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Wstęp

Współcześnie organizacje stoją przed wieloma wyzwaniami uwarunkowanymi 
zmiennością otoczenia, wysoką konkurencyjnością, rozwojem gospodarki opartej 
na wiedzy, globalizacją czy rosnącą różnorodnością kulturową. Widoczna jest także 
zmiana w postrzeganiu roli i miejsca człowieka w organizacji.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia zarządzania kapi-
tałem ludzkim, który uważany jest za najcenniejszy element każdej organizacji. 
Dodatkowo trzeba mieć na względzie to, że przed zarządzaniem kapitałem ludzkim 
stoi obecnie wiele dylematów oraz wyzwań związanymi na przykład z rozwojem 
nowych dziedzin i nurtów wiedzy, co według coraz liczniejszej grupy autorów 
stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe podstawowe założenia zarządzania 
człowiekiem w organizacji. 

W czasopiśmie zawarto artykuły dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień 
związanych zarówno z zarządzaniem, jak i gospodarowaniem kapitałem ludzkim. 
Autorzy prezentują zagadnienia, przyjmując odmienne perspektywy teoretyczne 
i podejmując empiryczne próby odpowiedzi na zróżnicowane pytania badawcze.

Autorzy artykułów reprezentują różne ośrodki akademickie, dowodząc zarów-
no indywidualnego, jak i wielowątkowego podejścia do omawianych zagadnień. 
Dzięki temu prezentowane w publikacji treści pozwolą wzbudzić głębszą refleksję 
na temat zarządzania, gospodarowania kapitałem ludzkim, pogłębić rozważania  
w zakresie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zarządzającymi w kontek-
ście kapitału ludzkiego.

Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za podję-
cie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogacających 
wiedzę w zakresie szeroko rozpatrywanego kapitału ludzkiego.

Grażyna Rosa, Ewa Mazur-Wierzbicka
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Ewolucja modelu HR Business Partner

Kody JEL: J24, O15
Słowa kluczowe: HR Business Partner, model Ulricha, efektywność HR
Streszczenie. W artykule wykazano, że model HR Business Partner z jego klasycznie 
zdefiniowanymi rolami (partnera strategicznego, agenta zmiany, eksperta administracyj-
nego, rzecznika pracowników) nie powinien być powszechnie używany jako obowiązujący. 
Przegląd literatury i analiza badań realizowanych przez D. Ulricha w latach 1987–2016 dowo-
dzą, że model ewoluował w czasie i jego aktualny kształt znacząco różni się od tradycyjnego 
ujęcia. Dokonano weryfikacji raportów firm doradczych, z których wynika, że taki kierunek 
rozwoju działów HR jest tylko częściowo dostrzegany przez doradców i konsultantów.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest wskazanie konieczności poszerzania klasycznego rozumienia 
modelu HR Business Partner, do którego nadal nawiązuje wiele opracowań – za-
równo akademickich, jak i praktycznych – oraz weryfikacja perspektywy doradczej 
pod kątem zmian w postrzeganiu roli działów personalnych. W opracowaniu au-
torka przywoła wyniki badań D. Ulricha wskazujące na potrzebę uwzględniania 
nowych ról w modelu oraz raporty firm doradczych i opracowania praktyków HR 
w celu sprawdzenia kierunku, w jakim funkcje działów personalnych ewoluują 
pod wpływem modelu. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze:
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1. Jak przedstawia się współczesny profil HR Business Partnera w świetle wyni-
ków badań D. Ulricha? 

2. Jak ewolucja modelu wpływa na perspektywę praktyczno-doradczą postrze-
gania roli działów HR we współczesnych organizacjach?
Okazuje się, że aktualny model HRBP znacząco różni się od tradycyjnego 

ujęcia, co tylko częściowo znajduje odzwierciedlenie w perspektywie praktycznej 
i doradczej. Największa luka między nowym modelem HRBP a perspektywą do-
radczą dotyczy nieuwzględniania przez HR zewnętrznego kontekstu organizacji. 
Efektywny HR zdaniem twórcy modelu powinien przewidywać i odpowiadać 
na zewnętrzne warunki biznesowe oraz dostarczać wartość dodaną również dla 
klientów i inwestorów.

Przegląd literatury

Coraz częściej w literaturze przedmiotu podkreśla się, iż działalność HR powinna 
być uwarunkowana dyktowanymi przez organizację potrzebami (Reilly, Williams, 
Wacowska, 2012, s. 86–93), a zarządzanie zasobami ludzkimi odbywać się po-
winno poprzez raportowanie wartości kapitału i na podstawie faktów (Evidence 
Based HR, 2016). Odpowiedzią na taką potrzebę zmian działów personalnych 
był zaproponowany przez D. Ulricha (1997) model HR Business Partner. Dzięki 
wdrożeniu takiego modelu i wypełnianiu przez dział HR czterech podstawowych 
ról (rys. 1) dział personalny miał być w stanie wnosić wartość dodaną i przyczyniać 
się do osiągania rezultatów biznesowych przedsiębiorstwa.

Rysunek 1. Klasyczny model HR Business Partner
Źródło: Ulrich, 1997, s. 34.

