar biznes i zarządzanie, pełny tekst, recenzowany naukowo 47 

Po weryfikacji tytułów, abstraktów 19 

Po weryfikacji tekstu 19 

Pozycje odnoszące się do strategii zarządzania wiekiem 3 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Większość autorów, pisząc o zarządzaniu wiekiem w odniesieniu do przed-
siębiorstw, nie proponuje rozwiązań, które mogą wpłynąć na SZW. Strategicz-
ne podejście do wieku w przedsiębiorstwie pozwala na skuteczne wydobycie 
korzyści w każdym z obszarów zarządzania wiekiem. W literaturze traktującej 
o ZW w przedsiębiorstwie, zarówno obcojęzycznej, jak i polskojęzycznej po-
jawia się szereg obszarów zarządzania wiekiem [Naegele, Walker 2006, s. 7; 
Ciutiene, Railaite 2015, ss. 392–395; Gorzeń-Mitka, Sipa, Skibiński 2017, ss. 
112–113; Kołodziejczyk-Olczak 2014, ss. 113–152]. Na potrzeby opracowania 
przyjęto podział na 8 obszarów zgodnie z definicją PARP [Liwiński, Sztander-
ska 2010a, s. 9]. Wśród nich wyróżnia się: 
 rekrutację i selekcję, 
 kształcenie ustawiczne, 
 rozwój kariery zawodowej, 
 elastyczne formy zatrudnienia, 
 ochrona i promocja zdrowia, 
 przesunięcia między stanowiskami, 
 zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę. 
 ZW w ww. obszarach pozwolić może przedsiębiorcom na osiąganie długo-
falowych korzyści płynących z tego tytułu, zarówno na poziomie pracownika, 
jak i firmy. Wśród nich należy wskazać m.in. [Kołodziejczyk-Olczak 2014, s. 7]: 
 na poziomie pracownika – lepszą wydajność pracy, poprawę zdrowia, po-

prawę kompetencji, większą zdolność do pracy, mniejsze zmęczenie pracą, 
mniejsze ryzyko bezrobocia, wyższą jakość życia; 

 na poziomie firm – wyższą całkowitą produktywność, wyższą konkurencyj-
ność, mniejszą absencję z powodu chorób, lepsze zarządzanie, kompe-
tentne zasoby ludzkie, lepszy wizerunek, obniżenie kosztów związanych 
z niezdolnością do pracy. 

 Świadome podejście do ZW w ramach zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie stanowi punkt wyjścia do skutecznego wdrażania ele-
mentów, czy też w pełni strategii zarządzania wiekiem. Strategia zarządzania 
wiekiem w ramach artykułu rozumiana jest jako ogół działań menedżerskich, 
podejmowanych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, służących wyko-
rzystywaniu pełni potencjału tkwiącego w tych zasobach, warunkowanego 
strukturą wiekową w chwili obecnej i w długim horyzoncie czasu. 
 SZW swym oddziaływaniem realnie powinna obejmować cały zakres dzia-
łań związanych z funkcjonowaniem pracownika w firmie. Oznacza to, iż SZW 
pojawia się już na etapie rekrutacji, a kończy na etapie przejścia pracownika 
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na emeryturę. Pomiędzy wskazanymi punktami zwrotnymi pojawia się prze-
strzeń do zagospodarowania przez przedsiębiorstwo. 
 J. Ilmarinenem [2005, s. 236] wskazuje na elementy wspierające realizację 
strategii zarządzania wiekiem. Są nimi: 
 dobra znajomość struktur wiekowych,  
 uczciwe podejście do pracowników, 
 zarządzanie rozumiejące indywidualność i różnorodność,  
 operacyjne strategie zarządzania wiekiem,  
 umiejętność pracy, motywacja i chęć kontynuowania pracy,  
 wysoki poziom kompetencji,  
 dobre środowisko i organizacja pracy,  
 dostatnie życie. 
 Tabela 2. zawiera sugerowane elementy SZW, które winne być przedmio-
tem zainteresowania oraz realizacji w procesach wdrożeniowych w przedsię-
biorstwie w poszczególnych obszarach zarządzania wiekiem. 
 Warunkiem koniecznym do skutecznego podejmowani działań służących 
realizacji SZW jest świadomość posiadanej w ramach danego przedsiębior-
stwa struktury wiekowej zasobów ludzkich i płynących z tego tytułu konse-
kwencji na dziś, jutro i w perspektywie kilku, czy też kilkudziesięciu lat. Tylko 
wówczas możliwe będzie właściwe definiowanie kierunków podejmowanych 
działań w określonym horyzoncie czasu, pozwalającym odpowiedzieć na 
zmiany struktury wiekowej kadry pracowniczej. Pełne wykorzystywanie  
potencjału tkwiącego w różnych, współpracujących pokoleniach, jak też mi-
nimalizowanie strat, np. w przypadku odejścia na emeryturę pewnych rzad-
kich, bezcennych kompetencji dla firmy – wraz z odejściem pracownika na 
emeryturę. 
 Tak jak punktem wyjścia do skutecznego stosowania SZW jest świadomość 
płynąca z szeregu konsekwencji, wyzwań i szans płynących z danej struktury 
wiekowej – elementem spajającym wszystkie obszary oddziaływania SWZ jest 
kultura organizacyjna, uwzględniająca międzypokoleniowy dialog. Jak wska-
zuje S. Wojnicki [2015, s. 52] „(…) skuteczne zarządzanie współpracą pokoleń, 
choć w wielu sytuacjach może wymagać gruntownej analizy sytuacji w przed-
siębiorstwie i szukania nietypowych rozwiązań dostosowanych do specyficz-
nych potrzeb – w ogromnej mierze opiera się na prostych, sprawdzonych  
i uniwersalnych zasadach współpracy między ludźmi i zarządzania nimi. 
Ogromną rolę odgrywa tu kultura organizacji”. 
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Tabela 2. Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie i jej podstawowe elementy 

Warunek 
koniecz-
ny SZW 

Obszary ZW 
Instrumentarium 

SZW 
Elementy wspierające 

SZW 

rekrutacja  
i selekcja 

 dobór form ogłoszeń do 
różnych przedziałów wiekowych 
kandydatów, 
 rekrutacja wewnętrzna 

kształcenie 
ustawiczne 

 plany sukcesji stanowiskowej, 
 zespoły międzypokoleniowe, 
 programy eksperckie 

rozwój karie-
ry zawodowej 

 zarządzanie talentami, 
 plany sukcesji stanowiskowej 
 zespoły międzypokoleniowe 
 szkolenia  

elastyczne 
formy za-
trudnienia 

 work life balance, 
 zindywidualizowane podej-
ście do czasu pracy 

ochrona  
i promocja 
zdrowia 

 perfekcja ergonomiczna, 
 promocja zdrowego stylu 
życia i żywienia, 
 badania przesiewowe i profi-
laktyczne, 
 work life balance, 
 pakiety opieki zdrowotnej 

przesunięcia 
między sta-
nowiskami 

 job sharing, 
 intermentoring pokoleniowy, 
 przeprojektowanie stanowisk 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wojnicki 2015; Kołodziejczyk-Olczak 2014; Liwiński, Sztander-

ska 2010a; Ilmarinenem 2005], wniosków z obserwacji powstałych podczas wizyty studyjnej w Niemczech, 

w ramach projektu NAWIGACJA 50+. 

 
 W tabeli 2 zaproponowano podstawowe narzędzia odnoszące się do po-
szczególnych obszarów ZW, które z punktu widzenia osób realizujących SZW 
winne być wprowadzane do przedsiębiorstw na potrzeby osiągania korzyści 
płynących różnorodności wiekowej w przedsiębiorstwie. 
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 Przywoływana już kultura organizacji, system motywacji, jak i procesy ko-
munikacji w firmie stanowią płaszczyzny spajające i wzmacniające poszcze-
gólne instrumenty służące realizacji SZW. System motywacyjny dopasowany 
do różnych wiekowo osób w firmie pozwala odpowiedzieć na ich oczekiwania 
oraz wpłynąć na ich efektywność. Na przybliżenie do skutecznego, świado-
mego osiągania celów przewidzianych w strategii zarządzania wiekiem, 
wpływ ma niewątpliwie także dostosowanie kanałów i form komunikacyjnych 
do struktury wiekowej firmy, aby przepływ informacji był sprawny i skuteczny. 
 
Dobre praktyki 
 
Wizyta studyjna autorów w ramach projektu NAWIGACJA 50+ w przedsiębior-
stwie L-3 ELAC Nautik w Kilonii pozwoliła zaobserwować kluczowe elementy, 
umożliwiające wdrożenie SZW. We wspomnianej firmie zauważalne były dwa 
jednoznacznie rozpoznawalne elementy, wspierające operacyjne zastosowa-
nie SZW. Były to: dobra znajomość struktur wiekowych oraz uczciwe podejście 
do zarządzania, rozumiejące indywidualność i różnorodność wskazywane 
powyżej z koncepcji J. Ilmarinenem. Źródłem sukcesu we wdrażaniu rozwią-
zań ZW było zrozumienie, przez dwuosobowy zespół młodych kierowników 
personalnych, specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wieku. 
L-3 ELAC Nautik to firma wąsko wyspecjalizowana w produkcji sprzętu i sys-
temów dla okrętów nawodnych, podwodnych, dla okrętów wojennych na 
całym świecie. Zatrudnia wysokiej klasy inżynierów w różnym wieku z bardzo 
rzadkimi kompetencjami, których pozyskanie w ramach rekrutacji zewnętrz-
nej właściwie nie jest możliwe w krótki czasie. Tym samym dbałość o właściwe 
relacje międzypokoleniowe oraz ergonomię pracy strategicznej grupy inży-
nierów pozwoliła, np. na wdrożenie ruchomego w pionie stołu inżynierów – 
projektantów. Wspomniana funkcjonalność ma zagwarantować ograniczenie 
do minimum negatywnego wpływu pracy w jednej pozycji przy komputerze  
i stole kreślarskim. W perspektywie kilku, kilkunastu lat ma gwarantować wy-
dłużoną aktywność wysokiej klasy specjalistów o unikatowych kompeten-
cjach, którzy wykonując codzienne obowiązki będą w stanie, poprzez koope-
rację z młodszymi (zarówno pod względem wieku, jak i doświadczenia) pra-
cownikami, transferować wiedzę ukrytą w ramach mentoringu międzypoko-
leniowego. Powyższe nie byłoby możliwe bez świadomości firmy, w tym dzia-
łu HR o strategicznym wymiarze dialogu z pracownikami w różnym wieku  
i odpowiedniej kultury organizacyjnej.  
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 Korzyści płynące z mentoringu pokoleniowego potwierdzają dobre prak-
tyki zawarte w polskojęzycznej literaturze. „Pracownicy zaangażowani w pro-
ces mentoringu czują się docenieni i potrzebni firmie. Pełniąc rolę mentora 
podbudowują swoje morale, ponieważ okazuje się, że nawet w zaawansowa-
nym wieku są oni niezbędni. Mają okazję przekazywać specjalistyczne umie-
jętności, w poczuciu, że pozostawiają następców godnych zaufania”. Zauwa-
żono również korzyści dla przedsiębiorstwa: „korzystanie z bogatej wiedzy  
i doświadczenia zawodowego, wdrożenie młodych pracowników do organi-
zacji w oparciu o system mentoringu, mała absencja chorobowa osób star-
szych, lojalność wobec wartości firmowych”; „(…) młodzi inżynierowie zdo-
bywają umiejętności wprost od swoich starszych kolegów, dlatego też firma 
nie musi inwestować w drogi proces doszkalania. Z drugiej strony jest to stra-
tegia, która zatrzymuje młodych pracowników w przedsiębiorstwie (…)” 
[Szcześniak 2013, s. 74].  
 O zasadności kształtowania właściwej kultury organizacyjnej i komunikacji 
międzypokoleniowej wskazują polskie doświadczenia w tym zakresie, m.in.  
z branży IT. Przedstawiciel firmy Bulldogjob.pl wskazuje, iż dla pokolenia mło-
dych i starszych pracowników tak samo ważne są „(…) partnerskie stosunki  
w relacji pracodawca – pracownik. Wyzwaniem, jakie stoi przed pracodawcą 
jest edukacja i wypracowanie dobrej komunikacji pomiędzy grupami, nie tyl-
ko w trakcie rekrutacji, ale i na pokładzie firmy. Trudniejsze od pozyskania tych 
grup jest wypracowanie umiejętności współpracy i komunikacji między nimi” 
[Tur 2018, s. 6]. 
 Wnioski wynikające z przedstawionych dobrych praktyk potwierdzają rów-
nież przedstawiciele instytucji tworzących Partnerstwo Lokalne w ramach 
projektu Nawigacja 50 plus. Uczestnicy jednego ze spotkań byli zgodni co do 
tego, iż we wdrażaniu elementów składowych SZW w przedsiębiorstwie naj-
ważniejszy powinien być dialog pracownik – pracodawca. „(…) każdy z tych 
obszarów (ZW) jest istotny, ale zastosowanie konkretnych narzędzi, które 
przyniosą realne efekty będzie miało sens jedynie, kiedy będzie poprzedzone 
dialogiem między pracodawcą a pracownikiem. Narzędzia powinny być „szyte 
na miarę” danego przedsiębiorstwa i pracownika (…)”. Pracownik powinien 
wiedzieć, jakie ma możliwości, alternatywy, m.in. zakończenie pracy nie po-
winno być jedynym wyjściem w przypadku pojawienia się problemów. Po-
dobnie pracodawca powinien zachęcać pracowników, aby pozostawali ak-
tywni zawodowo jak najdłużej, ułatwiając im to, m.in. poprzez wprowadzanie 
do firmy strategii zarządzania wiekiem. 
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Zakończenie  
 
Człowiek w organizacji stanowi strategiczny zasób. Różnorodność pokolenio-
wa w firmie determinuje poszukiwanie rozwiązań, które w centrum zaintere-
sowania postawi człowieka wraz z jego zmieniającymi się z wiekiem oczeki-
waniami, kompetencjami, możliwościami psychofizycznymi. Takim rozwiąza-
niem jest skorelowana ze strategią ZZL i ogólną strategią rozwoju przedsię-
biorstwa – strategia zarządzania wiekiem. 
 Strategiczne podejście do zarządzania wiekiem jest szczególnie istotne  
w obliczu aktualnych tendencji na rynku pracy w Europie, ale przede wszyst-
kim w Polsce. Emigracja kompetencji na emeryturę w obliczu starzejącego się 
społeczeństwa, stosunkowo niska aktywność zawodowa osób 50+ oraz mi-
gracja zarobkowa – tworzą niedostatki podaży pracy. Najłatwiej wykorzystać 
zasoby, które są dostępne na rynku pracy, tylko z pewnych przyczyn rezygnu-
ją z aktywności zawodowej. Warunkuje to podjęcie wysiłków w polskich 
przedsiębiorstwach na rzecz wdrażania narzędzi wpisujących się w strategię 
zarządzania wiekiem. Jak wskazują europejskie i polskie dobre praktyki zarzą-
dzania wiekiem, ten obszar strategicznej interwencji w ramach przedsiębior-
stwa może przynosić szereg korzyści na poziomie pracownika, jak i firmy. 
Przede wszystkim jednak pozwala budować zaangażowany i lojalny zespół 
pracowników o unikalnych kompetencjach, a także wydłużyć aktywność za-
wodową osób starszych, a co za tym idzie, zatrzymać pracowników w firmie. 
Szeroko opisane dobre praktyki przedstawiają szereg narzędzi zarządzania 
wiekiem możliwych do wykorzystania. Najważniejsze jednak, aby wybierane 
narzędzia dostosowywane były do potrzeb danego przedsiębiorstwa, rozpo-
znanych podczas ciągłego dialogu pracodawcy z pracownikami. 
 Dobrane metody badania pozwoliły na osiągnięcie celu artykułu, jakim 
była analiza możliwych działań, wpisujących się w strategię zarządzania wie-
kiem. Autorzy usystematyzowali i zaproponowali działania, które mogą zostać 
wykorzystane przez pracodawców, menedżerów w procesach dostosowywa-
nia się do zmian na rynku pracy, określając przede wszystkim świadomość 
przedsiębiorców, co do struktury wiekowej we własnej firmie oraz wynikają-
cych z tego konsekwencji – jako warunek konieczny. Istotnym elementem 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań jest wykreowanie odpowiedniej 
kultury organizacyjnej, w której pracownicy będą chcieli prowadzić dialog  
z pracodawcą, informować go o swoich potrzebach i możliwościach. Praco-
dawcy, znając narzędzia, będą potrafili zaproponować rozwiązania dla poja-
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wiających się problemów. Podane instrumentarium do każdego z obszarów 
zarządzania wiekiem jest szerokie i możliwe do wykorzystania na różne spo-
soby. To pracodawcy powinni wybrać metody dostosowane do swoich firm. 
Każda strategia zarządzania wiekiem powinna być indywidualnie konstru-
owana i realizowana przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań przed-
siębiorstwa. 
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Instrumenty zarządzania wiekiem w obszarze rekrutacji 
 
 
Instruments of Age Management in the Area of Recruitment 
 
Abstract: Polish enterprises do not pay appropriate attention to age management yet. How-
ever, the changes happening in the labour market force employers to start thinking about this 
idea. The article introduces the concept of age management and describes tools that can be 
used in the recruitment process as a part of age management strategy. The paper presents 
important aspects of the strategy such as targeting candidates, content of job adverts and 
selection requirements. Finally, the article illustrates the benefits of age management in the 
recruitment process. The analysis is based on available literature and reports of best practice in 
age management.  
Key words: age management, recruitment, job adverts, flexible working, employment rate. 
 
Wprowadzenie 
 
Współczesne przedsiębiorstwa, borykające się z problem pozyskania odpo-
wiednich kandydatów do pracy, koncentrują swoją uwagę na niezaktywizo-
wanych grupach społecznych. Zainteresowanie firm skupia się więc na oso-
bach starszych, kobietach, absolwentach, a także cudzoziemcach. Jednak za-
trudnianie zróżnicowanej populacji pracowników wiąże się z szeregiem pro-
blemów i wymaga odpowiedniego podejścia do zarządzania nimi – podejścia 
określanego jako zarządzanie różnorodnością. 

                                                            
1 ulakaczan@o2.pl 
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 Obserwując polskie przedsiębiorstwa, można zauważyć, iż wiele firm nie 
przywiązuje odpowiedniej wagi do zarządzania różnorodnością, czy też nie 
zna podstawowych instrumentów możliwych do zastosowania w tym zakre-
sie, a w konsekwencji – nie potrafi zidentyfikować korzyści płynących z takie-
go podejścia do zarządzania.  
 Niniejszy artykuł omawia jeden z obszarów zarządzania różnorodnością,  
a mianowicie zarządzanie wiekiem. Wielopłaszczyznowość problematyki 
związanej z tym zagadnieniem skłania do skoncentrowania się, tylko na jednej 
kwestii – analizie obszaru rekrutacji, uznając że, jest to punkt wyjścia do dal-
szych działań z zakresu zarządzania wiekiem. W konsekwencji celem opraco-
wania stała się analiza narzędzi wykorzystywanych w tym procesie w odnie-
sieniu do wybranej grupy wiekowej, wskazanie dobrych praktyk w oraz poka-
zanie zalet związanych z obszarem zarządzania wiekiem. 
 W opracowaniu wykorzystano wybraną literaturę z tego zakresu oraz ra-
porty dobrych praktyk poświęconych temu zagadnieniu. 
 
Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością 
 
Analiza uwarunkowań rozwoju współczesnych przedsiębiorstw wskazuje, iż 
różnorodność stanowi w chwili obecnej jedno z podstawowych wyzwań  
w świecie biznesu. Wzrost poziomu różnorodności obserwowany jest na ryn-
ku w zakresie, form konkurencji czy indywidualizmu konsumentów. Następuje 
on także w ramach samej firmy i wiąże się z zasobami ludzkimi funkcjonują-
cymi w przedsiębiorstwie.  
 Z racji na wagę, jaką przypisuje się obecnie zasobom ludzkim, problem ich 
heterogeniczności zyskuje na znaczeniu i budzi zainteresowanie, tak ze strony 
teoretyków, jak i praktyków. W konsekwencji wzrasta zainteresowanie pro-
blematyką określaną jako zarządzanie różnorodnością.  
 E. Hubbard [Hubbard 2004, s. 27] definiuje zarządzanie różnorodnością 
jako proces planowania, organizowania, kierowania i wspierania różnorod-
nych zespołów pracowniczych w taki sposób, że podnoszona jest wydajność 
całej organizacji. Z kolei T. Furunes i R. J. Mykletun [Furunes, Mykletun 2007,  
s. 975] akcentują istnienie określonych różnic pomiędzy pracownikami a pra-
widłowym zarządzaniem, co może wpływać na zwiększenie skuteczności  
i wydajności pracy.  
 Zarządzanie różnorodnością nie jest przy tym jednorodne, wyróżnić można 
w jego ramach przynajmniej kilka obszarów. Zarządzanie wiekiem, koncentru-
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jące się na specyfice poszczególnych grup wiekowych pracowników, zarzą-
dzanie płcią, biorące pod uwagę odmienność pracowników pod tym wzglę-
dem, czy zarządzanie międzykulturowe, koncentrujące się na koegzystencji 
przedstawicieli różnych kultur w ramach firmy. Każdy obszar opiera się na 
specyficznych założeniach, zasadach, proponuje własne instrumenty i techni-
ki, można jednak znaleźć pewne zależności pomiędzy wskazanymi narzę-
dziami.  
 Zarządzanie wiekiem jest obszarem, który podlega analizie w tym opraco-
waniu. Pojęcie to, nie zostało do tej pory zdefiniowane w jednoznaczny spo-
sób. Do koncepcji tej można podejść z różnych punktów widzenia, analizując 
ją na różnych poziomach. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę [Urb-
ancová, Fejfarová 2017, s. 623] na trzy poziomy zarządzania wiekiem – indy-
widualny, organizacyjny i społeczno-polityczny. Skoncentrowanie rozważań 
na organizacji pozwala pominąć definicyjne aspekty poziomu indywidualne-
go i społeczno-politycznego. Oczywiście są one niezmiernie ważne, jednak  
w tym miejscu, z racji na zakres opracowania – zostaną pominięte.  
 Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji to całokształt działań po-
dejmowanych wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji, które pozwalają racjo-
nalnie i efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby ludzkie, przy uwzględ-
nieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku [Rawłuszko 2007, 
s. 28]. Według Ilmarinen [Ciutiene, Railaite 2015, s. 392] zarządzanie wiekiem 
oznacza, iż wiek staje się czynnikiem branym pod uwagę w codziennym za-
rządzaniu, w tym w ramach przydzielania zadań i organizacji pracy, tak aby 
każdy, niezależnie od wieku widział swój wkład w realizację celów firmy. Za-
rządzając wiekiem, przedsiębiorstwo dostrzega różnice pomiędzy pracowni-
kami, wynikające z ich wieku i stosuje do poszczególnych grup wiekowych 
odpowiednie praktyki.  
 Zarządzanie wiekiem często było kojarzone jedynie z osobami starszymi. 
Traktowano je jako grupę ryzyka na rynku pracy, a ich pozycję postrzegano 
jako zdecydowanie gorszą w stosunku do młodych pracowników. Przekładało 
się to na trudności w znalezieniu pracy, a tym samym wpływało na wyższy 
poziom bezrobocia. Powstał nawet termin ageizm (wiekizm) (ang. ageism), 
oznaczający postawy oparte na stereotypach i uprzedzeniach odnoszących się 
do wieku danej osoby lub grupy osób. Termin ten został stworzony przez  
R. Butlera (amerykańskiego gerontologa i psychiatrę) w 1969 roku. Pojęcie to 
odnosiło się wyłącznie do sytuacji seniorów. Dostrzegł, że krzywdzące prze-
konania i postawy dotyczące osób starszych, obecne są we wszelkich aspek-
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tach życia społecznego m. in.: w zatrudnieniu, edukacji, służbie zdrowia, kultu-
rze [https://rownosc.info/dictionary/ageizm/]. W chwili obecnej zarówno  
zarządzanie wiekiem, jak i pojęcie ageizmu rozszerza się na różne grupy wie-
kowe.  
 Poszczególne grupy wiekowe mają swoje specyficzne potrzeby, cechy, 
umiejętności i problemy, dlatego każda z nich powinna być analizowana od-
dzielnie. W niniejszym opracowaniu uwaga skoncentrowana jest na osobach 
starszych. 
 
Osoby „pięćdziesiąt plus” na rynku pracy w Polsce 
 
Analizując kwestię osób starszych na rynku pracy, należy najpierw określić, 
kogo zaliczamy do tej grupy osób. Nie ma jednak jednego, ogólnie przyjętego 
podejścia do tej kwestii. Analizując publikacje na temat zarządzania wiekiem, 
projekty realizowane w tym obszarze, podręczniki dobrych praktyk, wysnuć 
można wniosek, iż mianem tym określa się osoby po pięćdziesiątym roku ży-
cia (grupa osób tzw. 50+). 
 Sytuację grupy osób w wieku 50–64 lata na rynku pracy w Polsce przed-
stawia tabela 1. 
 
Tabela 1. Aktywni i bierni zawodowo w wieku 50-64 lata według BAEL 

2010 
(czwarty 
kwartał) 

2011 
(czwarty 
kwartał) 

2012 
(czwarty 
kwartał) 

2013 
(czwarty 
kwartał) 

2014 
(czwarty 
kwartał) 

2015 
(czwarty 
kwartał) 

2016 
(czwarty 
kwartał) 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 

51,5 52,4 54, 0 55,1 56,6 57,4 58,4 

Aktywni zawodowo w tys. 

4095 4203 4318 4376 4439 4502 4409 

Bierni zawodowo w tys. 

3864 3811 3680 3569 3425 3336 3143 

Źródło: [Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2016 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki 2017]. 

 
 Jak pokazują dane, na przestrzeni ostatnich lat wzrasta liczba osób aktyw-
nych zawodowo w wieku 50–64 lata, przy jednoczesnym wzroście współczyn-
nika aktywności zawodowej. Pomimo tej systematycznej poprawy, wskaźniki 
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opisujące sytuację na rynku pracy nadal odbiegają od średniej w UE (28) tabe-
la 2, choć dystans jest niższy niż kilka lat temu.  
 
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia w grupach wie-
kowych (IV kwartał 2016 wg Eurostat) 

Współczynnik aktywności  
zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Eurostat IV kwartał 

2016 r. 
Polska UE (28) Polska UE (28) 

15–64 lata 69,0% 73,1% 65,1% 66,9% 

50–64 lata 58,4% 68,2% 55,9% 63,9% 

55–64 lata 49,9% 59,6% 47,7% 55,8% 

Źródło: [Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2016 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki 2017]. 

 
 Wobec prognoz demograficznych mówiących o starzeniu się polskiego 
społeczeństwa i ekonomicznych konsekwencjach z tym związanych, podwyż-
szenie wskaźnika aktywności zawodowej osób starszych wydaje się niezbęd-
ne. Pracodawcy muszą przygotować się na współpracę ze starszymi pracow-
nikami, bowiem to w tej grupie wiekowej tkwią potencjalne rezerwy zatrud-
nienia. A z tym wiąże się konieczność zainteresowania się omawianym aspek-
tem w odniesieniu do osób starszych.  
 
Zarządzanie wiekiem nastawione na seniorów 
 
Zarządzanie wiekiem wykorzystuje narzędzia i instrumenty typowe dla zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, ale biorąc pod uwagę zróżnicowanie wieku pra-
cowników. Przedsiębiorstwa, angażujące się w zarządzanie wiekiem, powinny 
przeanalizować swoje działania w następujących obszarach [Naegele 2006, s. 7]: 
1. Rekrutacja personelu, 
2. Nauka, szkolenia, kształcenie ustawiczne, 
3. Rozwój kariery, 
4. Elastyczne formy zatrudnienia, 
5. Ochrona i promocja zdrowia, projektowanie stanowisk pracy, 
6. Przesunięcia, 
7. Zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, 
8. Podejście kompleksowe. 
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 Różnorodność działań, jakie powinny być realizowane w ramach zarządza-
nia wiekiem nie pozwala na ich pełny opis w tym opracowaniu. Dlatego au-
torka skupia się jedynie na pierwszym z obszarów, czyli na rekrutacji. Należy 
zaznaczyć, iż rekrutacja rozumiana jest szeroko, jako proces pozyskiwania 
pracowników, obejmujący zarówno nabór jak i dobór kandydatów do pracy.  
 Pierwszym problemem związanym z pozyskaniem kandydatów z grupy 
seniorów, jest dotarcie z informacją o wolnych stanowiskach do takich osób. 
W chwili obecnej przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać w procesie naboru 
różnorodne kanały komunikacyjne, jednakże nie wszystkie z nich okazują się 
być efektywne w odniesieniu do osób starszych. Firma może nie posiadać 
wiedzy w tym zakresie, dlatego często rekomenduje się zatrudnienie specjali-
sty do spraw rekrutacji. Posiada on doświadczenie w pozyskiwaniu starszych 
pracowników, oraz określa metody dotarcia do kandydatów [Raport ekspercki 
Manpower 2008, s. 11].  
 Niezależnie od tego, kto będzie przeprowadzał proces rekrutacji, na pod-
stawie różnorodnych badań i analiz zaleca się korzystanie z różnorodnych 
źródeł informacji m.in.: prasy lokalnej, lokalnych agencji pośrednictwa pracy 
oraz Internetu [Budny, Pogoda, Szostakowska 2013, s. 16]. Sposobem dotarcia 
do osób starszych mogą być też gazetki osiedlowe, ogłoszenia np. w budyn-
kach poczty czy centrach medycznych. Proponuje się także, podejmowanie 
współpracy w obszarze rekrutacji z organizacjami i instytucjami wspierającymi 
rozwój osób starszych [Raport ekspercki Manpower 2008, s. 11]. Kluby seniora, 
domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku organizują zajęcia dla osób star-
szych. W przypadku poszukiwania starszych pracowników o określonych 
umiejętnościach, należy rozpocząć współpracę ze stowarzyszeniami branżo-
wymi (np. inżynierów, geodetów, radców). Zrzeszają one osoby o określonych 
kompetencjach, mogą być miejscem do poszukiwania pracowników [Raport 
ekspercki Manpower 2008, s. 11]. Z pewnością pomocne może okazać się tak-
że utrzymywanie kontaktów z osobami, które zakończyły pracę w danej firmie, 
a posiadały istotne kompetencje dla rozwoju przedsiębiorstwa.  
 Kolejnym działaniem w ramach rekrutacji jest zredagowanie ogłoszenia, 
zachęcającego do złożenia aplikacji. Aby zostało ono dobrze odebrane przez 
seniorów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
1. Opracowanie graficzne powinno być dostosowane do możliwości percep-

cyjnych osób starszych (odpowiednia grafika, czcionka) [Budny, Pogoda, 
Szostakowska 2013, s. 16]. 
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2. Ogłoszenia formułowane być powinny w taki sposób, aby nie sugerować 
dyskryminacji ze względu na wiek np. unikanie nazw stanowisk sugerują-
cych wiek, np.: „młodszy specjalista”, unikanie sformułowań cech przypi-
sywanych szczególnie osobom młodym i określeń sytuacji do tego nawią-
zujących, a nawet ilustracji, które mogą sugerować, że preferowane są 
osoby młode [Szcześniak 2013, s. 57].  

3. Wyraźne podkreślanie otwarcia organizacji na różnorodność, brak dyskry-
minacji ze względu na wiek, realizacja polityki równości przez firmę [Bud-
ny, Pogoda, Szostakowska 2013, s. 16]. 

4. Ograniczenie w ogłoszeniu (do minimum) wymagań kwalifikacyjnych,  
a zastąpienie ich wymaganiami kompetencyjnymi (czyli np.: zamiast świa-
dectw, oczekiwać wykazania się potrzebną wiedzą i umiejętnościami) [Li-
wiński, Sztanderska 2013, s. 19]. 

5. Podkreślanie w ogłoszeniach możliwości pracy w elastycznych godzinach  
i na część etatu – badania Amerykańskiego Związku Emerytów (Associa-
tion for Retired Persons) pokazały, iż osoby starsze, które chcą pracować do 
samej emerytury, lub nawet rozważają nieprzechodzenie na emeryturę, 
chciałyby pracować jednak na innych zasadach. Dla starszych pracowni-
ków znaczenie ma elastyczność godzin pracy, która pozwala na odpo-
wiednie ustalenia godzin, branie dni wolnych, aby poświęcić się innym ży-
ciowym priorytetom. Interesuje ich także praca w mniejszym wymiarze 
[Raport ekspercki Manpower 2008, s. 11].  

 Przestrzeganie w procesie naboru powyższych wskazówek powinno przy-
czynić się do większego odzewu na ogłoszenie ze strony osób starszych. 
Oczywiście niezbędne jest także zwrócenie uwagi na przebieg procesu rekru-
tacji, w którym uczestniczyć mają starsi kandydaci. W tym wypadku konieczne 
jest po pierwsze, przeszkolenie w zakresie zarządzania wiekiem osób odpo-
wiedzialnych za nabór [Szcześniak 2013, s. 57]. Powinny one rozumieć zarów-
no istotę tej koncepcji, jak i cele, które firma chce zrealizować podejmując 
takie działania. Również przebieg procesu powinien być nastawiony na zrów-
nanie szans wszystkich kandydatów, niezależnie od ich wieku. W komisji re-
krutacyjnej należy zatrudniać także osoby starsze [Liwiński, Sztanderska 2010]. 
Zapewni to z jednej strony bardziej obiektywną ocenę kandydata, z drugiej 
zaś może pozytywnie wpłynąć na jego autoprezentację.  
 Wszystkim kandydatom, bez względu na wiek należy zdawać takie same 
pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Trzeba jednak unikać problematyki 
dotyczącej wieku kandydatów. Przykładowo w ramach badania poziomu kwa-
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lifikacji zawodowych oraz prezentacji sukcesów zawodowych, kluczowych dla 
proponowanego stanowiska, nie należy pytać o liczbę lat pracy na danym 
stanowisku lub w danym zawodzie. Proponuje się też przygotowywanie kwe-
stionariuszy pytań z miejscami na zapisywanie odpowiedzi kandydatów, jed-
nak bez informacji wskazujących na wiek kandydata [Liwiński, Sztanderska 
2013, s. 21]. 
 W ramach procesu selekcji rekomenduje się również stosowanie testów 
psychometrycznych, które mierzą przydatność kandydatów do pracy w spo-
sób obiektywny [Szcześniak 2013, s. 57]. 
 W celach kontrolnych sugeruje się sprawdzanie wyników rozmów rekruta-
cyjnych – czy wiek kandydata (świadomie lub nieświadomie) nie wpłynął na 
decyzję o zatrudnieniu. 
 
Korzyści z zarządzania wiekiem na etapie rekrutacji 
 
Realizacja przez przedsiębiorstwo koncepcji zarządzania wiekiem pozwala 
firmom odnosić wiele korzyści. W tym miejscu, z racji na zakres omawianego 
zagadnienia, zaprezentowane będą jedynie korzyści płynące z wykorzystania 
tej koncepcji.  
 Wydaje się, iż podstawową korzyścią będzie zwiększenie puli kandydatów 
aplikujących do firmy. Ma to szczególne znaczenie w warunkach nasilającej się 
konkurencji dotyczącej pozyskiwania pracownika. Wyniki badań Barometr 
Rynku Pracy wskazują, iż 50,8% pracodawców deklaruje, że ma trudności re-
krutacyjne, zaś 30% tych firm nie jest w stanie z tego powodu zawierać no-
wych kontraktów, a około 16% było zmuszone zrezygnować z inwestycji, albo 
je ograniczyć [Brak pracowników hamuje rozwój firmy]. Osoby starsze stano-
wią natomiast niewykorzystany do tej pory zasób siły roboczej.  
 Kolejną korzyścią wynikającą z realizacji powyższej koncepcji może być 
budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, która nie dyskrymi-
nuje kandydatów i pracowników [Schimanek, Kotzlan, Arczewska 2015, s. 19]. 
Przekłada się to z jednej strony na odczucie dumy z pracy w takiej firmie przez 
jej własnych pracowników, większą pewność zatrudnienia, chęć inwestowania 
we własny rozwój, z drugiej zaś, taki wizerunek firmy zwiększa również zainte-
resowanie pracą wśród kandydatów, a w konsekwencji pojawiają się nawet 
samoistne zgłoszenia od osób starszych. 
 Polityka rekrutacyjna związana z obszarem zarządzania wiekiem przekłada 
się na lepszą jakość ogłoszeń, większą czytelność i przejrzystość treści, co 
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w konsekwencji zwiększa motywacyjne oddziaływanie ogłoszenia. Prawidło-
wo przeprowadzona akcja informacyjna i proces rekrutacyjny zwiększają 
szanse na zatrudnienie właściwego kandydata oraz zmniejszają ryzyko ewen-
tualnych sporów sądowych związanych z praktykami dyskryminacyjnymi. 
 
Zakończenie  
 
Jak wskazano w opracowaniu, koncepcja zarządzania wiekiem staje się ideą, 
którą w chwili obecnej powinny być zainteresowane wszystkie przedsiębior-
stwa. W artykule skoncentrowano się jedynie na obszarze rekrutacji i wykaza-
no, iż we wstępnym etapie procesu kadrowego, firma może uzyskiwać szereg 
korzyści z prawidłowego podejścia do problemu różnorodności wiekowej. 
Ten wniosek pozwala na sformułowanie kilku uwag w stosunku do praktyki 
gospodarczej: 
1. W sytuacji kiedy zarządzanie wiekiem staje się koniecznością, przedsiębior-

stwa nie powinny zastanawiać się, czy je wprowadzić, ale jak to zrobić, 
2. Niezbędne staje się poznawanie koncepcji od strony teoretycznej, jak  

i praktycznej. Należy prowadzić szkolenia, i korzystać z dotychczasowych 
pozytywnych doświadczeń.  

3.  W artykule skupiono się jedynie na obszarze rekrutacji, ale rzeczywiste 
korzyści z zarządzania wiekiem przedsiębiorstwo osiągnie dopiero po 
wprowadzeniu właściwych zasad i instrumentów pozwalających rozwinąć 
daną strategię.  
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Wprowadzenie  
 
Różnorodność, to wszystkie aspekty, w których ludzie się różnią między sobą 
[Taylor, McLoughlin, Brooke i in. 2013, ss. 16–43]. Wśród takich cech można 
wymienić: płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe oraz etniczne, stopień 
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sprawności fizycznej, język, stan zdrowia, styl życia, wykształcenie, orientację 
seksualną [Hirt, Willmott 2014].  
 Zarządzanie wiekiem (ang. age management) określa się jako element za-
rządzania zasobami ludzkimi lub element zarządzania szerzej pojętą różno-
rodnością (zmniejszanie dyskryminacji uwzględniającej wiek, płeć, rasę, reli-
gię) [Hedge, Borman 2012, ss. 3–8]. Polega ono na realizacji działań, które po-
zwalają na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębior-
stwach, dzięki uwzględnianiu możliwości i potrzeb pracowników w różnym 
przedziale wieku [Karpinska, Henkens, Schippers 2013, ss. 1323–1335]. Obsza-
ry zarządzania wiekiem, to: rekrutacja (specjalny program zatrudniania niedy-
skryminujący ze względu na wiek, a niekiedy nawet dostosowany do kandy-
datów 50+), ochrona zdrowia, kształcenie ustawiczne i rozwój kariery, organi-
zacja i warunki pracy (w tym elastyczny czas pracy, przesunięcia między sta-
nowiskami), kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę [MOP]. Za-
rządzanie wiekiem może się przyczyniać m.in.: do wzrostu wydajności pracy 
przedsiębiorstwa, spadku kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa, utrzymaniu dobrego wizerunku firmy [Barnes, 
Smeaton, Taylor 2009, s. 59].  
 W artykule dokonano porównania inicjatyw z zakresu zarządzania wiekiem 
za granicą, z obszaru kompleksowych strategii, szkoleń i rozwoju oraz polityki 
zakończenia zatrudnienia. Spośród jedenastu obszarów wybrano właśnie te 
trzy, ponieważ są one najczęściej stosowane w zagranicznych firmach. Działa-
nia firm w obszarze zarządzania wiekiem mają na celu zwiększenie efektyw-
ności pracy, pozyskanie nowych pracowników o wyjątkowych cechach, po-
lepszenie klimatu organizacyjnego, poprawę reputacji firmy i wzmocnienie jej 
pozycji na rynku.  
 Celem artykułu, jest wskazanie na rozwiązania w zakresie zarządzania wie-
kiem stosowane w zagranicznych firmach, które mogą być wdrożone 
w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawione praktyki wymieniają także ta-
kie cechy starszych osób, które są w opozycji do przyjętych stereotypów na 
ich temat. Analizie poddane zostały inicjatywy podjęte w piętnastu firmach. 
W artykule przedstawiono procesy wdrażania strategii w zakresie zarządzania 
wiekiem, zadania zrealizowane w obszarze szkoleń i rozwoju osób starszych 
oraz ewolucję polityki zakończenia zatrudnienia osób starszych. Wykorzysta-
no studium przypadków, dokonano prezentacji stosowanych przez firmy dzia-
łań w tym zakresie. Badany okres dotyczył lat 2005–2009 oraz firm zatrudnia-
jących powyżej 50 osób.  
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Stereotypy dotyczące osób starszych 
 
Stereotyp jest to konstrukcja myślowa, składająca się z komponentu po-
znawczego, emocjonalnego i behawioralnego, zawierająca uproszczenia do-
tyczące różnorodnych zjawisk, w tym poglądów na temat innych grup spo-
łecznych [Stefaniak, Bilewicz, Winiewski 2015, s. 32]. To pewnego rodzaju 
uogólnienie, generalizacja, przedstawienie problemu za pomocą określonego 
schematu poznawczego, wynikającego z własnych obserwacji lub poglądów 
innych ludzi [Aronson 2007, ss. 178–181]. Stereotyp to również nieprawdziwy, 
przedstawiony w sposób przejaskrawiony obraz dotyczący pewnej grupy spo-
łecznej [Jussim, Cain, Crawford, 2009 ss. 199–227]. Tego typu przekonanie jest 
silnie ukształtowane i mimo prób zmiany postaw takiego myślenia, często zo-
staje ono obalone i następuje intensyfikacja cech takiego negatywnego po-
strzegania. Niestety stereotypy wzmacniają dominujące w otoczeniu tenden-
cje uprzedzeń i sztucznie wytworzonych różnic między grupami społecznymi 
i są podstawą do budowania kolejnych negatywnych wzorców [Stefaniak, Bi-
lewicz, Winiewski 2015, s. 32]. Stereotyp to struktura składająca się z trzech 
elementów: przekonań i oczekiwań na temat danej grupy społecznej; afek-
tów, czyli zabarwień emocjonalnych oraz konkretnych zachowań w stosunku 
do ludzi starych [Kołodziej 2006, ss. 55–70]. 
 Takie postrzeganie starości we współczesnym społeczeństwie, wydaje się 
skupiać coraz bardziej na nieprzydatności społecznej i bierności osób star-
szych. Dąży tym samym do zmniejszenia prestiżu wieku podeszłego oraz 
prowadzenia niewystarczających lub pozornych zbiorowych działań na rzecz 
ludzi starych [Nelson 2003, ss. 56–59].  
 Stereotypy ich postrzegania mogą mieć charakter pozytywny lub nega-
tywny. Uogólnienie pozytywne podkreśla doświadczenie życiowe i mądrość 
starszych osób. Obraz negatywny pokazuje człowieka starego, niepotrzebne-
go społeczeństwu, z nieprzydatnym i obecnie przestarzałym doświadczeniem 
[Woszczyk 2008, ss. 135–162]. 
 W amerykańskich badaniach gerontologów wyróżniono 10 grup negatyw-
nych stereotypów–wzorców osobowych [Kilian 2004, ss. 125–128]: 
 typ człowieka słabego, 
 typ człowieka bezbronnego, 
 typ człowieka osamotnionego, 
 typ człowieka niezaangażowanego, 
 typ „wścibskiego sąsiada”, 
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 typ „włóczęgi” i „żebraka”, 
 typ „sknery” i „złośliwca”, 
 typ człowieka cofającego się w rozwoju, 
 typ nieefektywny. 
 Najważniejszym działaniem do uświadomienia społeczeństwu negatyw-
nego, stereotypowego sposobu patrzenia na innych, jest edukacja. Jej brak 
powoduje utrwalenie nieprawidłowych zachowań na temat osób  
w podeszłym wieku. Powinna ona być prowadzona nie tylko wśród osób star-
szych, ale całego społeczeństwa, ponieważ każdy w życiu osobistym 
i zawodowym styka się z osobą w podeszłym wieku [Palska 2004, s. 361–379]. 
Polscy seniorzy choć wykształceni i aktywni zawodowo, wykazują często 
pewną nieufność wobec nowości, ale równocześnie ciekawość i chęć samoro-
zwoju. Po zakończeniu aktywności zawodowej, interesują się podróżami, roz-
rywką, kulturą, edukacją oraz pracą w niepełnym wymiarze [Szukalski 2008,  
ss. 69–75]. Poniżej zostały przedstawione przykłady dobrych praktyk z zakresu 
zarządzania wiekiem, które są w opozycji do przyjętych stereotypów. 
 
Przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrożenia strategii  
zarządzania wiekiem 
 
DSM jest dużym przedsiębiorstwem chemicznym, znajduje się w Holandii. 
Pod koniec 2003 roku zatrudnionych w tej firmie były 5083 osoby. Struktura 
pracowników wg kryteriów wieku jest mało zróżnicowana: około 69,2% za-
trudnionych ma ponad 40 lat. Od 2000 r. rozpoczęto wdrażanie programu pi-
lotażowego, ukierunkowanego na zmianę nastawienia do kwestii wieku, 
w związku z dużą liczbą osób starszych pracujących w firmie. Podstawowym 
celem inicjatywy, pomimo możliwości przejścia na emeryturę, było pozosta-
wienie ich na rynku pracy oraz zwiększenie motywacji do wykonywanych 
obowiązków. Pilotażowy projekt składał się z trzech części: 
 opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania wiekiem we wszystkich jed-

nostkach organizacyjnych w ciągu 6 miesięcy i raportowanie efektów co 
pół roku; 

 wprowadzenie programu pilotażowego: „Bądź w dobrej formie” (ang. Stay-
fit), skierowanego do wszystkich osób powyżej 35 roku życia; 

 opracowanie dodatkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy w kontekście zatrudniania dużej grupy osób starszych w trybie pracy 
zmianowej.  
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 Afvalverwerking Rijnmond (AVR Waste) jest firmą zajmującą się neutraliza-
cją odpadów, zatrudnia 1600 pracowników, a ich przeciętny wiek to 45 lat. 
Opracowano normy regulujące poziom obciążenia pracą i godzin zatrudnie-
nia. W celu ochrony starszych pracowników przed przemęczeniem wprowa-
dzono tzw. „normę P90”, zgodnie z którą wymagania wobec nich nie mogą 
przekraczać fizycznych możliwości 90% pracowników w przeciętnej grupie 
zatrudnionych w określonym wieku. Dąży się do tego, aby pracę w trybie 
zmianowym zastąpić formami pracy w stałych dziennych godzinach, wspiera 
się również dalszy awans pracowników [Naegele, Walker 2006]. 
 Coop Adriatica jest jedną z największych włoskich spółdzielni zajmujących się 
handlem detalicznym. Firma zatrudnia na stałe 8275 osób. Tylko 303 (ok. 4%) sta-
łych pracowników ma powyżej 45 lat. Coop Adriatica w swojej polityce kadrowej 
dąży do zwiększenia zatrudniania osób starszych, zwłaszcza kobiet, które straciły 
pracę, przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Firma zadeklarowała chęć przyj-
mowania do pracy kandydatów bez kierunkowego doświadczenia, ponieważ 
zapewnia szkolenia i instruktaż na miejscu pracy. Umożliwia awans pracownikom 
wszystkich grup wiekowych na zasadzie samonominacji. Duże znaczenie w tym 
procesie mają psychologowie i menadżerowie, dokonujący oceny pracownika 
z punktu widzenia jego relacji z innymi. Firma wdraża elastyczne godziny pracy,  
w szczególności dla kasjerów w różnym wieku (około 20% z nich to osoby powy-
żej 45 lat), dzięki tzw. „grupowemu grafikowi pracy” (ang. „islandtimetable”), który 
pozwala zatrudnionym ustalać własne godziny [Naegele, Walker 2006]. 
 KSB Corporation, z siedzibą w Niemczech, jest wiodącym producentem 
pomp i zaworów do zastosowań prywatnych i przemysłowych na świecie.  
W firmie zatrudnionych jest około 4500 pracowników. Niemal 33% z nich ma  
ponad 50 lat, a średnia wieku w przedsiębiorstwie wynosi 42 lata. KSB wpro-
wadziło program rozwojowy dla starszych pracowników, aby zmotywować ich 
do podnoszenia kwalifikacji. Obejmuje on następujące działania: 
 rozmowy z przełożonymi, dotyczące dalszego rozwoju kariery zawodowej,  
 dostosowanie miejsca pracy do wieku i możliwości zdrowotnych,  
 szkolenia specjalistyczne, 
 elastyczne godziny pracy, 
 system mentoringu ułatwiający przekazywanie wiedzy i łagodzący obcią-

żenie pracą starszych pracowników, 
 badania lekarskie, 
 gwarancję płac w przypadku przesunięć do innych stanowisk w obrębie firmy, 
 przygotowanie do przejścia na emeryturę. 
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 Założona w 1954 roku Ruoka-Saarioinen Oy w Sahalahti jest fińskim przed-
siębiorstwem prowadzącym produkcję żywności i hodowlę brojlerów. Za-
trudnia 762 pracowników, a średnia wieku pracowników wynosi 39 lat, 
z czego 102 jest w wieku powyżej 44 lat, 102 w wieku powyżej 54 lat i 29 po-
wyżej 59 lat. Firma wdrożyła programy dla pracowników w wieku powyżej 54 
lat, wprowadzając m.in. elastyczne godziny pracy oraz rotację na stanowi-
skach. Zadbano również o zdrowie pracowników poprzez badania lekarskie, 
ćwiczenia fizyczne w miejscu pracy oraz utworzenie zespołu ds. promocji 
zdrowia [Naegele, Walker 2006].   
 
Przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrożenia działań 
szkoleniowych i rozwojowych 
 
Karl-Heinz Efkemann Sanitär und Heizungsbau GmbH specjalizuje się m.in.  
w instalacjach sprzętu sanitarnego i systemów grzewczych, konserwacji pie-
ców olejowych i gazowych, instalowaniu systemów energii słonecznej. Za-
trudnia 27 handlowców oraz 3 pracownice biurowe. Podejście firmy do roz-
woju kariery zawodowej uwzględnia wiek i kompetencje pracownika. 
W przedsiębiorstwie opracowano koncepcję transferu wiedzy między osoba-
mi przechodzącymi na emeryturę a pracownikami młodszymi. Program ten 
uwzględnia: 
 zaawansowane szkolenie pracowników i warsztaty wewnętrzne, 
 zdobywanie kwalifikacji poza firmą, 
 wywiady z pracownikami starszymi [Naegele, Walker 2006]. 
 Fahrion Engineering GmbH & Co KG prowadzi działalność na całym świecie 
w zakresie projektowania fabryk, zakładów produkcyjnych, rozwijania infra-
struktury produkcyjnej, organizowania i optymalizowania procesów i  doraź-
nego zarządzania. W firmie pracuje 101 pracowników, a dużą grupę stanowią 
osoby starsze. W okresie poprzedzającym ten proces rozpoczyna się wdraża-
nie nowej kadry do pracy na stanowiskach osób odchodzących. Jest on 
wspomagany praktyką tzw. „dualnego zarządzania projektem”. Polega ona na 
tym, iż przez pewien okres czasu młodsi i starsi pracownicy pracują razem.  
W firmie promuje się permanentne uczenie się oraz rozwój kompetencji twar-
dych i miękkich [Naegele, Walker 2006]. 
 Cristalleries de Mataró (Huta szkła Mataró) zajmuje się wytwarzaniem wy-
robów ze szkła: żarówki, ekrany, klosze do lamp, urządzenia podwodne, wy-
posażenie sal operacyjnych. Spółdzielnia zatrudnia 210 osób w tym 66 pra-
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cowników (30%) powyżej 50 roku życia. Pracownicy firmy mają zazwyczaj 
podstawowe wykształcenie. Celem polityki kadrowej spółdzielni jest utrzyma-
nie poziomu zatrudnienia i zapewnienie niezbędnych szkoleń dla wszystkich 
zatrudnionych. Realizacja celów tej strategii wymagała wprowadzenia trzech 
nowych inicjatyw: 
 mentoringu i szkolenia personelu, 
 zatrudnienia doświadczonych trenerów i integracji osób powyżej 60 roku 

życia na stanowiskach kierowniczych, 
 rekrutacji starszych pracowników na lokalnym rynku pracy.  
 Doprowadziły one do budowania pozytywnych relacji pomiędzy starszymi 
a młodszymi pracownikami, bez względu na zajmowane stanowisko 
i dotychczasowe wykształcenie [Naegele, Walker 2006]. 
 Rafineria API zatrudniała młodych pracowników, którzy związywali się z nią 
na lata, nierzadko pracują aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Znaczną 
część zespołu stanowiły osoby po 45 roku życia. Kierownictwo rafinerii podję-
ło decyzję o objęciu starszych pracowników specjalnymi programami  szkole-
niowymi. Dążono do rozwijania kształcenia ustawicznego, aby zapobiec 
ewentualnej dyskryminacji osób po 45 roku życia. Uwzględniają one zagad-
nienia związane z: 
 problemami technicznymi i specyficznymi dla wykonywanego zawodu, 
 nabywaniem kompetencji interpersonalnych [Naegele, Walker 2006].   
 Verbund Konzern to wiodący dostawca energii elektrycznej w Austrii. Fir-
ma zatrudnia ponad 2500 pracowników. Osoby powyżej 40 roku życia stano-
wią 75% zatrudnionych. Rozwijając współpracę międzypokoleniową, firma 
zachęca młodych, do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie. Program „Pokole-
nia” (niem. Generationen) ma wspierać, integrować i kierować wszystkimi 
trzema grupami wiekowymi pracowników. Celem takiego  podejścia ma być 
zwiększenie efektywności zespołu oraz przyśpieszenie procesu transferu wie-
dzy. Najważniejsze punkty tego programu to: 
 przekazywanie wiedzy młodszym pracownikom przez starszych, 
 pełne zastosowanie narzędzi rozwoju personelu we wszystkich jednostkach, 
 wspólna integracja w celu stworzenia atmosfery zrozumienia i  pozytyw-

nych relacji międzypokoleniowych, 
 organizacja pracy obejmująca uwzględnianie wieku przy organizacji 

i podziale pracy, 
 programy promujące zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

wieku [Naegele, Walker 2006]. 
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Przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrożenia polityki  
zakończenia zatrudnienia  
 
Achmea, to duża firma holenderska świadcząca usługi finansowe. W 2004 ro-
ku zatrudniała około 13 tysięcy pracowników. Ich średnia wieku to 37–38 lat. 
Polityka kadrowa firmy skupia się na koncepcji zwalniania pracowników.  
W przypadku redukcji osób starszych, uwzględnia się fakt, że jest im trudniej 
znaleźć pracę po zwolnieniu. Pilotażowy program zakłada udzielnie pomocy 
w znalezieniu miejsca pracy osobom powyżej 55 roku życia. Alternatywnie, 
osoby po 58 roku życia, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Pracowni-
kom pomaga Centrum Transferu Achmea, wewnętrzna agencja zajmująca się 
doradztwem zawodowym i oddelegowywaniem pracowników, która czynnie 
wspiera zwalniane osoby w poszukiwaniu nowego stanowiska pracy. Z takiej 
możliwości w latach 2003–2004, skorzystało wielu pracowników. 874 zostało 
oddelegowanych na inne stanowisko wewnątrz firmy lub poza nią, a 42 
w wieku 58 lat przeszło na wcześniejszą emeryturę [Naegele, Walker 2006]. 
 Bulgarian Telecommunications Company Plc (BTC) jest dużym przedsię-
biorstwem telekomunikacyjnym. Firma zatrudnia około 20 tys. osób. Średnia 
wieku pracowników wynosi około 40 lat. Firma wdrożyła następujące działa-
nia w celu zmniejszenia liczby zatrudnionych:  
 dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy przez pracowników, 
 wsparcie przedsiębiorczości osób zwolnionych, 
 nowe możliwości zawodowe (związane z przekwalifikowaniem pracowników).  
 W 2004 roku w ramach programu na rzecz dobrowolnego rozwiązania sto-
sunku pracy, 7831 pracowników opuściło firmę i otrzymało jako rekompensatę,  
odpowiednie odszkodowanie. Duża część osób skorzystała także z możliwości 
przekwalifikowania się, celem znalezienia innej pracy [Naegele, Walker 2006]. 
 Szpital Uniwersytecki Aalborg zatrudnia około 6500 pracowników w Dani. 
Głównym celem polityki kadrowej było opóźnienie odejścia na emeryturę za-
trudnionych seniorów. Opracowano programy, aby zatrzymać  doświadczoną 
kadrę w szpitalu. Podjęto następujące działania: 
 zaoferowanie pracownikom powyżej 52 roku życia specjalnych umów  

o pracę, uwzględniających sytuację finansową seniorów oraz możliwości 
finansowe szpitala;  

 zaproponowanie pracownikom powyżej 59 roku życia możliwości pracy  
w mniejszym wymiarze czasu, przy jednoczesnym utrzymaniu takiego sa-
mego poziomu wynagrodzenia;  
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 zaoferowanie stałych godzin pracy i rezygnacja z systemu zmianowego;  
 zaoferowanie elastycznych godzin pracy w celu lepszego zaplanowania 

odpoczynku przez pracowników; 
 umożliwienie starszym pracownikom udziału w szkoleniach [Naegele, Wal-

ker 2006]. 
 Fabryka Michelin wytwarza półprodukty do produkcji opon. Liczba pra-
cowników to około 500 osób. Polityka kadrowa uwzględniająca proces zwal-
niania starszych pracowników, skoncentrowana została na koncepcji przekwa-
lifikowania odchodzących osób. Plan zakładał zwrócenie szczególnej uwagi na 
starsze osoby, które mogłyby mieć trudności ze znalezieniem nowych miejsc 
pracy. Inicjatywa ta umożliwiła:  
 wielu pracownikom znaleźć inne miejsca pracy,  
 zatrudnionym powyżej 55 roku życia, spełnić wymogi planu emerytalnego, 
 spółce kontynuowanie działalności, zachowując przy tym korzystny wize-

runek na zewnątrz [Naegele, Walker 2006]. 
 Nordea Bank Danmark A/S z siedzibą w Kopenhadze jest drugim pod 
względem wielkości bankiem w Danii, zatrudniającym w 300 oddziałach około 
8,5 tys. pracowników; 15% z nich to osoby powyżej 50 roku życia. Głównym 
zadaniem polityki kadrowej było zatrzymanie tych, którzy ukończyli 61 lat. 
Program obejmował następujące elementy: 
 pięć dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku po ukończeniu 61 

roku życia, 
 możliwość zmniejszenia o 10% ilości godzin pracy w tygodniu z  utrzyma-

niem stałego poziomu wynagrodzenia, 
 po ukończeniu 62 roku życia otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia 

emerytalnego [Naegele, Walker 2006]. 
 Tabela 1 przedstawia zbiorcze zestawienie rozwiązań w zakresie zarządza-
nia wiekiem, stosowanych w zagranicznych firmach. 
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Wnioski z analizy wdrażania dobrych praktyk i strategii  
z zakresu zarządzania wiekiem  
 
Kompleksowe inicjatywy dotyczące zarządzania wiekiem, skupione są na 
prewencyjnych działaniach, dotyczących zmiany stosunku do kwestii wieku. 
Badanie potwierdziło, że wraz z wiekiem wzrasta wiedza i doświadczenie  
w danej specjalizacji. Jednocześnie dostrzec można, że ludzie ci mają więcej 
trudności z realizowaniem nowych i złożonych zadań. 
 Stały przepływ wiedzy i doświadczenia od starszych do młodszych pra-
cowników, gwarantuje stabilność i ciągłość rozwoju firmy. Stabilność zatrud-
nienia przyczynia się do wysokiej wydajności i jakość. Poprzez kreowanie przy-
jaznej atmosfery, pracownicy częściej utożsamiają się ze swoim miejscem pra-
cy. Specjalny system opieki zdrowotnej pracowników zwiększa u nich poczu-
cie bezpieczeństwa. Możliwość dalszej współpracy z firmą, nawet po osią-
gnięciu wieku emerytalnego, ułatwia starszym pracownikom utrzymanie ak-
tywności zawodowej i życiowej. Celem wprowadzenia polityki przyjaznej pra-
cownikom 50+ jest przede wszystkim budowanie wizerunku firmy, która swój 
sukces osiąga dzięki wzajemnej integracji młodych, wykształconych i ener-
gicznych osób z doświadczonymi starszymi pracownikami. Przy czym nie 
chodzi tylko o zatrudnianie osób 50+, ale przede wszystkim o zatrzymanie 
w firmie osób, które już w niej pracują.  
 Kapitał wiedzy i doświadczeń zdobywany latami w organizacji, pozwala 
firmie na ciągły i zrównoważony rozwój. Działania te budują również dobrą 
atmosferę, która jest podstawą satysfakcji pracowników i wzmacnia ich mo-
tywację oraz lojalność wobec firmy. Duże znaczenie odgrywa także zadowo-
lenie klientów, wśród których często nie brakuje osób po pięćdziesiątym roku 
życia. 
 Pomimo pewnych trudności, starsi ludzie starają się być aktywni i otwarci 
na nową wiedzę. Dążą do podejmowania współpracy z młodymi, lubią wy-
mieniać się doświadczeniami i poglądami.  
 
Wnioski z analizy wdrożenia działań szkoleniowych  
i rozwojowych 
 
Instrumenty szkoleniowe wykorzystywane w firmach uznane zostały za sku-
teczne. Oprócz wewnętrznych programów rozwojowych, adresowanych do 
konkretnej grupy odbiorców, pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje 
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w różnych formach doskonalenia, bez względu na wiek. Mogą też uzupełniać  
wykształcenie na wszystkich poziomach nauczania. Firmy zapewniają również 
naukę języków obcych.  
 Starsi pracownicy są aktywni, chętni do nauki i podejmowania nowych wy-
zwań. Pokonują ograniczenia związane z wiekiem, chętnie uczą się i chcą być 
aktywni.  
 
Wnioski z analizy wdrożenia polityki zakończenia zatrudnienia 
 
Dla pracodawcy korzystny jest fakt transferowania wiedzy pomiędzy pracow-
nikami firmy. Starsi, którzy planują przejść na emeryturę, przekazują doświad-
czenie młodszym kolegom, dzięki temu firma nie musi inwestować w kosz-
towne szkolenia własnej kadry. Jest to strategia prowadząca do zatrzymania 
młodych pracowników. Przedsiębiorstwo korzysta również ze stałego kontak-
tu z emerytami, którzy w razie potrzeby są zawsze gotowi do pomocy.  
 Pełniąc rolę mentora, seniorzy czują się docenieni i potrzebni firmie. Mają 
okazję przekazywać specjalistyczne umiejętności, w poczuciu, że pozostawiają 
następców godnych zaufania. Dzięki uelastycznieniu form zatrudnienia star-
szych pracowników, wzrasta ich zadowolenie z organizacji pracy oraz poczu-
cie bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na zastosowanie ciekawego in-
strumentu zapewniającego korzyści dla publicznego systemu zabezpieczenia 
społecznego (łączenie wynagrodzenia z emeryturą w relacji najpełniej odpo-
wiadającej potrzebom i możliwościom osoby starszej). Dla młodszych kole-
gów są źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej, pełnią funkcje eksperckie.  
 
Podsumowanie 
 
Zarządzanie wiekiem jest przemyślanym działaniem, zakładającym, że firma 
będzie działać skuteczniej. W literaturze powszechną akceptację zyskuje po-
gląd, że odpowiednio prowadzona polityka zarządzania wiekiem może być 
źródłem wymiernych korzyści dla współczesnych organizacji.  
 Strategie zarządzania wiekiem to wieloetapowe i zintegrowane procesy. 
Trudno je czasami wdrożyć, ale przynoszą najwięcej korzyści. Uwzględniają m.in. 
rekrutację, szkolenia, ustawiczne uczenie się, ergonomię, programy zdrowotne, 
przesunięcia na stanowiskach, elastyczne formy zatrudnienia, bieg życia i dosto-
sowanie metod pracy. Polityka strategii zarządzania wiekiem może być impliko-
wana w polskich przedsiębiorstwach tylko w wybranych obszarach. Szkolenia 
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i rozwój są nastawione na podnoszenie kwalifikacji starszych pracowników, aby 
mogli dobrze wykonywać swoje zadania na innych stanowiskach. Seniorzy chcą 
się rozwijać, zdobywać nową wiedzę, doświadczenie. Jednak w polskich przed-
siębiorstwach charakteryzujących się małą lub średnią strukturą zatrudniania, 
świadomość pracodawców dotycząca wsparcia osób 50+ jest niewielka. Polscy 
pracodawcy w natłoku bieżących spraw, nie uwzględniają powagi tego proble-
mu, szczególnie w okresie krótkoterminowego funkcjonowania firmy.  
 Polityka zakończenia zatrudnienia jest obszarem koniecznym do zrealizo-
wania w przypadku zarządzania starszymi pracownikami, którzy przechodzą 
na emeryturę lub kończą pracę ze względu stan zdrowia. Zadania do wykona-
nia w tym zakresie są następujące: pomoc w znalezieniu pracy osobom zwol-
nionym, pomoc w przejściu na emeryturę, dobrowolne rozwiązanie stosunku 
pracy w zamian za bonifikaty finansowe, kontakt z pracownikami, którzy prze-
szli na emeryturę i traktowanie ich jak doradców lub ekspertów, elastyczne 
godziny pracy dla pracowników emerytowanych. 
 Procedury zarządzania wiekiem są trudne do wdrożenia. Wymagają kon-
sultacji z pracownikami, związkami zawodowymi, a także czasu i nakładów 
finansowych. Jednak dobrze przeprowadzona strategia kompleksowa jest 
najbardziej efektywna. Nie trzeba skupiać się na jednym procesie, można za-
rządzać starszymi pracownikami w różnych perspektywach. Należy jednak 
pamiętać, że błąd lub niedopracowanie w takiej strategii, może mieć nega-
tywne skutki dla całej firmy. Strategie kompleksowe powinny być wdrażane  
w przedsiębiorstwach, które wcześniej prowadziły chociaż pilotażowe zarzą-
dzanie wiekiem, w co najmniej jednym z jego obszarów.  
 Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach rzadko kiedy skupia się na 
prowadzeniu działań tylko w jednym obszarze. Połączenie różnych obszarów  
i zastosowanie odpowiednich narzędzi może przyczynić się do sukcesu firmy 
w zakresie skutecznego zarządzania pracownikami 50+. Wszystkie przedsta-
wione przykłady zarządzania wiekiem wskazują, że większość przyjętych  
w społeczeństwie stereotypów na temat starszych pracowników, jest niepraw-
dziwa i krzywdząca. Starsze osoby są aktywne, pracowite, wartościowe, zaanga-
żowane i pozytywnie nastawione do swoich kolegów z pracy. Większość  
z przedstawionych praktyk można, chociaż w pewnym stopniu zaimplemento-
wać w polskich przedsiębiorstwach. Należy jednak zawsze uwzględnić czynniki 
różnicujące krajowe firmy od zagranicznych, np.: wielkość, branża, obszar geo-
graficzny, otoczenie konkurencyjne, regulacje prawne oraz normy społeczne. 
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Wywiady autobiograficzne jako źródło wiedzy na temat 
możliwości wykorzystania idei zarządzania wiekiem  
w polskich organizacjach 
 
 
Autobiographical Interviews as a Source of Knowledge About  
the Possibilities of Using the Idea of Age Management  
in Polish Organizations 
 
Abstract: It is important for enterprises to build their market position by using their own re-
sources. Enormous amounts of possibilities can be found within human resources. Diversity 
management processes (age management) allow the knowledge and experience of mature 
employees to be used for the good of the organization (including increasing its competitive-
ness). The analysis of individual histories of employees in the seniors' age, learned during the 
autobiographical interviews, allows to build a concept of managing diverse age-old employee 
teams and knowledge acquired as part of the research can also create possibilities for directing 
the management's activities to a broader development of the potential of employees in the age 
groups 50+, as well as 60+. The main purpose of the article is to present the experiences of 
employees 50+ and 60+ within internships in the field of age management in organizations 
that constitute the place of their professional activity. 
Key words: age management, professional activity, age-diverse teams. 
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Wprowadzenie 
 
Długowieczność jest niewątpliwym sukcesem współczesnego społeczeństwa. 
Procentowo większa liczba ludzi przeżywa wczesne dzieciństwo i dożywa 
późnego wieku, a wydłużenie życia stwarza nowy obszar dla zagospodarowa-
nia naszych aktywności. Na rynku pracy pojawia się coraz więcej osób w okre-
ślonych przedziałach wieku. Systemy zarządzania poszukują z jednej strony 
możliwości zagospodarowania różnorodnych grup wiekowych, z drugiej zaś 
kultury organizacyjne, określane jako korporacyjne, preferują w sposób nie-
formalny określone cechy pracowników – wiek stanowi tutaj istotny aspekt 
wartościujący. Wskazane powyżej kategoryzacje osób mają przynieść wiedzę 
na temat ich potencjału. W systemach zarządzania zasobami ludzkimi aspekt 
wieku ma istotne znaczenie, jest bowiem powiązany z obserwowaną (nie tyl-
ko na rynku polskim, ale także europejskim i światowym) tendencją. Dotyczy 
ona coraz większej dostępności w ramach procesów rekrutacji osób z do-
świadczeniem zawodowym, które sprzężone jest z wiekiem pracownika.  
A zatem to pracownicy w wieku 50+ i 60+ stanowią w XXI w. potencjał wielu 
organizacji. Sytuacja ta jest wynikiem procesów starzenia się społeczeństw 
państw rozwiniętych. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były pro-
wadzone przez autorkę wywiady autobiograficzne wśród czynnych zawodo-
wo osób wieku 50+ i 60+. Istotną kwestię stanowią także obserwacje powstałe 
podczas wskazanych pomiarów, z których wynika, że komunikowane rozwią-
zania z obszaru zarządzania wiekiem i wspierania rozwoju wskazanej grupy 
pracowników pozostają, niestety, jedynie w sferze deklaratywnych oświad-
czeń. Szczególną sytuację stanowią doświadczenia osób, które w przedziale 
wieku 50+ pozostawały przez pewien czas bez pracy, uzyskując tym samym 
status osoby bezrobotnej2.  

                                                            
2 W ramach wywiadów swobodnych przeprowadzonych przez autorkę z doradcami zawodo-

wymi PUP w Łodzi w czerwcu 2018 r. (w badaniu uczestniczyło 3 doradców pracujących  
z osobami 50+) ustalono, że jedynie niewielki procent bezrobotnych 50+ znajduje zatrudnienie, 
wskazywano nawet, ze jest to jedynie ok. 3–5 %. Z analiz PUP wynika, że ok. 35% osób w podanej 
grupie to byli pracownicy pełniący funkcje kierownicze, prowadzący własną działalność  
i specjaliści, którzy zatrudnienie utracili w wyniku restrukturyzacji, likwidacji stanowisk lub firmy. 
Grupę tę charakteryzuje w pierwszej fazie bezrobocia wysoki poziom motywacji w obrębie wła-
snych aktywności nastawionych na poszukiwanie pracy. Nie zmienia to faktu, że, choć w chwili 
obecnej wskaźnik bezrobocia pozostaje na poziomie tzw. naturalnego, wskazana grupa od mo-
mentu transformacji gospodarczej nadal pozostaje w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 
Doradcy zawodowi podkreślali, że jest to grupa bezrobotnych wchodząca szybko w fazę bezrobo-
cia długotrwałego, a ponad połowa z nich pozostaje bez zatrudnienia ponad 10 lat. 
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Głównym celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń pracowników  
w wieku 50+ i 60+ w obrębie praktyk z zakresu zarządzania wiekiem w organi-
zacjach, które stanowią miejsce ich zawodowej aktywności. Wywiady auto-
biograficzne na tle indywidualnych historii pracowników dojrzałych prezentu-
ją nowy wymiar zagadnienia. 
 
Doświadczony pracownik, jego sytuacja na rynku pracy  
i charakterystyka profilu pracownika 50+ 
 
Podejmowane aktywności poszukiwania w Polsce pracowników do różnego 
typu organizacji ujawniają obecną strukturę dostępnego na rynku pracy po-
tencjału ludzkiego. Wyraźnie widać, że wśród grup wiekowych pracowników 
poszukujących pracy przeważają osoby w przedziałach wiekowych ok. 50  
i 50+ oraz coraz częściej 60+. Obserwacje zachowań pracodawców pokazują, 
że jedynie ok. 3% z nich celowo rozważa zatrudnianie właśnie wskazanej gru-
py osób od 50 r.ż. W ramach analiz rynku pracy wskazuje się na możliwe ko-
rzyści, jakie mogą odnieść pracodawcy decydujący się na nawiązanie współ-
pracy właśnie z tą grupą pracowników. W tym kontekście propaguje się profil 
kandydata 50+ z silną ekspozycją mocnych stron osobowości i predyspozycji 
mocno powiązanych z aspektem pokoleniowej przynależności do określonej 
wiekowo grupy społecznej (tabela 1). 
 Mimo iż w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie pracowników dojrza-
łych, nadal wskazuje się na uwarunkowania, które nawet w literaturze przed-
miotu określane są jako dyskwalifikujące – dolegliwości zdrowotne czy cho-
roby przewlekłe ujawniające się w wieku późniejszym jednostki [Stankiewicz-
Mróz, Lendzion 2012, s. 47]. Należy pamiętać, że wskazywane tendencje de-
mograficzne wyraźnie wykazują przesuniecie siły zainteresowania organizacji 
właśnie na wskazaną grupą wiekową potencjalnych pracowników w wieku 
50+, a nawet 60+. Działania służące upowszechnianiu wskazanych informacji 
były podejmowane także w ramach licznych projektów o zasięgu ogólnopol-
skim, w których idee zarządzania wiekiem stanowić miały kluczowy aspekt 
realizowanych zagadnień i kierowanych do kadry menadżerskiej rekomenda-
cji w tym zakresie3. Jak wskazuje bieżące doświadczenie respondentów  
                                                            

3 W ramach ogólnopolskiego projektu Z wiekiem na plus PARP 2011/2012 realizowano do-
radztwo, coachingi i szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz specjalistów HR w ramach zagad-
nień związanych z wypracowaniem w organizacjach (MMŚP) mechanizmów wdrażania i funk-
cjonowania idei zarządzania wiekiem. Autorka uczestniczyła w ww. projekcie we wszystkich 
trzech obszarach planowanych aktywności, realizując usługę dla wskazanych przez wykonaw-
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w wieku 50+ i 60+ uczestniczących w wywiadach autobiograficznych kwestie 
systemowo traktowanych rozwiązań wpisujących się w obszar zarządzania 
wiekiem nie stanowią powszechnej praktyki w organizacjach. 
 
Tabela 1. Charakterystyka pracownika 50 + 

Atuty pracowników 50 + Korzyści dla pracodawcy 

Wiedza, doświadczenie 
Pracownicy posiadają unikatową wiedzę, mogą w ramach 
pracy zespołowej uruchomić transfer wiedzy do młodszych 
pracowników, z mniejszym doświadczeniem zawodowym 

Lojalność 
Katalog istotnych wartości eksponuje tę cechę jako najwyższy 
atut grupy wiekowej pracowników 50+ 

Zaangażowanie 
Dojrzałość życiowa osób 50+ przekłada się na ich odpowie-
dzialność za przyjęte zobowiązania – kwestie powiązane  
z lojalnością pracownika 

Okazywanie satysfakcji  

z pracy 

Okazuje się, że pracownicy dojrzali mogąc prowadzić aktyw-
ność zawodową rzadziej od swoich młodszych kolegów ko-
rzystają ze świadczeń zdrowotnych – fakt ten obala pewien 
mit i stereotyp postrzegania wskazanej grupy pracowniczej 

Akceptacja zmian 

Kolejny mit rozpowszechniany na temat omawianej grypy 
wiekowej – wskazano, że niechęć do zmian może być właści-
wa każdej grupie wiekowej. Dowodem na to jest, że osoby 
50+ to najszybciej rosnąca grupa użytkowników Internetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów internetowych4. 

 
Zróżnicowane wiekowo zespoły pracownicze 
 
Konstruowanie w ramach praktyk zawodowych zespołów zróżnicowanych 
wiekowo wymaga przede wszystkim podstaw dla ich tworzenia. Wśród in-
strumentów makroekonomicznych należy wymienić te związane z: zachętą do 
                                                                                                                                                   
ców organizacji. Po 4 latach od zakończenia usługi tylko w jednej firmie realizowano pewne 
elementy zarządzania wiekiem nakierowane w szczególności na pracowników dojrzałych  
w zakresie tworzenia funkcji mentora. 

4 Wiele portali internetowych poświęca całe strony głównie tematyce pracowników 50+. 
Znajdujące się tam treści wskazują na korzyści, jakie mogą mieć pracodawcy w wyniku decyzji o 
zatrudnieniu ww. grupy wiekowej osób. Podaje się korzyści w sferze potencjału (wiedzy i kompe-
tencji), jak i systemowego wspomagania zatrudnienia (ewidentne udogodnienia dla pracodaw-
ców, tj. ulgi z tytułu zatrudnienia, skrócenie opłacania urlopu chorobowego, dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy) 
[http://nf.pl/manager/korzysci-z-zatrudniania-pracownikow-50,,47353,39; https://www.pulshr.pl/ 
rekrutacja/pracownicy-50-lekarstwem-na-braki-kadrowe-i-korzysc-dla-pracodawcy,47665.html]. 
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dłuższej aktywności zawodowej (m.in. w ramach systemów emerytalno-
rentowych), odpowiednio skonstruowanych systemów podatkowych, me-
chanizmów finansowych motywujących do tworzenia nowych miejsc pracy, 
celowego finansowania z budżetu państwa itp. [Schimanek 2012, s. 89]. Za-
rządzanie wiekiem w ramach zróżnicowanych wiekowo zespołów wymaga 
zaplanowanych i jasno zdefiniowanych działań na trzech istotnych pozio-
mach: globalnym – związanym z uwarunkowaniami prawnymi danej pań-
stwowości, organizacyjnym – dotyczącym strategii wykorzystania w ramach 
przedsiębiorstwa potencjału kapitału ludzkiego oraz jednostkowym – analizu-
jącym możliwości w sferze motywacji, rozwoju (tu osób starszych) do utrzy-
mania aktywności zawodowej [Tubielewicz 2014, s. 42]. W ramach realizacji 
ogólnopolskiego programu PARP z wiekiem na plus wskazano, że zarządzanie 
wiekiem powinno być instrumentem zapobiegania dyskryminacji ze względu 
na wiek [Liwiński, Sztanderska 2010, s. 6]. W tym kontekście budowanie zespo-
łów zróżnicowanych ze względu na wiek powinno realizować ideę współpracy 
międzypokoleniowej opartej na wzajemnych korzyściach i możliwościach, 
uwarunkowanych przynależnością pracownika do określonej grupy wiekowej. 
Zwrócić należy uwagę, że różnorodność nie powinna być traktowana w kate-
goriach jedynie wiekowych. Stanowi ona bowiem zestaw wielu elementów, 
czynników analizowanych z perspektywy różnic oraz podobieństw. Zróżnico-
wany zespół stanowi swoisty efekt wskazanej różnorodności [Gross-Gołacka 
2018, s. 103]. Ostatnie lata przynoszą podniesienie świadomości występowa-
nia zjawiska starzenia się społeczeństwa i rozumienia jego skutków. To wpły-
wa stopniowo na obserwowane zwiększenie aktywności instytucjonalnej  
w zakresie zainteresowania tą problematyką m.in. w kwestii celowo kierun-
kowanej polityki rynku pracy. Jednym z głównych celów tejże polityki jest 
zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych. Usytuowane w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi pojęcie zarządzania wiekiem ma odnosić się,  
w ramach zróżnicowanych zespołów pracowniczych, do międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy i podziału w sferze umiejętności oraz kompetencji charakte-
rystycznych z punktu widzenia powiązania ich z czynnikiem wieku. A zatem 
każda z grup wiekowych w ramach zespołu ma do spełnienia wobec siebie 
nawzajem określone zadania. Organizacje zawdzięczają swoje sukcesy lu-
dziom w nich zatrudnionym. Zbudowanie relacji opartych na wymianie wie-
dzy i doświadczeń w obrębie zróżnicowanych wiekowo grup pracowników 
pozwoli, tworząc warunki dla atmosfery pracy wspierającej motywację za-
trudnionych, do wydobycia ich pełnego potencjału i ukrytych talentów [Ma-
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ziarz 2016, s. 68]. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat zauważyć można istotne 
zmiany w sferze zarządzania wiekiem i różnorodnością, głównie w odniesieniu 
do sposobu definiowania wskazanego obszaru pracy z zasobami ludzkimi  
w organizacji. W literaturze przedmiotu w prowadzonych analizach przecho-
dzimy od postrzegania owej różnorodności przede wszystkim jako powiąza-
nej z wiekiem, do już współczesnego sposobu jej rozumienia – jako zespołu 
cech i czynników stanowiących określone źródło możliwości dla organizacji 
[Mendryk 2016, ss. 218–220]. 
 
Wywiady autobiograficzne – indywidualne historie pracowników 
źródłem wiedzy nt. możliwości zarządzania wiekiem  
 
Interesującym obszarem dla pozyskania wiedzy na temat możliwości zarzą-
dzania wiekiem są wywiady autobiograficzne stanowiące swoiste studia przy-
padków, oparte na indywidualnych historiach wybranych pracowników. 
W ramach autobiografii kluczowe znaczenie dla przekazu ma charakter osobi-
stego doświadczenia oraz założenie wpływające na cel ujawnienia go w ra-
mach interakcji z drugim uczestnikiem przekazu. Na autentyczność autobio-
grafii oddziałuje także dokonana w życiu modyfikacja i przeobrażenie, czyli 
zmiana [Starobinski 2009, ss. 89–90]. Pamięć biograficzna może stanowić 
ważny zasób wskazówek dla istotnych w życiu pracownika okresów, zdarzeń, 
osób i wynikających z budowanych na tej bazie wspomnień, które docelowo 
stanowią ciekawe źródło dla nauki i sfery badawczej. Pamięć okresów życia 
wykorzystuje mechanizm syntezy, tzn. utrwala dominujące dla danego okresu 
aktywności w postaci ciągów tematycznych. Autobiograficzna pamięć okre-
sów życia prezentuje zakodowane koncepcje własnego życia odtwarzane na 
poziomie pamięci operacyjnej – w tym miejscu zwraca się uwagę, że moment 
kodowania, towarzyszące emocje i wyznaczone cele mogą wpływać na zakres 
zapamiętanego ciągu zdarzeń [Maruszewski 2005, ss. 64–65].  

Metodologia badania 

Część badawczą odniesiono do: 
 przeprowadzonych w grupie 7 respondentów w wieku 50+ i 60+ wywia-

dów autobiograficznych. Badanie realizowano od września 2017 do kwiet-
nia 2018 na terenie województwa łódzkiego. Osoby uczestniczące w po-
miarze były czynne zawodowo – dwie z nich w przedziale 60+ przez 3,  
a druga 7 lat były bezrobotne. Respondenci to pracownicy z wykształce-
niem średnim i wyższym. Założeniem realizowanego pomiaru było prze-
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prowadzenie wywiadów z reprezentantami różnych zawodów, a wykształ-
cenie nie stanowiło na tym etapie czynnika wartościującego. Po ukończe-
niu pomiaru analizowano wszystkie aspekty zagadnienia, w tym kwestie 
dotyczące charakterystyki próby także w tym kontekście; 

 coachingów, doradztwa i treningów przeprowadzonych w ramach projek-
tu Z wiekiem na plus PARP 2011/2012 w wymiarze 296 godzin coachin-
gów, 342 godzin doradztwa i 160 godzin treningów dla osób 45+. Realna 
średnia wieku wybranej do usługi grupy to 58 lat – 56 osób było w wieku 
45+ (21 kobiet i 24 mężczyzn). 7 osób miało wykształcenie średnie, 38 wyż-
sze, byli wśród nich przedstawiciele MMŚ – właściciele i kadra kierownicza 
oraz 60 osób (57 kobiet i 3 mężczyzn) będących specjalistami HR. 

 Zaprezentowana analiza odnosi się do wybranego fragmentu własnego 
materiału empirycznego, w którym bezpośrednio pojawiły się kwestie powią-
zane z zagadnieniami zarządzania wiekiem na poziomie jednostki – pracow-
nika i organizacji. Z próby badawczej wybrano jedynie dane odnoszące się do 
osób z grupy pracowników dojrzałych, realizujących swój rozwój i prace za-
wodową w okresie przygotowywania się do czasu emerytury. Prezentowane 
wyniki odnoszą się do dwóch źródeł danych i celowo wyselekcjonowanej 
grupy osób. Na tym etapie może nie mają one jeszcze charakteru reprezenta-
tywnego, ale mogą być traktowane jako podstawa do formułowania wnio-
sków w ramach analizowanych kwestii problemowych.  

Możliwości wykorzystania idei zarządzania wiekiem w polskich 
organizacjach – analiza wyników badań 

Idea zarządzania wiekiem umożliwia ludziom starszym, także tym, którym 
przysługuje świadczenie emerytalne, utrzymanie aktywności zawodowej, np. 
w ramach zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednak samo za-
trudnienie osoby w określonym przedziale wieku (np. 50+ czy 60+) nie stano-
wi jeszcze o realizacji lub wdrożeniu zasady, wskazanej ideą zarządzania wie-
kiem [Starobinski 2009, s. 89–90]. Do wymiernych korzyści, jakie w obrębie 
przedsiębiorstwa mogą wnieść rezultaty zarządzania wiekiem należą (patrz 
tabela 2). 
 



Hanna Kądziołka-Sabanty 
 
 

 512 

Tabela 2. Zarządzanie wiekiem – korzyści, a opinie respondentów 

Zarządzanie wiekiem –  
korzyści dla organizacji i jej  

pracowników 
Opinie respondentów 

Wysokość dochodów uzależniona 
jest od posiadania przez człowieka 
pracy. Zatrudnienie podnosi prestiż 
jednostki w społeczeństwie [Rem-
biasz 2015, s. 161] 

Respondenci znajdujący się przed emeryturą wyrażali 
wręcz obawy o swój przyszły byt ekonomiczny. Wska-
zywali na to, że wyliczone wstępnie wysokości ich 
przyszłych emerytur są bardzo niskie. Twierdzą rów-
nież, że za wskazane kwoty nie będą w stanie się  
w ogóle utrzymać. W tej sytuacji deklarowali, że będą 
zmuszeni podjąć dodatkową pracę, aby utrzymać 
standard życia, do którego się przyzwyczaili  

Wdrożenie strategii zarządzania 
wiekiem przynosi wymierne korzyści 
zarówno pracownikom młodym, jak 
i dojrzałym [Rembiasz 2015, s. 61] 

Rozmówcy potwierdzali, że relacje z pracownikami 
młodszymi są w ich opinii dobre – żaden z responden-
tów nie wskazał barier w tym zakresie. Podkreślano 
dobrą atmosferę pracy opartą na koleżeńskich i partner-
skich relacjach. Zwracano także uwagę na wymianę 
wiedzy i wspieranie się w ramach wykonywanych zadań 

Zarządzanie wiekiem wpisuje się 
w koncepcję CSR poprzez podej-
mowanie licznych praktyk na rzecz 
podniesienia wydajności osób 
w wieku 45+, m.in. planowanie 
ścieżek kariery, aktywizacje emery-
tów i osób w wieku przedemery-
talnym w zakresie mentoringu, 
doradztwa i stosowania elastycz-
nych form zatrudnienia [Liwiński, 
Sztanderska 2010, ss. 6–7] 

Uczestniczące w badaniu osoby stwierdziły, że nie 
spotkały się w swojej karierze zawodowej z zaplano-
wanymi działaniami nastawionymi na budowanie 
ścieżek kariery z uwzględnieniem np. wieku przede-
merytalnego i emerytalnego pracownika. Nie spotkali 
się także ze stosowaniem elastycznych form pracy, ale 
stwierdzali, że posiadają wiedzę na temat jej możli-
wych zastosowań. Mentoring i doradztwo określali 
mianem współpracy w zespole opartej na dobrych 
relacjach z młodszymi kolegami 

Zmiany w sferze ekonomicznej, 
gospodarczej i społecznej są bez-
pośrednio powiązane z procesami 
modernizacyjnymi w obrębie 
przemian w życiu społecznym, 
także w sferze poglądów, wzorców 
myślowych i kulturowych [Grzelak-
Kostulska 2016, s. 67] 

Pracownicy biorący udział w badaniu potwierdzali, że 
na podstawie swojego doświadczenia życiowego 
i zawodowego zauważają pozytywne zmiany w po-
strzeganiu pracowników starszych, mimo jeszcze wielu 
stereotypowych opinii w tym względzie. Ich zdaniem 
nadal funkcjonuje przeświadczenie, że pracownicy 
starsi, nawet tuż po 50 roku życia, pracują wolniej (tak 
w sferze fizycznej, jak i mentalnej), mają częściej pro-
blemy zdrowotne a ich wydajność jest z tego powodu 
niższa. Według respondentów są to powielane stwier-
dzenia, które nie maja zastosowania w praktyce –  
z grupy uczestniczącej w pomiarze tylko 3 osoby  
w ciągu ostatnich 3 lat pracy skorzystały ze zwolnienia, 
którego długość średnio wynosiła 6,3 dnia 
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Wzrost innowacyjności i kreatyw-
ności pracowników, a co za tym 
idzie konkurencyjności organizacji 
[Gross-Gołacka 2018, s. 276]. 

Badani zwrócili uwagę na przewagę własnego poten-
cjału opartego na sumie różnych doświadczeń i wie-
dzy pracowników wynikających z ich wieku. Podkreśla-
li znaczenie różnych punktów widzenia, innych per-
spektyw postrzegania sytuacji, zjawisk i budowanych 
na tej podstawie ciekawych koncepcji. W wypowie-
dziach uczestników badania pojawiały się także wska-
zania na zmiany własnych postaw i punktów widzenia 
poszerzonych o perspektywy młodszych kolegów. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zarządzanie wiekiem rozwiązuje istotne problemy w ujęciu makroekono-
micznym. Pozwala to uzupełnić niedobory pracowników na rynku pracy, uru-
chamiając jednocześnie ukryte w ich bogatym doświadczeniu talen-
ty/potencjał. Ponadto inicjowanie wielorakich aktywności i stwarzanie okazji 
do działania pozwala zachować pracownikom w sposób ciągły ich potencjał, 
sprawiając, że wiek zyskuje w tym kontekście zupełnie nowy wymiar.  
 