Niewiele jest polskich opracowań naukowych dotyczących HR Business 
Partneringu (m.in. Cewińska, 2015; Gołembski, 2013; Samul, 2014). Można jednak 
zauważyć, że rozważania autorów odnoszą się do tradycyjnego modelu D. Ulricha 
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(rys. 1) lub jego pierwszej modyfikacji (Ulrich, Allen, Brockbank, Younger, 2010, 
s. 109). I choć klasyczny model zdaje się być nadal użyteczny dzięki swej prostocie, 
co potwierdza jego szerokie wykorzystywanie w praktyce doradczej (Filipowicz, 
2016a, s. 142) i artykułach popularnonaukowych dla praktyków HR (Berłowski, 
2016; Filipowicz, 2016a; Kopijer, Filipowicz, 2016; Sierociński, 2016), to powstał 
20 lat temu i nie uwzględnia najnowszych trendów, ewolucji funkcji personalnej (od 
zasobu do kapitału) czy współczesnych oczekiwań menedżerów. Klasyczny model 
zestawiono z ujęciem praktyka w tabeli 1. 

Tabela 1

Klasyczny model HR Business Partner i modyfikacje

Role HR Business Partnera

Klasyczny model Klasyczny model  
po modyfikacji

Model po modyfikacji  
w ujęciu praktyka

(Ulrich, 1997) (Ulrich, Brockbank, 2010) (Filipowicz, 2016a)

Rzecznik pracowników
Adwokat pracowników Rzecznik pracowników

Architekt kapitału ludzkiego Menedżer rozwoju

Ekspert administracyjny Ekspert funkcjonalny Ekspert HR

Agent zmian
Partner strategiczny 

Agent zmian
Partner strategiczny Partner strategiczny

Przywódca

Źródło: opracowanie własne.

Również autorom zagranicznym zdarza się bazować na klasycznym modelu, 
badając związek roli HR z wynikami przedsiębiorstw (Galang, Osman, 2016), 
choć niektórzy poszerzają go o nowe role, definiując kompetencje efektywnych 
HR Business Partnerów (Mcdonnell, Sikander, 2017). 

Ewolucja modelu HRBP w świetle badań D. Ulricha

Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, autorka dokonała analizy 
artykułów i badań D. Ulricha oraz przeglądu aktualnych raportów i opracowań 
firm doradczych.

W kolejnych pracach D. Ulricha i jego współpracowników (Ulrich, Brockbank, 
Johnson, Younger, 2007; Ulrich, Younger, Brockbank, Ulrich, 2013; Ulrich, 
Dulebohn, 2015) można obserwować ewolucję modelu, która dokonuje się na bazie 
badania realizowanego średnio co 5 lat od 1987 roku. Jest to największe na świecie 
dynamiczne badanie specjalistów HR, prowadzone jako ocena 360 stopni. Dane 
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dotyczące tego badania przedstawiono w tabeli 2. Dla celów artykułu przeanalizo-
wano wyniki ostatniego raportu z 2016 roku (HRCS Round 7..., 2016).

Tabela 2

Badania kompetencji specjalistów HR w latach 1987–2016

1987 1992 1997 2002 2007 2013 2016

Respondenci łącznie 10,291 4,556 3,229 7,082 10,063 20,013 30,227
Jednostki organizacyjne 1,200 441 678 692 413 635 1,509
Oceniający 8,884 3,805 2,565 5,890 8,414 17,385 26,224
Specjaliści HR 1,407 751 664 1,192 1,671 2,638 3,877

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ulrich, Younger, Brockbank, Ulrich, 2013; 
HRCS Round 7..., 2016.

Rezultatem każdego badania była nowa lista kompetencji wskazujących, co 
czyni specjalistów HR efektywnymi i co ci specjaliści robią, by osiągać efekty biz-
nesowe. Początkowo są to konkretne umiejętności (zarządzanie zmianą, dostarczanie 
rozwiązań HR, wiedza biznesowa). Dalej jednak nazwy kompetencji zamieniane są 
na role (m.in. architekt strategii, sojusznik biznesu, wiarygodny działacz, operacyjny 
realizator, agent zmiany itp.) – tworząc nowsze wersje klasycznego modelu (rys. 1). 
Aktualny profil współczesnego HR Business Partnera został przedstawiony na rysun-
ku 2. Nazwy kompetencji i ról w języku polskim zostały zaproponowane przez autorkę.