Zakończenie 
 
Dla zarządzania wiekiem pozyskanie danych bezpośrednio od pracowników 
dojrzałych, posiadających nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także ży-
ciowe może istotnie wspomóc obszar poszukiwań możliwości i korzyści wska-
zanego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Przede wszystkim pracownicy 
dzieląc się swoimi historiami wskazują np. na systemy (schematy) podejmo-
wania decyzji i ukazują mechanizmy poznawcze na poziomie mentalnym. 
Zrozumienie zależności na poziomie realizowania celów i podejmowanych 
aktywności na poszczególnych poziomach wiekowych może wspomóc zespół 
i jego kierownika w sferze budowania potencjału wszystkich jego pracowni-
ków. Ponadto może niwelować ograniczenia w zakresie zarządzania wiekiem 
m.in. poprzez: 
 analizę ryzyka dla przedsięwzięcia i jego monitorowanie w okresie realizacji; 
 przełamywanie stereotypów na temat aktywności osób starszych; 
 błędnego określenia kompetencji pracowników; 
 zainteresowanie karierą zawodową osób w wieku 50+, budując ciekawą  

i realną ścieżkę kariery dla wskazanej grupy osób; 
 wypracowanie schematów komunikacji i współpracy w zespołach zróżni-

cowanych wiekowo.  
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 Na gruncie polskim analizy i praktyczne rozwiązania są nadal nastawione 
na realne wsparcie populacji osób w wieku 55+, natomiast dla osób w wieku 
60+ i tych korzystających już ze świadczeń emerytalnych, a wyrażających chęć 
utrzymania aktywności zawodowej są znikome. Ze względu na uwarunkowa-
nia historyczno-polityczne i ich wpływ na kształtowanie polskiej rzeczywisto-
ści gospodarczej dokonujemy stale porównań z obserwowanymi, podobnymi 
zjawiskami społecznymi w odniesieniu do krajów, które swój rozwój gospo-
darczy osiągnęły na zupełnie innym poziomie. Rozwiązania w obrębie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oparte na zarządzaniu zróżnicowanymi wiekowo 
zespołami pracowniczymi są z sukcesem realizowane np. w Finlandii [Rem-
biasz 2015, s. 156]. Korzystamy w tym miejscu z pewnego rodzaju uogólnień, 
dopatrując się podobieństw zjawisk społecznych i dokonujemy implementacji 
rozwiązań w sferze m.in. tzw. dobrych praktyk. Ze zjawiskami społecznymi jest 
w wielu wypadkach tak, że je obserwujemy, budujemy teorie i czynimy pewne 
przewidywania w zakresie ich dynamiki, jednak w konsekwencji jesteśmy za-
skakiwani ich skutkami w wymiarze bieżących kłopotów. Problemy dotyczące 
starzenia się społeczeństw wysoko rozwiniętych były wielokrotnie zgłaszane 
przez badaczy, a obecnie zjawiska te stały się faktem5.  
 Organizacje coraz częściej decydują się na zatrudnienie pracowników 
z doświadczeniem zawodowym. W ramach wskazanych rekrutacji powstają 
zespoły zróżnicowane wiekowo. Kadra menadżerska dla poprawienia efek-
tywności pracy poszukuje możliwości wydobycia konkretnych informacji bez-
pośrednio od pracowników dojrzałych. Wykorzystanie analiz w ramach po-
miarów odnoszących się do biografii pracowników pozwala odnaleźć w ra-
mach omawianych zagadnień dodatkowy wymiar wskazanych rozważań. 
Ujawnia się tutaj indywidualizm postrzegania własnej sytuacji zawodowej 
pracowników dojrzałych, którzy w konsekwencji stają się twórcami wiedzy 
w ramach rzeczywistości dotyczącej utrzymania aktywności zawodowej czło-
wieka i postrzegania jej jako procesu ciągłego i systematycznie rozwijanego. 
Zdając sobie sprawę, że perspektywa omawianego zagadnienia rozpatrywana 
z punktu widzenia samych pracowników w wieku okołoemerytalnym stanowi 
tylko część analizy, autorka planuje poszerzyć w przyszłości swoje badania 

                                                            
5 Zainteresowanie tematyką i ideą zarządzania wiekiem wzrasta ze względu na istotne 

zmiany demograficzne – mimo rejestrowanego w 2017 roku w Polsce wzrostu urodzeń żywych, 
wzrosła także liczba zgonów (współczynnik umieralności wyniósł 10,5‰). W 2017 roku odno-
towany został ubytek naturalny, bo liczba urodzeń była o ok. tysiąc niższa od liczby zgonów. 
Współczynnik przyrostu naturalnego mimo, iż był bliski zeru pozostał w obrębie wartości ujem-
nych i wynosił: -0,02‰ (dane na podstawie GUS [2018, s. 11]). 
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o informacje pozyskane w ramach wywiadów z kadrą zarządzającą organiza-
cjami, specjalistami HR oraz pracownikami młodszymi, w przedziałach wieko-
wych poniżej 50 roku życia. 
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Wprowadzenie 
 
Na współczesnym rynku pracy równolegle funkcjonują cztery pokolenia pra-
cowników tj. tzw. Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie Y oraz Z, które różnią 
się między sobą. Literatura przedmiotu wskazuje na różnice występujące po-
między nimi [Zemke, Raines, Filipczak 2000, McCrindle, 2014], jednakże należy 
podkreślić, że wiele ustaleń dotyczących charakterystyki poszczególnych po-
koleń należy traktować w sposób umowny i porządkujący, gdyż poszczególne 
grupy są wewnętrznie podzielone i zróżnicowane [Żarczyńska-Dobiesz, Cho-
mątowska 2014, s. 406].  
 Każde pokolenie ma określone wartości i potrzeby. Dotyczą one również 
pracy oraz środowiska zatrudnienia [Lyons, Kuron 2014, s. 61]. Wiedza na te-
mat charakterystycznych cech poszczególnych generacji, może być istotna  
z punktu widzenia kształtowania właściwego miejsca pracy. 
 Celem artykułu jest diagnoza systemów wartości i modeli mentalnych 
przedstawicieli pokolenia Z preferowanych w miejscu pracy. Wykorzystano 
wyniki badań empirycznych, w których respondentami byli studenci drugiego 
roku studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
W badaniach ilościowych posłużono się metodą CAWI przy wykorzystaniu 
testu psychometrycznego MindSonar3. 
 
Charakterystyczne cechy pokolenia Z  
 
W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego stanowiska, co do określenia 
zakresu wiekowego pokolenia Z. Generalnie przyjmuje się, że to ludzie uro-
dzeni w latach 1995–2010 [Schawbel 2014, McCrindle 2014, Berkup 2014]. 
Pokolenie Z w przeciwieństwie do poprzednich, jest pierwszą globalną genera-
cją, która porusza się przez całe życie w świecie komunikacji wirtualnej. Analiza 
literatury przedmiotu wskazuje, że młodzi ludzie [Iorgulescu 2016, ss. 48–49]: 
 posiadają cechy charakterystyczne dla pokolenia Y, związane głównie z ich 

zdolnością do przystosowania się do globalnego świata i korzystania z naj-
nowszych technologii; 

 mają łatwość pracy nad kilkoma zadaniami w tym samym czasie, co jest 
wynikiem szerokiego dostępu do informacji i sieci społecznościowych; 

                                                            
3 Badania zostały zrealizowane dzięki udostępnieniu narzędzia badawczego przez MidSonar 

Polska. 
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 charakteryzuje ich pewność siebie, optymistyczne patrzenie na swoje przy-
szłe życie zawodowe, jak również przedsiębiorcze inicjatywy, ponieważ są 
to osoby bardzo kreatywne i innowacyjne; 

 mają silną potrzebę bezpieczeństwa i realistycznie oceniają wymagania  
i oczekiwania pracodawców; 

 łatwiej integrują się z organizacjami, opracowując programy mentorskie. 
 D. Schawbel opublikował wyniki międzynarodowego badania dotyczącego 
postaw związanych z aktywnością pokolenia Z [Schawbel 2014]. Uzyskane 
wyniki wskazują, że dla pokolenia Z najważniejszymi czynnikami są: praca, 
którą wykonują, jak również ludzie z którymi współpracują. Przedstawiciele 
pokolenia Z uważają, iż środowisko zawodowe jest niezwykle istotne w roz-
woju, a osoby odgrywające rolę ekspertów wzmacniają kreatywność, nieza-
leżność oraz wpływają na podniesienie jakości ich działań. Od przełożonych 
oczekują autonomii oraz chcą, aby przełożeni pełnili rolę mentorów. 
 Wyniki badań przeprowadzonych przez M. C. Iorgulescu wskazują, że po-
kolenie Z nie chce pracować w izolacji, lecz preferuje pracę w grupach, w biu-
rach otwartych [Iorgulescu 2016, ss. 50–51]. Potwierdzono wnioski z poprzed-
nich badań, wskazujące na stałą potrzebę rozwoju przedstawicieli pokolenia 
Z. Występuje także silna potrzeba bezpieczeństwa, co odzwierciedla pragnie-
nie posiadania odpowiednich miejsc pracy oraz godnego wynagrodzenia. 
 W wyniku przeprowadzonych badań, M. Ozkan i B. Solmaz stwierdzili, że 
środowisko społeczne jest dla tej generacji ważnym czynnikiem kształtującym 
kulturę organizacyjną dostosowaną do ducha zespołu, którego poszukują 
[Ozkan, Solmaz 2015, ss. 479–480]. W tworzeniu ducha zespołu obowiązkiem 
pracodawców jest ukierunkowanie na tworzenie bardziej serdecznych relacji. 
Dodatkowo ważne jest spełnianie swoich marzeń, dlatego poczucie szczęścia 
jest dla nich bardzo ważne. Jeśli nie mogą zrealizować powyższego celu, czę-
sto rezygnują z pracy w danej firmie. 
 Wyniki międzynarodowego badania przeprowadzone na 49 tys. przedsta-
wicieli pokolenia Z pochodzących z 47 krajów, prezentują sposób, w jaki po-
strzegają oni edukację, pracę i świat [Dill 2015]. Wskazują, że rodzice mają 
największy wpływ na podejmowane przez nich decyzje edukacyjne i zawo-
dowe, ale opinia przyjaciół i nauczycieli jest również ważna. Czynnikiem, który 
najsilniej motywuje do wyboru kierunku studiów jest ciekawość. Badane oso-
by są bardzo przedsiębiorcze. Równowaga między życiem zawodowym  
a prywatnym oraz bezpieczeństwo pracy to dwa najważniejsze cele zawodo-
we tego pokolenia. 
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Model ewolucyjnego rozwoju systemów wartości według 
Gravesa – Dynamika Spiralna4 
 
Celem artykułu jest m.in. diagnoza systemów wartości pokolenia Z, w którym 
wykorzystano model teoretyczny Dynamiki Spiralnej (Spiral Dynamics), będą-
cy efektem wielu lat badań Clare W. Graves. Koncepcja ta odwołuje się do 
teorii systemów i psychologii rozwoju, koncentruje się na dojrzałej osobowo-
ści w działaniu, jej przemianach z cechami pozytywnymi i negatywnymi 
[Graves 1974, ss. 72–87].  
 Zgodnie z modelem rozwój przebiega etapami z uwzględnieniem zasady 
„przekraczania i włączania”. Dynamika Spiralna opisuje, jak powstające fale 
świadomości przepływają przez jednostki i grupy, prowadząc do większej 
ekspresji w myśleniu, konceptualizacji i zdolnościach do wcielania większej 
liczby sposobów poznania i działania [Graves 1974]. Dynamika Spiralna po-
zwala na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów powstawania przekonań 
i podejmowania decyzji poprzez identyfikację wartości i ukrytych motywacji 
jednostki. Struktury spirali tłumaczą, dlaczego ludzie różnie reagują na te sa-
me sytuacje wyjściowe, pokazują jak ludzie myślą, a nie co myślą [Graves 
1970, ss. 131–155]. 
 Dynamika Spiralna omawia sposoby zachowania, które są zgodne z okre-
ślonymi poziomami egzystencji. Każdy kolejny etap rozwoju stwarza nowe 
możliwości, jednak poprzedni etap nie znika, tylko zostaje zintegrowany, 
wbudowany w nowy poziom funkcjonowania. Zwiększa się poziom wolności 
związany z wyborem określonego zachowania [Beck 2007]. 
 Poznanie poszczególnych etapów, pozwala trafniej dostrzegać własne  
i cudze ukryte wartości, uprzedzenia i wzorce, przy pomocy których, kształtuje 
się indywidualne zachowanie [Beck, Cowan, 2006]. Tabela 1 przedstawia 
i charakteryzuje kolejne poziomy. 
 

                                                            
4 Dzieło Gravesa, niedokończone z powodu przedwczesnej śmierci (w roku 1986), kontynu-

owali jego uczniowie: Don Edward Beck i Christopher Cowan. To oni stworzyli termin Spiral 
Dynamics. Wspólnie opublikowali pierwszy kompletny podręcznik – „Spiral Dynamics: Master-
ing values, leadership and change” (1996). Im to również zawdzięczamy system oznaczeń po-
szczególnych poziomów kolorami – od beżu po turkus. 



Systemy wartości i modele mentalne pokolenia Z preferowane w miejscu pracy 
 
 

 521 

Tabela 1. Charakterystyka podstawowych poziomów w Dynamice Spiralnej 

Poziom Cechy charakterystyczne 
Przejawy w organizacji/ 

motywacje 

1.  
Beżowy 

Mało słów, koncentracja na działa-
niach, które gwarantują przetrwanie. 
Zdobyć jedzenie i dach nad głową. 
Błyskawiczne reakcje mózgu gadzie-
go walka/ucieczka. 
 

Dbający o podstawowe potrzeby 
ciała, intuicję, instynkt. 

2.  
Fioleto-
wy 

Wypełnianie poleceń duchowych 
istot w mistycznej przestrzeni. Oka-
zywanie lojalności wobec starszyzny, 
zwyczajów, plemienia. Kultywowanie 
świętych miejsc, przedmiotów, rytu-
ałów. Tworzenie więzi po to, by prze-
trwać i odnaleźć bezpieczeństwo. 
Życie w zaczarowanej, magicznej 
wiosce. Poszukiwanie harmonii  
z rytmami natury. Paternalistyczne 
organizacje, nepotyzm. 
 

Ludzie są silnie przywiązani do swoich 
społeczności, grup.  
Pracownicy oddają swoje życie  
i duszę organizacji – jak rodzicowi.  
Każdy poświęci siebie bez pytania, 
gdy od tego zależy przetrwanie  
grupy.  
Zmiana wymaga akceptacji  
„starszych”. 

3.  
Czerwo-
ny 

Najważniejsza jest siła i dominacja, 
reszta się nie liczy. Ucieczka przed 
dominacją innych ludzi lub natury. 
Unikanie wstydu, brak poczucia winy, 
zdobywanie szacunku. Natychmia-
stowe zaspokajanie potrzeb popędo-
wych i spełnianie zachcianek. Walka o 
utrzymanie kontroli za wszelką cenę. 
Brak świadomości konsekwencji 
swojego działania. 

Silne, dyrektywne przywództwo; jasna 
hierarchia; nacisk na władzę. Ludzie 
potrzebują dominacji większej siły, 
która nagradza oraz utrzymuje ich 
żądze w ryzach. Pracownicy będą 
godzić się na wiele, jeśli ich podsta-
wowe potrzeby będą regularnie za-
spokajane. Wypłata jest efektem, a 
każdy ma to, na co zasługuje; nikomu 
nie można ufać, Pracownicy muszą 
wiedzieć, „co będą z tego mieli”, żeby 
zaakceptować zmianę. 
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Poziom Cechy charakterystyczne 
Przejawy w organizacji/ 

motywacje 

4.  
Niebieski 

Poświęcenie jednostki dla grupowych 
celów. Porządek i stabilność, ludzie 
dzielą te same wierzenia. Każdy czło-
wiek ma swoje miejsce zgodnie z 
nadrzędnym planem. Struktury hie-
rarchiczne, biurokracja, nakazy i kon-
trola. Pracownicy są trybami w ma-
chinie systemu, wypełniają rolę, do 
której są przeznaczeni. 

Nakazowe podejście. Ciężka praca jest 
jedyną słuszną drogą do bycia cenio-
nym i utrzymania pracy. Ludzie pracu-
ją najlepiej, kiedy wiedzą, jak mają coś 
poprawnie wykonać. Pracownicy są 
elementem systemu, wypełniają 
swoje funkcje, które są im przezna-
czone. Autorytet zyskują inni poprzez 
właściwe zasady, nie przez strach. 
Pracownicy są lojalni, jeśli organizacja 
dba o ich dobre samopoczucie. Zmia-
na musi być zarządzona przez autory-
tety, spójna z zasadami. 
 

5.  
Poma-
rańczo-
wy 

Dążność do sukcesu, osiągnięć, auto-
nomii i ciągłych zmian. Poszukiwanie 
„dobrego życia” i dostatku. Rozwój 
przez wyszukiwanie najlepszych 
rozwiązań, eksperymenty, rywalizację, 
zaawansowaną technologię. Edukacja 
poprzez osobiste doświadczanie prób 
i błędów. Przedsiębiorczość i strate-
giczność. 
 

Nieustanna ocena wyników. Ludzi 
motywują osiągnięcia i materialne 
nagrody. Rywalizacja zwiększa pro-
duktywność. Sprawdzone jest najlep-
sze, choć zawsze może być jeszcze 
lepsze. Pracownicy są gotowi iść do 
przodu i mieć więcej wpływu na in-
nych. Ludzi napędzają: rozwój, sukces, 
wzrost, osiągnięcia. 

6.  
Zielony 

Wspólnotowość i współdziałanie. 
Dzielenie zasobów wspólnoty pomię-
dzy wszystkich. Jednomyślne podej-
mowanie decyzji. Odkrywanie na 
nowo duchowości i budowanie har-
monii. Organizacje są odpowiedzialne 
za dobrostan swojej społeczności, a 
członkowie organizacji muszą mieć 
głos. 

Nacisk na konsensus i kompromis. 
Ludzie chcą czuć się akceptowani 
przez innych. Dzielenie i współudział 
prowadzą do lepszych rezultatów niż 
współzawodnictwo. Wszyscy człon-
kowie organizacji powinni mieć moż-
liwość wypowiedzi i włączania się w 
działania. Organizacja jest odpowie-
dzialna za dobre samopoczucie swo-
jej społeczności. Ludzi inspiruje pod-
kreślanie wagi relacji, troski, przyna-
leżności do społeczności. Ludzie są 
motywowani poprzez kontakt z in-
nymi i chcą utrzymać harmonijne 
relacje. 
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Tab. 1. Cd 
 

Poziom Cechy charakterystyczne 
Przejawy w organizacji/ 

motywacje 

7.  
Żółty 

Ludzie realizują się w pracy, która 
odpowiada temu, kim są z natury. 
Koncentracja na funkcjonalności, 
talentach i kompetencjach. Dążenie 
do syntezy różnych światopoglądów. 
Działanie we własnym interesie bez 
krzywdzenia innych. Doświadczanie 
pełni życia tu i teraz. Dążność do 
wzrostu, ewolucji, elastyczności, 
spontaniczności, użyteczności  
i otwartych systemów. 

Nacisk kładziony na dostęp do wie-
dzy, informacji oraz doświadczenie 
zawodowe. Ludzie uwielbiają robić 
rzeczy, które pasują do tego, kim są. 
Organizacja jest tylko przejściowym 
etapem, ponieważ zachodzą zmiany. 
Ludzi motywuje uczenie się i rozu-
mienie, a nie wypłaty i kary. Ludzie 
cenią sobie wolność i wartościowość 
pracy, bez instrukcji, jak ona ma być 
wykonana. 
 

8.  
Turku-
sowy 

Korzystanie ze wszystkich poprzed-
nich poziomów, ekspansja, wielowy-
miarowość, świadomość systemowa. 
Przywiązywanie dużej wagi do dobra 
wszystkich żywych istot. Poszerzanie 
świadomości wszelkimi znanymi 
sposobami. Poczucie „Ja”, jako cześć 
większej, świadomej całości. Jest 
częścią globalnych sieci. Dążenie do 
minimalistycznego stylu życia – „małe 
jest piękne”. Organizacje są odpowie-
dzialne za konsekwencje i ich wpływ 
na ludzkie życie i środowisko. 
 

Wszystkie poprzednie podejścia są 
zintegrowane i transcendentne. Du-
chowe więzi pchają ludzi i organizacje 
ku sobie. Praca musi mieć znaczenie, 
służyć dobru wszystkich. Świat jest 
jednością, zbalansowanych, współ-
oddziałujących sił. Doświadczanie 
uczuć i informacje wzajemnie się 
wzmacniają. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Beck, Cowan 2006], [Graves 2005], [Prinsloo 2012], [Miąsek, 

Bliźniuk 2014, ss. 15–29]. 

 
Metoda badawcza 
 
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, przeprowadzono bada-
nia ilościowe metodą CAWI. Wykorzystano test psychometryczny MindSonar 
o współczynniku alpha Cronbacha mieszczącym się w przedziale od 0,7 do 
0,85. MindSonar to funkcjonalny systemem psychologiczny badający, jak lu-
dzie myślą w konkretnych sytuacjach (kontekstach) oraz jakie mają we-
wnętrzne motywacje, wartości i przekonania. W badaniu wzięło udział 85 stu-
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dentów drugiego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.  
 Za pomocą testu zbadano systemy wartości (zgodne z modelem Dynamiki 
Spiralnej5) i metaprogramy. Metaprogramy, których charakterystykę zawarto 
w tabeli 2, to wzorce w stylach myślenia.  
 
Tabela 2. Charakterystyka metaprogramów w systemie MindSonar 

Nr Metprogram Charakterystyka metaprogramów 

1. Proaktywny  
vs Reaktywny 

Proaktywny = preferencja, żeby działać szybko i przej-
mować inicjatywę.  
Reaktywny = preferencja, żeby czekać, rozważać, zasta-
nawiać się. 

2. Orientacja do celu vs 
Orientacja od problemu 

Do celu = nastawienie na osiąganie celów. 
Od problemu = nastawienie na unikanie problemów. 

3. Wewnętrzne odniesienie 
vs Zewnętrzne  
odniesienie 

Wewnętrzne odniesienie = użycie własnych standardów 
do oceny. 
Zewnętrzne odniesienie = użycie do oceny standardów 
innych ludzi. 

4. Opcje vs Procedury Opcje = skłonność do zachowania wielu możliwości. 
Procedury = preferencja do planowania krok po kroku. 

5. Ogół vs Szczegół Ogólny = koncentracja na ogólnym zarysie. 
Szczegółowy = koncentracja na drobnych detalach. 

6. Podobieństwa  
vs Różnice 

Dopasowanie = koncentracja na tym, co jest dobrze  
i poprawnie. 
Różnicowanie = koncentracja na tym, co jest źle i niepo-
prawnie. 

7. Wewnętrzne źródło 
kontroli vs Zewnętrzne 
źródło kontroli 

Wewnętrzne źródło kontroli = koncentracja na tym, jak ja 
wpływam na okoliczności. 
Zewnętrzne źródło kontroli = koncentracja na tym, jak 
okoliczności wpływają na mnie. 

8. Utrzymanie vs Stopnio-
wa zmian vs Raptowna 
zmiana 

Utrzymanie = preferencja, aby rzeczy trwały niezmiennie.  
Stopniowa zmiana = preferencja w kierunku stopniowej 
zmiany (stopniowa zmiana). 
Raptowna zmiana = preferencja w kierunku szybkiej  
i radykalnej zmiany (raptowna zmiana). 

                                                            
5 W pomiarach MindSonar pominięto poziom beżowy.  
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Tab. 2 cd.  

9. Ludzie vs Działanie  
vs Informacja 

Ludzie = koncentracja na ludziach i na ich emocjach. 
Działanie = koncentracja na działaniach, żeby je ukończyć. 
Informacja = koncentracja na informacji, faktach, liczbach. 

10. Idea vs Struktura vs 
Użycie 

Idea = koncentracja na podstawach i zasadach. 
Struktura = koncentracja na związkach między elementami. 
Używanie = koncentracja na praktycznych zastosowaniach. 

11. Razem vs W pobliżu vs 
Osobno 

Razem = preferencja, żeby pracować blisko siebie  
i dzielić się odpowiedzialnością. 
W pobliżu = preferencja wzajemnego wspierania  
z odpowiedzialnością własną. 
Osobno = preferencja pracy w samotności. 

12 Przeszłość vs Teraźniej-
szość vs Przyszłość 

Przeszłość = koncentracja na wydarzeniach z przeszłości. 
Teraźniejszość = koncentracja na tu i teraz. 
Przyszłość = koncentracja na wydarzeniach przyszłych. 

13 Wzrokowiec vs Słucho-
wiec vs Kinestetyk6 

Wzrokowiec = koncentracja na obrazach i filmach. 
Słuchowiec = koncentracja na dźwiękach i słowach. 
Kinestetyk = koncentracja na odczuciach i ruchu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów certyfikacyjnych MindSonar Polska. 

 
 Mają decydujący wpływ na funkcjonowanie jednostek, ponieważ przekła-
dają się na zachowania zarówno werbalne, jak i niewerbalne, wpływają na 
emocje oraz uczucia. Wskazują na pewne preferencje poznawczo-
percepcyjne. Wartości, (czyli to, co dla badanych jest istotne w danej sytuacji) 
są nadrzędne względem metaprogramów. Można powiedzieć, że metapro-
gramy to sposoby, za pomocą, których ludzie utrzymują swoje wartości. Jedne 
i drugie, mogą się zmieniać w zależności od sytuacji, dlatego test Mindsonar 
mierzy je w szczególnych kontekstach. W zrealizowanym badaniu kontekst 
stanowiły oczekiwania wobec firmy – przyszłego, pożądanego przez uczestni-
ka badania pracodawcy, dotyczące preferowanych przez badanych systemów 
wartości i wzorców funkcjonowania w docelowym miejscu pracy. 
 

                                                            
6 Te trzy różnice są bardziej modalnościami sensorycznymi niż metaprogramami. Mierzy się 

je razem z metaprogramami tylko dla poszerzenia obrazu preferencji badanej osoby. 
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Wyniki badań empirycznych – dyskusja 
 
W wyniku przeprowadzonych badań, studenci zdefiniowali wartości i stan-
dardy, które są dla nich ważne w kontekście preferowanego miejsca pracy. Na 
tej podstawie zmierzono, jakich systemów wartości używają (suma wszystkich 
pomiarów dla poszczególnych systemów wartości wynosi 10). Jeśli popatrzy-
my przez pryzmat zastosowanego modelu Gravesa, to badana grupa posiada 
średnie wyniki rysunek 1, dla systemów wartości: żółty (wolność i rozwój oso-
bisty), zielony (ideały) i niebieski (porządek). Ponadto posiada niski wynik dla 
trzech innych systemów wartości: czerwony, fioletowy oraz pomarańczowy, 
turkus prawie nie występuje. Jest to wszechstronny, ale niezbyt zdeklarowany 
obraz. Oznacza to, że badani preferują wiele różnych systemów wartości, któ-
re do pewnego stopnia mają znaczenie, lecz żaden nie jest ani dominujący ani 
bardzo silny (w przedstawionym profilu nie ma wysokich czy bardzo wysokich 
wyników w odniesieniu do poszczególnych systemów wartości). 
 Szczegółowa analiza wyników wskazuje, że wartości z poziomu żółtego są 
najistotniejsze dla respondentów, tabela 3. Oznacza to, że osoby te motywuje 
uczenie się i rozumienie, a nie wypłaty i kary. Chcą robić rzeczy, które zapew-
nią im samorealizację. Cenią sobie wolność i spontaniczność w pracy, bez 
instrukcji, jak ma ona być wykonana. Oczekują, że organizacja będzie czerpać 
z ich różnorodnych kompetencji, zdolności i niepowtarzalnych talentów. 
Rozwój napędzany jest chęcią poznania, zdobywania wiedzy, tworzenia ela-
stycznych struktur i integrowania wielości rozwiązań i podejść. 
 Kolejny wynik uzyskały wartości z poziomu zielonego, co oznacza wspól-
notowość. Dla osób preferujących ten poziom wartości, dzielenie się i party-
cypacja są lepsze niż konkurencja. Cenią zaangażowanie i uczestnictwo 
wszystkich pracowników w procesach decyzyjnych, ponieważ różnorodność 
wzbogaca wyniki. Są motywowani poprzez kontakt z innymi ludźmi, dzielenie 
się doświadczeniami i dążenie do utrzymania harmonijnych relacji. 
 Trzeci, wynik uzyskały wartości z poziomu niebieskiego. Oznacza to, że 
ludzie na tym poziomie potrzebują struktury i porządku, muszą być poinfor-
mowani, aby realizować działania we właściwy sposób. Pracują w imię słusz-
nej idei oraz utrzymania zatrudnienia. Praca zapewnia im poczucie bezpie-
czeństwa. 
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Tabela 3. Wartości pomiarów dla poszczególnych systemów wartości Dynamiki Spiralnej 

 Purple/ 
Fiole-
towy 

Red/ 
Czer-
wony 

Blue/ 
Niebie-
ski 

Orange/
Poma-
rańczo-
wy 

Green/ 
Zielony 

Yellow/
Żółty 

Turkoise/ 
Turku-
sowy 

Średnia 1,42 1,31 1,87 1,25 1,85 2,08 0,23 
Odchylenie 
standar-
dowe 

1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 1,2 0,5 

Źródło: badanie własne. 

 
Rysunek 1. Rozkład pomiarów dla poszczególnych systemów wartości 

 

 

Źródło: badania własne. 

 
 Analizując metaprogramy – style poznawcze, postrzeganie i działanie – 
wyniki badań, czyli profil respondentów, charakteryzuje brak bardzo wysokich 
(8 i wyższe) wyników – tabela 4. Następujące metaprogramy charakteryzują 
się wysokim wynikiem (wyższym niż 6 dla metaprogramów podwójnych, a dla 
metaprogramów potrójnych wyższym niż 5): „do celu”, „dopasowanie”, „we-
wnętrzne źródło kontroli” i „stopniowa zmiana”. Pozostałe wyniki są zrówno-
ważone w mniejszym lub większym stopniu, co oznacza, że badani nie przeja-
wiają wyraźnych preferencji w stosunku do tych metaprogramów – rysunek 2. 
 Można wnioskować, że badani studenci posiadają rozpoznawalny styl my-
ślenia i działania, lecz brak jest obszarów bardzo wyrazistych. Oznacza to tak-
że, że prawdopodobnie są w stanie funkcjonować w różnorodnych sytuacjach 
i komunikować się z otoczeniem. 
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Rysunek 2. Rozkład pomiarów dla poszczególnych metaprogramów 

 
Źródło: badania własne. 

 
 Szczegółowa analiza uzyskanych wyników wskazuje, że respondenci osią-
gają wysoki wynik dla metaprogramu „stopniowa zmiana”, niski wynik dla 
metaprogramu „raptowna zmiana” oraz bardzo niski wynik dla „utrzymanie”. 
Raczej nie lubią, kiedy sytuacje zmieniają się szybko, czy wręcz radykalnie. 
Przejawiają niską potrzebę lub wręcz brak potrzeby rewolucyjnej zmiany czy 
wstrząsów. Mogą również mieć poczucie braku satysfakcji z wykonywanej 
pracy, gdy przez dłuższy czas powtarzają te same działania.  
 Studenci osiągają wysoki wynik dla metaprogramu „orientacja na cel” 
i niski wynik dla metaprogramu „orientacja od problemu”. Oznacza to, że sku-
piają się na osiąganiu celów. Ich bardzo silną motywacją jest samo ukończenie 
działania i zazwyczaj zwracają niewielką uwagę na to, co może się nie udać. 
Osoby te mogą być tak pochłonięte podążaniem za swoim celem, że potrafią 
przeoczyć problemy, które są oczywiste dla innych. Ryzykują, ignorując lub nie 
doceniając powagi problemu lub zagrożeń. 
 Studenci osiągają wysoki wynik dla metaprogramu „dopasowanie” i niski 
wynik dla metaprogramu „różnicowanie”. Oznacza to, że silnie koncentrują się 
na tym, co jest dobre, poprawne i z czym się zgadzają w swoich działaniach. 
Wadą tego sposobu myślenia może być to, że przejawiają często tak silną 
koncentrację na dobrych stronach oraz pozytywach różnych sytuacji, że gubią 
poważne błędy i wady w nich występujące. 
 Badani osiągają wysoki wynik dla metaprogramu „wewnętrzne źródło kon-
troli” i niski wynik dla metaprogramu „zewnętrzne źródło kontroli”. Oznacza 
to, że mocno wierzą, że mają wpływ na otaczające środowisko oraz mogą je 
kształtować. Wykazują duży optymizm w kwestii własnych działań i oddziały-
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wanie na zmianę otoczenia. Wadą tego sposobu myślenia może być to, że 
niezbyt często zauważają ograniczenia nawet, jeśli są oczywiste dla otoczenia. 
Może to prowadzić do przejmowania osobistej odpowiedzialności za sytuacje, 
na które nie mają wpływu i generować duży stres. 
 
Tabela 4. Wyniki pomiarów dla poszczególnych metaprogramów 

Metaprogramy Średnia Odchylenie  
standardowe 

   
Proaktywny/Pa 5.3 1,7 
Reaktywny/Ra 4,7 1,7 
Orientacja na cel/Tw 6.5 1,4 
Orientacja od problemu/Aw  3.5 1,4 
Wewnętrzne odniesienie/It  5,2 1,8 
Zewnętrzne odniesienie/Ex  4,8 1,8 
Opcje/Op  5,9 1,6 
Procedury/PC 4,1 1,6 
Dopasowanie/Ma  6,5 1,5 
Różnicowanie/Ml  3,5 1,5 
Wewnętrzne źródło kontroli/Ilc 6,7 1,1 
Zewnętrzne źródło kontroli/Elc 3,3 1,1 
Ogólny/GL 5,6 1,9 
Szczegółowy/Sp  4,4 1,9 
Utrzymanie/Mn  1,9 1,5 
Stopniowa zmiana/Dv 5,4 1,3 
Raptowna zmiana/Ch 2,7 1,11 
Ludzie/Pp  3,3 0,9 
Działanie/Ac  3,6 1,2 
Informacja/If  3,1 1,0 
Idea/Co  2,7 1,0 
Struktura/ST 3,1 1,0 
Użycie/Us  4,2 1,3 
Razem/Tg 3,2 1,3 
W pobliżu/Px  4,6 1,4 
Solo/So  2,1 0,9 
Przeszłość/Pt 1,5 1,4 
Teraźniejszość/Pr  4,6 1,3 
Przyszłość/Fu 3,9 1,2 
Wzrokowiec/Vi 3,7 1,2 
Słuchowiec/Au 2,6 1,2 
Kinestetyk/Ki  3,7 1,3 

Źródło: badania własne. 
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Wysoki wynik można zaobserwować również dla metaprogramu „użycie”  
i „opcje”. Oznacza to, że respondenci często potrzebują, aby najpierw zostało 
im pokazane lub wytłumaczone zastosowanie praktyczne danego rozwiąza-
nia. W znacznie wyższym stopniu skupiają się na użyteczności wybieranych 
rozwiązań. Oznacza to również, że intensywnie koncentrują się na wielu róż-
nych możliwościach i szansach, jakie identyfikują w danej sytuacji, lubią mieć 
możliwość wyboru pomiędzy alternatywami. Przejawiają silną preferencję do 
testowania nowych rzeczy. Wykazują silną motywację do eksplorowania no-
wych sposobów wykonywania zadań oraz posiadają umiejętność tworzenia 
nowych zasad i procedur, są elastyczni. 
 Badani preferują również metaprogram „w pobliżu”. Oznacza to, że wolą 
pozostawanie z innymi w stabilnej, ale luźnej współpracy pozwalającej na 
wzajemną pomoc i wsparcie, o ile pojawi się taka potrzeba. Jest to rodzaj 
współpracy, w której każdy trzyma się swoich obowiązków i zasad. Wyraźnie 
preferują „współpracę projektową”, bez dzielenia się odpowiedzialnością.  
W dosyć wysokim stopniu skupiają się na „tu i teraz”, o czym świadczy wysoki 
wynik w metaprogramie „teraźniejszość”. Są mocno skoncentrowani na szero-
kim obrazie danej sytuacji i zazwyczaj nie zwracają uwagi na szczegóły i przy-
wiązują małą wagę do detali (metaprogram „ogół”). 
 
Zakończenie 
 
Uzyskane wyniki badań są w dużej części zbieżne z wynikami innych autorów. 
Można, zatem zaryzykować tezę, że mamy do czynienia z pewnym wzorcem 
dotyczącym preferowanego systemu wartości, sposobu postrzegania i działa-
nia, typowym dla pokolenia Z. 
 Podsumowując, badana przez autorki grupa przedstawicieli pokolenia Z 
odznacza się elastycznością w sposobie działania i funkcjonowania. Motywo-
wani są rozwojem i uczeniem się, które daje im poczucie samorealizacji i speł-
nienia. W działaniach koncentrują się na efektach. W pracy preferują współ-
pracę, dzielenie się wiedzą i partycypację. Biorą odpowiedzialność za swój 
wkład w realizację zdań. Oczekują otwartej komunikacji, dostępu do informa-
cji oraz stabilności zatrudnienia. 
 Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że wzorzec ten 
będzie wpływał na preferencje dotyczące wyboru miejsca pracy. Pokolenie Z 
będzie wskazywać organizacje: 
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 charakteryzujące się spłaszczonymi strukturami i samozarządzaniem, w 
których tworzy się warunki umożliwiające pracownikom rozwój w zgodzie 
z naturalnymi zdolnościami i talentami; 

 gdzie występuje dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemne 
wsparcie w wykonywaniu określonych zadań/pełnionych funkcji;  

 które charakteryzuje otwarta komunikacja i sprawnie działający system 
przepływu informacji dający możliwość generowania pomysłów i zgłasza-
nia propozycji działań doskonalących; 

 w których przywództwo oparte jest na autentycznych liderach, realizują-
cych swoje funkcje w oparciu o mentoring i coaching; 

 posiadające ewolucyjny cel, dający poczucie sensu i odpowiedzialności za 
jego realizację, współtworzony przez wszystkich członków organizacji. 

 
Bibliografia 
 
Beck D., Cowan Ch. (2006), Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change, Blackwell 

Publishing Ltd. 

Beck D.E. (2007), Human Capacities in the Integral Age. How Value Systems Shape Organizational 
Productivity, National Prosperity and Global Transformation, [online] http://spiraldynamics.net/ 
DrDonBeck/essays/human_capacities.htm, dostęp: 13.05.2018. 

Berkup S.B. (2014), Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Different Generations 
In Business Life, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol. 5, No. 19. 

Dill K. (2015), 7 Things Employers Should Know About The Gen Z Workforce, „Forbes Management 
Of Magazine” [online], https://www.forbes.com/sites/kathryndill/2015/11/06/7-things-
employers-should-know-about-the-gen-z-workforce/#356bcdb5fad7, dostęp: 20.05.2018. 

Graves C.W. (1970), Levels of Existence: An Open System Theory of Values, „Journal of Humanistic 
Psychology”, Vol. 10, No. 2, ss. 131–155.  

Graves C.W. (1974), Human Nature Prepares for a Momentous Leap, „The Futurist”, Vol. 8, No. 2,  
ss. 72–87. 

Graves C.W. (2005), The newer – ending quest: Clare W. Graves explores human nature, ECLAT 
Publishing, Santa Barbara. 

Iorgulescu M.C. (2016), Generation Z and its perception of work, „Cross Cultural Management 
Journal”, No. 1, ss. 48–51. 

Lyons S., Kuron L. (2014), Generational differences in the workplace: A review of the evidence and 
directions for future research, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 35, Issue 1, s. 61. 

McCrindle M. (2014), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, Kindle Edition. 



Katarzyna Grzesik, Monika Kwiecińska 
 
 

 532 

Miąsek D., Bliźniuk B. (2014), Samoprzywództwo i Spiral Dynamics – implikacje dla coachingowego 
stylu zarządzania, „Coaching Review”, No. 1, ss. 15–29. 

Ozkan M., Solmaz B. (2015), The Changing Face Of The Employees- Generation Z And Their Percep-
tions Of Work, „Procedia Economics and Finance”, No. 26, ss. 479–480. 

Prinsloo M. (2012), Consciousness Models in Action: Comparisons, „Integral Leadership Review”, 
Vol. 12, No. 3, [online], http://www.integralleadershipreview.com, dostęp: 13.05.2018. 

Schawbel D. (2014), Generation Z. Understanding the Next Generation of Worker, [online], 
http://millennialbranding.com/2014/geny-genz-global-workplace-expectations-study, 
dostęp: 20.05.2018. 

Zemke R., Raines C., Filipczak B. (2000), Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, 
Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace, American Management Association, New York. 

Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014), Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla 
zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu”, nr 350, ss. 405–415. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018 
Wydawnictwo SAN  ISSN 2543-8190 

Tom XIX Zeszyt 8 Część  1 ss. 533–544 
 
 
 
 
Sylwia Wiśniewska1 
Wydział Zarządzania 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Kamil Wiśniewski2 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
 
 
 

Kompetencje generacji NEET – wyniki badań empirycznych 
 
 
Competences of the NEET Generation – Results of Empirical Research 
 
Abstract: The aim of this article is to analyse competences of people from the NEET group. The 
article discusses the essence of the concept of competence. It presents the characteristics of 
the NEET population. Moreover, it analyses the results of empirical research conducted among 
people from NEET group from the Świętokrzyskie Voivodeship. The results of research show the 
self-assessment of competences of NEET generation and also relate to the competences that 
NEETs intend to acquire in the future. The study analyses the subject literature and the results 
of empirical research, applying a descriptive method. 
Key words: competence, NEET, Świętokrzyskie Voivodeship. 
 