O efektywności współczesnego HRBP świadczą: znajomość biznesu, wiarygod-
ność widoczna w działaniu, umiejętność oceny wewnętrznego i zewnętrznego kontek-
stu organizacji i udzielanie na tej podstawie praktycznych wskazówek oraz zdolność 
zarządzania sprzecznymi oczekiwaniami. Specjaliści HR muszą posiadać wiedzę 
o kontekście biznesowym i strategii. Dzięki temu planują działania w ramach organiza-
cji i wskazują odpowiedni kierunek. Poprzez budowanie relacji z kluczowymi osobami 
opartych o zaufanie są w stanie skłonić ludzi do przemieszczania się w odpowiednim 
kierunku. Obie te role – wyznaczanie kierunku (strategiczny pozycjoner) i sprawianie, 
że ludzie nim podążają (wiarygodny działacz) – są krytyczne dla osiągania rezultatów. 
Specjaliści HR muszą dodatkowo zarządzać („nawigować”) różnymi sprzecznościa-
mi w biznesie (np. cele krótkoterminowe vs. długoterminowe, scentralizowane vs. 
zdecentralizowane działania, koncentracja na wewnętrznych vs. zewnętrznych ocze-
kiwaniach), których sposób realizacji zależy od okoliczności. Mądre poruszanie się 
między tymi sprzecznościami staje się jednym z głównych wyzwań dla specjalistów 
HR. Z prezentowanych badań wynika, że około 50% postrzeganej efektywności HRBP 
pochodzi z tych trzech kluczowych kompetencji. Dodatkowo istnieje sześć czynników 
wspomagających przekładanie strategii biznesowej na indywidualne działania. Trzy 
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z nich wspierają budowanie organizacji strategicznej: 1) orędownik zmian i kultury 
organizacyjnej – potrafi dokonywać zmian i włączyć inicjatywy dotyczące zmian 
w zmiany kulturowe; 2) kurator kapitału ludzkiego – zarządza przepływem talentów 
poprzez rozwój pracowników i liderów; 3) organizator łącznych korzyści z pracy – za-
rządza dobrobytem pracownika poprzez nagrody finansowe i niefinansowe. Pozostałe 
trzy czynniki sprzyjają taktycznemu (związanemu z osiąganiem rezultatów) rozwojowi 
organizacji: 4) integrator technologii i mediów – potrafi wykorzystywać technologię 
i media społecznościowe do tworzenia i utrzymywania wysoko efektywnych orga-
nizacji; 5) twórca i interpretator analiz – stosuje analitykę do usprawniania procesu 
decyzyjnego; 6) menedżer ds. zgodności – zarządza procesami zgodnie z wytycznymi 
regulacyjnymi (rola charakterystyczna dla działów HR w Stanach Zjednoczonych).

Rysunek 2. Model HR Business Partner zdefiniowany w 2016 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie HRCS Round 7..., 2016.
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Wpływy ewolucji modelu HRBP na perspektywę firm doradczych

Autorka dokonała przeglądu opracowań i raportów firm doradczych, aby zwe-
ryfikować, na ile dostrzega się zmiany oczekiwań wobec działów personalnych 
i specjalistów HR zgodnie z rekomendacjami aktualnego modelu. W wynikach 
raportów polskich i zagranicznych firm doradczych można zauważyć nowe kierun-
ki patrzenia na działy HR. Pojawiają się pytania o informatyzację systemów HR 
i analizę wskaźników (Trendy HR 2017..., 2017, s. 91–99, 101–107; Prognoza HR 
2016, 2015, s. 15–18; #Trendy HR_2017, 2017, s. 60–73), a nawet o wykorzystywanie 
systemów HRMS dla podejmowania decyzji biznesowych i zarządzania efektyw-
nością (performance management). Aż 65,4% specjalistów HR uważa, że dzięki 
wdrożeniu takiego systemu zwiększyli wsparcie dla biznesu (#Trendy HR_2017, 
2017, s. 78). Niewiele jednak polskich działów HR dokonuje analiz danych (32% 
badanych organizacji) i mierzą to, co łatwo zmierzyć (rys. 3), a informatyzacja 
systemów nie służy budowaniu relacji wewnątrz organizacji czy sieci kontaktów 
poza nią (rys. 3), jak rekomenduje D. Ulrich (rola integratora technologii i mediów). 

Rysunek 3. Dla jakich obszarów organizacja prowadzi pomiar efektywności HR?
Źródło: Prognoza HR 2016..., 2015, s. 18.
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Rysunek 4. Które obszary HR są dziś w Państwa firmie objęte informatyzacją?
Źródło: Prognoza HR 2016..., 2015, s. 15.

Raport z badania HR Biznes Trendy (2016) realizowanego przy współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem HR Business Partnerów (http://www.hrbp.org.pl/)  
oprócz wyżej wymienionych czynników zwraca dodatkowo uwagę na – tak istotną 
zdaniem D. Ulricha – rolę HR w budowaniu przywództwa i przyszłych liderów, 
a także na zarządzanie talentami. Rola strategicznego partnera w biznesie powszech-
nie pojawia się jako nieodłączny element oczekiwany od funkcji HRBP (Filipowicz, 
2016b), a orientacja biznesowa to kluczowa kompetencja również w oczach samych 
specjalistów HR (Podsumowanie badania struktur..., 2013). Chętniej jednak używa 
się sformułowania partnerstwo biznesowe niż strategiczne, jakby nie do końca było 
wiadomo, co przez tę strategię rozumieć (rys. 5). 

Mówi się o „gotowości zespołu HR do przejmowania większej odpowiedzial-
ności za wyniki finansowe firmy i/lub jej działów” (HR Biznes Trendy Raport na 
2016, 2016, s. 4), „byciu partnerem biznesu” (Prognoza HR 2016, 2015, s. 20) lub 
nawiązuje się do klasycznych ról agenta zmiany, rzecznika pracowników i partnera 
strategicznego (#Trendy HR 2017, 2017, s. 76–78). 
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Rysunek 5. Model HR Business Partnering według Polskiego Stowarzyszenia HRBP
Źródło: Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner.