Wprowadzenie 
 
Obecnie na poziomie polityki Unii Europejskiej wzrasta zainteresowanie pro-
blematyką młodzieży NEET. Cechą populacji NEET jest brak zaangażowania  
w dwie kluczowe sfery życia społecznego, jakimi są edukacja i praca. Do gene-
racji NEET należą osoby młode, które niezależnie od posiadanego wykształce-
nia nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą, wskutek czego zagrożone są margi-
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nalizacją i wykluczeniem społecznym. Warto nadmienić, że w ramach grupy 
NEET wskazać można nie tylko osobę młodą spełniającą kryteria osoby bezro-
botnej, ale również osobę przedwcześnie kończącą naukę, nieszukającą pracy, 
pozostającą (z konieczności lub z wyboru) na utrzymaniu rodziców czy wyko-
nującą działalność, która nie jest akceptowana społecznie. Aktywizacja zawo-
dowa populacji NEET stanowi zatem istotny problem społeczny, z którym 
borykają się przedstawiciele instytucji rynku pracy. 
 Na współczesnym rynku pracy zasadniczą determinantę zatrudnialności 
(ang. employability) stanowi poziom posiadanych kompetencji. Kluczowe są 
zarówno kompetencje transferowalne, które można wykorzystać na różnych 
stanowiskach pracy, czyli lojalność, elastyczność, terminowość czy uczenie się, 
jak i kompetencje specyficzne ukierunkowane na daną profesję. W kontekście 
powyższego jako cel artykułu przyjęto weryfikację kompetencji osób z grupy 
NEET. Przeprowadzona analiza w opinii autorów może stanowić przyczynek 
do diagnozy możliwości nabywania i rozwijania kompetencji przez populację 
NEET. W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych, które autorzy 
przeprowadzili na potrzeby projektu „Kompleksowe rekomendacje dla świę-
tokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Interpretacja pojęcia kompetencje 
 
Pojęcie kompetencji należy do kluczowych zagadnień rozważanych zarówno 
przez teoretyków, jak i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi. Studia lite-
ratury przedmiotu wskazują, że obecnie dominują dwa podejścia definicyjne 
dotyczące terminu. W pierwszym kompetencje postrzegane są jako cechy 
ludzi będące podstawą pożądanych zachowań w pracy oraz umożliwiające 
uzyskanie zamierzonych rezultatów. Podejście to definiuje zatem kompeten-
cje jako zdolność do przejawiania w miejscu pracy określonych wzorców po-
stępowania. W ten sposób traktują je m.in. Steve Whiddett i Sarah Hollyforde 
[2007, s. 7]. W ich interpretacji kompetencje oznaczają zachowania jednostki 
podczas skutecznego realizowania zadań na stanowisku pracy w określonym 
kontekście organizacyjnym. 
 Według drugiej interpretacji kompetencje rozumiane są jako właściwości 
stanowiska pracy. Ujęcie to pojmuje bowiem kompetencje jako zdolność do 
skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych zgodnie ze standarda-
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mi ustalonymi przez daną organizację lub w celu uzyskania pożądanych rezul-
tatów [Whiddett, Hollyforde 2003, s. 15; Vazirani 2010, s. 123]. Zgodnie z tym 
znaczeniem pojęcie kompetencji traktują Michael Wright, David Turner i Caro-
line Horbury [2003, s. 7]. Ich zdaniem kompetencje to zdolność do wykony-
wania czynności w ramach danego zawodu lub pełnionej funkcji adekwatnie 
do standardów oczekiwanych przez pracodawcę. 
 Co warte podkreślenia, w literaturze przedmiotu formułowane są liczne 
definicje kompetencji w postaci opisu behawioralnego, według których okre-
ślane są one jako zbiór konkretnych komponentów. Wśród badaczy omawia-
nej problematyki nie ma jednak zgodności odnośnie do zbioru elementów 
składających się na kompetencje. Wśród zasadniczych ich komponentów 
wskazać można z pewnością: wiedzę, umiejętności, postawy, zachowania, 
predyspozycje, uzdolnienia, cechy osobowości, motywację czy stan zdrowia 
[Oleksyn 2010, s. 26]. Warto tym samym podkreślić, że do najpowszechniej 
wyróżnianych elementów kompetencji należą: wiedza, umiejętności i postawy 
[por. Yuvaraj 2011, s. 6; Parvu, Ipate, Mitran 2014, s. 238]. 
 W nawiązaniu do powyższych rozważań na potrzeby niniejszego artykułu 
przyjęto podejście mieszane, odnoszące się zarówno do perspektywy pra-
cownika, jak i stanowiska pracy. Zgodnie z tą interpretacją kompetencje 
obejmują wiedzę, umiejętności i postawy zdobywane, poszerzane bądź po-
głębiane w wyniku doświadczenia zawodowego, przejawiające się w pożąda-
nych zachowaniach w miejscu pracy oraz pozwalające na realizowanie zadań 
na stanowisku pracy zgodnie ze standardami określonymi przez konkretną 
organizację. Co więcej, kompetencje te stanowią zdolność do właściwego 
kształtowania i wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz postaw w celu wy-
pełniania obowiązków zawodowych stosownie do wymagań danego stano-
wiska pracy [por. Wiśniewska 2015, s. 135]. 
 Różnorodność podejść w pojmowaniu analizowanego pojęcia skutkuje 
wyróżnianiem przez badaczy zróżnicowanych kategorii kompetencji. W litera-
turze przedmiotu istnieje bowiem wiele klasyfikacji terminu przygotowanych 
na podstawie różnych kryteriów. Do najczęściej wyodrębnianych należą m.in. 
kompetencje: firmowe (korporacyjne), fachowe (zawodowe), pozazawodowe, 
miękkie, twarde, transferowalne, specyficzne, personalne, społeczne, obiek-
tywne czy subiektywne [por. Sultana 2009, ss. 19–21; Sidor-Rządkowska 2011, 
ss. 26–31; Alqiawi, Ezzeldin 2015, ss. 65–71; Jeruszka 2016, ss. 44–70]. 
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Charakterystyka grupy NEET 
 
Termin NEET (ang. Not in Employment, Education or Training – „bez pracy, nauki 
czy szkolenia”) oznacza osoby młode, które ani nie pracują (są bezrobotne lub 
bierne zawodowo), ani nie uczestniczą w kształceniu formalnym bądź pozafor-
malnym [Eurofound 2012, s. 1]. Po raz pierwszy określenie „młodzież NEET” poja-
wiło się w latach 90. w Wielkiej Brytanii w dyskusjach na temat polityki dotyczącej 
potrzeby reintegracji młodych osób w wieku od 16 do 18 lat, które zakończyły 
edukację, ale nie podjęły zatrudnienia. Na temat młodzieży NEET na poziomie 
polityki UE po raz pierwszy nadmieniono w inicjatywie przewodniej Europa 2020 
„Mobilna młodzież”, poszerzając zakres tego pojęcia początkowo o osoby w wie-
ku od 15 do 24 lat, a następnie o osoby w wieku od 15 do 29 lat [OECD 2010, s. 3; 
Eurofound 2016, s. 1]. W odniesieniu do osób młodych, które nie pracują, nie 
kształcą się ani nie szkolą określenie NEET stosowane jest przede wszystkim w kra-
jach anglojęzycznych oraz we Wschodniej i Południowo-Wschodniej Azji. W kra-
jach hiszpańskojęzycznych najczęściej wykorzystuje się termin Generación “ni-ni”: 
ni estudia, ni trabaja, ni proyecta, w Argentynie – Los Excluidos, a we Włoszech – 
Generazion “né-né”: né studio, né lavoro. W Polsce poza określeniem NEET funkcjo-
nuje również termin Pokolenie „ani-ani” nawiązujący do włoskiej generacji “né-né” 
i hiszpańskiej “ni-ni” [Szcześniak, Rondón 2011, s. 242]. Warto dodać, że w języku 
polskim w potocznym przekazie często stosuje się określenie Generacja NIC, sta-
nowiące spolszczoną wersję terminu NEET [Wojewódzki Urząd Pracy b.r., s. 30]. 
 Wyniki badań przeprowadzonych przez Europejską Fundację na rzecz Po-
prawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wskazują, że kategorię NEET two-
rzą młodzi ludzie, którzy stanowią niejednorodną grupę. W ramach NEET 
można wyodrębnić m.in. następujące podgrupy: 
 bezrobotni (the conventionally unemployed) – najliczniejsza podgrupa 

obejmująca krótko- i długotrwale bezrobotnych; 
 niezdolni (the unavailable) – młodzi opiekunowie, młodzież mająca zobo-

wiązania rodzinne, młodzi chorzy lub niepełnosprawni; 
 niezaangażowani (the disengaged) – nieposzukujący pracy lub możliwości 

kształcenia czy szkolenia, zniechęceni byli pracownicy, młodzi aspołeczni; 
 poszukujący możliwości (the opportunity-seekers) – młodzi aktywnie poszuku-

jący pracy lub szkoleń adekwatnych do posiadanych umiejętności i statusu; 
 dobrowolni NEET (voluntary NEET’s) – młodzi dobrowolnie bierni zawodowo 

i edukacyjnie ze względu np. na zaangażowanie w samokształcenie, sztukę, mu-
zykę, czy podróżowanie [Eurofound 2012, s. 24]. 
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 Zaprezentowane powyżej podgrupy odzwierciedlają niejednorodność 
generacji NEET. Do omawianej grupy należą zarówno osoby przymusowo, jak 
i dobrowolnie bierne zawodowo. Kategoria ta obejmuje nie tylko krótko-  
i długotrwale bezrobotnych, ale także osoby, które nie podejmują żadnych 
starań, aby znaleźć zatrudnienie. W ramach tej grupy można wskazać osoby 
młode, które są bierne edukacyjnie i zawodowo z różnych przyczyn. Należą do 
niej ci, którzy mają zobowiązania rodzinne, niepełnosprawni i chorzy, a także 
osoby, które nie poszukują pracy i możliwości kształcenia czy szkolenia, mimo 
że nie uniemożliwiają im tego żadne zobowiązania rodzinne czy problemy 
zdrowotne. W obrębie tej kategorii wyodrębnić można również młodzież 
przejawiającą zachowania aspołeczne. 
 Z socjologicznej i ekonomicznej perspektywy do grupy NEET należą osoby, 
które nie zarabiają i „żyją na cudzy koszt”. Jednak heterogeniczność tej zbio-
rowości sprawia, że jej ocena jedynie w kategoriach negatywnych jest krzyw-
dząca. Do generacji NEET należą zarówno ci wysoko wykształceni i mimo po-
szukiwań bez pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom, jak i nisko wykwalifi-
kowani, np. z powodu przedwczesnego przerwania nauki. Przedstawicieli tych 
dwóch podgrup łączy brak motywacji (z różnych powodów) do kontynuowa-
nia kształcenia formalnego bądź pozaformalnego oraz do aktywności zawo-
dowej. Co więcej, do kategorii NEET zaliczają się również osoby młode uczest-
niczące w działalności przestępczej [Serafin-Juszczak 2014, s. 47]. 
 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w ramach generacji NEET można 
wyróżnić dwie podgrupy [Nagel 2013, s. 103]: 
 „negatywną” – o przynależności do tej grupy decydują różnorodne pro-

blemy, z którymi borykają się młodzi rodzice, wychowankowie pieczy za-
stępczej, osoby z psychicznymi lub fizycznymi problemami zdrowotnymi, 
nisko wykwalifikowane, popadające w konflikt z prawem, uzależnione od 
alkoholu lub narkotyków czy wagarowicze; 

 „pozytywną” – obejmującą osoby młode, które są w tej grupie z własnego 
wyboru, przykładowo dobrowolnie przerywają naukę na rok i podejmują 
wolontariat bądź też pełnią inne istotne dla nich role społeczne. Ważne jest 
to, że w przeciwieństwie do przedstawicieli grupy „negatywnej”, nie po-
chodzą z grup nieuprzywilejowanych społecznie, co oznacza, że nie istnieje 
większe ryzyko ich zawodowej i edukacyjnej bierności w przyszłości. 

 Warto zaznaczyć, że omówione podgrupy nie są wzajemnie wykluczające 
się. Niektóre osoby młode zidentyfikowane jako NEET bywają obciążone wię-
cej niż jednym czynnikiem ryzyka. Jako przykład można wskazać osobę młodą, 



Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski 
 
 

 538 

która kończy przedwcześnie naukę z powodu konieczności wychowywania 
dziecka, jest zagrożona alkoholizmem, a ponadto opiekuje się swoim rodzeń-
stwem w ramach dysfunkcyjnej rodziny bądź też pochodzi z rodziny imi-
granckiej. Do innych niezidentyfikowanych podgrup generacji NEET zaliczyć 
można osoby, które poprzez przynależność do określonych grup społecznych 
lub sytuację osobistą narażone są na większe ryzyko niekorzystnego zatrud-
nienia, edukacji lub szkolenia. Wśród nich wskazać można m.in. bezdomnych, 
uchodźców czy mniejszości etniczne [Nagel 2013, s. 103]. 
 
Założenia metodyczne badań i próba badawcza 
 
Podstawowym celem badań była analiza kompetencji osób z grupy NEET. Dla 
osiągnięcia założonego celu badań wykorzystano zarówno wtórne, jak i pier-
wotne źródła informacji. Na wstępie przeprowadzono kwerendę piśmiennic-
twa, która posłużyła jako podstawa teoretyczna do analiz empirycznych. 
W celu uzyskania informacji ze źródeł pierwotnych zrealizowano badania em-
piryczne. Ich podmiotem były osoby należące do populacji NEET. Zasięg prze-
strzenny badań obejmował województwo świętokrzyskie. Badania przepro-
wadzono metodą badań sondażowych z wykorzystaniem techniki wywiadu 
kwestionariuszowego, którą wybrano ze względu na szerokie możliwości po-
zyskiwania informacji. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz 
wywiadu, który został przygotowany na podstawie analizy literatury przed-
miotu. W kwestionariuszu zawarto głównie pytania zamknięte w formie tzw. 
pytań-skal lub pytań tabel. 
 Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Badania przeprowadzono 
wśród 1100 osób (577 kobiet oraz 523 mężczyzn). W ramach badań zrealizo-
wano 400 wywiadów bezpośrednich przy użyciu papierowego kwestionariu-
sza wywiadu (ang. PAPI – Paper & Pen Personal Interview) oraz 700 wywiadów  
z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza wywiadu (ang. CAWI – 
Computer-Assisted Web Interview). Ponad połowa respondentów (52%) za-
mieszkiwała tereny wiejskie. Znaczący odsetek ankietowanych (26%) stanowili 
mieszkańcy miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Niewielki odsetek ba-
danych pochodził z miast do 20 tysięcy mieszkańców (9%) oraz z miast od 50 
do 100 tysięcy mieszkańców (8%). Pozostali respondenci (5%) mieszkali  
w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Najwięcej spośród ankietowa-
nych zamieszkiwało powiat kielecki (39%). Liczną grupę stanowili również 
mieszkańcy miasta Kielce – powiat grodzki (26%). Najmniej badanych repre-
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zentowało powiat włoszczowski (4%), pińczowski (3%) i kazimierski (2%). Po-
nad połowa (52%) respondentów legitymowała się wykształceniem średnim. 
Znaczący odsetek ankietowanych (35%) posiadał wykształcenie wyższe. Pozo-
stali badani legitymowali się jedynie wykształceniem na poziomie podstawo-
wym (8%) lub byli absolwentami szkół policealnych (5%). 
 
Analiza kompetencji osób z grupy NEET na podstawie  
wyników samooceny 
 
Na współczesnym rynku pracy poziom kompetencji determinuje szanse mło-
dych ludzi na aktywizację społeczno-zawodową, a w konsekwencji na opusz-
czenie grupy NEET. Wyniki samooceny poziomu kompetencji przez NEET zo-
brazowano na rysunku 1. 
 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zdecydowana większość 
ankietowanych przedstawicieli grupy NEET bardzo wysoko (5 – w pięciostop-
niowej skali) i wysoko (4) ocenia swoje kompetencje cyfrowe, związane 
przede wszystkim z korzystaniem z Internetu (odpowiednio: 72% i 19%) oraz 
obsługą komputera (odpowiednio: 47% i 33%), a także posługiwaniem się 
oprogramowaniem stosowanym w pracach biurowych (np. edytory tekstu, 
arkusze kalkulacyjne) (odpowiednio: 33% i 38%). Uzyskane wyniki nawiązują 
do prezentowanych w literaturze przedmiotu wniosków z badań w analizo-
wanym zakresie. Wskazują one, że przedstawiciele pokolenia „Y” i „Z” wysoko 
oceniają swoje kompetencje cyfrowe [por. Wojtaszczyk 2013, s. 26].  
 Podobnie zdecydowana większość badanych bardzo wysoko (5) i wysoko 
(4) ocenia poziom wielu kompetencji transferowalnych, które są istotne na 
różnych stanowiskach pracy. Należą do nich m.in.: komunikatywność (odpo-
wiednio: 44% i 36%), praca w grupie (odpowiednio: 42% i 39%), elastyczność 
(odpowiednio: 42% i 37% ), dyspozycyjność (odpowiednio: 41% i 38%) czy 
budowanie trwałych relacji (odpowiednio: 41% i 36%). 
 Respondenci znacznie niżej oceniają swoje kompetencje fachowe (zawo-
dowe). Bardzo wysoko (5) i wysoko (4) poziom tych kompetencji oceniło od-
powiednio 16% i 37% badanych reprezentantów NEET. Z kolei 16% ankieto-
wanych uznało, że ich kompetencje fachowe są na bardzo niskim poziomie. 
Co więcej, niski i przeciętny poziom kompetencji fachowych wskazało odpo-
wiednio 8% i 23% badanych. 
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Rysunek 1. Samoocena poziomu kompetencji przez NEET 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Można domniemywać, że takie wyniki są związane z niewielkim doświadcze-
niem zawodowym czy też niskim poziomem wykształcenia NEET. Warto odnoto-
wać, że przedstawiciele generacji NEET niejednokrotnie zbyt wcześnie kończą 
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formalną edukację (niekiedy nawet na poziomie podstawowym). Co więcej, oso-
by należące do grupy NEET wykazują się niewielką aktywnością w zakresie 
uczestnictwa w szkoleniach czy korzystania z innych metod rozwoju kompetencji. 
 W ramach przeprowadzonych badań dokonano również analizy kompe-
tencji, które zamierzają zdobyć reprezentanci grupy NEET. Analizując uzyska-
ne wyniki, warto odnotować, że planują oni zdobyć głównie te kompetencje, 
które ich zdaniem są na najniższym poziomie, tzn. kompetencje fachowe 
(67%). Plany te można ocenić pozytywnie w kontekście zwiększania zatrud-
nialności populacji NEET. Badane osoby zamierzają również rozwijać kompe-
tencje, które wynikają z konieczności szybkiego tempa pracy i dotrzymywania 
terminów realizacji zadań. Wśród nich wskazać można m.in.: odporność na 
stres (24%) czy pracę pod presją czasu (19%). Warto również zaznaczyć, że 
NEET chcą rozwijać kompetencje przedsiębiorcze (19%), co może przyczynić 
się do zwiększenia odsetka NEET, jaki aktywizuje się w wyniku rozpoczęcia 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Plany w zakresie rozwoju 
poszczególnych kompetencji przez ankietowanych przedstawicieli grupy 
NEET zaprezentowano na rysunku 2. 
 Wydaje się, że plany respondentów odnośnie do rozwoju pozostałych 
kompetencji objętych badaniami trudno uznać za ambitne i wystarczające do 
opuszczenia grupy NEET. Problem może stanowić motywacja do pracy, którą 
planuje zwiększać jedynie 15% badanych. Jako pożądane kompetencje  
w procesie aktywizacji zawodowej wskazać można również m.in.: samoorga-
nizację, konsekwencję w działaniu czy uczenie się, które zamierza rozwijać 
jedynie odpowiednio 11% i 10% ankietowanych. Rozpatrując analizowaną 
kwestię, można przypuszczać, że w opinii respondentów dysponują oni wy-
starczającymi kompetencjami w kontekście oczekiwań pracodawców,  
w związku z czym nie dostrzegają potrzeby podnoszenia poziomu swoich 
kompetencji. 
Podsumowanie 
 
Wnioski wynikające z badań wskazują, że ankietowani przedstawiciele gene-
racji NEET wysoko oceniają posiadane kompetencje. Może to świadczyć 
o zawyżonej samoocenie samych zainteresowanych. Uzyskane wyniki skłania-
ją do postawienia pytania dotyczącego przyczyn niepodejmowania przez 
badanych reprezentantów populacji NEET aktywności ani w sferze edukacji, 
ani w sferze pracy, mimo że ich zdaniem dysponują oni wieloma kompeten-
cjami wymaganymi na rynku pracy. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie 
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jest tak samo złożona, jak niejednorodna jest grupa NEET. Warto jednocześnie 
podkreślić korzyści związane z aktywizacją społeczno-zawodową osób posia-
dających wiele kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Aktywność 
zawodowa należy bowiem do podstawowych sposobów wyjścia z izolacji 
i poprawy jakości życia. 
 
Rysunek 2. Kompetencje, które zamierzają rozwijać NEET (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 W kontekście rozwoju kompetencji NEET pożądana wydaje się intensyfika-
cja wsparcia młodzieży w zakresie kształtowania ścieżki edukacji i kariery za-
wodowej, m.in. poprzez indywidualne, profesjonalnie prowadzone doradztwo 
zawodowe. Młodzi ludzie często mają problemy z określeniem zawodu, jaki 
chcą w przyszłości wykonywać, a w efekcie z wyborem szkoły średniej. Nie-
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odzowne staje się stwarzanie jak najszerszych możliwości zdobywania przez 
młodzież doświadczenia zawodowego, np. w formie programów praktyk czy 
staży. Co warte podkreślenia, istotna jest oferta szkoleniowa instytucji rynku 
pracy, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych 
w aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy. W przypadku grupy 
NEET szczególnego znaczenia nabierają bezpłatne formy kształtowania kom-
petencji, ze względu na niejednokrotnie trudną sytuację materialną przedsta-
wicieli grupy NEET. Nie należy zapominać również o konieczności skutecznego 
promowania wśród NEET zróżnicowanych możliwości rozwoju kompetencji. 
 Ograniczenie skali zjawiska NEET stanowi wyzwanie dla współczesnych 
badaczy oraz przedstawicieli rynku pracy. Zasadne wydaje się zatem realizo-
wanie badań w omawianym zakresie, co jest związane z przełamywaniem 
wielu barier. Należy do nich m.in. problem z dotarciem do reprezentantów tej 
grupy i przekonanie ich do udziału w badaniach. W tym względzie niezwykle 
pomocne może okazać się wparcie ze strony instytucji rynku pracy, organiza-
cji pozarządowych czy ośrodków pomocy społecznej, które ze względu na 
realizowaną misję i cele wspierają NEET. Wśród barier wskazać można również 
utrudnioną komunikację, problemy z wyartykułowaniem odpowiedzi na py-
tania czy ze zrozumieniem, jak mogłoby się wydawać, podstawowych pojęć. 
 Konkludując, warto wskazać na ograniczenia omawianych badań, szcze-
gólnie w zakresie doboru i liczebności próby badawczej. W kontekście przed-
stawionych przesłanek pożądanym kierunkiem dalszych badań byłaby analiza 
przyczyn wysokiej samooceny kompetencji przez reprezentantów generacji 
NEET. Zasadne wydaje się prowadzenie pogłębionych badań nad problema-
tyką kompetencji i zatrudnialności osób z grupy NEET, aby wypracowane  
w ich toku rekomendacje przyczyniły się do ograniczenia skali problemów 
związanych ze zjawiskiem NEET. Uzasadnione wydaje się także realizowanie 
dalszych badań w celu diagnozy przyczyn pozostawania osób z grupy NEET 
poza sferą edukacji i pracy, a następnie wypracowanie narzędzi ich skutecznej 
aktywizacji. W nawiązaniu do uzyskanych wyników badań aktualnym wyzwa-
niem pozostaje promowanie wśród młodych osób korzyści związanych z ak-
tywnością we wszystkich sferach życia społecznego. Warto zaznaczyć, że brak 
zaangażowania w edukację i pracę implikuje wiele negatywnych skutków, 
włączając do nich wykluczenie społeczne. 
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Zarządzanie kompetencjami jako skuteczne narzędzie 
gospodarowania kapitałem ludzkim we współczesnych 
organizacjach 
 
 
Competence Management as an Effective Tool of Human Capital 
Management in Contemporary Organizations 
 
Abstract: In the case of contemporary organizations, certain competences of employees 
should be considered a resource of strategic importance. Professional competence manage-
ment is limited to their proper management and development, in the context of current and 
future economic and non-economic benefits for economic entities. Competence management 
supports human resources management and company management at the same time. It is 
considered a common base for integration of all the areas of HR policy and business strategies 
of an organization. 
Key words: human capital, competence management, effectiveness. 
 
Wprowadzenie 
 
We współczesnej organizacji kapitał ludzki staje się bardzo ważnym źródłem 
jej wartości oraz trwałej przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniają-
cym się otoczeniu. Jest to możliwe pod warunkiem, że zadba się o jego jakość 
i stały rozwój. Odpowiedzią na to, jest zarządzanie kompetencjami (ZK), ro-
zumiane jako istotna część systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), 
                                                            

1 agnieszkabus@poczta.onet.pl 
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obejmujące określanie standardów kompetencyjnych, planowanie i organi-
zowanie działań związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, 
inspirowanie i motywowanie ludzi do doskonalenia zawodowego i podejmo-
wania się nowych bądź szerszych ról organizacyjnych, a także kontrolę prze-
biegu związanych z tym procesów [Oleksyn 2001, s. 225]. Zatem podejście 
kompetencyjne powinno porządkować i integrować wszystkie procesy i ob-
szary właściwe dla ZZL: rekrutację i selekcję, adaptację do pracy, okresową 
ocenę i motywowanie, szkolenia i pozaszkoleniowe działania rozwojowe, czy 
także derekrutację i outplacement.  
 Celem głównym artykułu jest analiza i ocena uwarunkowań, przebiegu  
i efektów wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami  
w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:  
1) określenie obszarów gospodarowania kapitałem ludzkim, w których kom-
petencje znajdują zastosowanie; 2) wykazanie skuteczności zarządzania kom-
petencjami w procesie gospodarowania kapitałem ludzkim poprzez charakte-
rystykę wybranych metod i narzędzi ZK. Opracowanie obejmuje:  
1) analizę dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie kompetencji i zarządzania 

kompetencjami; 
2) omówienie etapów projektowania i wdrażania systemu zarządzania kom-

petencjami zasobów ludzkich organizacji; 
3) konfrontację założeń teoretycznych, dotyczących wybranych aspektów  

i narzędzi zarządzania kompetencjami z wynikami badań z tego zakresu 
przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w 2012 roku2, 
badań zrealizowanych w ramach projektu pt. Agile Based Competency 
Management w latach 2015–20163. 

W pracy naukowo-badawczej wykorzystano następujące metody badawcze: 
metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda statystyczna. 
 

                                                            
2 W badaniu zrealizowano łącznie 941 wywiadów wśród kierowników/dyrektorów działów 

HR, kierowników operacyjnych dużych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników firm kon-
sultingowych. Zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze: CAPI, IDI, FGI, desk 
research, studium przypadku. 

3 Badaniem objęto 119 przedsiębiorstw, z czego 78 posiadało siedzibę w Polsce, 24 – w Au-
strii, 16 – w Hiszpanii (w tym 59% dużych przedsiębiorstw, 25% – średnich, 10% – małych i 7% – 
mikroprzedsiębiorstw). Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem następujących technik 
badawczych: CATI, CAWI, CAPI, CASI wśród wskazanych pracowników, mających wiedzę na 
temat realizacji zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach. 
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Analiza dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie kompetencji 
i zarządzania kompetencjami  
 
W literaturze przedmiotu istnieje wielość i różnorodność zarówno definicji 
terminu kompetencje, jak i ich typologii. Na problem ten zwraca uwagę, m.in. 
T. Oleksyn, formułując stwierdzenie, że autorzy posługujący się tym pojęciem 
albo rezygnują z precyzyjnego jego określenia albo mnożą definicje [Oleksyn 
2006, ss. 17–18].  
 Zasadniczo można wyróżnić dwa główne podejścia do definiowania kom-
petencji: zorientowane na pracownika, zorientowane na pracę. W ujęciu zo-
rientowanym na pracownika (m.in. według D.C. McClellanda, D.D. Duboisa  
i W.J. Rothwella, M. Armstronga, M. Kocór i A. Strzebińskiej) kompetencje trak-
towane są jako zestaw właściwości kapitału ludzkiego, które stanowią pod-
stawę efektywnego działania i zachowania w pracy. Kompetencje pracowni-
ków obejmują ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje, wykształce-
nie i wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności, wewnętrzną motywa-
cję, postawy i zachowania ważne w pracy zawodowej, stan zdrowia i kondycję 
psychofizyczną, formalne wyposażenie w prawo do działania w imieniu danej 
organizacji, wyznawane wartości i zasady etyczne. W podejściu zorientowa-
nym na pracę (m.in. według H. Króla, T. Listwana, C. Woodruffe) najpierw zi-
dentyfikowane są działania niezbędne do wykonania wyznaczonej pracy,  
a następnie działania te określają cechy, jakie pracownik powinien posiadać. 
Część autorów (m.in. G. Filipowicz, T. Rostowski, G.L. Steward i K.G. Brown) 
sugeruje z kolei istnienie trzeciego podejścia uwzględniającego jednocześnie 
dwa wskazane wyżej. W ujęciu tym istnieją tzw. złożone kompetencje, np. 
rozwiązywanie problemów, przewodzenie grupie, których części składowe 
(wiedza, umiejętności i inne charakterystyki) występują w wielu innych kom-
petencjach [Zarządzanie zasobami ludzkimi... 2013, s. 17]. 
 Jedną z najczęściej przywoływanych typologii jest podział ogólny, 
uwzględniający obiekt, którego kompetencje dotyczą, autorstwa T. Oleksyna. 
Autor dokonuje klasyfikacji kompetencji na: 
 zawodowe (ogólne) – charakterystyczne i wspólne dla poszczególnych 

zawodów (lub pełnionych funkcji), analogiczne, niezależnie od tego, w ja-
kiej instytucji wykonywany jest ten zawód; 

 stanowiskowe – ściśle związane z określonym stanowiskiem pracy lub rolą 
organizacyjną w instytucji; 
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 korporacyjne – wspólne dla wszystkich pracowników konkretnego pod-
miotu gospodarczego, budują spójną, jednolitą kulturę przedsiębiorstwa 
dla wszystkich pracowników [Oleksyn 2006, s. 99]. 

 Z kolei poniższa typologia według F. Delamare Le Deista i J. Wintertona 
stanowi istotną bazę do wskazania przykładowych komponentów kompeten-
cji. Autorzy kompetencje pracownicze dzielą na:  
 kompetencje poznawcze (kognitywne) – wiążą się ze zdolnością do ucze-

nia się, rozumienia i zapamiętywania, otwartością, ciekawością świata, 
świeżością spojrzenia;  

 kompetencje funkcjonalne – związane ze sprawnym funkcjonowaniem 
człowieka, wykonywaniem danego zawodu, czy pracą na określonym sta-
nowisku;  

 kompetencje społeczne – dotyczą sfery kontaktów z innymi ludźmi, wyra-
żają się w łatwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi 
ludźmi, zdolności do współpracy, rozwiązywania konfliktów, dążeniu do 
wspólnych celów;  

 metakompetencje – związane ze zdolnością do uczenia się i refleksji oraz 
umiejętnością radzenia sobie w warunkach niepewności [Oleksyn 2010,  
s. 22].  

 Na gruncie polskiej nauki o zarządzaniu istotny wkład w temacie wniósł 
T.P. Czapla. Autor, po pierwsze wskazuje, iż w różnych zintegrowanych mode-
lach kompetencji, wśród najczęściej wymienianych kategorii cech znajdują 
się: umiejętności techniczne, obszary wiedzy, preferowane zachowania, cechy 
osobiste, dane biograficzne, osiągane wyniki oraz najważniejsze doświadcze-
nia. Po drugie, dzieli wymienione kategorie na dwie zasadnicze grupy: przy-
czyn i skutków, po trzecie twierdzi, że operacjonalizacja danej kompetencji 
przejawia się w tym, co pracownik potrafi zrobić oraz w jego gotowości do 
działania. Przywołane ujęcie zakłada opisywanie kompetencji na skali cztero 
lub pięciostopniowej. Kolejne poziomy (elementarny, podstawowy, zaawan-
sowany, profesjonalny, ekspercki) oddają zarówno istotę pracy na stanowisku, 
jak również umiejętności i oczekiwane postawy człowieka, których wystąpie-
nie oznacza spełnienie danych wymagań [Czapla 2010, ss. 205–210]. 
 Jak twierdzą A. Bieńkowska i M.W. Brol [2011, s. 174] zagadnienia identyfi-
kacji i kształtowania pożądanych kompetencji na poziomie organizacji jako 
całości oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy zarówno  
w wymiarze operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym są złożone i wielo-
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aspektowe. Według K.E. Soderquista i współautorów [2010, s. 328] podejście 
oparte na kompetencjach: 
 jest zorientowane na człowieka i koncentruje się na tym, jak osiągane są 

cele, albo w jaki sposób z powodzeniem realizować powierzoną pracę,  
a w znacznie mniejszym stopniu interesuje się tym, co jest realizowane; 

 poszukuje sposobów identyfikowania tych kompetencji, które będą umoż-
liwiać długoterminowe dopasowanie do ewoluujących warunków organi-
zacji aniżeli krótkoterminowego dopasowania do powierzanych zadań; 

 dostarcza specyfikacji kompetencji na poziomie indywidualnym, które są 
kluczowe i wspólne dla określonej grupy zawodowej wykonującej pewien 
zakres prac, aniżeli opisuje, co jest wymagane do wykonania pewnych spe-
cyficznych zadań, które tworzą specyficzny rodzaj pracy; 

 umożliwia integrowanie charakterystyk behawioralnych w odpowiednich 
modach ZZL, a nie skupia się wyłącznie na umiejętnościach technicznych; 

 umożliwia dokonanie oceny pracowników ex-ante ze względu na wyma-
gania i odpowiedzialności inne niż obecnie powierzone, aktywizuje poten-
cjalne umiejętności i cechy behawioralne, aniżeli dokonuje ewaluacji wy-
konania specyficznych zadań ex-post. 

 Cele stawiane przed zarządzaniem kompetencjami mogą być ogólne lub 
szczegółowe, mogą być zorientowane w większym zakresie na biznes lub na 
kapitał ludzki, mogą mieć charakter organizacyjny, bądź indywidualny. Głów-
nym jednak celem zarządzania jest wspieranie i umożliwianie przedsiębior-
stwu uzyskiwania powodzenia, osiągania i utrzymywania przewagi konkuren-
cyjnej oraz przygotowanie organizacji na zmiany i wahania, które pojawiają 
się w jej otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym [Kupczyk, Stor 2017, s. 40].  
Z uwagi na bardziej popularne traktowanie zarządzania kompetencjami  
w węższym wymiarze, polegającym na odnoszeniu go do procesów kadro-
wych, cele szczegółowe przedstawiają się następująco (rysunek 1):  
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Rysunek 1. Cele systemu zarządzania kompetencjami w organizacji 

 

Źródło: T. Oleksyn [2010, s. 196]. 

 
 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami jest proce-
sem wieloetapowym. G. Filipowicz proponuje następujące fazy wprowadzania 
systemu ZK, przy założeniu, że należy uwzględnić strategię organizacji, jej 
strukturę i kulturę, branżę i otoczenie, w którym działa, obecne i przyszłe po-
trzeby w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim: 
Faza 1 – podjęcie decyzji o wdrożeniu zarządzania kompetencjami oraz za-

komunikowanie o projekcie, jego celach i oczekiwaniach z nim związanych 
wszystkim zainteresowanym. 

Faza 2 – wstępna weryfikacja zbioru kompetencji, zakładająca korzystanie  
z gotowych zbiorów kompetencji do ich dalszego opracowania, adekwat-
nie do potrzeb organizacji oraz poszczególnych stanowisk pracy.  

Faza 3 – przyporządkowanie kompetencji poszczególnym stanowiskom lub 
grupom stanowisk, w tym dokonanie precyzyjnego opisu poszczególnych 
poziomów kompetencji i ich stanów pożądanych. 
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Faza 4 – audyt kompetencyjny, pozwalający na konfrontację pożądanego 
poziomu kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy z rzeczywi-
stym poziomem kompetencji pracowników, z wykorzystaniem zróżnico-
wanych narzędzi oceny. 

Faza 5 – dobór i wprowadzenie metod rozwoju kompetencji, przy wykorzy-
staniu szerokiego wachlarza metod szkolenia i doskonalenia zawodowego. 

Faza 6 – podtrzymywanie bieżącego funkcjonowania i rozwój systemu  
w oparciu o ciągły monitoring efektów ZK [Filipowicz 2004, ss. 54–62]. 

 W literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej spotyka się dwie najczę-
ściej stosowane metody zarządzania kompetencjami: ekspercką i partycypa-
cyjną. Pierwsza polega na korzystaniu z usług niezależnych specjalistów ze-
wnętrznych lub z firm konsultingowych, którzy dysponują zbiorem zdefinio-
wanych i opisanych kompetencji, narzędziami do oceny kompetencji, warsz-
tatem ich poprawnego stosowania [Moczydłowska 2008, s. 66]. O niewielkiej 
popularności tej metody wśród polskich przedsiębiorstw mogą świadczyć 
wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, z któ-
rych wynika, że z pomocy zewnętrznych ekspertów przy opracowywaniu stra-
tegii zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje korzystało 
17,1% badanych podmiotów gospodarczych [Zarządzanie zasobami ludzki-
mi… 2013, s. 75]. Z kolei metoda partycypacyjna nie wyklucza udziału specja-
listów zewnętrznych, ale ich aktywność jest podrzędna w stosunku do pracy, 
którą muszą wykonać sami pracownicy organizacji wdrażając ZK [Moczydłow-
ska 2008, s. 67]. W badanych przedsiębiorstwach kluczowymi osobami odpo-
wiedzialnymi za opracowanie i wdrażanie strategii byli kierownicy wyższego  
i średniego szczebla (spoza działu personalnego, 67,1%) oraz przedstawiciele 
działu zarządzania zasobami ludzkimi (65,7%). Wdrożenie kompleksowego 
systemu zarządzania kompetencjami deklarowało 27,7% badanych przedsię-
biorstw, w tym zdecydowanie częściej tego typu rozwiązania wdrażały przed-
siębiorstwa duże (51,5%) niż średnie (23,9%). Niepokojący jest fakt, że aż 
30,4% podmiotów gospodarczych nie planowało wdrożenia kompleksowego 
ZZL opartego na kompetencjach [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013,  
s. 75, 77]. Z kolei według wyników badań przeprowadzonych wśród polskich 
przedsiębiorstw pod kierownictwem T. Kupczyk i M. Stor poziom zaawanso-
wania wdrożenia zarządzania kompetencjami w stosunku do poziomu doce-
lowego został uznany za średni (w 52% badanych przedsiębiorstw stan wdro-
żenia zarządzania kompetencjami był między 51 a 100%) [Kupczyk, Stor 2017, 
s. 138]. 
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Zarządzanie kompetencjami w wybranych obszarach  
gospodarowania kapitałem ludzkim  
– ujęcie teoretyczno-empiryczne 
 
W różnych subfunkcjach (obszarach) gospodarowania zasobami ludzkimi 
mogą znaleźć zastosowanie kompetencje. Przedsiębiorstwo może podjąć 
decyzję, że albo cały jego system zarządzania ZZL zostanie oparty na mode-
lach i profilach kompetencyjnych albo też może uznać, że tylko niektóre sub-
funkcje będą korzystać z tego rodzaju rozwiązań (tabela 1).  
Z badań IBE wynika, że do najbardziej popularnych obszarów opartych na 
kompetencjach należały [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, s. 80]: 
 rekrutacja i selekcja pracowników (69,6% wskazań przedsiębiorstw), 
 opisy stanowisk pracy/wartościowanie stanowisk pracy (63,2%), 
 szkolenia i rozwój pracowników (58,2%), 
 wynagrodzenia (56,1%). 
 Obszary ZZL, w których mniejszy odsetek przedsiębiorstw stosował zarzą-
dzanie kompetencjami to:  
 ocena okresowa pracowników (47,9% wskazań przedsiębiorstw), 
 strategiczne planowanie zatrudnienia (36,1%), 
 planowanie kariery pracowników (27,2%). 
 Ponadto sformułowany został wniosek, że w większości badanych przed-
siębiorstw nie wystąpiła integracyjna rola modeli kompetencji w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi. Według autorów droga do zintegrowanych systemów 
zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach jest jeszcze dosyć 
daleka. Wydaje się, że nie można mówić także o kompleksowym charakterze 
zarządzania kompetencjami. Potwierdzają to, m.in. T. Kupczyk i M. Stor [2017, 
s. 41] twierdząc, że w większości przypadków przyczyną oparcia tylko niektó-
rych subfunkcji ZZL na kompetencjach jest wdrażanie dopiero początkowego 
etapu kompleksowego i w pełni zintegrowanego systemu ZZL, opartego na 
kompetencjach. Kolejną kwestią wymagającą analizy jest skuteczność zarzą-
dzania kompetencjami w kontekście gospodarowania kapitałem ludzkim. 
Skuteczność to zakres lub stopień, w jakim osiągane są założone cele, polega-
jący na robieniu właściwych rzeczy.  
 W oparciu o literaturę przedmiotu i dostępne wyniki badań Instytutu Ba-
dań Edukacyjnych, badań zrealizowanych w ramach projektu pt. Agile Based 
Competency Management w latach 2015–2016, autorka artykułu postara się 
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wykazać, że stosowanie zarządzania kompetencjami w wybranych obszarach 
gospodarowania kapitałem ludzkim uważa się za skuteczne narzędzie. 
 
Tabela 1. Przykładowe subfunkcje ZZL, w których kompetencje znajdują swoje 
zastosowanie 

Subfunkcje 

ZZL 

Opis 

 
 
Planowanie 

 podejście kompetencyjne zakłada powiązanie etapu planowania 
zasobów ludzkich w organizacji z prognozami przyszłych wymagań doty-
czących kompetencji oraz z analizą luk do wypełnienia pomiędzy praw-
dopodobnym popytem na poszczególne rodzaje kompetencji a przewi-
dywaną podażą osób posiadających te kompetencje 
 preferowane są jakościowe metody planowania 

 
 
Dobór kadr  
(rekrutacja  
i selekcja) 

 określenie potrzebnych kompetencji ma na celu zmniejszenie liczby 
kandydatów poprzez pozostawienie tych, którzy najbardziej rokują sukces 
w pracy na docelowym stanowisku, 
 metodyka postępowania selekcyjnego oparta na kompetencjach 
zapewnia, np. gotowe sformułowania, których można użyć w tekstach 
ogłoszeń o pracę, kryteria, które należy zastosować podczas wyboru me-
tod oceny i opracowywania procedur jej przebiegu, większą trafność 
podejmowanych decyzji 
 podejście kompetencyjne służy określeniu potencjału organizacji  
w zakresie wewnętrznej rekrutacji 

 
 
 
Szkolenie  
i rozwój  
pracowni-
ków 

 w większości przypadków przeprowadzana diagnoza potencjału 
pracownika umożliwia wskazanie luk kompetencyjnych, które ograniczają 
nie tylko efektywność w wymiarze indywidualnym ale i całej organizacji 
 oparcie się na modelu kompetencyjnym umożliwia obiektywne okre-
ślenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, zaprojektowanie działań 
szkoleniowych i rozwojowych, wybór odpowiedniego rodzaju przedsię-
wzięcia rozwojowego i szkoleniowego 
 zrozumienie istoty i ważności oceny efektywności podejmowanych 
przedsięwzięć rozwojowych i szkoleniowych pod kątem ich adekwatności 
do rzeczywistych potrzeb oraz zgodności ze strategią organizacji, a także 
monitorowania postępów pracowników w osiąganiu założonych celów  
w zakresie szkolenia i rozwoju 
 strategiczny wymiar programów rozwoju zawodowego – wskazywa-
nie zależności między kompetencjami, potrzebami i preferencjami zawo-
dowymi pracowników, a sukcesem organizacji w długim okresie 
 budowanie silnego zaplecza personalnego, które wspomaga pracow-
ników w pozyskiwaniu nowego doświadczenia 
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Tab. 1 cd. 

 
 
 
Zarządzanie 
efektywno-
ścią działa-
nia 

 okresowo przeprowadzana jest ocena pracownicza zgodnie z założe-
niami profilu kompetencyjnego, która dotyczy bieżąco wykonywanych 
zadań przez pracowników oraz uwzględnia ich własne aspiracje i dążenia 
 model zakłada funkcjonowanie systemu informacji zwrotnej pomiędzy 
pracownikami a kadrą menedżerską i wspomaga pracowników w staraniach 
zmierzających do osiągania wyników na pożądanym poziomie 
 podejście kompetencyjne służy ustanowieniu standardów jakości  
i efektywności pracy, lokalizacji obszarów organizacji, w których efektyw-
ność powinna się zwiększyć 
 zapewnienie przykładów modelowych zachowań, koniecznych do 
efektywnej pracy na określonych stanowiskach 

 
 
 
System 
wynagro-
dzeń 

 model zakłada taki sposób wynagradzania, który przyciągnie i zatrzy-
ma w organizacji pracowników, których mierzalny wkład do osiągnięć 
organizacji potwierdza, że są oni zdolni do realizowania zadań na oczeki-
wanym poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami 
 system nagradzania pozwala wyróżnić pracowników nie tylko ze 
względu na to, że posiadają oni określone kompetencje, pod uwagę bie-
rze się także wymierne wyniki osiągane dzięki wykorzystaniu tych kompe-
tencji 
 wynagrodzenie kompetencyjne ma charakter wielokryterialny, zakła-
da powiązanie tradycyjnego modelu „wynagradzania stanowisk pracy”  
z wynagrodzeniem konkretnych osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kupczyk, Stor 2017; Moczydłowska 2008; Dubois, Rothwell 2008]. 

 

Zarządzanie kompetencjami na etapie rekrutacji i selekcji 
pracowników 
 
Kompetencje zawarte w profilu kompetencyjnym stanowią zdecydowanie 
istotniejsze od innych kryterium doboru pracownika. Bez względu na przyjętą 
strategię rekrutacji kadr (np. stosowanie rekrutacji wewnętrznej lub ze-
wnętrznej, modelu sita, czy modelu kapitału ludzkiego), aby wybór był opty-
malny należy uwzględnić ponadto szereg innych czynników: stan własnych 
zasobów ludzkich, strukturę i kulturę organizacji, specyfikację stanowiska 
(chodzi w zasadzie o stopień unikalności kompetencji i doświadczenia), lokali-
zację organizacji. Wykorzystanie narzędzi zarządzania kompetencjami w re-
krutacji i selekcji deklarowało blisko 70% badanych przedsiębiorstw, 17,6% 
było w trakcie wdrożenia, 12,8% planowało wdrożenie. Osobami odpowie-
dzialnymi za definiowanie potrzeb kompetencyjnych, a następnie ich weryfi-
kację byli najczęściej przyszli bezpośredni przełożeni pracownika (w tym kie-
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rownik liniowy, kierownik zespołu, kierownik projektu, odpowiednio 81,4%  
i 81,0%), przedstawiciele działu zarządzania zasobami ludzkimi (69,4%  
i 64,6%). W połowie badanych przedsiębiorstw w procesy te zaangażowani 
byli kierownicy średniego szczebla zarządzania, reprezentowani przez kie-
rowników działów/jednostek organizacyjnych spoza działu personalnego 
(54,2% i 50,2%) [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, ss. 97–98, 110].  
 W procesie selekcji pracowników stosuje się, poza tradycyjnymi narzę-
dziami typu analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, tak-
że narzędzia zaawansowane typu: testy psychologiczne, zadania symulacyjne, 
assessment center (AC). Jednak nie cieszyły się one wśród badanych przed-
siębiorstw popularnością (średnio 5,0%, 15,0% i 1,5%). Wskazane metody są 
uznawane za efektywne, ale zarazem kosztowne i czasochłonne. 
 Istotą wskazanych instrumentów powinna być wysoka jakość, determino-
wana przez m.in. umiejętności oceny kompetencji osób biorących udział  
w selekcji, stopień dostosowania do specyfiki organizacji, specyfiki stanowiska 
pracy, trafność predykcyjną. Narzędzia weryfikacji kompetencji stosowane  
w badanych organizacjach miały w dużej mierze charakter uniwersalny, przy 
czym dla 37,6% przedsiębiorstw były dodatkowo dostosowane do potrzeb, 
dla 38,4% – narzędzia były wykorzystywane przez inne przedsiębiorstwa na 
rynku. Jedynie 24,4% badanych podmiotów gospodarczych potwierdziło wy-
korzystywanie narzędzi specjalnie dla nich opracowanych, tzw. szytych na 
miarę. Badanie trafności narzędzi weryfikacji kompetencji – wszystkich, bądź 
tylko niektórych – potwierdziło odpowiednio 23,0% i 35,0% przedsiębiorstw 
[Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, ss. 112–113]. Taki stan rzeczy nie jest 
zadowalający, bowiem zakłada się, że analiza trafności prognostycznej metod 
rekrutacji stwarza możliwość określenia efektywności poszczególnych narzę-
dzi i ostatecznie wyboru tych, które są najlepsze. Trafność instrumentów se-
lekcji pozwala ponadto określić prawdopodobieństwo, np. czy dana osoba 
jest odpowiednia na dane stanowisko, czy odniesie sukces zawodowy. Naj-
wyższą wartością prognostyczną odnotowuje się w odniesieniu do metody 
assessment center (0,43–0,65), a następnie: aplikacje (0,38), testy zdolności 
(0,25–0,53), dana biograficzne (0,18–0,4), testy osobowości (0,15–0,39), wy-
wiad (0,09–0,37), referencje (0,16 –0,26).  
 Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że korzystanie z dobrych praktyk  
w procesie doboru pracowników, takich jak: 
 poufność przebiegu procesu, 
 jawność metodyki prowadzenia rekrutacji, 
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 kultura osobista członków komisji rekrutacyjnej, 
 bezstronność i uczciwość wobec kandydatów, 
 wysokie kompetencje zawodowe komisji rekrutacyjnej, 
 jednolite pytania i zadania dla wszystkich kandydatów na dane stanowisko, 
 przestrzeganie planu i harmonogramu procesu rekrutacyjnego, 
 kontakt z kandydatami przed i po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego 

[Walicki 2006, ss. 21–28] 
wpływa z jednej strony na profesjonalny, a z drugiej na etyczny wymiar wyła-
niania kandydatów na pracowników. 
 