Wyniki badań 

Analiza zaprezentowanych badań wskazuje, że model HR Business Partner poszerza 
perspektywę o kontekst zewnętrzny i wskazuje nowe determinanty efektywności. 
Analiza raportów firm doradczych również ukazuje zainteresowanie działów HR 
czynnikami wspierającymi organizację i osiąganie rezultatów. Wyraźnie ujawnia 
się trend związany z rolą strategicznego partnera biznesowego. Nigdzie nie mówi 
się jednak o wiarygodności czy autentyczności HR Business Partnerów ani o wy-
maganiach związanych z radzeniem sobie z wzajemnie wykluczającymi się bądź 
sprzecznymi okolicznościami (role wiarygodnego działacza i nawigatora paradok-
su) – kluczowych zdaniem D. Ulricha kompetencjach efektywnego reprezentanta 
działu personalnego. Brak również spojrzenia na kontekst organizacji, wykraczania 
w wypełnianiu partnerstwa biznesowego poza interesariuszy wewnętrznych, 
w stronę otoczenia, w jakim funkcjonuje firma.

Przedstawione wyniki wskazywałyby na konieczność używania aktualnej 
wersji modelu. Z przeglądu literatury i własnych obserwacji autorki wynika jednak, 
iż organizacje często zmagają się ze skutecznym wdrożeniem partnerstwa bizne-
sowego. Nowa funkcja HRBP często wdrażana jest prowizorycznie, a organizacje 
nie są na nią gotowe. Nie są tym bardziej gotowe, by przewidywać i odpowiadać 
na zewnętrzne warunki biznesowe i dostarczać wartość dodaną dla klientów i in-
westorów, jeśli nie ugruntowały pozycji HR Business Partnera wewnątrz firmy. 
Najpierw muszą nauczyć się korzystać z podstawowych zasad modelu i dostarczać 
efektywne biznesowo rozwiązania. Z jednej strony prostota klasycznego modelu 
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sprzyja jego zaadaptowaniu, a główna idea – czyli koncentracja na efektach działań 
przynoszących wartość dla biznesu – jest tu najważniejsza. Z drugiej strony nowy 
model uwzględnia współczesne, a nie te sprzed 20 lat oczekiwania kierowników 
jednostek, rozwój technologii oraz zmiany związane z decentralizacją funkcji 
personalnej. Ciężko więc go odrzucić na rzecz tradycyjnego ujęcia. Specjaliści HR 
powinni zatem podejmować się wypełniania wszystkich dziewięciu ról (rys. 2), 
pamiętając, że największy wpływ na kluczowych interesariuszy będą wywierać, 
jeśli cały dział personalny będzie postrzegany jako efektywny partner w biznesie.

Podsumowanie 

Sukces organizacji zależy od tego, jak strategia biznesowa przekłada się na dzia-
łania pracowników, dlatego model HR Business Partner ewoluuje, by skutecznie 
wpierać zmiany i wpływać na organizację i jej pracowników. Efektywny dział HR 
nie tylko zwiększa wkład pracy i efektywność personelu (rzecznik pracowników), 
dba o efektywność praktyk ZZL (ekspert administracyjny), pomaga organizacji 
przystosować się do nowych warunków (agent zmian) czy dopasowuje praktyki 
ZZL do strategii biznesowych (partner strategiczny). Współczesny HRBP jest 
wiarygodny, udziela praktycznych wskazówek na podstawie oceny wewnętrznego 
i zewnętrznego kontekstu organizacji oraz skutecznie zarządza sprzecznymi ocze-
kiwaniami. Koncentruje się na pomiarze, zadaje pytanie „po co?” (so that?) (Ulrich, 
Dulebohn, 2015, s. 191), aby udowodnić, że ważne są rezultaty działań, a nie same 
działania. Dział personalny według współczesnego modelu HR Business Partner 
ma wdrażać i realizować strategię personalną nie tylko po to, by pomagać jednost-
kom biznesowym osiągać cele, ale by przewidywać i odpowiadać na zewnętrzne 
warunki biznesowe i dostarczać wartość dodaną również dla klientów i inwestorów. 
Jednak na ten aspekt wiele organizacji nie jest jeszcze gotowych. Doradcy i konsul-
tanci powinni z kolei uwzględniać najnowsze rekomendacje twórców modelu, aby 
wspierać HR Business Partnerów w efektywnym pełnieniu roli.
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HR Business Partner Model Evolution
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Summary. The article shows that the HR Business Partner model, with its classically de-
fined four roles, should not be commonly used as effective. Literature review and analysis 
of research carried out by Ulrich in 1987–2016 prove that the model has evolved over time 
and has become updated. The reports of consulting companies were verified, which shows 
that such a direction of development of HR departments is only partially noticed by advi-
sors and consultants.
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Streszczenie. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wciąż pozostaje kwestią 
newralgiczną. Określone zadania w tym zakresie mogą i powinni realizować pracownicy 
służby bhp dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami. Celem artykułu stało się ukazanie 
prawnych wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników służby bhp oraz relacji pomię-
dzy tymi wymogami a zadaniami tych pracowników. Było to tłem do realizacji w części 
empirycznej opracowania celu w postaci ukazania oczekiwań potencjalnych pracowników 
służby bhp związanych z oferowanymi im możliwościami uzyskania ujętych w wymo-
gach prawa kwalifikacji. Uwagę skoncentrowano na możliwości uzyskania kwalifikacji 
do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora bhp. Podstawą rozważań były studia 
literatury przedmiotu oraz badania empiryczne przeprowadzone wśród słuchaczy studiów 
podyplomowych z zakresu bhp. 