Ocena pracownika i wynagrodzenie oparte na kompetencjach 
 
M. Sidor-Rządkowska [2011, s. 140] twierdzi, że zarządzanie kompetencjami 
nakłada na organizację konieczność stałego monitorowania poziomu wiedzy  
i umiejętności pracowników, dostarczając jednocześnie metod do przepro-
wadzania takiej analizy. Zatem zakłada się dokonywanie okresowych ocen 
pracowników w oparciu o model kompetencyjny, który zapewnia gotowy 
zestaw kryteriów oceny. Kryteriami tymi są kompetencje powiązane w odpo-
wiednie profile kompetencyjne wraz z poziomami spełnienia kompetencji dla 
poszczególnych pracowników. Kompetencje stanowią w tym przypadku syn-
tetyczne kryteria oceny, łączące cechy kryteriów behawioralnych i efektywno-
ściowych [Pocztowski 2003, s. 269]. 
 Zastosowanie modelu kompetencyjnego znajduje szczególne uzasadnie-
nie, jeśli ocena pracy ma na celu: 
 ustalenie działań koniecznych do podjęcia w przypadku stwierdzenia wy-

ników niezadowalających (np. wybór rodzaju szkolenia lub modyfikacja 
stosowanych bodźców motywujących); 

 motywowanie pracowników, np. przez wyznaczenie ambitnych zadań po-
łączone z silnymi motywatorami materialnymi; 

 nagradzanie efektów pracy (w formie finansowej i/lub innej); 
 wzmacnianie systemu wartości promowanego w firmie, jej kultury organi-

zacyjnej; 
 określanie potrzeb rozwojowych pod kątem nowych, planowanych zadań 

lub ról pracowniczych; 
 tworzenie tzw. kadr rezerwowych – identyfikacja tych pracowników, którzy 

w przyszłości będą kompetentni do objęcia innych stanowisk niż dotąd zaj-
mowane; 
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 audyt (określenie mocnych stron organizacji oraz wyznaczanie nowych 
możliwych kierunków rozwoju) [Whiddett, Hollyforde 2003, ss. 115–116]. 

 T. Oleksyn zauważa, że w ocenie kompetencji pracowników, obok zobiek-
tywizowanych kryteriów, wiedzy i doświadczenia oceniających, wymagany 
jest właściwy dobór metod, technik i narzędzi – takich jak testy, sprawdziany 
pracy, wywiady, inscenizacje i aranżacje, sesje ocenne, przeglądy kadrowe 
i inne – stosownie do specyfiki i potrzeb [Oleksyn 1999, s. 67]. Ponadto sięga 
się po takie narzędzia, które pozwalają na uzyskanie kompleksowego obrazu 
zachowań pracownika w pracy z wielu źródeł. Jednym z najbardziej rozpo-
wszechnionych sposobów zbierania i wykorzystywania informacji o kompe-
tencjach behawioralnych ocenianego pracownika jest metoda 360 stopni. Jej 
istotą jest dostarczanie pracownikowi i jego przełożonemu informacji zwrotnej 
o przestrzeganiu zachowań ocenianego pracownika przez wiele podmiotów, 
takich jak: bezpośredni przełożony, inni przełożeni, współpracownicy, klienci 
zewnętrzni i wewnętrzni oraz podwładni. W oparciu o badania IBE, co drugie 
ankietowane przedsiębiorstwo stosowało metodę 360 stopni, w 63,9% podmio-
tach wykorzystywano metodę oceny kompetencji polegającą na porównaniu 
zachowań pracowników z wzorcowym profilem kompetencyjnym przez bezpo-
średniego przełożonego [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, s. 152].  
 Według T. Kupczyk i M. Stor [2017, s. 145–146] interesującym zagadnie-
niem z punktu widzenia zarządzania kompetencjami było ustalenie, jakie po-
dejście stosują przedsiębiorstwa do oceny poziomu złożoności/biegłości  
w zakresie kompetencji. Wyniki badań były następujące: 40,0% pomiotów 
gospodarczych dokonywało powiązania kompetencji z celami lub strategiami, 
31,0% stosowało ocenę kompetencji pod względem możliwości odróżnienia 
wyróżniających się pracowników od przeciętnych, 29,0% oceniało znaczenie 
danej kompetencji dziś i w przyszłości. Szczególnie ten ostatni wynik może 
niepokoić, bowiem przy bardzo dużej zmienności otoczenia, koniecznym wy-
daje się stały monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, 
ponadto zdobycie nowych kompetencji na wymaganym poziomie wiąże się  
z określoną perspektywą czasową. 
 Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłową ocenę kompetencji jest 
jej regularny charakter. Jak pokazują wyniki badania IBE znacząca część przed-
siębiorstw (42,1%) w ogóle nie dokonywała oceny kompetencji pracownika  
w oparciu o profil kompetencyjny, 21,7% badanych przedsiębiorstw dokony-
wało oceny kompetencji co 12 miesięcy, 14,5% – co 6 miesięcy, a zaledwie 
6,4% – co 3 miesiące. Tym samym trudno mówić o systematycznej i opartej na 
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precyzyjnie określonych kryteriach ocenie dopasowania kompetencyjnego 
pracownika do wymagań związanych z wykonywaną pracą. W przedsiębior-
stwach, które dokonują regularnej oceny, proces ten odbywa się rzadko, co 
obniża prawdopodobieństwo rejestrowania rzeczywistych zmian w wykazy-
wanych przez pracowników kompetencjach. Tym samym obniżona zostaje 
trafność podejmowania decyzji na podstawie takiej oceny [Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi… 2013, s. 151]. 
 T. Kupczyk i M. Stor, przywołując studium przypadku dotyczące zarządza-
nia kompetencjami w sektorze biznesu petrochemicznego wskazują, że dobrą 
praktyką winno być powiązanie metod oceniania z rodzajem kompetencji. 
Stowarzyszenie United Kingdom Petroleum Industry Association (UKPIA)  
i instytucja Cogent nakreśliły konceptualne podejście do zarządzania kompe-
tencjami z perspektywy systemowej, a także praktyczne rozwiązania aplika-
cyjne, których przykłady przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Przykłady metod oceny powiązanych z rodzajem kompetencji 

Rodzaj 
kompetencji 

Typ metody oceniania Przykłady 

Zdolność do  
przeprowadzania 
przypisanej 
procedury pracy 

 ćwiczenia symulacyjne 
 test tzw. „papier i ołówek” 
 pogadanki 
 praca „w cieniu innych” 
 podejmowanie decyzji oce-
niane przez osoby na równorzęd-
nym stanowisku 
 sprawozdanie po wykonaniu 
zadania – werbalne przedyskuto-
wanie podjętych decyzji 

 werbalny test sprawdzający 
poziom zapamiętania 
 procedury wykonywania 
pracy przez kandydata 
 obserwacja montera postępu-
jącego zgodnie z procedurą za-
kładania plomby, sprawdzającego 
jej działanie i formułującego 
porady w zakresie jej bezpieczne-
go ponownego uruchomienia 

Umiejętności 
zarządzania 
zespołem 

 obserwacja rzeczywistych lub 
symulowanych zadań przez osoby 
na równorzędnym stanowisku 
 kwestionariusze samooceny  
i testy psychometryczne 

 obserwacja zachowań z wyko-
rzystaniem oznaczeń behawioral-
nych w działaniach rzeczywistych 
lub symulowanych 
 samodzielne wypełnianie 
kwestionariuszy psychometrycz-
nych 

Źródło: [Kupczyk, Stor 2017, s. 78], za: Guidelines for Competency Management Systems for Downstream and 

Petroleum Sites, Petroleum Industry Association Ltd, published by Cogent, 2011, s. 20. 

 
 A. Pocztowski [2001, s. 173] wręcz stwierdza, że jeśli w polityce wynagra-
dzania kompetencje stanowią jedno z podstawowych kryteriów różnicowania 
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płac, to zachęca pracowników do doskonalenia kompetencji, prowadzących 
do osiągania wysokich efektów pracy. T. Oleksyn [s. 3] w swoim holistycznym 
modelu wynagrodzeń proponuje uwzględnienie, obok wykorzystywanych 
kompetencji, następujących czynników: rynku pracy i poziomu oferowanych 
na nim wynagrodzeń, treści pracy, wyników pracy, prawa i dobrych obycza-
jów, strategii i polityki firmy, realiów społecznych, możliwości finansowych 
organizacji. Wymienione elementy nie podlegają szeregowaniu rangowemu, 
jedynie zsynchronizowaniu w wymiarze ekonomicznym i społecznym.  
 Wśród badanych przedsiębiorstw ponad połowa (56,1%) wykorzystywała 
narzędzia zarządzania kompetencjami w obszarze wynagrodzeń, 22,5% pod-
miotów było w trakcie ich wdrażania, a 21,4% planowało ich wdrożenie [Za-
rządzanie zasobami ludzkimi… 2013, s. 154]. W badaniach IBE uwzględniono 
trzy najprostsze formy powiązania kompetencji pracowników z wynagrodze-
niami. Pierwsza z nich to system premii lub nagród za zdobywanie kompeten-
cji. Tutaj za każdą dodatkową kompetencję, którą pracownik uzyskuje, przy-
znawana jest zgodnie z regulaminem wynagradzania premia lub nagroda. 
Niektóre z tych systemów przewidują również gratyfikację za zdobycie lub 
wykazanie wyższego stopnia kompetencji już przez pracownika posiadanych. 
Kolejną alternatywą jest progresja płacowa. U podstaw tej koncepcji leży po-
wiązanie zwiększenia płacy zasadniczej pracownika ze zdobyciem nowych 
kompetencji lub podniesieniem poziomu kompetencji, a także wykazywaniem 
tych nowych, czy zwiększonych kompetencji w pracy. Istotą trzeciej formy jest 
określanie stawek wynagrodzenia zasadniczego na podstawie wymaganych od 
pracownika, posiadanych przez niego lub wykazywanych kompetencji.  
 W badanych przedsiębiorstwach podwyżka wynagrodzenia zasadniczego 
warunkowana była najczęściej uzyskaniem przez pracownika nowych lub wyż-
szych kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dyplomem i/lub certyfikatem 
(38,2% wskazań). Kolejnymi kryteriami były: wynik oceny kompetencji i kwalifi-
kacji pracownika w porównaniu z pożądanym profilem kompetencyjnym 
(34,3%), wzrost znaczenia posiadanych przez pracownika kompetencji i kwalifi-
kacji na rynku pracy (30,5%) oraz wynik oceny efektów pracy pracownika 
(21,4%). Przyznanie nagród pieniężnych było głównie uzależnione od mierzal-
nych wyników pracy (24,8% wskazań) oraz oceny kompetencji pracownika 
(23,2%). Natomiast wypłacanie premii było determinowane przede wszystkim 
oceną efektów pracy (53,9%) oraz znaczeniem posiadanych kompetencji na 
rynku pracy (47,2%) [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, s. 155].  
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Miejsce zarządzania kompetencjami w rozwoju pracowników. 
 
Rozwój zasobów ludzkich organizacji jest definiowany jako proces uwalniania 
i rozwijania kompetencji, którego celem jest doskonalenie jednostki, zespołu, 
procesu pracy i wyników funkcjonowania systemu organizacyjnego [Swan-
son, Holton 2009, s. 4]. W podejściu tym podkreśla się dynamiczną i wielowy-
miarową naturę rozwoju zasobów ludzkich. W ujęciu kompetencyjnym utoż-
samiany jest nie tylko ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowni-
ków, ale także z planowaniem kariery zawodowej pracowników. Z badań 
przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że zakres za-
stosowania systemu kompetencyjnego w obszarze szkoleń i rozwoju jest 
znaczny. Większość przedsiębiorstw (58,2%) wdrożyło to rozwiązanie, 22,6% 
ankietowanych było w trakcie wdrażania, a 19,2% planowało wdrożenie. Do 
najważniejszych powodów podejmowania działań związanych z rozwojem 
zasobów ludzkich w badanych organizacjach zaliczono: poprawę wyników 
pracowników, zwiększanie motywacji pracowników, zwiększanie elastyczno-
ści pracowników oraz wspieranie zdobywania nowych kompetencji. Ponadto 
zauważano, że motywacja dużych przedsiębiorstw do rozwoju zasobów ludz-
kich ma bardziej złożony charakter. Nastawione są w znacznej mierze nie tyle 
na zdobywanie kompetencji potrzebnych do prawidłowego wykonywania 
pracy przez pracowników, ile raczej na ich uelastycznienie, zwiększenie zakre-
su posiadanych kompetencji oraz uzyskanie większej otwartości na zmiany. 
Dodatkowo badane podmioty wykazywały skłonność do inwestowania w sze-
roko rozumiany rozwój kompetencji istotnych w perspektywie długofalowej, 
a nie tylko w perspektywie dopasowania pracownika do obecnie zajmowanego 
stanowiska pracy [Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, ss. 116–117, 128]. 
 Badania pod kierunkiem T. Kupczyk i M. Stor [2017, ss. 147–148] ujawniły, 
że większość badanych przedsiębiorstw (59,0%) liczyła na samodzielną naukę 
i rozwijanie się pracowników. Należy także dodać, że podmioty gospodarcze, 
które decydowały się na inwestowanie w kapitał ludzki stosowały zróżnico-
wane metody: programy szkoleniowe (64,0% wskazań), coaching i mentoring 
(35,0% i 24,0%), nauczanie mieszane w formie blended learningu (8,0%) i dzia-
łania typu outdoor (5,0%).  
 J.M. Moczydłowska [2008, ss. 158–159] twierdzi, iż planowanie ścieżki ka-
riery winno odbywać się zgodnie z modelem opartym na kompetencjach, 
według następującego schematu: wizualizacja tego, co pracownik chce osią-
gnąć (1), przetworzenie wizji na konkretny cel główny i cele pośrednie, cząst-
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kowe (2), tworzenie wielu ścieżek dojścia do celu głównego (3), weryfikacja 
sposobów realizacji wizji z uwzględnieniem kryteriów: własnych wartości  
i zasobów, warunków zewnętrznych (4). Przy formułowaniu celów pośrednich 
warto określić, jakie kompetencje będą niezbędne, do ich osiągnięcia. Jeśli  
z bilansu wynika, że dany pracownik ma luki kompetencyjne, plan kariery za-
wodowej musi być uzupełniony o „podplany” dotyczące rozwoju deficyto-
wych kompetencji. Autorka wskazuje ponadto na ścisły związek modelu opar-
tego na kompetencjach z indywidualnym planem wyników (bazującym na 
koncepcji zrównoważonej karty wyników). Istotą tego dokumentu jest kon-
centracja na rezultatach, a nie na zadaniach, które należy wykonać oraz inte-
growanie indywidualnych ambicji, aspiracji, celów osobistych pracownika  
z misją, tożsamością i strategią organizacji. 
 Według J. Penca [2007, s. 177] szkolenie (a także doskonalenie zawodowe) 
oznacza proces uzupełniania wiedzy niezbędnej do zachowania kompetencji 
wymaganych na stanowisku pracy i poprawy zachowań, które wywierają 
wpływ na efekty pracy, a także sprzyjają rozwojowi osobowości pracowników, 
pobudzaniu ich inwencji i przedsiębiorczości. Cykl szkoleniowy winien charak-
teryzować się systematycznością, ciągłością, dynamiką oraz partycypacyjno-
ścią. Systematyczność oznacza zaplanowanie w celu zaspokojenia specyficz-
nych wymagań, zwraca się też uwagę na możliwość grupowania czynności 
szkoleniowych w logiczne etapy, poddające się zarządzaniu [Dobrowolski 
2002, s. 33]. Poprzez ciągłość rozumie się szkolenie nie będące jednorazową 
akcją, sporadycznym działaniem, lecz stanowiące system ustawicznego 
kształcenia. Pod pojęciem dynamicznego organizowania szkolenia rozumie 
się model, w którym poszczególne etapy i procedury postępowania wynikają 
jedne z drugich i są ze sobą zwrotnie sprzężone oraz podatne na ciągłe zmia-
ny. Partycypacyjny charakter zaś odnosi się do współtwórców tych etapów  
i procedur. Oznacza to, że kierownictwo organizacji, organizatorzy i wykła-
dowcy oraz sami uczestnicy szkoleń włączeni są do procesów podejmowania 
decyzji i że korzysta się z ich doświadczeń i kreatywności [Walkowiak, Czaplic-
ka-Kozłowska, Kozłowski, Stachowska 2013, s. 181].  
 M. Armstrong wyodrębnia cztery etapy szkolenia systematycznego [2005,  
s. 499], w których powinno znajdować zastosowanie podejście kompetencyjne:  
1) określenie potrzeb szkoleniowych;  
2) zdecydowanie, jakiego rodzaju szkolenie może zaspokoić te potrzeby;  
3) wykorzystanie doświadczenia i wiedzy szkoleniowców do zaplanowania  

i przeprowadzenia szkolenia;  
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4) monitorowanie i ocena szkolenia dla uzyskania pewności, że było ono sku-
teczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostatnią fazę procesu szkole-
niowego, w którym powinien znaleźć zastosowanie jeden z modeli oceny 
efektywności szkoleń. Największe uznanie zdobył model D. L. Kirkpatricka. 
Został opracowany w latach 60. XX wieku i analizuje efektywność szkoleń 
na podstawie celów na czterech poziomach korzyści: 
 poziom reakcji, 
 poziom uczenia się, 
 poziom zachowań, 
 poziom rezultatów. 

 Poziom reakcji zbiera subiektywne oceny uczestników szkolenia oraz ich 
stopień zadowolenia z treści, metod szkolenia, warunków organizacji, a także 
adekwatności do potrzeb w pracy. Na poziomie uczenia się oceniany jest sto-
pień przyswojenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Dokonuje 
się oceny stopnia osiągnięcia celów dydaktycznych szkolenia. Poziom zacho-
wania sprawdza, w jaki sposób nabyta wiedza, umiejętności i postawy są sto-
sowane w praktyce, w jaki sposób modyfikowane są zachowania na stanowi-
sku pracy. Ocena na poziomie rezultatów uwidacznia wpływ danego szkolenia 
na podniesienie efektywności całej organizacji oraz na tworzenie wartości 
dodanej [Pocztowski 1998, s. 303]. 
 W badanych przedsiębiorstwach najczęściej stosowaną metodą oceny 
efektywności działań w zakresie rozwoju kompetencji była analiza stopnia 
wykorzystania przekazanej wiedzy w pracy zawodowej, np. poprzez ocenę 
przełożonego, pracownika działu personalnego lub samoocenę (52,6% wska-
zań). 44,3 % organizacji wykorzystywało metody analizy wpływu szkolenia na 
efektywność działania w pracy zawodowej, np. poprzez analizę wpływu na 
wyniki indywidualne i/lub zespołowe w porównaniu z grupą kontrolną, nie 
biorącą udziału w szkoleniu, poprawę wskaźników finansowych i bizneso-
wych. Zasadniczo taki sam odsetek podmiotów (44,1%) deklarował ocenę 
efektywności procesu szkoleniowego poprzez badanie reakcji przeszkolonych 
po zakończeniu szkolenia, np. z wykorzystaniem ankiety oceniającej, bądź 
przeprowadzenie rozmowy z trenerami, uczestnikami szkolenia. Ponad jedna 
trzecia przedsiębiorstw analizowała efektywność działań rozwojowych po-
przez sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy, np. rozwiązując testy wiedzy 
[Zarządzanie zasobami ludzkimi… 2013, ss. 142–143].  
 Według autorów badań podejście kompetencyjne w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi może wpływać na zmianę sposobu postrzegania oceny efektywności 
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działań w zakresie rozwoju kompetencji. Posiadanie przez organizacje narzę-
dzi w postaci profili kompetencyjnych, opisujących precyzyjnie poziomy wy-
magań językiem zachowań oraz regularna ocena kompetencji pracowników, 
mogą prowadzić do częstszego postrzegania efektywności działań szkolenio-
wych z perspektywy rzeczywistych efektów (poziom zachowań i poziom re-
zultatów). Mniej istotne stają się poziomy reakcji na szkolenie oraz uczenia się, 
ponieważ stanowią niewystarczające predykatory zmian rzeczywistych za-
chowań i wzrostu efektywności pracowników po odbytym szkoleniu [Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi… 2013, s. 143].  
 
Zakończenie 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu i wyników ba-
dań empirycznych, dotyczących stosowania podejścia kompetencyjnego 
w gospodarowaniu kapitałem ludzkim, sformułowano następujące wnioski: 
 istnieje znaczny dorobek w zakresie koncepcji teoretycznych zarządzania 

kompetencjami we współczesnych organizacjach; różnorodność w prezen-
towaniu istoty, celów, poziomów zarządzania kompetencjami oraz meto-
dologii wdrażania systemów ZK, daje możliwość wyboru do praktyki go-
spodarczej modelu w czystej postaci, tworzenia kombinacji w oparciu o już 
istniejące, przy uwzględnieniu zarówno uwarunkowań wewnętrznych, jak 
zewnętrznych; 

 kompetencje są wykorzystywane w całym zakresie różnorodnych subfunk-
cji zarządzania zasobami ludzkimi, jednak stanu wdrożenia zarządzania 
kompetencjami nie można uznać za satysfakcjonujący, bowiem w przy-
padku niektórych badanych przedsiębiorstw występowało na poziomie 
deklaracji, a nie realnie stosowanych rozwiązań; wymagane jest aby ZK 
miało charakter kompleksowy, integrujący, bardziej dynamiczny i elastycz-
ny, zorientowany na przyszłość, a nie tylko odpowiadający na potrzeby te-
raźniejszości oraz należy mu nadać znacznie wyższy priorytet; 

 skuteczność zarządzania kompetencjami w procesach gospodarowania 
kapitałem ludzkim jest odzwierciedlana, przez m.in. następujące działania: 
wybór i stosowanie narzędzi selekcji pracowników, które charakteryzują się 
wysoką wartością prognostyczną i ponadto są specyficzne dla danej orga-
nizacji, danego stanowiska pracy; ocena pracownicza przeprowadzana jest 
w sposób regularny, w oparciu o model kompetencyjny, przy wykorzysta-
niu metod oceny powiązanych z rodzajem kompetencji; proces szkolenia 
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i realizacji innych form rozwoju zawodowego pracowników wymaga anali-
zy i oceny na czterech poziomach korzyści, przy czym bardzo ważne są po-
ziomy zachowań i rezultatów; stosowanie wielokryterialnego nagradzania 
pracowników z uwzględnieniem, m.in. angażowanych kompetencji i ich 
znaczenia na rynku pracy, wymiernych wyników pracy, możliwości finan-
sowych organizacji; 

 przedsiębiorstwa celem zapewnienia skuteczności wprowadzanych syste-
mów opartych na kompetencjach powinny ponadto uwzględniać trzy 
podstawowe determinanty: zaangażowanie pracowników wszystkich 
szczebli zarządzania w projektowanie, administrację i kontrolę systemów, 
zapewnienie odpowiedniego poziomu zasobów, przede wszystkim finan-
sowych i ludzkich oraz właściwego komunikowania;  

 znaczenie problematyki zarządzania kompetencjami będzie rosło w przy-
szłości w kontekście znacznych braków pracowników o określonych kom-
petencjach i niekorzystnych prognozach w tym zakresie; w związku z wy-
korzystaniem na szerszą skalę w funkcjonowaniu organizacji gospodar-
czych koncepcji, np. outsourcingu, offshoringu; 

 kierunki dalszych badań powinny koncentrować się, m.in. na zagadnie-
niach związanych z dzieleniem się i kodyfikacją kompetencji, w tym  
w szczególności na: metodach rozpowszechniania zdobytych kompetencji, 
uwarunkowaniach utrwalania kompetencji w procesach, procedurach  
i kulturze organizacji, sposobach zabezpieczenia przed utratą kompetencji. 
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Wprowadzenie 
 
Konkurowanie na rynku wymaga od przedsiębiorstw poszukiwania możliwo-
ści zyskania przewagi nad rywalami rynkowymi, a zasoby materialne stanowią 
ważny, ale nie jedyny czynnik, który to umożliwia. Zasoby ludzkie,  
a ściślej kompetencje z nimi związane, stanowić mogą kluczowy czynnik suk-
cesu, umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak zwrócenie 
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uwagi na specyfikę kompetencji w różnych typach przedsiębiorstw i sposób, 
w jaki należy je kształtować w perspektywie przyszłości.  
 Celem artykułu jest ocena kierunków zmian, jakie dokonują się i będą się 
dokonywać w przyszłości w zakresie kompetencji czynnika ludzkiego w opinii 
przedsiębiorców. W opracowaniu przyjęto założenie, że konieczność takiej 
zmiany jest dostrzegana przez praktyków, ale interesującym wydaje się okre-
ślenie jej zakresu. Wymaga to zgromadzenia informacji na temat posiadanych 
aktualnie kompetencji oraz informacji o kompetencjach, jakie w opinii przed-
siębiorców będą zyskiwać na znaczeniu, będą niezbędne dla realizacji ich pla-
nów i strategii w przyszłości. Zestawienie takich danych pozwala na określenie 
luki kompetencyjnej, ocenę świadomości przedsiębiorców w zakresie nie-
zbędnych procesów dostosowawczych. W artykule podjęto próbę rozpatry-
wania tego problemu badawczego z uwzględnieniem skali przedsiębiorstw  
i rodzaju ich działalności. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań 
przeprowadzonych w 4 kwartale 2017 r. na grupie 203 przedsiębiorstw funk-
cjonujących na obszarze województwa podkarpackiego i lubelskiego. Dane 
zgromadzono poprzez wywiad bezpośredni z wykorzystaniem kwestionariu-
sza ankiety2. 
  
Kompetencje zasobów ludzkich w perspektywie wyzwań 
współczesnych przedsiębiorstw   
 
Podstawowym problemem ekonomicznym, wymagającym rozwiązania, jest 
rozstrzygnięcie sposobu zarządzania przebiegiem procesów gospodarczych  
w przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia pożądanego wyniku z działalności  
i wiążącej się z tym przewagi konkurencyjnej w warunkach ograniczonych 
zasobów. Wykorzystywanie wyłącznie wyników finansowych w zarządzaniu 
oraz alokacji zasobów może skutkować błędnym rozwojem przedsiębiorstwa. 
Obecnie wiązkę celów tworzą, obok celów finansowych, także zasadnicze 
kompetencje, a więc wiązka zasobów, procesów i zdolności leżących u pod-
staw przewagi konkurencyjnej. Kluczowe czynniki sukcesu odnoszą się za-
równo do zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników, a ich identyfikacja 
oraz zarządzanie nimi ma duże znaczenie dla rozwoju podmiotów gospodar-
czych. Kluczowymi czynnikami sukcesu są te działania, cechy, kompetencje  
i umiejętności, które są postrzegane jako krytyczne warunki wstępne dla suk-

                                                            
2 By zwiększyć reprezentatywność firm dużych, zastosowano dobór losowy, warstwowy, 

niesystematyczny. Badaniami objęto 131 firm mikro, 32 małych, 25 średnich i 15 dużych. 
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cesu organizacji w danej branży, w danym momencie [Niemiec 2015, s. 565]. 
Identyfikując kluczowe czynniki sukcesu, należy pamiętać o spełnieniu kilku 
przesłanek: 
 powinno się wyznaczać ograniczoną ich liczbę; 
 czynniki te powinny dotyczyć więcej niż jednej płaszczyzny; 
 kluczowe czynniki sukcesu powinny umożliwiać realizację wizji i celu stra-

tegicznego, nie są one jednak celami;  
 wyróżnić można kluczowe czynniki sukcesu, które umożliwiają przedsię-

biorstwu odróżnienie się od konkurentów oraz czynniki uniwersalne dla 
danego sektora; 

 kluczowe czynniki powinny być jasno zdefiniowane, tak żeby wszyscy je 
rozumieli; 

 do czynników tych odnoszą się cele przedsiębiorstwa, które prowadzić 
mają do realizacji strategii, co wpływa na potrzebę opracowania na ich ba-
zie stosownych mierników [Batóg 2016, s. 24]. 
W literaturze najczęściej wskazuje się na kilka grup czynników sukcesu, ta-

kich jak atrybuty kapitału ludzkiego [Colombo 2005, ss. 795–816], kapitał spo-
łeczny [Bhagawatula 2010, ss. 245–260], zasoby finansowe [Engel 2007, ss. 
150–167] oraz procesy zespołowe [Ensley 2002, ss. 365–386]. W odniesieniu 
do dominujących pod względem liczebności firm sektora MŚP sugeruje się 
często cztery czynniki wpływające na ich sukces i przetrwanie. Obejmują one: 
 wymiar ludzki (cechy osobowości twórcy i jego potrzeba osiągnięć); 
 wymiar środowiska – otoczenia;  
 wymiar zasobów (doświadczenie menedżerskie, przedsiębiorcze, począt-

kowa sytuacja finansowa); 
 wymiar procesu (dotyczący realizacji i sposobów osiągania oczekiwań) 

[Omri 2018, s. 2]. 
Doprecyzowując wskazane obszary, można określić szereg czynników, któ-

re mogą być rozpatrywane jako wyróżniające dany podmiot. Są wśród nich: 
przywództwo, praca zespołowa, zaangażowanie kierownictwa i pracowników, 
motywacja pracowników, zdolności kadry zarządzającej i pracowników, rela-
cje z klientami, systemy wspomagania realizacji celów organizacji, partner-
stwo w biznesie, udział pracowników w zarządzaniu, skuteczny system komu-
nikacji, elastyczna struktura organizacyjna, kultura organizacyjna ułatwiająca 
osiągnięcie celów, pozytywny wizerunek organizacji – w tym aktywność  
w obszarze CSR, system motywacyjny, środki finansowe, wiedza i umiejętność 
rozpoznawania i pozyskiwania środków finansowych oraz efektywnego ich 
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wykorzystania, a także środki trwałe [Kotas 2015, s. 129]. Wiele spośród wy-
mienionych tu elementów jest powiązanych z zasobami ludzkimi i rozpatrując 
je, można dostrzec kompetencje warunkujące właściwe ich kształtowanie. 

W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność pozostaje 
istotną perspektywą oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Kapi-
tał ludzki należy rozpatrywać jako kluczowe źródło przewagi, gdyż pozostałe 
składniki majątku są mierzalne i łatwo można je porównywać oraz standary-
zować. Tymczasem przedsiębiorstwa przyszłości będą charakteryzować: wy-
soko rozwinięta technologia i automatyzacja, wyższa kapitałochłonność, 
zmodernizowany, uproszony i zautomatyzowany system zarządzania pra-
cownikami oraz system motywacji ukierunkowany na elity zarządzające.  
W tym kontekście kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa, w ujęciu 
perspektywicznym, będzie menedżer przyszłości, który jako lider stanowi na 
równi z technologią, jeśli nie wyżej, najwyższą wartość dla firmy. Przy czym 
będzie się on charakteryzował zróżnicowaną wiązką umiejętności, wykracza-
jącą poza wiedzę i wykształcenie formalne, gdyż będzie ona wzbogacona  
o elastyczność i otwarte myślenie, charyzmę, zasady moralne, gotowość do 
nieustannego rozwoju, a przede wszystkim umiejętności współpracy i działa-
nia w zróżnicowanych warunkach kulturowych [Michna 2016, s. 133]. 

Problem kompetencji powiązany jest z procesem zarządzania wiedzą  
w organizacjach. Digitalizacja i wszechobecny Internet zwiększył ilość dostęp-
nych danych, informacji i wiedzy udostępnianych w organizacji i w jego śro-
dowisku biznesowym, powodując większy wpływ skutecznego zarządzania 
wiedzą na wielkoskalowe organizacje projektowe. Dokładne i szybkie zasto-
sowanie wiedzy na temat produktów i usług, staje się kluczową kompetencją 
przedsiębiorstwa. Wpływ zarządzania wiedzą w organizacjach zwiększył się tak 
jak i różnorodność i złożoności problemów komunikacyjnych, co wymaga 
zwiększenia efektywności procesów zarządzania wiedzą w środowisku organi-
zacji, przeprowadzania ulepszeń przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się, 
tak w sferze strategii, struktury, jak i kultury organizacyjnej [Paterek 2016, s. 12].  

Kompetencje kadr (wraz z odpowiadającymi im charakterystykami) w wy-
miarze czynników sukcesu obejmować mogą: wydajność pracy (produktyw-
ność pracowników, przepływ pracowników, wskaźnik wykorzystania czasu 
pracy pracowników, wskaźnik rentowności inwestycji w kapitał ludzki), wie-
dzę, umiejętności oraz wartości i zachowania kierownictwa i pracowników 
(wskaźnik przeciętnego wykształcenia pracowników, wskaźnik przeciętnego 
stażu pracy, wskaźnik oceny okresowej pracowników), stabilność zatrudnienia 
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(lojalność pracowników, wskaźnik przyjęć/adaptacji/zwolnień, ruchliwość 
pracowników, czas obsadzenia stanowiska pracownikiem zatrudnionym, 
koszt zatrudnienia pracownika), zadowolenie pracowników (wskaźnik zado-
wolenia pracowników, wskaźnik tempa wzrostu wynagrodzeń, średnia płaca, 
opłacenie wzrostu wydajności pracy przyrostem średniej płacy) [Waśniewski 
2016, s. 175]. W kontekście tak zróżnicowanego zestawu kompetencji, już na 
początku łańcucha decyzyjnego w przedsiębiorstwie powstaje zasadniczy 
problem doboru kadr. Dobór kadr może opierać się na wyborze tzw. profesjo-
nalisty, tj. osoby posiadającej wystarczające kompetencje, by móc właściwie 
zrealizować postawione przed nim zadania. Wybór tego profesjonalisty moż-
liwy jest w oparciu o dwa zasadnicze założenia: 
−  profesjonalisty o rozległej wiedzy, o szerokich kompetencjach, charaktery-

zujący się możliwością realizacji zadań np. z rożnych obszarów produkcyj-
nych; 

−  profesjonalisty o wąskiej wiedzy, lecz wystarczającej do realizacji posta-
wionych zadań [Kuryło 2017, s. 119]. 
Reasumując, kompetencje zasobów ludzkich obejmować mogą w ujęciu 

ogólnym wiedzę, czyli kompetencje teoretyczne, kompetencje funkcjonalne – 
praktyczne oraz kompetencje społeczne (behawioralne), czyli „kompetencje 
w zachowaniu” [Czapla 2011, s. 20]. 

Rosnące znaczenie internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzi wyzwania dla 
kompetencji menadżerów. Globalne zespoły stają wobec zwiększonej nie-
pewności i złożoności z powodu różnic kulturowych, a dodatkowo czas i od-
ległość, utrudniają przetwarzanie informacji i komunikację. Kierownicy projek-
tów będą musieli posiadać umiejętności i wiedzę do zarządzania zespołami  
i personelem pochodzącym z dowolnego miejsca na świecie. Kluczowe cechy 
przywódcze, którymi będą musieli się charakteryzować aby odnieść sukces, 
będą obejmować w szczególności komunikatywność – uwzględniającą kultu-
rową odrębność, akceptację różnorodności, zdolność do budowania zaufania, 
wspierania i motywowania zróżnicowanych zespołów. Wiele organizacji już 
dziś zdecydowało się na wykorzystanie wirtualnych zespołów w projektach 
globalnych w celu zwiększenia efektywności kosztowej i wydajności. Standar-
dem staje się umiejętność korzystania z narzędzi technicznych (np. oprogra-
mowanie konferencyjne), umożliwiających łączenie globalnych zespołów 
[Browne 2016, s. 43]. 

W społeczeństwie informacyjnym, w którym tempo przepływu informacji 
stale się zwiększa, także kompetencje medialne (media literacy) i te związane  
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z pozyskiwaniem informacji (information literacy) nabierają fundamentalnego 
znaczenia. Są one uznawane za najistotniejsze kwalifikacje generyczne, zwią-
zane z poszukiwaniem, analizowaniem i zastosowaniem treści pozyskanych  
z różnych źródeł. Współcześnie surowce i maszyny zastępowane są przez in-
formację i wiedzę, a społeczeństwo industrialne i postindustrialne przekształ-
ca się w społeczeństwo informacyjne. Kompetencje informacyjne umożliwiają 
efektywne wyszukiwanie, ocenianie, wykorzystywanie i tworzenie informacji 
w celu osiągnięcia celów osobistych, społecznych, zawodowych. Co więcej, 
jeśli sama informacja traktowana jest jako cenny zasób, to efektywne poszu-
kiwanie i przetwarzanie również winny być traktowane jako dobro posiadają-
ce wysoką wartość [Chyliński 2017, s. 129]. 

Znaczenie kompetencji zasobów ludzkich należy rozpatrywać także z per-
spektywy innowacyjności. Działalność innowacyjna organizacji jest bowiem 
integralnie powiązana z zarządzaniem zasobami wiedzy. Obecnie to właśnie 
rozpoznanie, przyswajanie oraz wykorzystanie wiedzy stanowi kluczowy 
czynnik przetrwania i rozwoju organizacji. W kontekście prowadzenia działal-
ności innowacyjnej, kluczowe są procesy zarządzania zasobami wiedzy, obej-
mujące pozyskiwanie wiedzy nowej oraz wykorzystanie wiedzy już istniejącej 
w organizacji. Koncepcja ambidexterity w działalności innowacyjnej postuluje 
prowadzenie działalności badawczo-eksploracyjnej, która stymuluje odkry-
wanie nowej wiedzy i dzięki temu generowanie innowacji radykalnych. Po 
drugie, idea ta skłania do prowadzenia działalności rozwojowo-eksploa-
tacyjnej, przejawiającej się w korzystaniu z posiadanej bazy wiedzy, w celu 
rozwoju innowacji usprawniających. Reasumując, asymilacja wiedzy dotyczy 
zdolności do analizy, interpretacji i zrozumienia informacji pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych, co oznacza kolejny zakres oczekiwanych kompetencji 
[Pichlak 2016, s. 259]. 

Podsumowując rozważania na temat wybranych aspektów wyzwań z za-
kresu kompetencji zasób ludzkich w firmach, należy jeszcze zwrócić uwagę na 
problem praktyczny.  

W kontekście przytoczonych wybranych kierunków zmian, w zapotrzebo-
waniu na określone umiejętności i kwalifikacje personelu, można stwierdzić, 
że od pracowników oczekuje się gotowości do wykonywania rożnych zadań, 
przechodzenia na inne stanowiska, wzajemnego zastępowania się, posiadania 
interdyscyplinarnych umiejętności, co przejawia się możliwością wykonywa-
nia przez pracownika wielu zadań (wielozadaniowość) czy obsługi rożnych 
stanowisk (wielostanowiskowość). Jednak im wyższy poziom tak rozumianych 
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kwalifikacji pracowników, tym wyższe koszty wynagrodzeń, a w rezultacie 
wyższe koszty pracy. Ponadto może istnieć obawa o niewykorzystanie przez 
firmę możliwości, jakimi dysponują pracownicy, wskutek czego nadwyżka 
umiejętności, a tym samym koszty szkolenia i przyuczenia pracowników zo-
staną zmarnowane [Mleczko 2017, s. 33]. Pojawia się zatem wątpliwość czy 
przedsiębiorstwa są w stanie rozwijać kompetencje pracowników zgodnie  
z obserwowalnymi już dziś trendami czy ich symptomami.  
 
Uwarunkowania kompetencji zasobów ludzkich  
w przedsiębiorstwach w świetle badań 
 
Przedsiębiorcy świadomi zmian zachodzących na rynku stają przed trudnym 
wyborem dotyczącym strategii i bezpośrednich działań, które umożliwią 
funkcjonowanie dziś i rozwój w przyszłości. W toku badań dążono do określe-
nia znaczenia zasobów ludzkich dla pozycji rynkowej przedsiębiorstw (wykres 
1), a w dalszej części doprecyzowania posiadanych i pożądanych w przyszłości 
kompetencji, jak i uwarunkowań ich osiągania.   
 
Wykres 1. Wybrane determinanty pozycji rynkowej badanych przedsiębiorstw (w %) 

 
Źródło: badania własne.  

 
 Zgromadzone w toku badań dane pozwalają wskazać na zróżnicowany 
zakres czynników, które zdaniem właścicieli firm determinują pozycję rynko-
wa przedsiębiorstw. W sektorze MŚP pozycja rynkowa jest głównie determi-



Sławomir Dybka 
 
 

 576 

nowana przez lokalizację i posiadane zasoby finansowe. Duże znaczenie w tej 
grupie przedsiębiorstw odgrywają także środki obrotowe, stanowiące pod-
stawę bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem 
skali działalności respondenci częściej wskazywali na znaczenie posiadanych 
licencji oraz dysponowanie wyróżniającą się wśród konkurentów, choć wy-
magającą sporych nakładów na etapie kreowania, marką. Na zbliżonym  
i przeciętnym poziomie respondenci wskazywali na znaczenie zasobów ludz-
kich. W tym jednak przypadku rozpatrywanie roli jaką pracownicy odgrywają 
w przedsiębiorstwach wymaga uwzględnienia specyfiki realizowanej działal-
ności. Większe znaczenie zasobów ludzkich w badanych firmach zaobserwo-
wano w podmiotach o profilu usługowym. Jest to logiczne, gdyż kompeten-
cje, doświadczenie pracowników świadczących usługi bezpośrednio finalnym 
odbiorcom w decydujący sposób wpływają na postrzeganą i dostarczaną ja-
kość oraz kreują satysfakcję klienta, a przedsiębiorcy tę zależność dostrzegają. 
Nie oznacza to, że w firmach handlowych czy produkcyjnych zasoby ludzkie 
nie mają znaczenia. Niższe wskazania w tych grupach firm wynikają raczej  
z oceny, że pracownicy wykonujący swoje działania operacyjne nie muszą 
charakteryzować się wysokimi kompletacjami albo z przekonania, że inne 
elementy, jak cena, marka, są dla klientów finalnych decydujące. Jest to jed-
nak podejście krótkowzroczne. Respondenci określili ponadto przewidywane 
kierunki zmian znaczenia poszczególnych czynników dla ich pozycji rynkowej  
w przyszłości (wykres 2). 
 Respondenci wskazywali na przewidywany ich zdaniem kierunek zmian 
rangi poszczególnych elementów w skali od -3 (znaczący spadek znaczenia) 
do +3 (znaczący wzrost znaczenia czynnika). W zasadzie, odnosząc się do za-
proponowanej ogólnej klasyfikacji czynników, badani nie deklarowali wyraź-
nego spadku znaczenia któregoś z nich, raczej oceniali, że niektóre będą po-
zostawać na podobnym do obecnego poziomie. W kilku przypadkach można 
jednak dostrzec przejawy luki między obecnym, a oczekiwanym w przyszłości 
wykorzystywaniem czynnika dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Znaczenie 
środków trwałych dla dalszego rozwoju w przyszłości pozostanie zdaniem 
respondentów ważne w przypadku firm produkcyjnych i usługowych, zwłasz-
cza sektora MŚP, i wiązać je można z chęcią ekspansji i wzrostu skali działalno-
ści. W branżach produkcyjnych przedsiębiorcy upatrują także rosnącego zna-
czenia wartości niematerialnych i prawnych. 
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Wykres 2. Oczekiwane zmiany znaczenia wybranych determinant pozycji rynkowej  
badanych przedsiębiorstw (średnia ocena punktowa)  

 
Źródło: badania własne. 

 
 Zróżnicowana ranga pozostałych czynników w poszczególnych typach 
działalności wynikać może zarówno z upatrywania w nich dużego wpływu na 
rozwój, jak i oceny obecnego ich stanu. Dlatego firmy handlowe czy produk-
cyjne, które prowadzą aktualnie działalność w określonej lokalizacji, oceniać ją 
mogą jako dobrą dziś, jak i z perspektywy kontynuacji działalności w przyszło-
ści (stąd ocena oscyluje wokół 0, co należy odczytywać jako zbliżone do aktu-
alnego znaczenie czynnika). Zwracając uwagę na zasoby ludzkie, warto do-
strzec, że w opinii respondentów jest to czynnik perspektywicznie coraz waż-
niejszy (ocena uśredniona blisko 3 pkt w przypadku firm produkcyjnych czy 
usługowych), choć zapewne oczekiwania względem pracowników w różnych 
branżach będą odmienne (w ujęciu ilościowym i jakościowym).   
 Doprecyzowując opinie na temat czynnika ludzkiego, którego rolę zarów-
no obecnie jak i w przyszłości należy traktować jako istotną w stymulowaniu 
rozwoju, innowacyjności, wydajności czy satysfakcji i lojalności klientów, należy 
zwrócić uwagę na zróżnicowanie kompetencji i cech pracowników (wykres 3). 
 W przedsiębiorstwach MŚP z racji skali działalności oraz w firmach produk-
cyjnych z uwagi na specyfikę procesów wytwórczych, decydujące zdaniem 
badanych są obecnie umiejętności manualne. Drugą grupę szczególnie doce-
nianych kompetencji stanowią te związane z kontaktami z klientami i sprze-
dażą. 
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Wykres 3. Główne grupy kompetencji zasobów ludzkich badanych przedsiębiorstw  
– stan obecny (w %)  

 
Źródło: badania własne. 

 
 W pozostałych przypadkach większe znaczenie zyskiwały kompetencje 
analityczne w działalności handlowej lub zarządcze w przedsiębiorstwach  
o profilu produkcyjnym. Taki układ obecnych kompetencji zasobów ludzkich 
w badanych firmach sugeruje koncentrację uwagi na bieżącej działalności 
operacyjnej, orientacji zadaniowej i niezbyt prorozwojowej. Taka ocena jest 
obrazem stanu obecnego, dokonanego w formie samooceny właścicieli i za-
trudnianych przez nich pracowników. Nie musi to jednak oznaczać braku 
świadomości konieczności i sensowności inwestowania w kapitał ludzki czy 
nie dostrzegania jego roli w kreowaniu pozycji konkurencyjnej.  
 Dane zaprezentowane na kolejnym wykresie przedstawiają prognozowane 
przez respondentów kierunki zmian kompetencji ludzkich w przedsiębior-
stwach (wykres 4). 
 W opinii respondentów wyzwania, przed jakimi stawać będą ich firmy, 
wymagać będą wydatnej poprawy kompetencji w szczególności o charakte-
rze analitycznym i zarządczym, co pozostaje w zgodzie z przytoczonymi  
w części teoretycznej trendami. Związane będzie to z koniecznością dokony-
wania modernizacji firm, wprowadzania zmian strategicznych o złożonym 
charakterze (kompetencje zarządcze), często wymagających pozyskania i in-
terpretacji danych rynkowych (umiejętności analityczne). 
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Wykres 4. Oczekiwane zmiany kompetencji zasobów ludzkich w badanych przedsiębior-
stwach (średnia ocena punktowa)  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Proces zarządzania staje się coraz bardziej wymagający zwłaszcza wów-
czas, gdy przedsiębiorstwa realizują strategie ekspansji. W porównaniu do 
wykresu poprzedniego wydatnie zmniejszyła się rola umiejętności manual-
nych i czysto sprzedażowych. Przedsiębiorcy dostrzegli cel rozwijania umie-
jętności informatycznych (związanych z rozwojem technologii IT wykorzysty-
wanych w działalności biurowej, administracyjnej, komunikacyjnej) oraz ko-
rzyści z doskonalenia procesów gromadzenia danych i ich wykorzystywania w 
procesie podejmowania decyzji rynkowych. Takie opinie respondentów two-
rzą z drugiej strony obraz barier rozwoju współczesnych przedsiębiorstw sek-
tora MŚP. Zestawiając dane z wykresów 3 i 4, można stwierdzić, że respon-
denci dostrzegają konieczność pozyskania nowych, odmiennych od aktualnie 
posiadanych kompetencji. Proces ten może być realizowany na kilka sposo-
bów (wykres 5).  
 Ujawnione w toku badań luki kompetencyjne, wyznaczające potrzeby ba-
danych przedsiębiorstw w zakresie inwestowania w kapitał ludzki, respon-
denci w dużej mierze planują uzupełnić poprzez właściwą politykę zatrudnie-
nia. Wyraźnie określone oczekiwania, kompetencje formalne czy posiadane 
doświadczenie jako wymóg sformułowany w toku rekrutacji, wydaje się być 
prostym sposobem. 
 