Wprowadzenie

Ochrona interesów osób świadczących pracę związana z zapewnieniem im 
bezpieczeństwa warunków pracy pozostaje wciąż kwestią newralgiczną. To bez-
pieczeństwo rozpatrywane jest najczęściej w kontekście tworzenia odpowiednich, 
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czyli bezpiecznych i higienicznych warunków pracy1, a więc takich, aby można 
wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania się na nieuzasadnione 
ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie 
fizyczne i psychiczne (Koradecka, 2000, s. 21).

Analizując literaturę przedmiotu, można zaryzykować stwierdzenie, iż prezen-
tując zagadnienie kształtowania warunków pracy, stosunkowo dużo uwagi autorzy 
przeznaczają na analizy tych warunków z perspektywy przestrzegania przepisów 
prawa z nimi związanych (zob. Rączkowski, 2016; Tomaszewska, 2014, s. 72, i n.).

Zdecydowanie mniej uwagi (zwłaszcza w sferze badawczej) poświęca się 
rozpatrywaniu roli i znaczenia, a zwłaszcza kwalifikacjom pracowników służby 
bhp. Powstaje pytanie, czy w ten sposób nie pomniejsza się znaczenia kwalifikacji 
pracowników służby bhp w kształtowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa 
warunków pracy w przedsiębiorstwie. Pytanie to wydaje się tym trafniejsze, że 
w polskich regulacjach prawa pracownicy służby bhp, aby realizować swoje obo-
wiązki, muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne.

Celem artykułu stało się ukazanie prawnych wymogów dotyczących kwalifi-
kacji pracowników służby bhp oraz relacji pomiędzy tymi wymogami a zadaniami 
tych pracowników. Było to tłem do realizacji w części empirycznej opracowania 
celu w postaci ukazania oczekiwań potencjalnych pracowników służby bhp 
związanych z oferowanymi im możliwościami uzyskania ujętych w wymogach 
prawa kwalifikacji. Uwagę skoncentrowano na możliwości zdobycia kwalifikacji 
do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora bhp. 

Podstawą przeprowadzonego rozumowania były studia literatury przedmiotu 
oraz badania empiryczne2 dotyczące oczekiwań słuchaczy studiów podyplomowych 
z zakresu bhp w stosunku do treści, formy prowadzenia tych studiów z perspektywy 
wymogów przepisów prawa, ale i z punktu widzenia zakresu wiedzy i umiejętności, 
jakimi w opinii respondentów powinni oni dysponować po ukończeniu studiów. Chodzi 
o wiedzę i umiejętności niezbędne z jednej strony do właściwego wykonywania zadań 
na stanowisku starszego inspektora bhp, z drugiej zaś do wykonywania tych zadań 
w sposób jednoznacznie przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa warunków 
pracy w przedsiębiorstwie. Dodatkowo dokonano przeglądu programów studiów po-
dyplomowych z zakresu bhp oferowanych w uczelniach wyższych z Dolnego Śląska.

1  Warunki pracy to ogół czynników występujących w przedsiębiorstwie, związanych 
z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana (Pocztowski, 1998, s. 261 i n.). 
Wyróżnia się najczęściej dwie grupy tych czynników, to jest materialne (w tym rzeczowe, np. ma-
szyny, wyposażenie stanowisk pracy; fizyczne, np. oświetlenie, mikroklimat, hałas; chemiczne, np. 
organiczne i nieorganiczne związki chemiczne; biologiczne, np. mikroorganizmy chorobotwórcze) 
oraz niematerialne (m.in. czas pracy, działalność socjalna, relacje międzyludzkie).

2  Metodyczne aspekty badań przedstawiono w drugiej części niniejszego opracowania.
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Służba bhp w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty prawne  
a praktyka kształtowania bezpieczeństwa pracy

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w myśl art. 207 Kodeksu 
pracy ponosi wyłącznie pracodawca. To on zobowiązany jest chronić zdrowie 
i życie pracowników przy wykorzystaniu odpowiednich osiągnięć nauki i tech-
niki. Jednocześnie jednak obowiązujące w Polsce przepisy prawa (art. 237 k.p.) 
wskazują na zasadność, a w określonych okolicznościach na obowiązek tworzenia 
tak zwanej służby bhp stanowiącej wyodrębnione jednoosobowe lub wieloosobowe 
komórki organizacyjne. W myśl tych przepisów w sytuacji, gdy pracodawca za-
trudnia więcej niż 100 pracowników, tworzy taką służbę, zaś gdy zatrudnia mniej  
niż 100 pracowników, wykonywanie zadań można powierzyć osobie wykonującej 
inną pracę w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo w przypadku braku odpowied-
nich kompetencji pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań 
służby bhp specjalistom spoza przedsiębiorstwa (Kodeks pracy, 2017).