Sławomir Dybka 
 
 

 580 

Wykres 5. Sposoby uzupełnienia kompetencji w badanych przedsiębiorstwach (w %) 

 

Źródło: badania własne.  

 
 Wątpliwości związane z możliwością realizacji takiego podejścia zostaną 
poruszone w dalszej części opracowania. Naturalnym sposobem rozwoju kwa-
lifikacji pracowników jest oczywiście system szkoleń oraz korzystanie z usług 
firm doradczych. Korzystanie z tych ostatnich ma już dziś miejsce, ale raczej w 
przypadkach, w których problem braku wiedzy i jego wpływu na podejmo-
waną decyzję jest właściwie jednorazowy a nie ciągły, systematyczny. Kosz-
towny proces zatrudniania specjalistów oraz rozwijania działów B+R w świetle 
zgromadzonych danych nadal pozostanie domeną firm dużych. Szansą dla 
sektora MŚP mogłaby być współpraca z innymi firmami w sektorze lub z jed-
nostkami naukowymi, jednak obydwa warianty były rzadko wskazywane. Kon-
tynuując wątek barier kompetencyjnych, poproszono respondentów o wska-
zanie ich przyczyn (wykres 6). 
 W toku badania uwidoczniły się rozbieżności w opiniach respondentów, 
gdyż przedsiębiorcy MŚP określali, że wzrost zatrudnienia wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników może być niemożliwy dla nich do zrealizowania ze 
względu na oczekiwania płacowe, których nie są w stanie spełnić. Tymczasem 
przedstawiciele firm dużych dostrzegają pogłębiający się deficyt odpowied-
nich kandydatów na rynku pracy. 
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Wykres 6. Bariery rozwoju kompetencji zasobów ludzkich w opinii respondentów (w %) 

 
Źródło: badania własne. 

 
 Pozyskanie wartościowych pracowników może też być dodatkowo utrud-
nione chęcią ich pozyskania przez podmioty konkurencyjne, co dodatkowo 
wskazuje na rangę zasobów ludzkich współczesnych firm. Respondenci suge-
rowali ponadto, że wsparcie i zaangażowanie jednostek naukowych w zakre-
sie wspierania rozwoju firm, poprzez wykorzystanie potencjału nauki i włą-
czenie naukowców do współpracy nauka – biznes jest niskie. W znikomym 
stopniu wyrażano opinie sugerujące, że braki kompetencyjne mogą być efek-
tem złego zarządzania. Musiałoby to oznaczać krytyczną samoocenę dotyczą-
cą niewłaściwego zarządzania wiedzą i braku świadomości lub umiejętności 
realizacji koncepcji organizacji uczącej się przez samych respondentów. Z 
uwagi na własne doświadczenia autora (związane ze współpracą i doradz-
twem z zakresu badań marketingowych oraz opracowywania strategii rozwo-
ju eksportu dla podmiotów sektora MŚP), szczególnie interesującym pozo-
stawała kwestia współpracy biznesu z jednostkami naukowymi i opiniami 
dotyczącymi niskiego jej poziomu (wykres 7). 
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Wykres 7. Przyczyny ograniczonego wsparcia kompetencji biznesu przez jednostki  
naukowe w opinii przedsiębiorców (w %) 

 
Źródło: badania własne. 

 
 Rozwijając wątek współpracy nauki z biznesem, w której upatrywać można 
wiele pozytywnych dla obu stron konsekwencji, dążono do ustalenia przy-
czyn, które zdaniem przedsiębiorców skutkują niskim poziomem współpracy. 
Relacje te umożliwić mogą zarówno transfer wiedzy i doświadczeń, wsparcie 
procesów innowacyjnych, wsparcie procesów analitycznych i zarządczych 
oraz technologicznych, z drugiej zaś strony zwiększają poziom komercjalizacji 
wyników badań, dostarczają nowych obszarów badawczych, umożliwiają 
pozyskanie danych empirycznych czy wreszcie dają podstawę do modyfiko-
wania oferty dydaktycznej zgodnej z oczekiwaniami i zmianami na rynku pra-
cy. Respondenci w badaniu sugerowali wynikającą z własnych doświadczeń 
niechęć i brak zainteresowania ze strony jednostek naukowych, problemy 
proceduralne i bariery kosztowe. Za subiektywną i nieco populistyczną można 
uznać opinię o niskiej przydatności myśli naukowej, gdyż jest ona bardzo roz-
legła i niekiedy bywa oceniania przez praktyków wyłącznie z perspektywy ich 
wąsko zdefiniowanego problemu czy rodzaju działalności. Można też dostrzec 
problem braku zrozumienia dla kwestii metodologicznych, ważnych z per-
spektywy naukowej, a nie zawsze docenianej z perspektywy praktyków.  
Z uwagi na podkreślanie rangi współpracy nauki z otoczeniem, także w jed-
nostkach publicznych oraz uwzględnianiu ich w ocenach naukowców oraz 
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samych jednostek naukowych podczas kategoryzacji MNiSW, należy spodzie-
wać się rosnącego zainteresowania i angażowania środowiska naukowego  
w relacje z otoczeniem, a przez to wsparcie kompetencji w sektorze przedsię-
biorstw. Pierwszym tego symptomem jest przegląd kompetencji pracowni-
ków naukowych i opracowywanie w oparciu o nie ofert współpracy z bizne-
sem, co ma już miejsce niemal w każdej jednostce naukowej.  
 
Zakończenie 
 
Złożone problemy współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem skłaniają 
do rozpatrywania czynników sukcesu w szerokim zakresie. Kompetencje kadry 
zarządzającej jak i szeregowych pracowników są już obecnie istotne zarówno 
z perspektywy ich wpływu na jakość tworzonych produktów, świadczonych 
usług, jak i na wydajność czy efektywność procesów wewnątrz organizacji. 
Kompetencje te ewoluują i są wzbogacane o nowe umiejętności głównie ana-
lityczne, zarządcze, informacyjne. Konkurencyjność i innowacyjność wymaga-
ją zmiany podejścia do problemu kompetencji oraz zarządzania wiedzą  
w organizacji. Ujawniające się luki kompetencyjne będą przez świadomych ich 
znaczenia przedsiębiorców i menadżerów niwelowane, choć w różny sposób, 
zależny od skali, rodzaju działalności czy innych cech różnicujących zarówno 
potrzeby, jak i możliwości. Ciekawym obszarem dalszych badań w zakresie 
kompetencji zasobów ludzkich może być uwzględnienie poziomu umiędzy-
narodowienia przedsiębiorstwa. 
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Competence Profile of the Manager-Owner 
 
Abstract: The aim of this article is to define a set of competences together with the desired 
level of mastering necessary for the manager of micro and small enterprises. Enterprises em-
ploying less than 50 employees in Poland constitute the majority of business entities, which is 
why they were focused on them. The premise for undertaking research is the growing prob-
lems of these entities resulting from the growing competition, not only national but also for-
eign, and often their low financial and human potential. There are no studies in the literature 
that would contain a specific set of all competencies necessary for the manager of microenter-
prises and small enterprises together with the definition of the level at which each competency 
should be mastered. The article is based on qualitative research  focus group interviews (FGI). 
Two interviews were realized, one of them was attended by representatives of the world of 
science, the other one by the business practitioners. Such selected groups allowed to confront 
the scientific stand with real needs and achieve the assumed aim. 
Key words: competencies, manager, micro and small enterprises, competency profile. 
 
Wprowadzenie 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa są ogromnym potencjałem ekonomicznym 
każdej gospodarki. Mają duży udział zarówno w tworzeniu PKB, jak i zapew-
nianiu miejsc pracy. Według raportu PARP [Łapiński, Nieć, Orłowska i in. 2017, 
ss. 17–27] firmy zatrudniające do 49 pracowników stanowiły w Polsce w 2015 r. 
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99%2 podmiotów gospodarczych oraz odpowiadały w 2014 r. za 40,1% PKB 
kraju. Mając na uwadze tworzenie miejsc pracy, w 2015 r. ponad połowa 
(51,7%) pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniona była w jednostkach 
posiadających nie więcej niż 49 pracowników [Łapiński, Nieć, Orłowska i in. 
2017, s. 27]. Przedsiębiorstwa te są ogromną szansą rozwoju polskiej gospo-
darki, jednak ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Według ostatnich 
dostępnych danych PARP, porównując rok 2016 do roku 2015 liczba nowo-
powstałych firm spadła o 3%, natomiast zlikwidowanych wzrosła o 0,6%. Mi-
kro i małe przedsiębiorstwa charakteryzują się najniższą przeżywalnością. 
Spośród założonych w roku 2015 przetrwało do 2016 roku tylko 68,9% pod-
miotów [Łapiński, Nieć, Orłowska i in. 2017, s. 22]. W kolejnych latach przeży-
walność spada, dwuletni okres działalności przeżywa 59,7% przedsiębiorstw, 
pięcioletnim okresem aktywności charakteryzuje się jedynie 31,4% firm (dane 
na podstawie przedsiębiorstw powstałych w 2009 roku) [Łapiński, Nieć, Rzeź-
nik i in. 2016, s. 34]. Przyczyną zaistniałego zjawiska jest między innymi nie-
umiejętne zarządzanie. Polscy przedsiębiorcy muszą konkurować z firmami 
zagranicznymi, posiadającymi większy kapitał, nie tylko finansowy, ale i ludzki. 
Przedsiębiorstwa polskie, aby mogły mierzyć z zagranicznymi, powinny opra-
cowywać strategię konkurencji. Małe firmy posiadają nieco inne możliwości 
zdobywania klientów. [Kowalska (red.) 2015, s. 81]. Niewątpliwy wpływ na ich 
potencjał mają odpowiednie kompetencje menedżera. To on podejmuje de-
cyzje o alokacji zasobów, sposobach ich pozyskiwania oraz wykorzystywania. 
Prawidłowy proces decyzyjny odgrywa kluczową rolę w sukcesie przedsię-
biorstwa [Kazak 2017, s. 89].  
 Badania dotyczące korelacji między kompetencjami kadry zarządzającej  
a sukcesem przedsiębiorstwa przeprowadziła T. Kupczyk [Kupczyk, 2013, ss. 
307–321]. Autorka przeanalizowała odpowiedzi 427 przedstawicieli przedsię-
biorstw zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Zestawiając odpowiedzi mene-
dżerów przedsiębiorstw znajdujących się na listach rankingowych (osiągają-
cych lepsze wyniki) oraz przedstawicieli firm osiągających gorsze wyniki wy-
kazała, iż pewne kompetencje kadry zarządzającej są skorelowane z sukcesem 
przedsiębiorstwa. Do najbardziej pożądanych należą: koncentracja na klien-
cie, umiejętne wyznaczanie celów i metod ich osiągania oraz wiedza ekono-
miczna. Autorka badania nie sprawdzała jednak, jaki poziom opanowania tych 
kompetencji koreluje z sukcesem przedsiębiorstw. 

                                                            
2 Stopniowo spada udział mikro przedsiębiorstw, a rośnie udział małych firm. 
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 Powyższe fakty wpłynęły na sformułowanie celu niniejszego artykułu, któ-
rym jest określenie zestawu kompetencji wraz z niezbędnym poziomem opa-
nowania ich przez menedżera mikro i małego przedsiębiorstwa – menedżera-
właściciela (M-W). W literaturze brakuje opracowań, które jednoznacznie 
wskazywałyby na fakt, jakie kompetencje menedżera-właściciela, a przede 
wszystkim stopień ich opanowania, jest niezbędny do rozwoju małego przed-
siębiorstwa [Phelps, Adams, Bessant 2007, s. 9]. Jednocześnie akcentuje się, iż 
wyższe kompetencje kadry kierowniczej w określonych obszarach wpływają 
na lepsze wyniki organizacji oraz jej wyższą pozycję w rankingach [Kupczyk 
2013, s. 319]. W celu osiągnięcia założonego celu przeprowadzono analizę 
literatury oraz badania jakościowe z wykorzystaniem dwu zogniskowanych 
wywiadów grupowych. 
 Analiza piśmiennictwa posłużyła stworzeniu modelowego zestawu kom-
petencji, których potrzebuje (M-W). Każda z zaproponowanych koncepcji zo-
stała opisana za pomocą zachowań-wskaźników zgodnie z rozumieniem 
kompetencji przez G. Filipowicza [Filipowicz 2016]. Następnie przeprowadzo-
no dwa zogniskowane wywiady grupowe (Focus group interview – FGI), jeden  
z przedstawicielami świata nauki, drugi natomiast z przedstawicielami bizne-
su. Tak dobrane grupy badania jakościowego pozwoliły wysnuć interesujące 
wnioski oraz zaproponować rekomendacje do dalszych badań.  
 
Kompetencje menedżera w literaturze 
 
Kompetencje jako pojęcie bardzo szerokie i różnie rozumiane nie posiadają 
jednej definicji. W niektórych pozycjach literatury przedmiotu są definiowane 
podobnie jak kwalifikacje [Chełpa 2003, s. 18], w innych zaś zaznacza się wy-
raźnie różnice między tymi dwoma pojęciami, włączając kwalifikacje w jeden  
z elementów tworzących kompetencje [Filipowicz 2016, s. 46]. Na potrzeby 
artykułu kompetencje zdefiniowano jako składową wiedzy, umiejętności oraz 
postaw [Kossakowska, Sołtysińska 2002, s. 14]. Odrzuca się tym samym włą-
czanie do kompetencji cech osobowych. W literaturze obok kompetencji nie-
zbędnych menedżerowi często pojawiają się pożądane cechy charakteru. 
Wyklucza się je z pojęcia kompetencji, ponieważ są względnie trwałe, a więc 
nie dają się swobodnie kształtować.  
 Za G. Filipowiczem [2016, ss. 46–47] przyjęto także powiązanie kompeten-
cji z poszczególnymi zadaniami zawodowymi. Kompetencje przejawiają się  
w działaniu, a więc poprzez konkretne zachowania przy wykonywaniu tychże 
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zadań. To właśnie skuteczność podejmowanych działań, zachowań, wskazuje 
na stopień opanowania danej kompetencji [Załoga 2013, s. 456]. Zachowania 
z kolei zamieniane są we wskaźniki kompetencji. Do każdej kompetencji za-
proponowanej w modelowym zestawie, określonych zostało od 4 do 6 
wskaźników określających daną kompetencję. Każdy ze wskaźników opisany 
został na 5 możliwych poziomach opanowania [Filipowicz 2016]. Przykładowo 
kompetencja planowanie składa się ze wskaźników:  
1. Określanie celów i wskaźników ich realizacji. 
2. Określanie priorytetów dla zadań do wykonania. 
3. Tworzenie realistycznych harmonogramów. 
4. Określanie niezbędnych zasobów. 
5. Obserwacja otoczenia. 
 W badaniu skupiono się na menedżerze-właścicielu, nie dzieląc przedsię-
biorstw ze względu na branże w których działają. M-W to specyficzna grupa 
kierowników, którzy pełnią trzy podstawowe funkcje: 
 przedsiębiorczą – zakładają firmę, decydują o alokacji wszystkich dostęp-

nych zasobów, określają cele firmy oraz dążą do ich osiągnięcia poprzez 
określenie najlepszej strategii; 

 menedżerską – zarządzają dostępnymi zasobami, realizują wcześniej okre-
śloną strategię; 

 techniczną – wybierają technologię, koordynują proces produkcyjny [Wa-
silczuk 2005, s. 135]. 

 Takie rozumienie menedżera-właściciela przyjęto w opracowaniu. Nie ma 
tu właściwie mowy o rozmiarach prowadzonego przedsiębiorstwa, jednak 
w firmach zatrudniających powyżej 49 pracowników wyodrębnione zostają 
najczęściej poszczególne działy, a właściciele nie biorą w pełni (lub wcale) 
udziału w procesie zarządzania zatrudniając profesjonalnych menedżerów. 
 W celu stworzenia zestawu kompetencji niezbędnego dla M-W stworzono 
bazę, posługując się systematycznym przeglądem literatury. Hasła, przedsta-
wione w tabeli 1, wpisywano zarówno w języku polskim, jak i angielskim, za-
prezentowano również przebieg tworzenia bazy. 
 Bazę uzupełniono o 4 artykuły będące pozycjami bibliografii oraz o 6 ksią-
żek. Powstała łącznie baza 33 pozycji, pozwalająca na wyodrębnienie 48 kom-
petencji, którymi powinien się charakteryzować menedżer. Następnie włączo-
ne zostały 22 kompetencje ogólne (występujące przynajmniej w 2 pozycjach 
literatury) oraz 3 kompetencje specyficzne, dotyczące bezpośrednio mene-
dżera-właściciela. Przy przeglądzie literatury nie były brane pod uwagę cechy 
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charakteru, a jedynie kompetencje, zgodnie z ich rozumieniem. Tabela 2 
przedstawia kompetencje, które udało się wyróżnić.  
 
Tabela 1. Przebieg tworzenia bazy literaturowej dla badań nad kompetencjami  
menedżerów 

Kryteria wyszukiwania 
Multiwyszukiwarka naukowa 

EDS, UwB 

Kompetencje – cały tekst 5497 

Menedżera – cały tekst 395 
Obszar biznes i zarządzanie, pełny tekst, recenzowany 
naukowo 106 

Po weryfikacji tytułów, abstraktów 21 

Po weryfikacji tekstu 14 

   

Competencies – tytuł 2702 

Manager – cały tekst 1147 

Manager – tytuł 182 

Small enterprises – cały tekst 18 
Obszar biznes i zarządzanie, pełny tekst, recenzowany 
naukowo, język angielski 18 

Po weryfikacji tekstu 9 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kompetencją, która pojawiała się w literaturze najczęściej (niemal 70% 
przypadków) była komunikatywność. Należy zaznaczyć, iż wskazana kompe-
tencja nie odnosi się jedynie do sprawnego komunikowania się z pracowni-
kami, ale również służy ułatwieniu zewnętrznego przepływu informacji z no-
wymi oraz dotychczasowymi partnerami [Wessels, Plessis, Slabbert 2017, s. 3]. 
Umiejętnością, która pojawiła się w ponad połowie opracowań (54,6%) jest 
motywowanie/wywieranie wpływu. Odnosi się ona głównie do wpływu na 
zaangażowanie pracowników oraz tworzenia przestrzeni do odnoszenia suk-
cesów [Savaneviciene, Rutelione, Ciutiene 2014, s. 103]. Kreatywność i inno-
wacyjność zostały wymienione jako kompetencje istotne dla menedżera nie-
mal w połowie pozycji (48,5%). Odnoszą się one między innymi do umiejętno-
ści kreowania nowych pomysłów, wdrażania ich w życie z uwzględnieniem 
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aktualnej sytuacji w firmie [Kuc, Żemigała 2010, s. 75], a także innowacyjnego 
podejścia do rozwiązywania problemów [Wójcik 2011, s. 252]. 
 
Tabela 2. Zestaw kompetencji menedżera wybrany na bazie literatury 

Kompetencja 
Liczba tekstów  

w których kompeten-
cja wystąpiła 

Udział p 
rocentowy 

Komunikatywność 23 69,7% 

Motywowanie/Wywieranie wpływu 18 54,6% 

Kreatywność (i innowacyjność) 16 48,5% 

Przywództwo 15 45,5% 

Praca zespołowa 12 36,4% 

Sprawność uczenia się/ 
Odpowiedzialność za własny rozwój 12 36,4% 

Planowanie pracy 11 33,3% 

Podejmowanie decyzji  11 33,3% 

Przedsiębiorczość 11 33,3% 

Wiedza zawodowa 9 27,3% 

Rozwiązywanie konfliktów 9 27,3% 
Umiejętności analityczne/ 
rozwiązywanie problemów 8 24,2% 

Negocjacyjne 7 21,2% 

Delegowanie zadań/uprawnień 6 18,2% 

Orientacja na klienta 5 15,2% 

Kontrolowanie podwładnych 4 12,1% 

Znajomość języków obcych 4 12,1% 

Przekazywanie wiedzy 4 12,1% 

Zarządzanie strategiczne 4 12,1% 

Orientacja na rezultaty 3 9,1% 

Budowanie relacji 2 6,1% 

Utrzymywanie relacji z partnerami  
w biznesie 2 6,1% 

Znajomość przepisów finansowych 2 6,1% 

Znajomość przepisów prawnych 2 6,1% 

Znajomość marketingu 2 6,1% 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Znajomość przepisów finansowych, prawnych oraz znajomość marketingu 
– określone zostały w literaturze jako kompetencje specyficzne odnoszące się 
do menedżera małego przedsiębiorstwa. W firmach, gdzie liczba pracowni-
ków nie wymaga rozbudowanego działu administracyjnego to menedżer-
właściciel powinien znać przynajmniej podstawowe zagadnienia związane  
z tymi trzema kompetencjami [Łaguna, Wiechetek, Talik i in. 2011, ss. 13–14]. 
Kompetencja odnosząca się do zarządzania strategicznego pojawiała się  
w literaturze zarówno pod nazwą myślenie strategiczne [Savaneviciene, Rute-
lione, Ciutiene 2014, s. 101], jak również zarządzanie strategiczne [Wieczorek-
Szymańska 2013, s. 269]. Jednak, jak słusznie zauważył jeden z uczestników 
pierwszego FGI, ciężko mówić o zarządzaniu strategicznym w przypadku wła-
ścicieli małych przedsiębiorstw. „(…) wydaje mi się, że właściwsze byłoby  
w przypadku małych firm myślenie strategiczne, ponieważ mało realne jest 
żeby było zarządzanie strategiczne. (…) Budowa strategii często nie odbywa 
się w sensie formalnym, bez strategii rzeczywiście nie ma szans, ale bardzo 
rzadko ta strategia będzie sformalizowana”. Zgodnie z przytoczoną uwagą,  
w zestawie kompetencji pozostawiono kompetencję, myślenie strategiczne.  
 Należy podkreślić względnie niewielką ilość literatury odnoszącej się bez-
pośrednio do menedżera małego przedsiębiorstwa. Zaproponowane kompe-
tencje, w większości odnoszą się do wszystkich menedżerów. Określeniu 
kompetencji niezbędnych w pracy menedżera-właściciela posłużyły zogni-
skowane wywiady grupowe. 
 
Profil kompetencyjny menedżera-właściciela  
– badania jakościowe 
 
Badania metodą wywiadów zogniskowanych przeprowadzono w lutym i mar-
cu 2018 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymsto-
ku. W każdym z nich wzięło udział po 6 osób. W przypadku pierwszego FGI 
uczestnikami byli pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania zajmujący się 
tematyką zarządzania. W drugim natomiast wzięli udział czterej menedżero-
wie-właściciele działający w różnych branżach oraz dwóch pracowników bez-
pośrednio podległych M-W. Wywiady prowadzone były według jednego sce-
nariusza moderacji.  
 Pierwszym elementem wywiadów było przedstawienie uczestnikom defi-
nicji, zgodnie z którymi rozumiane są w badaniu pojęcia: menedżer-właściciel 
oraz kompetencje, po to, aby każdy uczestnik interpretował podstawowe 
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założenia w ten sam sposób. Kolejnym krokiem było przedstawienie uczestni-
kom zaproponowanego zestawu kompetencji wraz z określonymi wskaźni-
kami. Następnie proszono o wybór od 7 do 9 kompetencji kluczowych dla  
M-W. Porównywano wszystkie wyniki, wybierając kompetencje pojawiające 
się najczęściej. Na koniec uczestników proszono o wybór niezbędnego do 
skutecznej realizacji działań, poziomu opanowania każdego wskaźnika  
z wybranego wspólnie zestawu kompetencji, gdyż jest to konieczne do stwo-
rzenia profilu kompetencyjnego. Każdy ze wskaźników, a zarazem każda 
kompetencja opisana została na pięciostopniowej skali, gdzie: A1 – poważne 
braki; B2 – uczący się; C3 – dobry; D4 – ekspert; E5 – wybitny [Filipowicz 2016, 
s. 80]. Każdy poziom zamieniono odpowiednio na liczbę, po to, aby można 
było wyciągać średnie z odpowiedzi uczestników wywiadów. Na podstawie 
nagrania przebiegu dyskusji sporządzono dokładny jej zapis, materiał podda-
no analizie, a następnie uporządkowano otrzymane wyniki. 
 Podczas wywiadu z przedstawicielami nauki wybranych zostało 8 kompe-
tencji, które uznane zostały przez uczestników za najistotniejsze. Poniższy 
wykres 1 przedstawia profil kompetencyjny M-W utworzony w trakcie pierw-
szego wywiadu. Przedstawione w profilu stopnie opanowania danych kompe-
tencji są uśrednioną wersją odpowiedzi odnoszących się do poziomu opano-
wania wszystkich poszczególnych wskaźników każdej kompetencji. 
 
Wykres 1. Profil kompetencyjny menedżera – właściciela w opinii przedstawicieli nauki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FGI. 

 
 Wyłącznie w przypadku jednej kompetencji – wiedza zawodowa, uczestni-
cy stwierdzili, że M-W powinien opanować ją na poziomie eksperckim (4,1). 
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Nie było tu też dużych różnic pomiędzy wskaźnikami, poziom opanowania 
czterech z nich został określony jako ekspert (4,0), jednego (wskaźnik – prak-
tyczna znajomość dziedziny związanej z własną pracą) pomiędzy ekspert  
a wybitny (4,3). Natomiast kompetencja podejmowanie decyzji, w opinii ba-
danych, może być opanowana na najniższym poziomie (3,5), tj. pomiędzy 
poziomem dobrym a eksperckim. Pośród wskaźników dotyczących wszystkich 
kompetencji znalazły się trzy, w przypadku których połowa zebranych osób 
uznała, że do skutecznego zarządzania powinny zostać opanowane na po-
ziomie 5 – wybitnym. Były to następujące wskaźniki kompetencji: przedsię-
biorczość, doskonalenie przebiegu pracy, pozytywne nastawienie do pracy,  
a także kreatywność i innowacyjność – wychodzenie poza schemat. 
 Podczas wywiadu z menedżerami i pracownikami wybrane zostały nieco 
odmienne kompetencje, co ukazuje wykres 2.  
 
Wykres 2. Profil kompetencyjny menedżera – właściciela w opinii przedstawicieli biznesu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FGI. 

 
 O kompetencji kluczowej z punktu widzenia przedstawicieli nauki – wiedza 
zawodowa – wspomniał wyłącznie jeden z menedżerów, tak uzasadniając 
swój wybór: „Jeżeli ktoś nie ma wiedzy zawodowej nie może delegować za-
dań, a właściwie (…) może, ale ich nie skontroluje w odpowiedni sposób, bo 
nie będzie wiedział tak naprawdę jak to się wykonuje. Jak ma się swoją firmę 
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dobrze jest iść po prostu do pracy w swoim zakładzie, na dane stanowisko  
i zobaczyć jak można to poprawić, (…) żeby było szybciej, efektywniej”. 
 Kompetencją kluczową dla M-W, a także wymagającą najwyższego stopnia 
opanowania w opinii przedstawicieli biznesu jest orientacja na klienta Jeden  
z menedżerów tak się wypowiadał na jej temat: „Orientacja na klienta w moim 
przekonaniu jest to priorytet, bo przedsiębiorstwo, które ma odnieść sukces 
na rynku musi zrozumieć klienta do którego ma dotrzeć i to się przekłada na 
wszystkie kolejne decyzje związane z tym jak przedsiębiorstwo ma być ukła-
dane, w którym kierunku ma iść kreatywność, jak ma być ustawiana praca 
zespołowa. Jeśli ta orientacja na klienta jest słuszna i zarazem strategia tej 
orientacji na klienta jest słuszna, wtedy wszystkie dalsze kroki mają szansę 
powodzenia”. Uczestnicy pierwszego wywiadu nie włączyli jej do profilu 
kompetencyjnego. Następna kompetencja, komunikatywność została wybra-
na przez obie grupy jako kluczowa dla menedżera-właściciela. Jednak w przy-
padku menedżerów i pracowników jej niezbędny poziom opanowania został 
określony, jako najniższy (3,4), pomiędzy poziomem dobrym a eksperckim. 
Należy wspomnieć o jednym wskaźniku tej kompetencji, a mianowicie: prze-
kazywanie/przyjmowanie informacji zwrotnej, który wzbudził dyskusję wśród 
uczestników. Menedżerowie uznali, że wystarczający poziom opanowania tej 
kompetencji to poziom podstawowy, a więc: „Menedżer stara się informować 
odbiorcę o tym, czy zrozumiał, zdarza się, że nie chce słuchać krytycznych 
opinii”. Uzasadniając swój wybór następująco: „Menedżer nie może zupełnie 
się zamykać, bo wtedy będzie ignorantem, ale też, gdyby tak za mocno anali-
zował to wszystko, co wszyscy mówią na jego temat, to by zwariował”. Z kolei 
pracownicy uznali, że ten wskaźnik powinien zostać opanowany na poziomie 
4,5, czyli bardzo wysokim, uzasadniając: „Nie musi od razu zmieniać wszyst-
kiego, ale dobrze by było, żeby wysłuchał i przemyślał”.  
 Pracownicy, wymieniając kluczowe z ich punktu widzenia kompetencje, 
zwrócili uwagę na podejmowanie decyzji – kompetencję, która pojawiła się 
w przypadku profilu stworzonego przez uczestników pierwszego wywiadu. 
„Uważam, że bez zaplanowania, bez ustalenia grafiku, priorytetów zadań do 
wykonania, to mija się z celem, bo można po prostu czasami nie zdążyć  
z ważnymi rzeczami”. Odnosili się oni bardziej do zarządzania zespołem, uwa-
żając, że to zespół jest odpowiedzialny za pracę całej firmy, nie do końca za-
uważając istotność kompetencji takich, jak np. orientacja na klienta. „Wybiera-
jąc skupiłam się jednak na zarządzaniu zespołem, ta orientacja na klienta jakoś 
zupełnie mi nie pasowała”. 
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 Pięć z kompetencji powtórzyło się w przypadku wyborów obu grup. Nie są 
to jednak kompetencje, których niezbędny poziom opanowania określony 
został, jako najwyższy. Można zauważyć, iż menedżerowie „wymagają od sie-
bie mniej”. W przypadku każdej kompetencji niezbędny poziom opanowania 
został przez nich określony jako niższy. Największa różnica wystąpiła w przy-
padku kompetencji myślenie strategiczne, gdzie menedżerowie i pracownicy 
określili niezbędny poziom opanowania, jako 3,5, natomiast pracownicy na-
ukowi, jako poziom bardzo zbliżony do eksperckiego z wynikiem 3,9.  
 W przypadku pięciu kompetencji powtarzających się podczas dwóch FGI 
wyniki zostały ze sobą zestawione, następnie stworzono opis każdej z nich 
zgodnie z wybranym poziomem opanowania wszystkich wskaźników. Wyniki 
tego działania przedstawia tabela 3. 
 
Tabela 3. Kluczowe kompetencje menedżera-właściciela w zestawieniu opinii  
przedstawicieli nauki oraz biznesu 

Kompetencja Opis zgodnie z poziomem opanowania każdego ze wskaźników 

Przedsiębior-

czość 

Nawet w niesprzyjających warunkach potrafi dostrzec szanse. Pomaga 
innym we wdrażaniu działań mających na celu usprawnienie pracy. Okazu-
je pozytywne nastawienie do pracy; chętnie podejmuje się realizacji zadań 
w ramach zajmowanego stanowiska; swoją postawą zachęca do tego 
innych. Nawet w bardzo złożonych i nowych sytuacjach osiąga wyznaczo-
ne cele w założonym czasie. Potrafi kalkulować ryzyko oraz podejmować 
decyzje odznaczające się pewnym stopniem ryzyka. 

Komunikatyw-

ność 

Wyraża się bardzo jasno i precyzyjnie, nawet w przypadku trudnych, skom-
plikowanych, technicznych kwestii. Dzięki dopasowaniu swoich wypowie-
dzi do rozmówcy, szybko uzyskuje porozumienie z każdym z pracowników. 
Jego wypowiedzi doskonale komponują się z gestami, tonem głosu i za-
chowaniem, zdarza się, że pomaga innym w tym zakresie. Przekazuje pra-
cownikom informację na temat ich pracy, sam również oczekuje opinii na 
swój temat, do których stara się odnosić. Stwarza warunki do rozmowy, 
wyraża zainteresowanie rozmówcą i jego komunikatami, zadaje pytania, 
nie przerywa. Upewnia się czy dobrze zrozumiał drugą stronę, dobrze 
odczytuje komunikaty innych. 

Myślenie  

strategiczne 

Precyzyjnie określa oraz komunikuje kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. 
Trafnie przewiduje przyszłe tendencje oraz związane z nimi niebezpieczeń-
stwa lub możliwości. Aktywnie poszukuje danych i informacji weryfikują-
cych podstawowe założenia strategii i wykorzystuje je. Potrafi stworzyć 
skuteczny plan rozwoju przedsiębiorstwa. Skutecznie i elastycznie wdraża 
plany rozwoju, nawet w trudnych i dynamicznie zmieniających się sytu-
acjach. 
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Tab. 3 cd. 

Kompetencja Opis zgodnie z poziomem opanowania każdego ze wskaźników 

Planowanie 

Precyzyjnie określa zarówno cele, jak i etapy oraz wskaźniki ich realizacji. 
Prawidłowo planuje prace oraz uczy innych określania priorytetów. Przygo-
towuje realistyczne harmonogramy działania uwzględniające wszystkie 
istotne elementy. Nawet przy złożonych przedsięwzięciach zasoby są pre-
cyzyjnie określone  zarówno ilościowo, jak i czasowo. Uważnie obserwuje 
otoczenie, biorąc pod uwagę przeszłe tendencje, wyciągając tym samym 
wnioski na przyszłość. 

Przywództwo 

Pomaga pracownikom w rozwoju poprzez przydzielanie im ambitnych 
zadań i zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Wszyscy pracownicy traktu-
ją go jak autorytet, jest wiarygodnym dla kontrahentów. Ma dużą chary-
zmę, dzięki wizji i energii inspiruje pracowników do realizacji celów, prze-
konując ich do tego, że są w stanie je osiągnąć. Zawsze zwraca uwagę na 
uzupełniające się umiejętności pracowników oraz ich cechy osobowości 
dobierając ich w zespoły. Radzi sobie nawet z nagłymi kryzysami, nie ulega 
emocjom. Potrafi uspokoić pracowników. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FGI. 

 
 W przypadku wyborów większości osób uczestniczących w wywiadach 
pojawiły się kompetencje przedstawione w tabeli 3. Ich odpowiedni poziom 
opanowania wydaje się kluczowy dla zarządzania przedsiębiorstwem i jego 
rozwoju. Menedżerowie-właściciele, zakładając działalność powinni się skupić 
na rozwoju wymienionych kompetencji.  
 
Podsumowanie 
 
Poszukiwanie modelowego zestawu kompetencji jest istotne zarówno dla M-
W już posiadających firmy, jak również osób chcących założyć własną działal-
ność. Wpłynie to na efektywniejsze wydatkowanie środków na rozwój wyma-
ganych kompetencji. Stworzenie modelowego zestawu kompetencji może 
być również cenną sugestią dla uczelni wyższych. Oferty studiów podyplo-
mowych i szkoleń dla przyszłych menedżerów mogłyby zostać bardziej dopa-
sowane do realnych potrzeb przedsiębiorców, nastawiając się głównie na 
rozwój tych kompetencji, które przyczynią się do sukcesu firm.  
 Dobrane sposoby realizacji badania pozwoliły na osiągnięcie założonego 
celu. Określonych zostało 5 kluczowych kompetencji na stanowisku menedże-
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ra-właściciela wraz z pożądanym stopniem opanowania poszczególnych 
wskaźników każdej z kompetencji. Jednak, podczas wywiadu z menedżerami, 
zauważono istotne różnice w postrzeganiu kluczowych kompetencji i stopnia 
ich opanowania pomiędzy M-W. Różnice były szczególnie widoczne ze wzglę-
du na okres działania przedsiębiorstwa na rynku. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
pierwsze pięć lat trwania działalności przeżywa jedynie co trzecia firma (31,4% 
przedsiębiorstw) [Łapiński, Nieć, Rzeźnik i in. 2016, s. 34], kompetencje, które 
uważają za istotne w rozwoju swoich przedsiębiorstw mają kluczowe znacze-
nie dla funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy posiadając świadomość swoich 
mocnych i słabych stron, wiedząc jakie kompetencje są niezbędne do rozwoju 
firmy oraz walki z konkurencją, będą mogli rozwijać umiejętności, które po-
mogą im odnieść sukces na rynku. 
 Różnice pojawiały się również w przypadku wypowiedzi pracowników  
i menedżerów. Różne kompetencje oraz zróżnicowany poziom opanowania 
ich, były uznawane za kluczowe. Pracownikom zależało najbardziej na kontak-
cie, delegowaniu uprawnień, przekazywaniu odpowiedzialności, ale również 
kontrolowaniu podwładnych. Menedżerowie natomiast skupiali się na orien-
tacji dotyczącej klientów i myślenia strategicznego. Właściciele przedsię-
biorstw powinni zdawać sobie sprawę z tego, które kompetencje i dlaczego są 
istotne z punktu widzenia pracowników.  
 Różnice pomiędzy niezbędnym poziomem opanowania wskaźników doty-
czących tej samej kompetencji wskazują na słuszność podjęcia takiego po-
działu. Wyniki badania pokazują dokładnie jakie zachowania są wymagane na 
danym stanowisku pracy, co łatwiej przełożyć na szkolenia oraz łatwiej zba-
dać. W przypadku czterech na osiem kompetencji, wybranych podczas dru-
giego FGI, niezbędne poziomy opanowania wskaźników w obrębie danej 
kompetencji różnią się od 0,8 do 1. Najczęściej jest to różnica pomiędzy do-
brym poziomem opanowania a eksperckim. Należy więc stwierdzić, że istnieją 
kompetencje niezbędne menedżerowi, które jednak nie muszą w całości zo-
stać opanowane w najwyższym stopniu. Do skutecznego działania często 
wystarczy opanowanie poszczególnych wskaźników w stopniu dobrym (po-
ziom C3). Jako przykładu można użyć kompetencji utrzymywanie relacji z par-
terami w biznesie. Niezbędny poziom opanowania wskaźnika 2 dbałość  
o kontakty – rozwijanie/budowanie relacji w ocenie uczestników został okre-
ślony jako ekspert (4). Uczestnicy uznali, że nie wystarczy „Utrzymywać stałe-
go, bezpośredniego (spotkania) oraz pośredniego (telefon, e-mail) kontakt  
z partnerami”, należy natomiast „Aktywnie dbać o trwały i dobry kontakt 
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z innymi – inicjować wiele spotkań, nawet jeśli nie są akurat prowadzone 
wspólne przedsięwzięcia”. Natomiast w przypadku wskaźnika 4 udzielanie 
wsparcia, wystarczy „Chętnie pomagać partnerom i przyjmować od nich po-
moc, o ile jest to potrzebne” (poziom opanowania dobry – 3), nie wymaga się, 
aby „Zawsze oferować swoje wsparcie, niezależnie od sytuacji”. 
 Badanie jakościowe w formie wywiadu FGI pokazało, iż menedżerowie-
właściciele zdają sobie sprawę, że opanowanie pewnych kompetencji jest 
konieczne do rozwoju ich firm. Potrafią określić jakie kompetencje są nie-
zbędne oraz w jakim stopniu powinny zostać opanowane, aby umożliwić sku-
teczne działanie. Warto sprawdzić, czy poza wiedzą o tym jakie kompetencje 
powinni posiadać, także się nimi charakteryzują i jak to wpływa na ich przed-
siębiorstwa. Kolejnym krokiem, jaki należałoby podjąć, jest zbadanie mene-
dżerów-właścicieli przedsiębiorstw działających na rynku ponad 5 lat, w celu 
oceny stopnia opanowania posiadanych przez nich kompetencji. Działanie to 
pozwoli sprawdzić, które kompetencje oraz jaki ich poziom opanowania mają 
realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Za zasadne należy uznać rekomen-
dowanie w małych, jak i średnich firmach dokonywania przeglądu pożąda-
nych, z punktu widzenia specyfiki danej firmy, kompetencji które winien po-
siadać menedżer-właściciel, a także zestawianie ich z kompetencjami, które 
menedżerowie faktycznie posiadają.  
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Wprowadzenie 
 
Współczesne organizacje dążą do szeroko rozumianego sukcesu. Ich działania, 
podejmowane decyzje oraz specyfika zmian wyznaczają z jednej strony prze-
wagę konkurencyjną, z drugiej zaś określają strategię działania. Uwzględniając 
zachodzący proces, należy uznać, że podstawą prawidłowego funkcjonowania 
organizacji staje się odpowiednie zarządzanie nią, a także umiejętne wykorzy-
                                                            

1 estroinska@san.edu.p 
2 rtyszkieiwcz@san.edu.pl  



Ewa Stroińska, Rafał Tyszkiewicz 
 
 

 602 

stywanie szans na sukces. Dzięki temu łatwiej jest tworzyć przyszłość i rozwój 
organizacji.  
 W ciągu ostatnich lat wzrosła strategiczna rola kadry menadżerskiej 
w osiąganiu sukcesu. Dzięki odpowiednim kompetencjom realizuje ona pod-
stawowe funkcje zarządzania: organizuje, planuje, motywuje i kontroluje za-
soby organizacyjne. Kadra menadżerska staje się też wzorem najbardziej po-
żądanych cech, których wymaga się coraz częściej od pracowników. Dyna-
miczne zmiany skłoniły teoretyków i praktyków do alternatywnego alizowania 
ról oraz pozycji zajmowanych przez menadżerów publicznych. Zdecydowanie 
wzrosła ich rola jako kreatorów zmian przy jednoczesnym zachowaniu rów-
nowagi organizacyjnej. Zmieniły się również oczekiwania, jeśli chodzi o kom-
petencje menedżerskie. Okazało się, iż posiadane dotychczas kwalifikacje oraz 
nabyte umiejętności nie wystarczą, aby zarządzać tego rodzaju organizacją  
w obliczu dokonujących się zmian zarówno na zewnątrz, jak i w samej organi-
zacji. Skłoniło to kierujących organizacjami publicznymi do ulepszania oraz 
modyfikowania posiadanych kompetencji, które nabierają coraz większego 
znaczenia w zarządzaniu, gdyż dzięki nim organizacja może realizować swój 
rozwój. Podkreśla się konieczność dbania o nabywanie i rozwój kompetencji, 
które znacząco podnoszą ich kwalifikacje zawodowe.  
 Organizacje publiczne, stojąc przed współczesnymi wyzwaniami, potrze-
bują menadżerów, którzy będą prowadzili je do sukcesu, nie obawiając się 
wprowadzania stosownych zmian. Menadżer jako jednostka, która zarządza 
instytucją, w konsekwencji dąży do polepszania oraz doskonalenia swoich 
umiejętności. Daje on też szansę i możliwości rozwoju swoim podwładnym, 
udostępnia im potencjał wiedzy oraz sprawia, że czują się aktywnym i utyli-
tarnym zasobem w organizacji, w której realizują swoje działania zawodowe. 
Potrafi aktywować swoich pracowników, motywować do większej i wydajniej-
szej pracy. Dzieląc się wiedzą, motywując ludzi do działania, musi pamiętać  
o ważnym elemencie zarządzania, jakim jest system komunikacji, który winien 
być jak najbardziej zrozumiały i harmonijny. 
 Celem artykułu jest identyfikacja wybranych kompetencji menadżera  
w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
interpersonalnych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teo-
retyczna powstała w oparciu o analizę literatury przedmiotu, część empirycz-
na prezentuje fragment realizowanych badań poświęconych menadżerom 
publicznym. W prezentowanym wycinku postawiono następujące pytanie 
badawcze: Jak interpersonalne umiejętności menadżera przekładają się na 
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motywowanie i komunikowanie z podwładnymi w administracji publicznej? 
Do weryfikacji postawionego celu oraz odpowiedzi na pytanie badawcze za-
łożono hipotezę: im wyższy stopień interpersonalnych umiejętności me-
nadżera, tym wyższy stopień motywowania i komunikowania się z podległymi 
pracownikami w administracji publicznej. Badania miały charakter pilotażowy 
i wzięło w nich udział 60 respondentów. Do gromadzenia danych empirycz-
nych wykorzystano metodę ilościową w postaci sondażu diagnostycznego,  
a narzędziem był kwestionariusz ankiety. 
 