Zadania i uprawnienia służby bhp zostały wskazane w Kodeksie pracy, 
a w sposób szczegółowy określone w Rozporządzeniu (1997). Stanowi ono jedną 
z najistotniejszych regulacji polskiego prawa dotyczącą problematyki funkcjonowa-
nia nie tylko służby bhp. Jest uznawane za wyznacznik dla działań podejmowanych 
w przedsiębiorstwach w związku z kształtowaniem bezpiecznych warunków pracy.

W Rozporządzeniu tym wskazuje się, iż służba bhp podlega bezpośrednio 
pracodawcy, a do jej zadań oraz uprawnień należy między innymi: przeprowa-
dzanie kontroli warunków pracy, informowanie pracodawcy o stwierdzonych 
zagrożeniach, sporządzanie okresowych analiz stanu warunków pracy, udział 
w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie 
techniczno-organizacyjnym, zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp 
w procesach produkcyjnych, udział w opracowywaniu układów zbiorowych pracy, 
opiniowanie instrukcji bhp, doradztwo w zakresie stosowania zasad bhp, udział 
w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, współpraca z laboratoriami 
i jednostkami dokonującymi pomiarów środowiskowych itp. Jednocześnie wśród 
uprawnień wymienia się między innymi: występowanie do osób kierujących pra-
cownikami z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości w sferze bhp, występowanie 
do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za zaniedbania w obszarze warunków pracy, odsunięcie od pracy osób, 
które swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu innych, itp. (Rozporządzenie, 
1997).

Jak łatwo zauważyć, zakres zadań i uprawnień przyznanych w polskich re-
gulacjach prawnych pracownikom służby bhp jest obszerny, a zarazem wymaga 
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zdecydowanie zróżnicowanej wiedzy i umiejętności. Chodzi tutaj o wiedzę i umie-
jętności zarówno o charakterze technicznym, prawnym, jak i z zakresu psychologii, 
a nawet w pewnych sytuacjach i medycyny, nie wspominając o wiedzy z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Nie powinien zatem dziwić fakt, iż aby być zatrud-
nionym w ramach tej służby, należy w myśl wskazanego wyżej Rozporządzenia 
spełniać określone wymagania kwalifikacyjne.

I tak w § 4 Rozporządzenia (1997) wymienia się, iż pracownicy służby bhp 
mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 – inspektora ds. bhp,
 – starszego inspektora ds. bhp,
 – specjalisty ds. bhp,
 – starszego specjalisty ds. bhp.

W przypadku inspektora należy posiadać zawód technika bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a z kolei starszym inspektorem może zostać osoba będąca tech-
nikiem bhp z co najmniej 3-letnim stażem w służbie bhp lub osoba wykazująca 
się wyższym wykształceniem w zakresie bhp albo wyższym wykształceniem 
niezwiązanym z bhp i dodatkowo ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu 
bhp. Z kolei specjalista ds. bhp oprócz wymogów charakterystycznych dla starszego 
inspektora musi dodatkowo odbyć co najmniej rok stażu w służbie bhp.

Wskazane wymagania kwalifikacyjne, które w istocie wprowadzono zmianą 
omawianego Rozporządzenia w roku 2004 roku3, miały w zamyśle ustawodawcy 
sprzyjać podnoszeniu poziomu kwalifikacji pracowników służby bhp, a w rezultacie 
lepszemu wywiązywaniu się przez nich z ich zadań i uprawnień. W myśl wcześniej 
obowiązujących przepisów dopuszczano inne podstawy kwalifikacyjne, w tym 
również średnie wykształcenie niezwiązane z bhp. Nawet dla stanowiska głów-
nego specjalisty ds. bhp posiadanie tytułu technika bhp czy ukończonych studiów 
o kierunku lub specjalności w zakresie bhp nie było warunkiem koniecznym 
(Nowak, 2013). 

Na tym tle można zaryzykować stwierdzenie, że wymogi kwalifikacyjne pra-
cowników służby bhp przed nowelizacją Rozporządzenia nie zawsze sprzyjały wła-
ściwemu wykonywaniu zadań i obowiązków tej służby. Potwierdzają to także w pe-
wien sposób praktyki stosowane na przestrzeni lat w przedsiębiorstwach w naszym 
kraju, które miały dość zróżnicowany charter. Do połowy lat dziewięćdziesiątych 

3  Osoby zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania w dniu wejścia w życie nowelizacji, 
a niespełniające wymagań kwalifikacyjnych, zachowały prawo do zatrudnienia i wykonywania za-
dań tej służby do 1 lipca 2005 r. Nowelizacja Rozporządzenie z czerwca 2005 r. wprowadziła wydłu-
żenie okresu przejściowego do 30 czerwca 2013 r. Warunkiem skorzystania z okresu przejściowego 
było zatrudnienie w służbie bhp lub wykonywanie jej zadań 1 lipca 2005 r. W razie braku spełnienia 
tego warunku nowe wymogi kwalifikacyjne stały się obligatoryjne od 1 lipca 2005 r. (Nowak, 2013).
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przedsiębiorstwa w Polsce cechował stosunkowo niski poziom bezpieczeństwa 
warunków pracy. Uwagę zwracano głównie na spełnianie niezbędnych wymogów 
formalnych nie zawsze pozostających w korelacji z rzeczywistymi działaniami 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Jak już akcentowano wyżej, koniec lat 
dziewięćdziesiątych i początek dwutysięcznych to wzrost zainteresowania zapobie-
ganiem powstawaniu zagrożeń, a nie tylko neutralizowaniem ich skutków. Wśród 
przyczyn zmiany podejścia można wyróżnić między innymi włączenie Polski do 
struktur Unii Europejskiej, wzrost konkurencji na rynku krajowym, wzrost liczby 
przedsiębiorstw z tak zwanym kapitałem zagranicznym prowadzących aktywną 
politykę profilaktyki w obszarze bezpieczeństwa warunków pracy. To wszystko 
wymaga większej aktywności ze strony służby bhp, ale i zwiększenia wiedzy 
i umiejętności jej pracowników (Cierniak-Emerych, 2005, s. 61–80).

Metodyczne aspekty badań 

Poszukując odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze i mając na uwadze cel 
opracowania, a także posiłkując się przeprowadzonymi badaniami aktów prawa 
i literatury (ich syntezę z uwagi na objętość artykułu ujęto we wcześniejszym pod-
rozdziale), w dalszej kolejności skoncentrowano się na analizie wyników własnych 
badań empirycznych.

W przeprowadzonych badaniach empirycznych odniesiono się do możliwo-
ści uzyskania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora 
bhp. Zmiany w ustawodawstwie polskim dotyczące kwalifikacji pracowników 
służby bhp, jak dowodzi obserwacja praktyki, przyczyniły się zwłaszcza do 
znacznego wzrostu zainteresowania uzyskiwaniem kwalifikacji w ramach studiów 
podyplomowych w zakresie bhp uprawniających do zajmowania stanowiska star-
szego inspektora bhp.

Mając to na uwadze, przywołano wyniki własnych badań empirycznych 
realizowanych w latach 2011–2017, których celem było rozpoznanie oczekiwań 
słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu bhp w stosunku do zakresu treści, 
formy prowadzenia tych studiów z perspektywy wymogów przepisów prawa, ale 
i z punktu widzenia zakresu wiedzy i umiejętności, jakimi w opinii respondentów 
powinni oni dysponować po ukończeniu studiów.

Badania własne przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety skierowanej 
do słuchaczy studiów podyplomowych bhp organizowanych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety 
wywiadu skategoryzowanego ukształtowany w wyniku studiów literatury i badań 
pilotażowych, zawierający pytania zamknięte z różnymi wariantami możliwych 
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odpowiedzi oraz tak zwane pytania półotwarte. Ankietą objęci zostali wszyscy słu-
chacze studiów na przestrzeni lat 2011–2017. Łącznie stanowiło to grupę blisko 360 
osób. Kryterium wyboru respondentów była zgoda na udział w ankiecie. W rezul-
tacie spośród wszystkich potencjalnych respondentów zgodę taką wyraziło blisko 
70 osób. Jednocześnie tak ujęte badania uzupełniono analizą programów studiów 
podyplomowych z zakresu bhp oferowanych przez uczelnie wyższe funkcjonujące 
na terenie Dolnego Śląska. Dostępność do informacji powoziła na weryfikację pro-
gramów studiów oferowanych przez cztery uczelnie publiczne, w tym trzy o profilu 
ogólnoakademickim i jedną zawodową oraz trzy uczelnie prywatne.

Z uwagi na fakt, iż dostępność do informacji stanowiła główne kryterium 
wyboru respondentów do badań, wyników tych badań nie należy rozpatrywać 
w kategoriach uogólniania związanych z nimi wniosków. Można je odnosić jedynie 
do wskazanej grupy respondentów.

Kwalifikacje na stanowisko starszego inspektora bhp a oczekiwania 
słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Analiza informacji udostępnionych przez uczelnie wyższe pozwala stwierdzić, że 
w ramach programów studiów dominują takie przedmioty, jak: prawne podstawy 
ochrony pracy w Polsce; zagrożenia chorobami zawodowymi i wypadkami przy 
pracy; zarządzanie ryzykiem zawodowym; pierwsza pomoc przedmedyczna; 
ochrona przeciwpożarowa; systemy zarządzania jakością; ochroną środowiska 
i bhp w przedsiębiorstwie; psychologiczne oraz socjologiczne aspekty wykonywa-
nia pracy4. Stwierdzono przy tym, iż poszczególne uczelnie oferują zróżnicowaną 
liczbę godzin w ramach proponowanych studiów, to jest od 150 do 206 godzin 
w podziale na dwa semestry.

Odnosząc się do wyników badań słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu 
bhp, stwierdzono, iż:
1. Zasadniczym kryterium wyboru konkretnej oferty studiów podyplomowych 

bhp stanowi cena studiów, dalej bliskość lokalizacji uczelni od miejsca za-
mieszkania, opinia o studiach prezentowana na forach społecznościowych itp., 
a w jeszcze dalszej kolejności zakres oferowanych przedmiotów oraz liczba 
godzin zajęć.

2. Respondenci w przeważającej większości deklarowali, że powodem podjęcia 
przez nich studiów była chęć pracy w służbie bhp i/lub prowadzenie szkoleń 
bhp.