Menadżer publiczny  – zarys pojęcia 
 
Zmiany w otoczeniu organizacji stawiają coraz to nowsze wyzwania przed 
zarządzającymi. Wdrażane są nowe koncepcje zarządzania, nowe metody 
kierowania, tak aby można było osiągać założone cele organizacyjne. Instytu-
cje muszą szybko reagować na zachodzące przeobrażenia oraz podchodzić 
innowacyjnie do pojawiających się zmian. Kładzie się nacisk na kreatywne 
rozwiązania, a transformacje dokonywane we wnętrzu organizacji powodują 
przeobrażenia w funkcjonowaniu całego życia organizacji. Aby móc sprostać 
oczekiwaniom stawianym przez otoczenie zewnętrzne i skutecznie radzić 
sobie z przeobrażeniami, dostosowując się do nich, należy podwyższyć rów-
nież oczekiwania kompetencyjne wobec wszystkich pracowników organizacji. 
Przetrwanie organizacji w tak mało stabilnych warunkach współczesności jest 
dużym wyzwaniem przede wszystkim dla menadżerów, którzy budują sukces 
organizacji w oparciu o swoją wiedzę i kompetencje. 
 Rola menadżera w organizacji pojawiła się w II połowie XIX wieku, w związku  
z czym jej pozycja wśród kategorii zawodów i specjalności nie jest jeszcze  
w pełni ugruntowana. Menadżerów, jako osoby pełniące funkcje zarządcze, 
określa się w różny sposób, a także tworzy się zróżnicowane wzorce – zasady 
ich postępowania.  
 Najczęściej za menadżerów uznaje się osoby zatrudnione na stanowiskach 
kierowniczych różnych szczebli, przypisując im odpowiedzialność za wiele 
spraw związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem organizacją. Me-
nadżerowie organizują i koordynują, pobudzają przez motywację, inspirują do 
działania i współpracy kadrę pracowniczą, a tym samym dążą do osiągania 
zysków i sukcesu organizacji.  
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 Według P.F. Druckera menedżerami są osoby zarządzające pracą innych 
ludzi, dlatego często nazywamy ich zwierzchnikami innych. Zajmują się kon-
trolowaniem tego, co dzieje się wokół jednostki [Drucker 1994, s. 37]. 
 H. Steinmann i G. Schreyögg uważają, że menadżerami są członkowie or-
ganizacji, którzy objęli funkcję przełożonych „od mistrza do prezesa zarządu”. 
Zwolennikiem tego podejścia był także R.W. Griffin, który definiował me-
nadżera jako jednostkę, do której podstawowych zadań należy realizacja pro-
cesu zarządzania, rozumianego jako zestaw działań nakierowanych na wyko-
rzystanie podstawowych zasobów organizacyjnych: ludzi, finansów, rzeczo-
wych i informacyjnych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób 
sprawny i skuteczny. Efektywność tych działań nie jest niezależna od zajmowa-
nej pozycji w instytucji. Menadżer to osoba powołana do zarządzania, która 
odpowiada za realizację działań prowadzących do osiągnięcia celów organizacji 
niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej [Tomaszuk 2013, s. 68]. 
 Bez względu na to jaki konstrukt pojęciowy przyjmiemy, definiując pojęcie 
menadżera, można wyróżnić kilka jego charakterystycznych cech. Menadżer to: 
 uczestnik organizacji, któremu powierzono obowiązki i zadania zawsze 

wiążące się z kierowaniem ludźmi i koordynowaniem ich działań;  
 jednostka odpowiadająca za siebie oraz za innych i realizowaną przez nich 

pracę;  
 osoba, która zajmuje się zarządzaniem, kierowaniem i koordynowaniem 

działań organizacji i ludzi tam zatrudnionych; wykonuje swoje zadania tak, 
aby jednostka, którą kieruje, osiągała zyski i spełniała wcześniej założone 
cele [Pomykało 1995, s. 301].  

 Gwałtowność zmian, z jakimi mamy do czynienia w otoczeniu organizacji, 
wpływa również na specyfikę funkcjonowania organizacji publicznych. Od-
powiedzią na transformacje w tym przypadku jest zmiana paradygmatu kie-
rowania w obszarze organizacji publicznych. 
 Pojęcie administracji wywodzi się od łacińskiego słowa ministrare (‘kiero-
wać, pomagać’). Przedrostek ad wskazuje na długotrwałe działanie mające 
służyć osiągnięciu wyznaczonego celu [http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/ 
BASLeksykon.xsp?id=3B2030ED865DCD89C1257A780044A4CE&litera=A].  
 Warto podkreślić, iż w podejściu podmiotowym kierowanie i administro-
wanie należą do struktury sektora publicznego. Instytucje składające się na 
ten sektor są wykonawcami zadań i usług administracji publicznej działającej 
na rzecz interesu publicznego. Z kolei w ujęciu przedmiotowym interes pu-
bliczny to ogólne dobro wspólnoty. Wyznacza ono zakres działań, za jakie 
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odpowiedzialny jest obszar administracji publicznej, a w szczególności obej-
muje wdrażanie politycznych dyrektyw oraz procedur w ramach realizacji 
zadań służby publicznej. Specyfika zmian w otoczeniu organizacji, dotycząca 
np. większej świadomości obywateli, wdrażania wirtualizacji w obsłudze klien-
tów, zmiana pojęcia czasu wymusiły konieczność sprawnego i skutecznego 
reagowania przez te instytucje. Zaczęto zwracać uwagę na opieszałość i mar-
notrawstwo zasobów, co w konsekwencji wymusiło konieczność wdrażania 
myśli przedsiębiorczej do organizacji publicznych i założenia, że zarządzać 
można nie tylko sektorem komercyjnym, ale też usługami publicznymi. 
 Wynikiem zmian jest wdrażanie procesu zarządzania publicznego realizo-
wanego w pojedynczych organizacjach jako narzędzia zwiększania skutecz-
ności [Kożuch, Sułkowski 2015, s. 27]. Zarządzanie w organach administracji 
publicznej określa celowe działanie urzędnika, odnoszące się do konkretnych 
obiektów, w taki sposób, aby podmiot wykonał określone czynności dzięki 
posiadanym informacjom odnoszącym się do wyznaczonego obiektu. Celem 
tych działań ma być stworzenie wyniku wyjściowego. Mogą one występować 
w różnej formie, a najczęściej w postaci decyzji administracyjnych, wszelkich 
pism o charakterze ustanawiającym oraz zaświadczeń i wielu innych [Partyka- 
Pojęta 2004, s. 4].  
 Zarządzanie w administracji publicznej spełnia wiele zadań. Jednym z nich 
jest funkcja rządzenia, która obejmuje głównie sprawowanie władzy oraz 
prowadzenie procedur wyborczych. Kolejna funkcja to realizacja bieżących 
zadań administracji, w postaci np. udzielania świadczeń publicznych, zarzą-
dzania i wprowadzania usprawnień i udogodnień celem zapewnienia zarów-
no zrównoważonego rozwoju, jak i bezpieczeństwa i porządku. Zadaniem 
administracji jest także zarządzanie zasobami organizacyjnymi, wiedzą, umie-
jętnościami i kompetencjami pracowników oraz fizycznymi zasobami danej 
jednostki organizacyjnej [Boć 2007, ss. 13–14]. 
 Aby móc sprawnie zarządzać sektorem publicznym, należy zmienić men-
talność kierowników i sposób realizowania przez nich podstawowych celów 
organizacyjnych. Zarządzanie publiczne polega na samodzielnym osiąganiu 
przyjętych do realizacji celów i indywidualnej – osobistej, odpowiedzialności 
menedżerów publicznych za ich osiągnięcie [Kraczala 2015, s. 30]. 
 Zatem w rzeczonym obszarze pojawia się pojęcie menadżera publicznego, 
który prezentuje nowy sposób pełnienia funkcji menadżerskich. Za menadżerów 
publicznych uznaje się jednostki spełniające większość z podanych kryteriów:  
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1)  ponoszą odpowiedzialność za wykonanie programu lub realizację produk-
tu lub usługi;  

2)  ocena ich działania następuje na podstawie osiągniętych rezultatów opar-
tych na  transparentnych  kryteriach  i celach zarządzania; 

3)  desygnowanie na pozycje menadżerskie w organizacji – często są zatrud-
nieni na podstawie umowy o pracę; 

4)  ponoszą bezpośrednią i pośrednią odpowiedzialność przed instytucją pu-
bliczną; 

5)  posiadają autonomię w podejmowaniu decyzji, uwzględniając jednak for-
malizację; 

6)  posiadają większą swobodę dysponowania zasobami tak finansowymi, jak  
i ludzkimi; 

7)  są menedżerami liniowymi, co oznacza, że cele i rezultaty osiągają poprzez 
ludzi (nie są doradcami i konsultantami) [Kożuch 2003, s. 130]. 

 European Group of Public Administration określa jako menadżera publicz-
nego jednostkę piastującą to stanowisko na podstawie umowy o pracę, która 
jest odpowiedzialna przed instytucją publiczną. Osoba taka ma autonomię  
w kwestii rozporządzania zasobami finansowymi oraz ludzkimi [Kożuch 2004, 
s. 224].  
 Zarządzanie publiczne stawia wiele wyzwań przed nowym typem me-
nadżera: 
 zmiany w organizacjach są zbyt fragmentaryczne i najczęściej obejmują 

wyższe szczeble;  
 transformacja kanałów komunikacyjnych, ich słabość, niejasność powodu-

je niepewność i rodzi opór wobec zmian menadżerów usytuowanych na 
niższych szczeblach;  

 istnieje konieczność dokonywania pomiarów efektów pracy menadżerów 
publicznych; brak odpowiednich narzędzi powoduje z jednej strony trud-
ności, z drugiej z kolei wymusza konieczność opracowania właściwych 
mierników ich osiągnięć; staje się to nieodzowne dla sprawowania kontroli 
nad prawidłowym realizowaniem działań publicznych przez tego rodzaju 
organizacje;  

 istnieje konieczność wypracowania związków pomiędzy politykami, me-
nadżerami publicznymi oraz światem biznesu; ma to coraz większy wpływ 
na skuteczność i efektywność działania organizacji publicznych w ramach 
świadczenia usług publicznych; 
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 menadżerowie publiczni powinni wypracować postawy i działania przed-
siębiorcze, które muszą mieć też walor etyczny, gdyż dążąc do efektywno-
ści ekonomicznej, nie można zapominać o podstawowych celach, misji  
i wartościach organizacji publicznych;  

 zasady zarządzania publicznego nie mogą zostać bezkrytycznie zaimple-
mentowane do działających w obszarze sektora biznesowego, gdyż me-
nadżerowie publiczni nie powinni ograniczać się jedynie do pytań, jak 
działać bardziej skutecznie i ekonomicznie, ale winni wiedzieć, co jest naj-
lepsze ze społecznego punktu widzenia; zatem przy wprowadzaniu zmian 
ważne jest uświadomienie sobie fundamentalnego założenia wskazujące-
go na to, iż podstawowe problemy społeczne nie mogą być rozwiązane 
tylko poprzez zmiany w zarządzaniu [Kożuch 2003, ss. 37–38].  

 Menadżerami organizacji publicznych są kierownicy zajmujący różne 
szczeble w hierarchii organizacyjnej. Bez względu na pozycję dla wszystkich 
głównym zadaniem jest skuteczna oraz ekonomiczna działalność organizacji 
skoncentrowanych na realizacji usług publicznych, której wyznacznikiem jest 
wysoka jakość, efektywność, skuteczność i otwartość na zmiany.  
 
Kompetencje menadżera publicznego 
 
Zmiana podejścia do specyfiki zarządzania organizacjami publicznymi wyma-
ga otwartości na nowości, a świadomość nieuchronności zmian wymusza na 
menedżerach publicznych przyjęcie (wypracowanie) postawy agenta zmiany. 
Menadżer „jest to osoba o dużej inicjatywie, mająca szerokie uprawnienia do 
działania oraz szeroki zakres kompetencji. Jest to kierownik nowego typu,  
o większej swobodzie działania, wykorzystujący różne źródła władzy, przede 
wszystkim merytoryczne” [Morawski, Niemczyk, Perechuda, Stańczyk-Hugiet 
2010, s. 23].  
 Sukces osiągany przez organizacje publiczne wymaga zmiany kompetencji 
kierowniczych w stronę menadżerskich. Należy zwrócić uwagę na człowieka  
w organizacji, jego postawę, relacje zarówno ze współpracownikami, jak  
i klientami, poglądy, zachowania reakcje. Od menadżera publicznego oczeku-
je się inicjatywy, samodzielności w zarządzaniu, pomysłu na działanie, ale też 
autorytetu.  
 Funkcje menadżerów, realizowane przez nich role oraz wykonywane zada-
nia mają bardzo szeroki zakres. Ich realizacja wymaga od tych jednostek wy-
siłku i automotywacji. Do głównych zadań menadżerów w organizacji należą: 
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konieczność realizacji wyznaczonych celów, dążenie do osiągnięcia sukcesu 
organizacji, doskonalenie rozwoju organizacji oraz sławienie jej dobrego 
imienia poprzez budowanie wizerunku – w tym przypadku odbiurokratyzo-
wanego. Menadżer musi kierować i czuwać nad kadrą pracowniczą instytucji, 
tak aby mogła ona funkcjonować sprawnie i efektywnie.  
 Menadżer winien też permanentnie ulepszać swoje kwalifikacje oraz brać 
czynny udział w szkoleniach, dzięki którym ma szansę na pozyskanie nowego 
zasobu informacji i wiedzy. Musi dostrzegać konieczność wprowadzania in-
nowacyjnych rozwiązań w wielu sytuacjach o charakterze biznesowym. Bycie 
menadżerem to ogromna odpowiedzialność. Należy pamiętać, iż ta jednostka, 
która ma zdolność szybkiej reakcji na zachodzące zmiany i powstające pro-
blemy organizacyjne, jest w stanie wcześniej zapobiec ich negatywnym skut-
kom lub skutecznie je zmodyfikować, aby zyskały walor utylitarności. To pew-
nego rodzaju recepta na sukces i wygraną [Penc 2011, s. 304]. 
 H. Mintzberg wyodrębnił dziesięć ról kierowniczych. Można je podzielić na 
trzy kategorie: role interpersonalne, informacyjne i decyzyjne.  
1) Interpersonalne: 

 reprezentacyjna – reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz; 
 przywódcza – wskazywanie kierunków działań organizacji, zatrudnia-

nia i zwalniania pracowników; 
 łącznika między ludźmi w ramach organizacji;  

2) Informacyjne: 
 monitora – menedżer zbiera informacje dotyczące swojego działania 

iotoczenia;  
 rzecznika – przekazuje określone informacje o organizacji na zewnątrz; 

3) Decyzyjne: 
 ciągłe doskonalenie organizacji;  
 przeciwdziałanie występującym zakłóceniom;  
 efektywna alokacja zasobów potrzebnych do osiągniecia złożonych 

celów [Gitling 2013, s. 136].  
 Świadomość konieczności realizowania tych ról przez menadżerów pu-
blicznych powinna doprowadzić do określonych przeobrażeń na linii pracow-
nik – organizacja – menadżer. Współcześni menadżerowie, aby efektywniej  
i sprawniej zarządzać, muszą realizować się jako przywódcy czy też liderzy. 
Powinni posiadać umiejętność pracy z ludźmi, budowania więzi i usprawnia-
nia procesów organizacyjnych wewnątrz instytucji. Staje się to jedną z dróg 
do realizacji i odnoszenia sukcesów [Kraczal 2015, s. 21]. B. Kożusznik uważa, 
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że „menedżer ma być kimś takim, jak akuszer, który pomaga «narodzić się» 
ludzkim zdolnościom, możliwościom, samorealizacji. Taki menedżer powinien 
mieć szczególne kompetencje społeczne, akceptować siebie i sprzyjać wła-
snemu rozwojowi, tak jak ogrodnik sprzyja wzrostowi roślin, potrafi przewi-
dzieć co z nich wyrośnie i czeka aż zakwitną” [Kożusznik 2002, s. 166].  
 Dla zrealizowania wspominanych kwestii ważna jest też umiejętność zbu-
dowania przez menadżera odpowiedniej kultury organizacyjnej wspierającej 
proces zmian, opartej bardziej na kompetencjach i współpracy.  
 Warto dodać, odwołując się do założeń nurtu menadżeryzmu w organiza-
cji, że menadżerowie w administracji publicznej winni pełnić dodatkowo pięć 
ról w organizacji, oprócz klasycznych wymienionych przez Herzberga. Winni 
oni być: 
1)  architektami konsensusu – zarządzający odpowiada za znajomość zróżni-

cowanych interesów zachodzących w otoczeniu instytucji publicznej; musi 
też dążyć do zapewnienia, że owa różnorodność winna znaleźć się w pro-
cesie decyzyjnym;  

2)  popularyzatorami spraw lokalnych – kierownik staje się odpowiedzialny za 
poinformowanie społeczności lokalnej o istotnych sprawach dotyczących 
uwarunkowań jej funkcjonowania;  

3)  interpretatorami wartości lokalnych – kierownik dokonuje identyfikacji 
ważnych wartości w działaniu społeczności lokalnej, wartości, które od-
zwierciedlają potrzeby całej społeczności, a nie wybranych grup interesu; 

4)  wzorem etycznego postępowania – kierownik powinien dawać przykład 
pracownika publicznego w służbie publicznej; 

5)  współwykonawca władzy lokalnej – kierownik dzieli się posiadanymi zaso-
bami wiedzy z innymi, mając na uwadze fakt, iż organizacja publiczna mo-
że odpowiadać na oczekiwania społeczności lokalnej tylko dzięki zbudo-
waniu silnej sieci połączeń, kooperacji i współpracy [Szarleja 2011, s. 11]. 

 Menadżer powinien analizować zachodzące trendy zewnętrzne, zarówno 
obecne, jak i przyszłe. W zarządzaniu jest to niezwykle ważna umiejętność, 
wpływająca na możliwość dokonywania właściwych wyborów, które polegają 
na strategicznym kreowaniu wizji przyszłości. Takie postępowanie pozwala 
zmniejszyć ryzyko w zarządzaniu w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami i 
zjawiskami.  
 Wskazując na wielość zmian dotyczących podstawowych kompetencji 
menadżera, warto podkreślić, iż do podstawowych kompetencji menadżerów 
publicznych można zaliczyć: 
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 odwagę oraz pewność siebie,  
 umiejętność i chęć podejmowania ryzyka,  
 kreatywność  i innowacyjność,  
 łatwość nawiązywania kontaktów oraz komunikatywność,  
 umiejętność pracy w grupie i wspólne rozwiązywanie problemów, 
 negocjowanie, 
 umiejętności analityczne,  
 podejmowanie decyzji, 
 rozwiązywanie problemów,  
 zarządzanie czasem, 
 innowacyjność, 
 umiejętność podziału pracy, 
 samomotywację, 
 kreatywność, 
 asertywność,  
 radzenie sobie ze stresem [Whetten, Cameron, Woods 2000].  
 Kompetencje te pozwalają na sprawne, efektywne zarządzania organiza-
cjami. Są też sposobem na uelastycznienie, a co za tym idzie, odbiurokratyzo-
wanie relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami zewnętrznymi, 
do których dedykowane są działania organizacji publicznych.   
 
Metodyka badań 
 
Artykuł powstał w wyniku zastosowania triangulacji metod badawczych.  
W części teoretycznej wykorzystano metodę jakościową w postaci wtórnej 
analizy danych zastanych. Część empiryczna powstała w wyniku zastosowania 
metody ilościowej w postaci techniki sondażu diagnostycznego z wykorzy-
staniem narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety. Celem badań jest iden-
tyfikacja wybranych kompetencji menadżera w administracji publicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności interpersonalnych. Część empi-
ryczna stanowi wybrany fragment realizowanych badań poświęconych me-
nadżerom publicznym. Do tej części prezentowanych danych postawiono 
następujące pytanie badawcze: Jak interpersonalne umiejętności menadżera 
przekładają się na motywowanie i komunikowanie z podwładnymi w admini-
stracji publicznej? Do weryfikacji postawionego celu oraz odpowiedzi na py-
tanie badawcze założono hipotezę: im wyższy stopień interpersonalnych 
umiejętności menadżera, tym wyższy stopień motywowania i komunikowania 
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się z podległymi pracownikami w administracji publicznej. Badania miały cha-
rakter pilotażowy i wzięło w nich udział 60 respondentów dobranych w spo-
sób celowy.  
 
Kompetencje menadżera administracji publicznej wyniki 
badań 
 
Pytania zawarte w kwestionariuszu: 
1. Czy przełożony wysyła Panią/Pana na dodatkowe szkolenia? 
2. Czy przełożony przekazuje Pani/Panu zadania zgodne z kwalifikacjami? 
3. Czy przełożony zleca wykonywanie zadań, które pozwalają na pozyskanie 

nowych umiejętności? 
4. Czy postawa przełożonego wpływa motywacyjnie na pozostałych człon-

ków zespołu? 
 Wyniki badań dotyczących obszaru motywowania wskazują, że motywo-
wanie jest silną stroną menadżera administracji publicznej. Aż 76% respon-
dentów uznało, że czuje wsparcie w tym zakresie ze strony swojego przełożo-
nego, a kolejne 16% badanych nie miało zdania na ten temat. Tylko 8% nie 
jest zadowolonych z poziomu realizacji tego podstawowego zadania me-
nadżera. 
 
Wykres 1. Wyniki badań – motywowanie pracowników w administracji publicznej 

76%

8%

16%

tak

nie

nie mam zdania

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Wyniki badań dotyczących obszaru komunikacji prezentuje wykres 2. We-
dług 72% respondentów komunikacja z menadżerem administracji publicznej 
jest na zadowalającym poziomie. Świadczy to o poprawnym przepływie in-
formacji i wysokiej jakości wykonywanej pracy w urzędzie (informowanie  
o głównych kierunkach funkcjonowania organizacji pozwala na sprawne re-
alizowanie strategii urzędu oraz precyzyjne wykonywanie zadań). Zaledwie 
16% respondentów źle ocenia komunikację w urzędzie. Proces komunikowa-
nia się z podległymi pracownikami pracującymi w urzędzie administracji pu-
blicznej, obejmujący nawiązywanie kontaktu, wymianę informacji i doświad-
czeń, kształtowanie przekonań i postaw innych pracowników, a także uzgad-
nianie poglądów wpływa pozytywnie na ocenę menadżera urzędu przez pod-
ległych mu pracowników. 
 Pytania zawarte w kwestionariuszu: 
1. Czy przełożony jasno i precyzyjnie określa oczekiwania podległych pra-

cowników? 
2. Czy przełożony dokładnie przedstawia cele pracownikom? 
3. Czy przełożony na bieżąco udziela informacji Pani/Panu o jakości wykony-

wanej pracy? 
4. Czy przełożony znajduje czas na rozmowę indywidualną, gdy Pani/Pan 

tego potrzebuje? 
 
Wykres 2. Wyniki badań – komunikacja pracowników administracji publicznej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wyniki badań dotyczących obszaru rozwiązywania konfliktów prezentuje 
wykres 3. W obszarze tym zadano respondentom następujące pytania: 
1. Czy menadżer interweniuje w sprawach konfliktowych? 
2. Czy menadżer pomaga w rozwiązywaniu sporów w zespole? 
3. Czy menadżer sprawiedliwie rozstrzyga kwestie sporne w zespole? 
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Wykres 3. Wyniki badań – rozwiązywanie konfliktów wśród pracowników administracji 
publicznej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Większość respondentów (76%) pozytywnie oceniła rozwiązywania kon-
fliktów przez menadżera urzędu. Tylko 6% badanych uważa, że rozwiązywanie 
konfliktów jest na niskim poziomie, zaś 18% respondentów nie ma na ten 
temat zdania. Widać zatem, że zadaniem menadżera staje się umiejętne za-
rządzanie konfliktami w urzędzie administracji publicznej, przekształcenia ich 
z destabilizujących w konstruktywne. 
 Wyniki badań dotyczących obszaru pracy z zespołem prezentuje wykres 4. 
Badanego obszaru w kwestionariuszu dotyczyły następujace pytania: 
1. Czy menadżer dobrze planuje przebieg działań w czasie i przy wykorzysta-

niu odpowiednich narzędzi? 
2. Czy menadżer podejmuje działania usprawniające Pani/Pana pracę 

w urzędzie? 
3. Czy  menadżer utożsamia się z celami zespołu? 
4. Czy  menadżer  przedkłada cele zespołu nad cele indywidualne? 
5. Jak często menadżer organizuje spotkania z zespołem? 
 Wśród badanych 51% uznaje, że kompetencje menadżera w zakresie 
współpracy z zespołem są na poziomie zadowalającym. Niestety 32% nie ma 
zdania w tej kwestii, co może świadczyć o zbyt małym zaangażowaniu me-
nadżerów w pracę zespołu. 17% badanych nie jest zadowolonych z tego ob-
szaru odpowiedzialności swojego przełożonego w urzędzie. 
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Wykres 4. Wyniki badań – praca z zespołem menadżera w urzędzie administracji publicznej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Reasumując, można zauważyć, że uzyskane wyniki wskazują na wysoki 
stopień kompetencji menadżera administracji publicznej. Zachowanie me-
nadżera w organizacji, jaką jest urząd administracji, wpływa na sukces organi-
zacji. W badaniach zaobserwowano, że przed menadżerami administracji pu-
blicznej stawiane są ogromne wymagania. Powyższe wyniki badań wskazują 
także, że kompetencje takie jak motywowanie, komunikacja, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, a także praca z podległym zespołem wpływają na 
wartość relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym.  
 
Zakończenie 
 
Kompetencje menadżera administracji publicznej, jako struktura dynamiczna, 
podlegają zmianom, których kierunek nie zawsze jest pozytywny i nie zawsze 
prowadzi do rozwoju. Kompetencje mogą ulegać dezaktualizacji, znacznie 
ograniczającej skuteczność działania menadżera. Kompetentni menadżerowie 
administracji publicznej przyczyniają się do zapewnienia sukcesu organizacji 
poprzez sprawną komunikację, współpracę z podległym zespołem, a także 
poprzez efektywny proces motywowania. Współczesne organizacje admini-
stracyjne coraz bardziej doceniają znaczenie wiedzy. Osobą uprawnioną do jej 
wdrażania, aktywowania i przetwarzania jest właśnie menadżer. Menadżero-
wie ukierunkowani na wiedzę to mistrzowie, mentorzy inspirujący pracowni-
ków i wzbudzający w nich zaangażowanie oraz kreatywność. 
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  Z kolei niekompetencja menadżerów, wynikająca z niewiedzy czy braku 
doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowników, prowadzi do przekro-
czenia granic czasowych realizacji poszczególnych zadań, a w konsekwencji 
stanowi barierę dla rozwoju całej organizacji.  
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Wprowadzenie 
 
Coaching stanowi jedno z najefektywniejszych narzędzi rozwojowych, pole-
gających na doskonaleniu kompetencji pracowniczych i wdrażaniu ich w co-
dziennej pracy. Wpływa na rozwój możliwości tkwiących w samym pracowni-
ku, jak i w całej organizacji. Rozwój potencjału organizacji może być związany 
z jej wielowymiarową przemianą i dążeniem do nowego sposobu zarządzania. 
Jednym z najnowszych ujęć modelu elastycznej organizacji jest, zapropono-
wany przez Frédéric Laloux, model tzw. Organizacji Turkusu3, w którym naj-
istotniejsze są trzy filary zintegrowanych zasad: samozarządzanie, cel ewolu-
cyjny i pełnia. Ich realizacja objawia się w formie wielu codziennych praktyk 
i ukazuje obraz dojrzałości pracowników organizacji. Wydaje się, iż w wymie-
nionych przełomach ważną funkcję może pełnić coaching, umożliwiający 
właścicielom, kadrze zarządzającej i pracownikom osiąganie wyższych pozio-
mów świadomości zgodnych z zakładaną „ewolucją turkusu”. Niedosyt opra-
cowań z zakresu połączenia tych dwóch kategorii skłania do podjęcia rozwa-
żań i postawienia pytania: jaka jest rola coachingu – uwzględniając jego specyfi-
kę – w tworzeniu organizacji turkusowej (OT)? 
 Celem artykułu jest prezentacja coachingu jako instrumentu tworzenia 
organizacji turkusowej. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano 
w nim: kategoryzację, cechy i proces coachingu, rolę coachingu w tworzeniu 
OT, a także kierownika jako coacha, pracownika w procesie coachingowym 
oraz przykłady zastosowania coachingu w Organizacjach Turkusu. 
 
Coaching – kategoryzacja pojęcia i cechy 
 
Bogactwo definicji i podejść w literaturze przedmiotu, wskazujących na róż-
norodność i interdyscyplinarność pojęcia „coaching”, skłania do ich porząd-
kowania i kategoryzacji, a także określenia jego cech i elementów procesu. 
Bożena Wujec proponuje trzy kategorie definiowania pojęcia „coaching”4. 
Należą do nich [Wujec 2012, s. 9]: 
1)  kategoryzacja historyczna (ujęcie sprawozdawcze), która ma na celu przed-

stawienie ustalonego już w tradycji badawczej znaczenia pojęcia „co-
aching”; 

                                                            
3 Nazywana także ‘organizacją turkusową’. 
4 Szerszym pojęciem od ‘coachingu’, pojemnym i skupiającym w sobie inne formy wsparcia 

psychologiczno-terapeutycznego, jest kategoria nazywana ‘interwencją’. 
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2)  kategoryzacja alternatywna, syntetyczna, ukazująca szeroki zakres rozu-
mienia coachingu; 

3)  kategoryzacja klasyczna, która ma także na celu zarysowanie granic co-
achingu, jego kategorii i podziałów (kryteriów oraz rodzajów). 

 Do pierwszej kategorii zaliczane są definicje z lat 90. XX wieku oraz począt-
kowych lat XXI wieku, w których coaching rozumiany jest jako proces naucza-
nia, samouczenia się, facylitacji, rozwoju, osiąganiu ponadprzeciętnych wyni-
ków, ale także wielopoziomowych form pomagania. W opracowaniach pod-
kreśla się również – w procesie rozwoju – rolę spójności zachowań z wyzna-
wanymi wartościami oraz znaczenie komunikacji interpersonalnej [Druckman 
i Bjork 1991, s. 61; Whitmore 1992, s. 8; Parsloe 1995, s. 18; Downey 1999, s. 7; 
Clutterbuck 2003, s. 13; Dilts 2003; Starr 2003, s. 11; Thorpe i Clifford 2004,  
s. 17; Hargrove 2006, s. 23]. 
 Alternatywna konceptualizacja coachingu zakłada, iż jest on krótkotermi-
nową interwencją [Clutterbuck 2003], wspartą autorefleksją nad generatyw-
nym zastosowaniem umiejętności i mądrości wewnętrznej, w której powinny 
zachodzić takie procesy, jak: rozwój potencjału jednostki [Druckman i Bjork 
1991; Grant 2001; Hargrove 2006], celowość [Whitmore 1992; Parsloe 1995; 
Downey 1999], wspieranie rozwoju klienta holistycznie i systemowo [Dilts 
2003; Hargrove 2006], oparcie na relacjach partnerskich [Downey 1999; Hud-
son 1999; Caplan 2003], systematyczność procesu [Grant 2001; Dilts 2003], 
komunikowanie się [Druckman i Bjork 1991; Starr 2003], udzielanie oczekiwa-
nej przez klienta informacji zwrotnej, dzięki której może on przekraczać swoje 
wewnętrzne ograniczenia [Wales 2002]. 
 Klasyczne ujęcie zakłada, że definicję coachingu tworzą dwa elementy: 
definiowany i definiujący. Sens składnika definiowanego jest tłumaczony 
przez składnik definiujący. W tej grupie definicji istotne jest wyznaczenie rela-
cji między coachingiem a pokrewnymi pojęciami, takimi jak m.in. terapia, 
mentoring, trening, szkolenie itd.5. Literatura przedmiotu, szczególnie publi-
kowana na przełomie wieków, oferuje wiele porównań między coachingiem 
a podobnymi kategoriami. Są wśród nich te, w których nie dokonuje się 
ostrych podziałów między wspomnianymi pojęciami, traktując je zamiennie 

                                                            
5 Istnieją cztery główne typy pojęć, z którymi można porównać coaching: 1. sytuacje poma-

gania związane z terapią i counselingiem; 2. formy kształcenia dorosłych, takie jak: trening, 
mentoring, tutoring, samokształcenie, sponsoring; 3. formy związane z doradztwem (konsul-
ting); 4. formy rozwoju osobistego, takie jak: samorozwój, autorefleksja, medytacja i inne [Wu-
jec 2012, s. 21]. 
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jako synonimy [Minter i Thomas 2000, s. 43], ale gros to rozważania o identyfi-
kowanych różnicach wynikających z odmiennych założeń, instrumentarium, 
cech i dynamiki. Dla ukazania różnicy pomiędzy coachingiem a innymi for-
mami interwencji pomocna może okazać się także analiza kilku funkcjonują-
cych w literaturze modeli [Wujec 2012, s. 19], m.in.: modelu dynamiki form 
wspomagania rozwoju zawodowego Clutterbucka [2002, s. 31]; modelu Czar-
kowskiej porównującego cztery podstawowe formy interwencji, tj. coaching, 
mentoring, terapię i konsulting [Czarkowska 2011, s. 4]; modelu Rzyckiej pro-
ponującego podział interwencji ze względu na: źródło przyjmowanych roz-
wiązań oraz cel interwencji [Wujec 2012, s. 19]; a także modelu kołowego Ty-
pów Relacji Pomagania Kilburga wraz z opisem relacji pomagania o szerszym 
i węższym zakresie [Kilburg 2000, s. 78]. Podsumowując rozważania, można 
stwierdzić, że coaching różni się od innych form interwencji m.in.: wysokim 
poziomem partnerstwa i wspierania, wysoką personalizacją, równowagą po-
między osiąganiem wymiernych rezultatów a rozwojem i szerokim wykorzy-
staniem wewnętrznej mądrości [Wujec 2012, ss. 19–20]. 
 Do głównych cech coachingu należą: dobrowolność, brak dyrektywności, 
wspomaganie procesu uczenia, bazowanie na pytaniach, pobudzanie do my-
ślenia, szacunek i akceptacja wartości coachowanego, nierozerwalny związek 
z rozwojem osoby coachowanej, świadome dokonywanie zmian, koncentracja 
na osiąganiu celu, człowiek jako centrum procesu coachingowego, waga wza-
jemnej relacji, samodzielne korzystanie z własnych zasobów, talentów i moż-
liwości przez osobę coachowaną, maksymalizacja aktywności osoby coacho-
wanej, indywidualna odpowiedzialność za proces, etyka celów itd. [Żukowska 
2012]. 
 W opracowaniu przyjęto za Międzynarodową Federacją Coachów (Interna-
tional Coach Federation), największą na świecie organizacją zrzeszającą co-
achów, że „coaching to (…) trwająca przez określony czas relacja między co-
achem a klientem, która pomaga mu osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim 
życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój 
proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia” 
[Brzeziński 2013, s. 118]. W organizacji coaching może być traktowany jako 
instrument zarządzania. 
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Rola coachingu w tworzeniu organizacji turkusowej 
 
Coaching w organizacji może być traktowany jako jeden z istotnych narzędzi 
zarządzania wpisanych w realizację koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 
lub pokrewnych koncepcji, takich jak: zarządzanie kapitałem intelektualnym, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością itd. Przekro-
jowość promieniująca z założeń zarządzania procesowego, wypełniającego 
realizację wspomnianych koncepcji, zapewnia rozpowszechnienie idei co-
achingu we wszystkich komórkach organizacyjnych. 
 W praktyce zarządzania współistnieją dwa rodzaje coachingu6: coaching, 
jako wsparcie menedżera oraz coaching, jako styl kierowania i meto-
da/narzędzie współpracy menedżera z podwładnymi w organizacji. W wymia-
rze indywidualnym proces coachingu wpływa na zwiększenie potencjału 
twórczego pracownika w procesie efektywnej realizacji podjętych działań 
i wytyczonych celów, w świadomym podejściu do rozwoju kariery zawodo-
wej, w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, zwiększenia pewności dzia-
łania i otwartości na opinie oraz poglądy innych. W wymiarze organizacyjnym 
proces coachingu wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji po-
przez rozwój kompetencji poszczególnych pracowników, skuteczne zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, usprawnienie pracy zespołowej oraz kultury orga-
nizacyjnej [Fryczyńska i Jabłońska-Wołoszyn 2008, s. 127]. Okazuje się, że nie 
każda organizacja jest na to gotowa. Coaching opierający się na aksjologicz-
no-relacyjnych założeniach może wspomóc organizację w pokonywaniu po-
szczególnych etapów w rozwoju, zmierzając do modelu skrajnie organicznego 
organizacji, czyli organizacji samozarządzającej/samoangażującej – inaczej 
nazywanej turkusową. 
 Organizacja Turkusu to nowy, spójny model organizacyjny, który odpo-
wiada nowemu etapowi rozwoju ludzkiej świadomości, nowemu paradygma-
towi pracy zespołowej oraz nowemu sposobowi zarządzania organizacją [La-
loux 2016]. Jej tworzenie wymaga przeorientowania dotychczasowych zasad 
działania organizacji i wymaga od pracowników całkowitego zaprzestania 

                                                            
6 W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne rodzaje coachingu grupowane według 

poszczególnych kryteriów. Można wyróżnić m.in.: kryterium podmiotu wsparcia uwzględniają-
ce coaching: indywidualny, relacji, grupowy, zespołu; kryterium – podmiot wspierający – co-
aching zewnętrzny i wewnętrzny; kryterium – rodzaj organizacji – coaching organizacyj-
ny/korporacyjny i small business coaching; kryterium – poziom wsparcia w organizacji – execu-
tive coaching i coaching menedżerski [szerzej patrz: Wujec 2012, ss. 22−24]. 
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identyfikowania się z własnym ego, co pozwala przejść od zewnętrznych do 
wewnętrznych ocen podejmowanych decyzji. Dzięki temu możliwe staje się 
odwrócenie porządku obowiązującego w dotychczasowych modelach orga-
nizacyjnych. Już nie sukces czy bogactwo są potrzebne do dobrego przeży-
wania życia przez każdego człowieka, pracownika organizacji. Najważniejsze 
staje się zapewnienie dobrego życia, a dopiero jego efektem może być uzna-
nie, sukces, bogactwo i miłość [Pluta 2017, s. 307]. Coaching jest interwencją, 
która ma na celu zmianę sposobu myślenia i działania człowieka wraz z „za-
programowaniem” na potrzebę osiągania dobrostanu i hołdowanie zachowa-
niom altruistycznym przy systematycznym rozwoju i ugruntowywaniu wła-
snych dobrych cech. Dlatego jego pomoc w wędrówce organizacji w wymia-
rze jednostkowym, zespołowym i organizacyjnych na wyższe poziomy świa-
domości może stać się nieoceniona. Coaching uczy także zachowań wspólno-
towych, co w obliczu potrzeby zmian strukturalnych w ewolucji turkusowej 
jest dodatkowym atutem. 
 Przeobrażenie struktur organizacyjnych polega m.in. na tym, że stają się 
one bardziej elastyczne, charakteryzując się występowaniem zagnieżdżonych 
zespołów o dużym stopniu autonomii w zakresie definiowania zadań przez 
pracowników oraz sieci indywidualnego kontraktowania [Laloux 2016, s. 376]. 
Inny element organizacji wymagający zmiany to kultura organizacyjna, która 
powinna być niezależna i kontekstualna wraz z dążeniem do bycia żywym 
organizmem z własną siłą życiową kształtowaną przez cel istnienia organizacji, 
a nie przez osobiste założenia, normy i dążenia założycieli oraz przywódców 
[Laloux 2016, s. 278, 280]. Turkusowa organizacja opiera się na trzech zasadni-
czych filarach, nazywanych przełomami [Laloux 2016, ss. 276–278], w których 
zastosowanie coachingu odgrywa istotne znaczenie. 
1. Samozarządzanie – Organizacje Turkusu odkryły klucz dla skutecznego 

działania, nawet na dużą skalę, z użyciem systemu opartego na relacjach 
między pracownikami, bez potrzeby hierarchii czy modelu konsensusu. 
Coaching może wesprzeć m.in.: proces doradczy, mechanizm rozwiązywa-
nia konfliktów oraz ocenianie na zasadach partnerskich i procesy wyna-
gradzania, zaufanie, odpowiedzialność, drożne kanały informacyjne z do-
minującą komunikacją interpersonalną wyposażone w sieć sprzężeń 
zwrotnych. 

2. Cel ewolucyjny – OT ma swoistą duszę i cel istnienia, żyje swoim życiem i 
posiada poczucie własnych kierunków działania, które samorzutnie okre-
śla. Proces coachingu może sprawić, że wszyscy członkowie organizacji 
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staną się za nią odpowiedzialni, nie będą ograniczali swojej aktywności do 
przypisanych im funkcji. Na podstawie własnych wyborów spontanicznie 
podejmują się realizacji różnorodnych zadań i przydzielają sobie role do-
stosowane do indywidualnych możliwości oraz umiejętności. Zamiast pró-
by kontrolowania przyszłości, pracownicy wsłuchują się w to, co się dzieje, 
oraz współdecydują o kierunku strategicznym organizacji. Elementy od-
powiadające temu przełomowi to: spójność między celami organizacji i ce-
lami pracowników, planowanie przyszłości i zysk. 

3. Pełnia – organizacje turkusowe rozwinęły konsekwentny zbiór praktyk, 
które wręcz zachęcają, aby ich członkowie wrócili do wewnętrznej pełni  
i wnieśli do pracy wszystko, czym są. Praktyki związane z pełnią i wspoma-
gane przez realizację procesu coachingu to: nastawienie na autentyczność, 
która pozwala pracownikom odzyskać wewnętrzną całość; tworzenie bez-
piecznego i otwartego środowiska pracy, które pozwala na refleksję, kre-
atywność, rozwój oraz budowanie zdrowych relacji z ludźmi i otaczającym 
światem; odejście od promowania wąskiej zawodowej tożsamości; pod-
stawowe zasady bezpiecznej przestrzeni; proces adaptacji pracowniczej  
i praktyki dotyczące swobodnych spotkań. Elementy organizacji adekwat-
ne do pełni stanowią równą wartość, bezpieczne i troskliwe miejsce pracy, 
pokonywanie oddzielenia, uczenie się oraz relacje i ujarzmiane konflikty. 

 Istnieje wiele elementów wymagających zmiany tzw. organizacji tradycyj-
nej w turkusową, a także wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych wa-
runkujących ową zmianę. Rola coachingu w tworzeniu Organizacji Turkusu 
może okazać się kluczowa. Związana jest ona z konkretnym działaniem oraz 
podjęciem przez właścicieli i kierowników trudu zrozumienia wagi i założeń 
turkusowego poziomu rozwoju i przyswojenia, a także zintegrowania go  
w sobie, a następnie przekazania go swoim podwładnym. 
 
Kierownik jako coach 
 
Kluczowym czynnikiem przemiany organizacji w turkusową jest postawa ka-
dry kierowniczej. Jak podkreśla Andrzej Jacek Blikle, z faktu, że w OT odchodzi 
się od hierarchicznej struktury kierowniczej, nie wynika potrzeba pozbycia się 
tych osób, co groziłoby utratą cennych zasobów wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia, ale konieczność uwolnienia ich od obowiązków związanych  
z bieżącą organizacją pracy [Blikle 2017, s. 63]. W Organizacji Turkusu prakty-
kuje się to, co od lat było znane w postaci różnego rodzaju technik zarządza-
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nia, przykładowo techniki zarządzania przez wyjątki czy przez delegowanie 
uprawnień, których zastosowanie miało dać przestrzeń kierownikom w zakre-
sie koncentracji na kwestiach rozwoju danego obszaru działalności firmy, pra-
cy zespołowej lub propagowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. 
 Kierownicy jako pierwsi powinni podlegać procesowi coachingowemu  
i odpowiedzieć sobie na szereg pytań dotyczących własnych atutów w byciu 
liderem bądź cech, które należałoby rozwinąć, pamiętając o założeniach Or-
ganizacji Turkusu, a zatem definiując je w takich obszarach, jak: budowanie 
przestrzeni dialogu, współpracy, partnerstwa i zaufania [Blikle 2017, s. 63].  
W określaniu ich potencjału powinni także uczestniczyć dotychczasowi pra-
cownicy, którzy mogą wskazać na kolejne umiejętności kierowników, bazując 
na własnym doświadczeniu z relacji z nimi. Dopiero wówczas – świadomi sa-
mych siebie – mogą przyjąć rolę coacha wobec współpracowników. 
 Rola ta, zdaniem autorek, sprowadza się przede wszystkim do partnerskie-
go dialogu, szczególnie w zakresie: 
 ustalania celów osobistych pracowników, powiązanych z celami organizacji;  
 podkreślania ich atutów;  
 stawiania pytań, zamiast dawania gotowych wskazówek i odpowiedzi;  
 obdarzania zaufaniem i oczekiwania odpowiedzialności, co w konsekwen-

cji prowadzi do rozwoju każdej ze stron tego partnerstwa. 
 Coach wykazuje wysoki poziom asertywności i komunikacji: jasno ustala 
zasady współpracy i oczekiwania, opiera swoje opinie na faktach, wspólnie  
z pracownikiem poszukuje możliwych udoskonaleń, a przede wszystkim mo-
tywuje do samodzielnego podejmowania decyzji. 
 Coach nie krytykuje, nie szuka winnego i nie oskarża, co często ma miejsce 
w przypadku tradycyjnie pojmowanej roli kierownika [Blikle 2017, ss. 102–
103]. Taka postawa wymaga niejednokrotnie głębokiej metamorfozy osobo-
wości, opartej na zmianie przekonań na temat samego siebie, postrzegania 
innych ludzi, a nawet zmiany światopoglądu. Nie jest to łatwy i szybki proces, 
ale konieczny, aby wartości i założenia OT miały realną szansę zaistnienia 
i rozpowszechnienia. Kierownicy, którzy faktycznie uważają pracowników za 
godnych zaufania, pracowitych, odpowiedzialnych i kreatywnych, nie mają 
potrzeby sprawowania władzy, kształtowania aparatów kontroli i wzbudzania 
lęku o pracę, stanowisko, pozycję, poparcie itp. 
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 Podkreślić przy tym należy, że rola lidera, coacha czy mentora7 nie jest za-
rezerwowana wyłącznie dla kadry kierowniczej, tak jak funkcje operacyjne nie 
są realizowane wyłącznie przez pracowników. W Organizacji Turkusowej nie 
obowiązują bowiem sztywne podziały ról, a każdy pracownik może się rozwi-
jać w każdym aspekcie, obszarze bądź roli.  
 Frédéric Laloux podkreśla, że przemiana organizacji w model turkusowego 
zarządzania nie jest prosta, przede wszystkim z uwagi na aspekty psycholo-
giczne. Szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej może się rodzić duży 
opór, z uwagi na utratę dotychczasowej władzy hierarchicznej. Kadra kierow-
nicza często zawzięcie przeciwstawia się zmianom, a jej sprzeciw jest najsil-
niejszą barierą w okresie przejściowym [Laloux 2016, s. 322]. 
 
Pracownik w procesie coachingowym 
 
Rola i znaczenie pracowników nabierają większej wartości z uwagi na samoza-
rządzanie. Zatrudnieni zostają obdarzeni większym niż dotychczas zaufaniem, 
przez co powinna wzrosnąć ich odpowiedzialność i zaangażowanie. To, co ma 
coaching do zaoferowania pracownikom w procesie przemiany w OT, to 
przede wszystkim wzrost samoświadomości w zakresie mocnych stron, jak 
również umiejętności wymagających poprawy, większej samodzielności decy-
zyjnej, a przede wszystkim swobodzie w wyznaczaniu i osiąganiu celów za-
wodowych. Mówi się nawet o refleksji na temat swego osobistego powołania 
i jego współbrzmienia z misją organizacji [Laloux 2016, s. 215]. Korzyści są 
zatem obustronne. 
 Podkreślić przy tym należy, że cele zawodowe nie zawsze stanowią tu prio-
rytet. W modelu turkusowym stawia się na pełnię człowieczeństwa, zatem 
istnieje zrozumienie i akceptacja faktu, iż człowiek w różnych okresach swego 
życia ma różne priorytety i ważna jest dla niego i aktywność zawodowa, i cele 
osobiste, związane chociażby z życiem rodzinnym. W rezultacie pracownicy 
mogą otwarcie przyznać, a nawet jest to oczekiwane, że w danym czasie nie 
są w stanie wykorzystywać w pracy pełni swoich możliwości. Nie oznacza to, 

                                                            
7 Za podstawowe różnice pomiędzy liderem, coachem a mentorem można uznać to, iż lider 

przewodzi grupie, wspólnie z pracownikami wyznacza kierunki rozwoju i motywuje do działa-
nia, coach w partnerskiej relacji umożliwia odkrycie własnych atutów i ich wykorzystanie  
w drodze osiągnięcia osobistych celów, natomiast mentor jest mistrzem, z którego doświad-
czenia i wiedzy pracownik korzysta w wybranym przez siebie obszarze działania. Wszystkie role 
mogą być realizowane równolegle przez jednego człowieka. 
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że tradycyjne organizacje mają tu przewagę, wręcz przeciwnie – pracownicy 
zwykle przybierają maski w znaczeniu psychologicznym i markują aktywność, 
podczas gdy w rzeczywistości ich zaangażowanie jest ukierunkowane na inne 
cele. 
 Pracownicy uczestniczą w procesie coachingowym, nie tylko dbając o wła-
sny rozwój, ale także, w niektórych przypadkach, przyjmując rolę coachów  
i wspierając inne osoby w osiąganiu ich celów. Otrzymują zatem nowe role, 
nowe obowiązki, a ich udział w budowaniu wartości organizacji rośnie. 
 Pomimo że większość pracowników szeregowych w ostatecznym rozra-
chunku znacznie zyskuje na samozarządzaniu, to także w tym przypadku nie 
wszyscy przyjmują nowy sposób zarządzania z pełną akceptacją. Wielu pra-
cowników dotychczasowych niższych szczebli jest tak bardzo przyzwyczajona 
do wykonywania poleceń, do kontroli ich działań, że nie potrafi się odnaleźć  
w nowej rzeczywistości. W ich przypadku proces przemiany osobistej, ko-
niecznej do transformacji całej organizacji w turkusową, może zająć więcej 
czasu, jednak jest możliwy, nawet przy wstępnym oporze. Także w tym przy-
padku pomocny może być coaching, jako metoda dysponująca technikami 
wspierającymi przejście przez proces zmian i sprzyjająca obniżeniu poziomu 
lęków przed nowymi wyzwaniami. 
 Samozarządzanie jest bowiem wymagające: ludzie muszą wziąć odpowie-
dzialność za swoje czyny, ale też, co bywa trudniejsze, za relacje. Relacje w OT 
to wartość zasadnicza. Chodzi tu o prawdziwe więzi emocjonalne, a nie jedy-
nie odgrywanie ról. Podstawę stanowią wzajemne poznanie siebie, otwarty 
dialog a wręcz szacunek dla dusz i wdzięczność za współpracę. Korzysta się  
z takich technik, jak porozumienie bez przemocy, spotkania pochwał, dni 
uważności czy snucie opowieści, także dotyczących życia prywatnego lub 
wręcz duchowego [Laloux 2016, ss. 193–195]. 
 Ponadto pracownicy nie są już chronieni przed nieprzyjemnymi wiadomo-
ściami i trudnymi kompromisami. Nie ma kierownika, który stanowił barierę 
ochronną i na którego można było przerzucić odpowiedzialność. W rezultacie 
część osób odchodzi do tradycyjnego, hierarchicznego pracodawcy [Laloux 
2016, ss. 318–319]. Podobnie rzecz się ma z coachingiem – co prawda jest to 
coraz popularniejsza metoda rozwoju osobistego, jednak korzystają z niej 
osoby o wysokim poziomie samoświadomości, co nie jest tak powszechne, jak 
można by oczekiwać. 
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Przykłady zastosowania coachingu w Organizacjach Turkusu 
 
Laloux podaje kilka przykładów zastosowania coachingu w badanych przez 
siebie organizacjach, zakwalifikowanych przez Niego jako turkusowe. Jedną 
z nich jest Buurtzborg, holenderska organizacja środowiskowych usług pielę-
gniarskich, zatrudniająca 7 tys. osób (w tym tylko 30 pracowników administra-
cji). W tym przypadku samozarządzające zespoły otrzymują wsparcie w zakre-
sie szkoleń, narzędzi i coachingu. Coachami zostają pielęgniarki o wysokim 
doświadczeniu i mocno rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, 
które wspomagają rozwój tychże zespołów na poziomie regionalnym. Każda  
z pielęgniarek może również poprosić o pomoc w trakcie sesji grupowego co-
achingu. Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia od innego zespołu.  
W Buurtzborg obowiązują niepisane zasady w zakresie stosowania coachingu,  
a główną rolą coacha jest zadawanie wnikliwych pytań, pomagających zespo-
łom odkryć sposób rozwiązania własnego problemu, w świetle celu i holistycz-
nego podejścia do opieki nad pacjentami [Laloux 2016, ss. 79–90, 191–192]. 
 Kolejnym przykładem jest niemiecka szkoła nauczająca dzieci od 7 do 12 
roku życia. Głównym jej założeniem jest odejście od schematycznego podej-
ścia do dzieci i przekazywania im wiedzy, charakterystycznego dla większości 
systemów edukacji, w kierunku postrzegania dziecka jako odpowiedzialnej, 
indywidualnej jednostki. Misją szkoły jest wspieranie rozwoju dzieci zgodnie 
z ich talentami. Nauczyciele pełnią rolę coachów i mentorów. Oferują zachętę, 
radę, informację zwrotną i stawiają wyzwania. Odpowiedzialność za uczenie 
jest zdecydowanie złożona w ręce samych uczniów. Ideę coachingu stosuje 
się tu też w odniesieniu do kadry, a rodzice są aktywnymi uczestnikami tak 
szkoły jako organizacji, jak i procesu nauczania swoich dzieci [Laloux 2016,  
ss. 117–121]. 
 Także amerykańska firma RHD – zajmująca się pomocą społeczną – oferuje 
swoim pracownikom, ale również członkom ich rodzin, corocznie 10 darmo-
wych sesji coachingowych. Nikogo w firmie nie trzeba informować o temacie 
coachingu i nie musi on być związany z pracą. Program jest zbudowany na 
przekonaniu, że jeśli pracownik szuka takiego zewnętrznego wsparcia, to zna-
czy, że tego potrzebuje. Firma w rezultacie zyskuje na rozwoju pracownika 
niezależnie od tego, jakiej sfery życia ten rozwój dotyczy [Laloux 2016,  
ss. 192–193]. 
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Zakończenie 
 
Organizacje Turkusu zyskują na coraz większym zainteresowaniu zarówno 
badaczy, jak i praktyków zarządzania, przy czym o praktycznym zastosowaniu 
możemy mówić w przypadku marginalnej liczby organizacji. Za główne barie-
ry przyjęcia tego modelu należy uznać czynniki psychologiczne i społeczne, 
postrzegane na różnych poziomach: od indywidualnego, poprzez grupowy, 
kulturowy, po aspekty związane z wartościami, sposobami komunikacji czy 
powinnościami na poziomie kultury narodowej, także z uwzględnieniem 
przekonań religijnych. Istotne jest tu przeformułowanie przekonań na temat 
samego siebie, innych ludzi i świata, głęboko zakorzenionych w podświado-
mości. Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane  
z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował [Skrzypek 2017,  
s. 3]. Konieczne staje się więc przełamywanie schematów myślowych, jak  
i emocjonalnych, a to wymaga odwagi i czasu. Podstawową rekomendacją dla 
praktyków zarządzania jest refleksja nad rzeczywistymi i deklarowanymi klu-
czowymi wartościami oraz misją organizacji, a także budowanie otwartości 
emocjonalnej między pracownikami. 
 Coaching nie jest oczywiście jedynym czy podstawowym instrumentem 
rozwoju osobistego stosowanym w OT, choć jego rola w tworzeniu tego mo-
delu jest nie do przecenienia. Wszystkie pokrewne instrumenty związane są 
jednak z kształtowaniem wysokiej samoświadomości zatrudnionych osób, 
poszanowaniem ich wartości, priorytetów i celów, jak również otwartym dia-
logiem, także w obszarze emocji. W kontekście przedstawionej problematyki 
szczególnym wyzwaniem badawczym staje się poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie, na ile wprowadzenie coachingu do organizacji, w szerokim zakresie, 
sprzyja przyjęciu przez nią cech modelu turkusowego? Wydaje się, iż może to 
być interesujący temat kolejnych opracowań naukowych. 
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Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry 
menedżerskiej w świetle badań empirycznych 
 
 
The Functionality of Competency Assessment System  
of Management Staff in the Light of Empirical Research 
 
Abstract: Managerial competencies are understood as a set of manager’s features including its 
potential (personality, knowledge, skills, attitudes, experience, responsibility), which remains in 
a cause-and-effect relationship with the manager's behaviour that determines effective, effi-
cient and ethical management. Managerial competencies, as a dynamic structure, change, 
develop or become outdated. Therefore, these competencies should be evaluated in order to 
identify a competence gap, the occurrence of which may prevent the implementation of en-
terprise’s current tasks and hinder its development. For the purpose of the article, it was as-
sumed that the assessment system of managerial competencies creates a complementary 
system of formalization, diagnostic and motivational functions that value the level of manage-
rial competencies and inspire the management staff to adopt ethical and pro-effective atti-
tudes. 
The article presents the essence of the distinguished functions as well as procedure and results 
of the categorization method used to identify the utility of the assessment system of manage-
rial competencies by determining the degree of function fulfilment by systems that are applied 
in practice of the surveyed enterprises. 
The research had a regional coverage. The research covered 197 enterprises located in south-
eastern Poland, operating in various industries in the Lesser Poland, Silesian and Podkarpackie 
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voivodeships. In order to collect data, an interview method was used. It was carried out with 
the management staff or the managers of personal departments in the surveyed enterprises.  
Key words: managerial competencies, assessment system of managerial competencies, func-
tions of assessment system of managerial competencies, categorization procedure of assess-
ment system of managerial competencies. 
 
Wprowadzenie 
 
Celem artykułu jest ukazanie procedury analizy funkcjonalności systemów 
oceny kompetencji kadry menedżerskiej oraz wyników jej zastosowania  
w praktyce badanych przedsiębiorstw2. Przy czym przez system oceny kompe-
tencji kadry menedżerskiej (SOKKM) rozumie się układ komplementarny funk-
cji formalizacyjnej, diagnostycznej i motywacyjnej wartościujących poziomów 
kompetencji. 
 Realizację celu badawczego oparto na hipotezie, w myśl której istniejące  
w praktyce polskich przedsiębiorstw systemy oceny w niepełnym zakresie 
umożliwiają całościową ocenę kompetencji kadry zarządzającej. U podstaw 
tak sformułowanej hipotezy znalazły się wyniki dotychczasowych badań doty-
czących systemów oceniania. Z jednej strony rezultaty badań nad systemami 
oceny wskazują na istotność tego obszaru w ramach zarządzania zasobami 
ludzkimi [Pocztowski 2007b, s. 140; Urbaniak, Bohdziewicz 2009, ss. 144–152; 
Lewicka 2010, s. 142; Wojtczuk-Turek 2012, s. 45; Huping, Wenxuan 2013, ss. 
1469–1486; Jena, Sahoo 2014, ss. 143–149; Juchnowicz 2014, s. 38; Bamel  
i in. 2015, ss. 202–225; Lakshminarayanan, Pai, Ramaprasad 2016, ss. 423–
430; Stor, Suchodolski 2016, s. 99]. Z badań Czubasiewicz wynika ponadto, że 
ocenianie stało się elementem kształtującym nie tylko politykę personalną, ale 
także pozwala skutecznie zarządzać organizacją [2005, s. 13]. Jednakże z dru-
giej strony, prowadzone pod kierunkiem profesora Tadeusza Listwana i profe-
sor Marzeny Stor badania nad systemami oceny kadry menedżerskiej ujawnia-
ją liczne bariery powstające na drodze do efektywnego ich wykorzystania, 
m.in.: czasochłonność, niechęć do bycia ocenianym, wycinkowość oceniania, 
błędy popełniane w ocenianiu, opór związków zawodowych, nadmierne prze-
sunięcie punktu ciężkości w kierunku oceniania głównie specjalistów i rozli-
czania ich z realizacji zadań cząstkowych [Listwan, Stor 2008, ss. 172–173]. Do 
innych zidentyfikowanych dysfunkcji w procesie oceniania profesor Zdzisława 
Janowska dodaje brak informacji zwrotnej o wynikach oceny, preferowanie 

                                                            
2 Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. 



Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych 
 
 

  633 

oceny opartej na kryteriach efektywnościowych oraz niewykorzystywanie 
wyników oceny do planowania i redukcji zatrudnienia czy kształtowania wy-
nagrodzeń (premii oraz nagród) [2010, s. 254]. Okazała się także, że firmy re-
zygnują z systematycznego oceniania członków załogi, a są i takie przedsię-
biorstwa, które nie przeprowadzają ocen w ogóle [Król 2007, s. 49]. Sytuację tę 
potwierdzają badania doktora Macieja Walczaka. Z badań wynika m.in., że 
przeprowadzenie okresowej oceny kompetencji nie stanowi utrwalonej regu-
ły postępowania w analizowanych organizacjach. Z kolei przeglądy, które 
mają miejsce, dotyczą elementów kompetencji stosunkowo łatwych w pomia-
rze (wiedza, doświadczenie, umiejętności). W badanych organizacjach rzadko 
dokonywane są analizy w odniesieniu do kompetencji potrzebnych w przy-
szłości i w nielicznych przypadkach stosowane są mechanizmy przekładające 
wyniki oceny kompetencji na kształtowanie wysokości wynagrodzeń [Walczak 
2011, ss. 81–83]. 
 W celu ustalenia stopnia spełniania funkcji przez system oceny kompeten-
cji kadry menedżerskiej zastosowano metodę kategoryzacji, która należy do 
matematycznych metod wielokryterialnej analizy porównawczej [Łuniewska, 
Tarczyński 2006, s. 9]. Stanowi ona dopełnienie analizy funkcjonalności syste-
mu oceny kompetencji kadry menedżerskiej (SOKKM). Metoda kategoryzacji 
ma charakter badań diagnostycznych, których rezultatem jest ocena jako-
ściowa badanego systemu rozpatrywana poprzez pryzmat wartości indeksu 
funkcjonalności sposobu oceny kompetencji kadry menedżerskiej. 
 Prezentowane badania miały zasięg regionalny. Objęto nimi 197 przedsię-
biorstw zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej, działających 
w różnych branżach na terenie województw małopolskiego, śląskiego, pod-
karpackiego. W celu zebrania danych zastosowano kwestionariusz wywiadu 
skierowany do kadry zarządzającej lub kierowników działów personalnych 
badanych przedsiębiorstw. 
 
Procedura analizy funkcjonalności systemów oceny  
kompetencji kadry menedżerskiej 
 
W analizie funkcjonalności wyróżnia się cztery charakterystyczne dla niej eta-
py: klasyfikację i analizę użyteczności funkcji; określenie stopnia spełniania 
funkcji; identyfikację kosztu spełniania funkcji; badanie dynamiki: funkcjonal-
ności oraz kosztu spełniania funkcji [Stabryła 2012, s. 93]. W prezentowanym 
poniżej postępowaniu badawczym analizę funkcjonalności systemów oceny 
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kompetencji kadry menedżerskiej ograniczono do dwóch pierwszych etapów, 
czyli klasyfikacji i analizy użyteczności funkcji oraz określenia stopnia spełnia-
nia funkcji przez system oceny kompetencji kadry menedżerskiej. 
 Główną funkcją systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej jest war-
tościowanie kompetencji kadry zarządzającej ukierunkowane na sprawność 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwój. Z kolei wyróżnione funkcje 
cząstkowe pierwszego stopnia systemu oceny kompetencji kadry menedżer-
skiej tworzą komplementarny układ funkcji formalizacyjnej, diagnostycznej 
i motywacyjnej, a ich systematyczna realizacja determinuje oczekiwane od 
menedżerów kompetencje. 
 Funkcja formalizacyjna systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej 
ma na celu stabilizację polityki personalnej w organizacji poprzez zapewnie-
nie przestrzegania zasad i proceduralnych wymogów oceniania menedżerów 
w postaci przygotowanego i aktualizowanego regulaminu oceny. Do celów 
tej funkcji należy również zapewnienie informatycznego wsparcia dla realiza-
cji procesu oceny kompetencji kadry menedżerskiej, a także identyfikowanie  
i usuwanie barier powstających w trakcie jego realizacji. Realizacja funkcji 
diagnostycznej prowadzi do identyfikacji luki kompetencyjnej u ocenianych 
menedżerów poprzez aktualizację wzorcowych profili kompetencyjnych 
opracowanych dla stanowisk menedżerskich oraz ocenę rzeczywistego po-
ziomu kompetencyjnego u danego menedżera. Z kolei funkcja motywacyjna 
systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej koncentruje się na kształto-
waniu etycznych oraz proefektywnościowych postaw i zachowań menedże-
rów determinujących poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. 
W jej ramach następuje dostarczanie menedżerowi informacji zwrotnej o po-
zytywnych i negatywnych aspektach wykonywanych przez niego zadań. Wy-
nik oceny kompetencji stanowi podstawę do modyfikowania wysokości wy-
nagrodzenia oraz umożliwia planowanie rozwoju kariery. Ponadto efekty 
oceny kompetencji kadry menedżerskiej mogą służyć do podjęcia takich de-
cyzji kadrowych, jak rekrutacja, degradacja, zwolnienie menedżera. 
 Ocena stopnia spełniania funkcji przez SOKKM, identyfikowana za pomocą 
metody kategoryzacji, stanowi swego rodzaju wypadkową podejść norma-
tywnych zastosowanych w wyróżnionych działaniach systemu, czyli w ramach 
funkcji formalizacyjnej, diagnostycznej i motywacyjnej. W szczególności pro-
cedura kategoryzacji sprowadza się do określenia struktury kryteriów oceny 
badanego systemu, kwalifikacji kryteriów oceny, przeprowadzenia oceny 
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sprawdzającej, opracowania regulaminu kwalifikacyjnego. Wymienione etapy 
procedury kategoryzacji zostały poniżej po krótce omówione. 

Określenie kryteriów oceny 

Dla oceny stopnia funkcjonalności SOKKM przyjęto 13 kryteriów, ujętych  
w trzy grupy rodzajowe, badających poziom realizacji wyróżnionych funkcji: 
1) formalizacji (F1): 

 uwzględnienie strategii przedsiębiorstwa na etapie projektowania 
SOKKM (K1), 

 posiadanie regulaminu oceniania (K2), 
 systematyczność przeprowadzanych ocen (K3), 
 informatyzacja SOKKM (K4), 
 bariery w stosowaniu SOKKM (K5); 

2) diagnostycznej (F2): 
 zakres zastosowania SOKKM (K6), 
 stosowane kryteria oceny kompetencji kadry menedżerskiej (K7), 
 użyteczność zastosowanych metod oceny kompetencji kadry mene-

dżerskiej (K8), 
 kompleksowa ocena kompetencji kadry menedżerskiej na zasadzie 

modelu 360 stopni (K9); 
3) motywacyjnej (F3): 

 użyteczność SOKKM dla podejmowanych decyzji kadrowych (K10), 
 działania podejmowane przez ocenianą kadrę menedżerską w wyniku 

oceny (K11), 
 efekty stosowania SOKKM w kontekście systemu zarządzania przed-

siębiorstwem (K12), 
 wyniki finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa (K13). 

 Analiza i ocena stopnia spełniania wyróżnionych funkcji umożliwia także 
ustalenie respektowania w praktyce zasad o uniwersalnym znaczeniu dla bu-
dowy skutecznego systemu oceniania kompetencji kadry menedżerskiej, ta-
kich jak zasada: systemowości, systematyczności, powszechności, elastyczno-
ści, konkretności, jawności, prostoty [Pocztowski 2007a, s. 230]. Dla przykładu 
o przestrzeganiu zasady systemowości, zgodnie z którą poszczególne elemen-
ty systemu oceniania powinny być wzajemnie spójne, a cały system oceniania 
wkomponowany w proces zarządzania zasobami ludzkimi, przesądza najwyż-
sza wartość oznaczona w badaniach dla następujących kryteriów oceny 
SOKKM: K9, K10, K11, K12, K13. 
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Określenie wartości poszczególnych kryteriów nastąpiło poprzez przypisanie 
im odpowiednio dobranego zakresu pytań zaczerpniętych z wykorzystanego 
do badań kwestionariusza wywiadu. Przykład charakterystyki jednego z przy-
jętych kryterium wraz z interpretacją przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1. Przykładowa charakterystyka kryterium (K10) 

K10 – Użyteczność SOKKM dla podejmowanych decyzji kadrowych 

Występowanie w przedsiębiorstwie SOKKM dowodzi wysokiego poziomu rozwoju proce-

sów kadrowych. Wysoka ocena użyteczności SOKKM świadczy o tym, że wyniki sytemu  

w istotny sposób wpływają na realizację funkcji personalnych. Ponadto stan ten dowodzi, 

że przestrzegana jest zasada systemowości w procesie oceny kompetencji menedżerskich. 

Do oceny wybrano następujące decyzje kadrowe, których podstawę podjęcia stanowią 

wyniki SOKKM: rekrutacja, rozwój, ocena wyników, kształtowanie wynagrodzeń, zwolnienia 

z organizacji. 

Komentarz 

Kryterium przyjmuje najwyższą wartość, gdy w przedsiębiorstwie wymienione wyżej decy-

zje kadrowe są podejmowane na podstawie wyników oceny kompetencji kadry menedżer-

skiej. Oznacza to jednocześnie, że SOKKM jest w wysokim stopniu użyteczny. 

Wartość najniższą kryterium przyjmuje wtedy, gdy w przedsiębiorstwie rezultaty oceny 

kompetencji kadry menedżerskiej nie są brane pod uwagę.  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kwalifikacja kryteriów oceny 

Po określeniu kryteriów oceny SOKKM można przystąpić do ich kwalifikacji,  
w ramach której wyróżnia się następujące etapy: 1) opracowanie wzorca oce-
ny SOKKM, 2) dobór aspektów preferencyjnych, 3) ustalenie wag kryteriów 
oceny. Każdy ze wskazanych kroków zostanie poniżej pokrótce opisany. 
 (1) Opracowanie wzorca oceny SOKKM 
Wzorzec oceny jest zestawieniem kryteriów układu wartościującego. Może on 
mieć charakter normatywny lub postulatywny. Wzorce normatywne uznaje 
się za wielkości ekstremalne. Przekroczenie lub nieosiągnięcie ich stanowi 
mankament badanego systemu. Natomiast wzorce postulatywne przyjmują 
dwojaką postać: 
 stymulant, czyli cech, dla których pożądana jest tendencja wzrostowa; 
 destymulant, czyli cech, dla których pożądana jest tendencja spadkowa. 
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 Z punktu widzenia stopnia spełniania funkcji przez SOKKM wartości wzor-
cowe opisano za pomocą jakościowych charakterystyk dla każdego z propo-
nowanych kryteriów oceny. Przykład wzorca dla jednego z przyjętych kryte-
riów oceny prezentuje tabela 2. 
 
Tabela 2. Przykład wzorca dla kryterium oceny 

K10 – Użyteczność SOKKM dla podejmowanych decyzji kadrowych 

Kryterium przyjmuje najwyższą wartość, gdy większość wymienionych decyzji kadrowych 

jest podejmowana na podstawie wyników SOKKM: 

a)   rekrutacja kadry menedżerskiej (selekcja na etapie doboru na stanowisko menedżerskie, 

akceptacja okresu próbnego); 

b)  rozwój kadry menedżerskiej (opracowanie planu doskonalenia menedżerów, dobór 

metod doskonalenia kompetencji menedżerskich, ocena skuteczności zastosowanych 

metod doskonalenia kompetencji menedżerskich, opracowanie indywidualnych planów 

rozwoju zawodowego, przesunięcia poziome na inne stanowiska, awans stanowiskowy, 

ustalenie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze); 

c)  ocena wyników kadry menedżerskiej (stawianie celów indywidualnych, zatwierdzanie 

realizacji przydzielonych zadań, zatwierdzanie realizacji kontraktów menedżerskich, 

zwolnienia z organizacji); 

d)  kształtowanie wynagrodzeń kadry menedżerskiej (wzrost płacy zasadniczej, naliczenie 

wysokości premii, przyznanie nagrody pieniężnej, przyznanie nagrody rzeczowej).  

Źródło: opracowanie własne. 

 
(2) Dobór aspektów preferencyjnych 
Aspekty preferencyjne to względy, według których określa się ważność kryte-
riów oceny, hierarchizując je poprzez przyznanie im punków. Aspekty prefe-
rencyjne są dobierane odpowiednio do zakresu i sensu merytorycznego prze-
prowadzanych badań. Mogą to być wymiary celowościowe, np. ekonomiczne, 
organizacyjne, techniczne, społeczne, a także sytuacje lub okoliczności, we-
dług których rozpatrywana jest waga kryteriów oceny.  
 W proponowanym postępowaniu dla wyróżnionych kryteriów oceny funk-
cjonalności SOKKM przyjęto za aspekt preferencyjny sprawność funkcjono-
wania i rozwój przedsiębiorstwa. Bowiem uznano, że systematycznie stoso-
wany SOKKM prowadzi do kształtowania etycznych, skutecznych i proefek-
tywnościowych zachowań kadry menedżerskiej, co pośrednio może zostać 
zweryfikowane poprzez wyniki finansowe i rynkowe przedsiębiorstwa. 
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(3) Ustalenie wag kryteriów oceny 
Po dokonaniu wyboru aspektów preferencyjnych należy ustalić wagi 
kryteriów oceny. Wagi wyrażają istotność danego kryterium. Aspekty 
preferencyjne pełnią rolę miernika, według którego dokonuje się uza-
sadnienia, dlaczego przypisuje się określoną wagę danemu kryterium 
oceny. W prezentowanych badaniach wagi zostały ustalone przez pra-
cowników naukowych Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Wagi przyporządkowano poszczególnym 
kryteriom oceny na podstawie skali trzypunktowej: 
- 3 punkty: kryteria bezwzględnie konieczne (dominujące), 
- 2 punkty: kryteria wymagane (zasadnicze), 
- 1 punkt: kryteria przydatne (dobre). 
 W tabeli 3 zestawiono przyjęte przez ekspertów wagi dla poszcze-
gólnych kryteriów oceny funkcjonalności SOKKM. 
 
Tabela 3. Zestawienie wag dla kryteriów oceny funkcjonalności SOKKM 

Lp. Kryterium Waga 

K1 
uwzględnienie założeń strategii przedsiębiorstwa na etapie projektowa-
nia SOKKM  3 

K2 występowanie regulaminu oceniania 2 

K3 systematyczność przeprowadzanych ocen 3 

K4 informatyzacja SOKKM 1 

K5 bariery w stosowaniu SOKKM 2 

K6 zakres zastosowania SOKKM 2 

K7 stosowane kryteria oceny kompetencji kadry menedżerskiej  3 

K8 użyteczność zastosowanych metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej 2 

K9 
kompleksowa ocena kompetencji kadry menedżerskiej na zasadzie mode-
lu 360 stopni 2 

K10 użyteczność SOKKM dla podejmowanych decyzji kadrowych 3 

K11 
działania podejmowane przez ocenianą kadrę menedżerską w wyniku 
oceny 2 

K12 
efekty stosowania SOKKM w kontekście systemu zarządzania przedsię-
biorstwem 3 

K13 wyniki finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Przeliczniki dla punktowej oceny sprawdzającej odniesionej do poziomu funk-
cjonalności SOKKM 

Punktacja Kryteria 
oceny 0 1 2 3 4 5 6 

K1 0  1 2 3 4 5 

K2 0 1 2 3 4–5 6–7 8–9 

K3 0 1     6 

K4 0  1 2 3 4 5 

K5 8–12 6–7 4–5 3 2 1 0 

K6 0 1     6 

K7 0 1 2 3 4 5 6–7 

K8 0   1 2 3 4 

K9 0 1 2 3 4 5 6–7 

K10 0 1–2 3–5 6–8 9–11 12–14 15–17 

K11 0  1 2 3 4 5 

K12 0 1 2 3 4 5 6 

K13 
kry-

tyczna 
słaba  prze-

ciętna 
 dobra bardzo 

dobra 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Opracowanie regulaminu kwalifikacyjnego 

Regulamin kwalifikacyjny jest sformalizowanym ujęciem zasad i warunków 
ustalania kategorii przedsiębiorstw ze względu na osiągniętą wartość indeksu 
funkcjonalności SOKKM. Regulamin kwalifikacyjny spełnia rolę narzędzia oce-
ny jakościowej badanego systemu, co sprowadza się do przełożenia wartości 
indeksu Fi na określoną kategorię. W regulaminie kwalifikacyjnym zawarte są 
postanowienia dotyczące: budowy skali wartościującej, ustalania przedziałów 
hierarchicznych na skali wartościującej i oznaczania kategorii przedsiębiorstw. 
W prezentowanej metodzie maksymalna punktowa wartość ważona indeksu 
F wynosi 180. Wartość ta zostałaby osiągnięta przez przedsiębiorstwo, jeżeli 
otrzymałoby ono ocenę 6 dla każdego z 13 wyróżnionych kryteriów oceny 
SOKKM po przemnożeniu przez przyjęte dla każdego kryterium wagi. 
 Przedziały hierarchiczne to granice stopni kwalifikacyjnych, jakie ustala się 
dla indeksu. Przedziałom tym odpowiadają określone kategorie: A, B, C, D, 
które wyrażają gradację ważności indeksu Fi. Zastosowana hierarchizacja in-
deksu Fi jest reprezentowana przez przedziały podane w tabeli 5. 
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Tabela 6. Stopień spełniania wyróżnionych funkcji oraz indeksu Fi SOKKM 

Lp
. 

Kryterium 
Wielkość 
wzorco-

wa Ni 

Stan 
dobry Vi 

Stan do-
stateczny 

Q i 

Stan nie-
dosta-

teczny Z i 

K1 uwzględnienie założeń 
strategii przedsiębiorstwa 
na etapie projektowania 
SOKKM  

18 15 9 6 

K2 występowanie regulaminu 
oceniania 

12 10 6 4 

K3 systematyczność przepro-
wadzanych ocen 

18 9 3 0 

K4 informatyzacja SOKKM 6 5 3 2 
K5 bariery w stosowaniu SOKKM 12 10 6 4 
F1 funkcja formalizacji  66 49 27 16 
K6 zakres zastosowania SOKKM 12 10 2 0 
K7 stosowane kryteria oceny 

kompetencji kadry mene-
dżerskiej  

18 15 9 6 

K8 użyteczność zastosowanych 
metod oceny kompetencji 
kadry menedżerskiej 

12 10 6 0 

K9 obiektywność oceny kom-
petencji kadry menedżer-
skiej (model 360o) 

12 10 4 2 

F2 funkcja diagnostyczna  54 45 21 8 

K10 użyteczność SOKKM dla 
podejmowanych decyzji 
kadrowych 

18 15 9 6 

K11 działania podejmowane 
przez ocenianą kadrę me-
nedżerską w wyniku oceny 

12 10 4 0 

K12 efekty stosowania SOKKM  
w kontekście systemu zarzą-
dzania przedsiębiorstwem 

18 15 9 6 

K13 wyniki finansowe funkcjono-
wania przedsiębiorstwa 

12 10 2 0 

F3 funkcja motywacyjna  60 50 24 12 

Fi funkcjonalność SOKKM  180 144 72 36 

Źródło: opracowanie własne. 
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Identyfikacja poziomu funkcjonalności systemów oceny 
kompetencji kadry menedżerskiej w praktyce badanych 
przedsiębiorstw 
 
Ogólnym celem badań empirycznych była analiza funkcjonalności systemów 
oceny kompetencji kadry menedżerskiej stosowanych w praktyce gospodar-
czej. Prezentowane wyniki stanowią fragment badań przeprowadzonych 
z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu [Tyrańska 2015, ss. 142–221]. 
Przeprowadzone badania miały zasięg regionalny. Badaniem objęto 197 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej, działają-
cych w różnych branżach na terenie województw małopolskiego, śląskiego, 
podkarpackiego. W celu zebrania danych zastosowano kwestionariusz ankie-
towy skierowany do kadry zarządzającej lub kierowników działów personal-
nych badanych przedsiębiorstw. 
 W wyniku przeprowadzonych obliczeń z zastosowaniem indeksu F badane 
przedsiębiorstwa zakwalifikowane zostały do trzech kolejnych kategorii wska-
zujących na gradację ważności wyznaczonego indeksu (rys. 1). 
 
Rysunek 1. Struktura badanych przedsiębiorstw – wyniki procesu kategoryzacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

 
 Wśród firm objętych analizą najwyższa wartość indeksu F kształtowała się 
na poziomie 150 punktów, a najniższa wynosiła 80 punktów. Do kategorii A 
zaklasyfikowano tylko 8% badanych firm. Ponad połowa przedsiębiorstw 
(58%) ze względu na wartość indeksu Fi została zaliczona do kategorii B. 
Z kolei 34% badanych przedsiębiorstw zakwalifikowano do kategorii C. Ze 
względu na otrzymane wyniki indeksu Fi w grupie badanych przedsiębiorstw 
nie wyróżniono firm kategorii D, czyli takich, dla których poziom użyteczności 
systemu oceny byłby niedostateczny. 
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 Wykorzystując założenia podane w tabeli 7, można zauważyć następujące 
tendencje w zakresie stopnia spełnienia wyróżnionych funkcji w badanych 
przedsiębiorstwach. 
 
Tabela 7. Ocena stopnia spełniania funkcji SOKKM i indeksu F w badanych przedsiębior-
stwach według udziału procentowego  

Kryte-
rium 

San idealny 
Si =1 

Stan dobry 
Di = <Vi ;1> 

Stan  
dostateczny  

Ui = <Qi ;1> 

Stan niedosta-
teczny  

NUi = <0, Zi> 

dla NF1 = 66 
DF1= <0,74; 1>, 

dla VF1= 49 

UF1 = <0,40 ; 1> 

dla QF1= 27 

NUF1 = <0 ; 0,24> 

dla ZF1= 16 

A B C A B C A B C A B C 

Funkcja 

F1 

- - - 100 100 10 - - 84 - - 6 

dla NF2 = 54 
DF2= <0,83; 1>, 

dla VF2= 45 

UF2 = <0,38 ; 1> 

dla QF2= 21 

NUF2 = <0 ; 0,15> 

dla ZF2= 8 

A B C A B C A B C A B C 

Funkcja 

F2 

- - - 47 - - 53 100 100 - - - 

dla NF3 = 60 
DF3= <0,83; 1>, 

dla VF3= 50 

UF3 = <0,40 ; 1> 

dla QF3= 24 

NUF3 = <0 ; 0,20> 

dla ZF3= 12 

A B C A B C A B C A B C 

Funkcja 

F3 

- - - - - - 100 100 75 - - 25 

dla NF = 180 
DF= <0,80; 1>, 

dla VF = 144 

UF = <0,40 ; 1> 

dla QF = 72 

NUF = <0 ; 0,20> 

dla ZF= 36 

A B C A B C A B C A B C 

Indeks 

F 

- - - 100 - - - 100 100 - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

 
 W wyniku przeprowadzonej oceny stopnia spełniania funkcji przez SOKKM 
w badanych przedsiębiorstwach stwierdzić można, że: 
a)  wszystkie wyróżnione funkcje F1, F2, F3 oraz indeks F w ramach każdej kate-

gorii przedsiębiorstw mieszczą się w przedziale <0, 1>; 
b)  nieużyteczność – niedostateczny stopień spełnienia wyróżnionych funkcji 

określony przedziałem <0, Zi> wystąpił w przedsiębiorstwach kategorii C w 
ramach oceny funkcji: 
 F1 w przypadku 6% tych przedsiębiorstw, 
 F3 w przypadku 25% tych przedsiębiorstw;  
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c)  użyteczność – stan dostateczny określony przedziałem <Qi, 1> został speł-
niony odpowiednio dla: 
 indeksu F w przypadku wszystkich przedsiębiorstw zakwalifikowanych 

do kategorii B i C; 
 F1 w przypadku 84% firm C; 
 F2 w przypadku wszystkich badanych przedsiębiorstw zakwalifikowa-

nych do kategorii B i C oraz 53% firm A; 
 F3 w przypadku wszystkich przedsiębiorstw należących do kategorii A i 

B oraz 75% firm C; 
d)  dobroć – stan dobry wskazujący na wysoką przydatność indeksu F i reali-

zowanych funkcji badanych SOKKM, należący do przedziału <Vi, 1> jest 
właściwy odpowiednio dla: 
 indeksu F w 100% przedsiębiorstw należących do kategorii A, 
 F1 w 100% przedsiębiorstw należących do kategorii A i B oraz 10% firm C, 
 F2 w przypadku 47% przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii A, 
 F3 nie ustalono w żadnym z badanych przedsiębiorstw; 

e)  wzorcowy stopień spełniania wyróżnionych funkcji formalizacyjnej, dia-
gnostycznej, motywacyjnej oraz indeksu F – stan idealny równy 1 nie wy-
stąpił w badanych przedsiębiorstwach. 

 
Uwagi końcowe 
 
Prezentowane badania potwierdzają przyjętą hipotezę, że istniejące w prakty-
ce polskich przedsiębiorstw systemy oceny w niepełnym zakresie umożliwiają 
całościową ocenę kompetencji kadry menedżerskiej. Przyczyną braku pełnej 
oceny jest niski poziom funkcjonalności badanych SOKKM. Ukazuje się, że 
tylko w firmach zakwalifikowanych do kategorii A funkcjonalność SOKKM (in-
deks F) występuje na poziomie bardzo dobrym. W pozostałych kategoriach 
przedsiębiorstw B i C funkcjonalność SOKKM została oceniona na poziomach 
odpowiednio dobrym i dostatecznym. 
 Zidentyfikowany stopień realizacji funkcji formalizacji uznaje się za niewy-
starczający i niewłaściwy. Funkcja ta stanowi podstawę stosowania w praktyce 
większości zasad oceny: jawności, prostoty, elastyczności i systematyczności 
procesu oceny kompetencji kadry menedżerskiej. Ponadto prawidłowo reali-
zowana funkcja formalizacji przesądza o poprawności stosowania pozostałych 
funkcji SOKKM: diagnostycznej i motywacyjnej. Badania wykazały, że w przed-
siębiorstwach brakuje regulaminu oceny kompetencji kadry menedżerskiej,  
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a także informatycznego wsparcia dla realizacji złożonego procesu oceny. 
Brak przestrzegania wymogów proceduralnych skutkuje tworzeniem barier 
utrudniających skuteczne przeprowadzenie procesu oceny kompetencji kadry 
menedżerskiej. 
 Słabo w badanych przedsiębiorstwach została oceniona także realizacja 
funkcji diagnostycznej, co prowadzi do braku rzetelnej identyfikacji luki kom-
petencyjnej u ocenianych menedżerów, opartej na aktualizacji wzorcowych 
profili kompetencyjnych opracowanych dla stanowisk menedżerskich, a na-
stępnie ocenie rzeczywistego poziomu kompetencyjnego menedżerów. Za-
istniała sytuacja świadczy również o nie respektowaniu w praktyce uniwersal-
nych zasad oceny: konkretności, elastyczności, powszechności. 
 Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rezygnacja z kompleksowego podejścia 
w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej. W większości przypadków oce-
niano wyłącznie efekty osiągane przez menedżerów, nie identyfikowano 
przyjmowanych przez menedżerów postaw i zachowań decydujących o jako-
ści wykonywanej przez nich pracy. Zatem w badanych przedsiębiorstwach nie 
jest ważne, jak menedżerowie osiągają wyniki, ważne jest wyłącznie, jakie 
wyniki osiągają. 
 Przeprowadzone badania wykazały, że w minimalnym zakresie stosowane 
są takie metody oceny kompetencji kadry menedżerskiej, jak np. metoda war-
tościowania kompetencji oraz metody złożone, które w sposób kompleksowy 
oceniają przydatność kompetencji menedżera na zajmowanym przez niego 
stanowisku pracy, np. assessment center, development center.  
 Ponadto z badań wynika, że procesem oceny najczęściej obejmuje się ka-
drę kierowniczą średniego i najniższego szczebla. Rzadko natomiast ocenia się 
w sposób kompleksowy kompetencje menedżerów na najwyższym szczeblu 
zarządzania. 
 Najsłabiej we wszystkich badanych firmach wypadła ocena stopnia realiza-
cji funkcji motywacyjnej przez SOKKM. Ustalony stan dowodzi sytuacji, w któ-
rej z jednej strony występuje ograniczone wykorzystanie wyników oceny 
kompetencji kadry menedżerskiej w procesie podejmowania decyzji kadro-
wych, a drugiej strony kadra menedżerska nie ma bodźca do angażowania na 
najwyższym poziomie posiadanego potencjału kompetencyjnego w trakcie 
realizowanych zadań, ponieważ nie musi liczyć się z konsekwencjami decyzji 
kadrowych. 
 Przyczyny zaistniałej sytuacji należy upatrywać w nieprzestrzeganiu zasady 
systemowości w procesie oceny kompetencji kadry menedżerskiej. Wyniki 
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badań ujawniły również, że menedżerowie nie są informowani o efektach 
oceny kompetencji. Kadra menedżerska pozbawiona informacji zwrotnej nie 
modyfikuje swoich postaw i zachowań. Tylko w niektórych badanych przed-
siębiorstwach wyniki oceny kompetencji menedżerskich stanowią punkt wyj-
ścia do modyfikowania wysokości wynagrodzenia, planowania rozwoju karie-
ry, rekrutacji, degradacji, zwolnień menedżerów. Na tej podstawie wniosko-
wać można, że tylko w tych nielicznych przypadkach SOKKM zajmują central-
ną pozycję w systemie polityki personalnej, która jest realizowana zgodnie  
z zasadami właściwymi dla systemu zarządzania kompetencjami.  
 Wobec powyższego wskazać można następujące rekomendacje dla prak-
tyki gospodarczej w zakresie doskonalenia systemów oceny kompetencji ka-
dry menedżerskiej: 
 objęcie oceną wszystkich stanowisk menedżerskich; 
 przygotowanie do procesu oceny organów oceniających w celu zmniej-

szenia liczby popełnianych błędów merytorycznych oraz technicznych; 
 przygotowanie do procesu oceny kompetencji ocenianych menedżerów 

po to, by zmniejszyć ich niechęć do bycia ocenianym; 
 obowiązek przeprowadzenia rozmów oceniających; 
 wprowadzenie procedur odwoławczych od wyniku oceny; 
 stałe doskonalenie procedury i metod oceny kompetencji; 
 ocenianie na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych, osobowościowych, 

behawioralnych i efektywnościowych, przy jednoczesnej rezygnacji z oce-
ny kompetencji na podstawie uznaniowych decyzji właściciela lub zarządu 
przedsiębiorstwa; 

 podejmowanie decyzji kadrowych na podstawie wyników oceny kompe-
tencji. 

 W świetle przeprowadzonych analiz można przyjąć za główny kierunek 
doskonalenia SOKKM w badanych przedsiębiorstwach położenie większego 
nacisku na pełne respektowanie w praktyce uniwersalnych zasad procesu 
oceny. Zalecane jest także w badanych przedsiębiorstwach uczynienie 
z SOKKM centralnego narzędzia realizacji polityki kadrowej. Wskazana jest tu 
integracja SOKKM z systemem controllingu lub systemem zarządzania wyni-
kami. Kolejny sposób doskonalenia SOKKM w badanych przedsiębiorstwach 
powinien się sprowadzić do wzmocnienia realizacji funkcji motywacyjnej. 
Może to zostać osiągnięte poprzez powiązanie wyników oceny kompetencji 
kadry menedżerskiej z poziomem wynagrodzeń, co niewątpliwie wpłynie na 
kształtowanie proefektywnościowych postaw kadry menedżerskiej. 
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 Przedstawione rozważania wskazują dalsze obszary badań możliwych do 
podjęcia w ramach problematyki oceny kompetencji kadry menedżerskiej. 
Zdaniem autorki intersujące byłoby podjęcie próby opracowania algorytmu 
doboru kompetencji kadry menedżerskiej do różnych typów i klas organizacji 
gospodarczych, w tym organizacji non-profit. Cenne byłoby także opracowa-
nie metodyki oceny kompetencji kadry menedżerskiej dla upowszechniają-
cych się w praktyce gospodarczej organizacji sieciowych, zrywających z trady-
cyjnym układem hierarchicznym. Opracowanie takiej metodyki powinno zo-
stać poprzedzone identyfikacją wymaganych od menedżerów tych organiza-
cji kompetencji. Inny kierunek badań mógłby koncentrować się na diagnozo-
waniu stopnia adekwatności kompetencji kadry menedżerskiej do kompeten-
cji organizacji. 
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