4  Warto w tym miejscu dodać, iż w Polsce nie ustalono wytycznych prawnych jednoznacznie 
wskazujących na zakres programu omawianych studiów podyplomowych.
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3. Biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące programu studiów, ponad 50% 
respondentów uznało, iż zakres tematyczny proponowanych przedmiotów jest 
odpowiedni. Ponad 25% słuchaczy wskazywało na potrzebę jeszcze większego 
poszerzenia przedmiotów tak zwanych miękkich związanych z aspektami 
psychologicznymi funkcjonowania człowieka w przedsiębiorstwie.

4. Odnosząc się do form kształcenia, ponad 50% respondentów oczekuje więk-
szego ukierunkowania zajęć na formy uaktywniające, w tym casy study, 
symulacje sytuacji potencjalnie związanych z zagrożeniami dla zdrowi i życia 
pracowników, sytuacji potencjalnie wypadkowych. Blisko 40% respondentów 
wskazało na potrzebę zwiększenia liczby zajęć praktycznych, a zmniejszenia 
liczby godzin zajęć o charakterze wykładów.

5. Ponad 60% słuchaczy oczekuje, iż zajęcia będą prowadzone nie tylko przez 
uznanych wykładowców akademickich, ale także przez praktyków, w tym 
pracowników służby bhp czynnych zawodowo.
Nawiązując do tak prezentujących się wyników badań empirycznych roz-

patrywanych w kontekście doskonalenia bezpieczeństwa warunków pracy i roli 
pracowników służby bhp w tym doskonaleniu, niejako dziwić może wskazanie 
przez ankietowanych jako priorytetowego kryterium wyboru studiów najniższej 
ceny. Nie oznacza to, że niska cena musi się zawsze łączyć z obniżeniem jakości 
studiów, niemniej w niektórych przypadkach może to mieć miejsce. Dodatkowo 
warto zauważyć, że za cenną respondenci wskazali opinię o studiach prezentowaną 
na forach społecznościowych. 

Warte podkreślenia jest również to, że badani oczekują możliwości pozyskania 
nie tylko wiedzy, ale i praktycznych umiejętności, o czym świadczy zainteresowa-
nie prowadzeniem zajęć przez praktyków czy akcentowanie potrzeby zwiększania 
liczby zajęć o charakterze praktycznym kosztem wykładów. To, jak i zaintere-
sowanie poszerzaniem programu studiów o zagadnienia natury psychologicznych 
aspektów świadczenia pracy może wskazywać na faktyczną chęć pozyskiwania 
wiedzy i umiejętności, a nie tylko uzyskania formalnych kwalifikacji do wykony-
wania zawodu. Takie działania należy uznać za pozytywne, obiecujące, biorąc pod 
uwagę podejście do realizacji obowiązków pracowników służby bhp przez objętych 
badaniami respondentów. Wydaje się bowiem, iż świadczy to o określonym pozio-
mie świadomości przeszłych pracowników służby bhp co do ich ważnej roli, jaką 
powinni odgrywać w procesie kształtowania bezpieczeństwa warunków pracy.
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Podsumowanie

W literaturze przedmiotu stwierdza się, że wszystkie czynniki (np. finansowe, 
rzeczowe) determinujące funkcjonowanie organizacji zależą od wiedzy, doświad-
czenia pracowników, a także ich motywacji do podejmowania wyzwań (Król, 
Ludwiczyński, 2006, s. 11 i n.). Dotyczy to również, a może przede wszystkim 
pracowników służby bhp, którzy w myśl obowiązujących w Polsce wytycznych 
prawa powinni doradzać i kontrolować działania pracodawcy na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa warunków pracy.

Jak wskazano powyżej, z początkiem lat dwutysięcznych wymagania kwalifi-
kacyjne związane z pracą w służbie bhp w Polsce zostały zmienione, podwyższone, 
co znalazło odzwierciedlenie między innymi w potrzebie tworzenia przez uczelnie 
wyższe oferty studiów podyplomowych z zakresu bhp. Analizując na tym tle ocze-
kiwania słuchaczy tych studiów w objętej badaniami grupie respondentów, można 
zaryzykować stwierdzenie, iż osoby te mają świadomość swojej ważnej roli jako 
potencjalnych pracowników służby bhp wpierających pracodawcę w podnoszeniu 
bezpieczeństwa warunków pracy. Oczekują zatem rzetelnego przygotowania w tym 
zakresie ze strony uczelni nie tylko w wymiarze pozyskania wiedzy, ale zwłaszcza 
umiejętności.

Uzyskanych w zaprezentowany wyżej sposób i przedstawionych tutaj wyni-
ków badań empirycznych nie można uznać za istotne pod względem statystycznym. 
Trudno zatem formułować „jedynie słuszne” sądy dotyczące potrzeb kwalifikacyj-
nych pracowników służby bhp w kontekście ich wpływu na stan warunków pracy. 
Niemniej, jak się wydaje, mogą i powinny być one przyczynkiem do przeprowadze-
nia szerszych badań w tym zakresie, także z udziałem pracodawców jako organu, 
któremu służba bhp podlega bezpośrednio.
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Summary. Ensuring safe working conditions remains to be one of the most important 
problems. Specific tasks in this area can, and should, be performed by employees of occu-
pational safety and health departments with adequate qualifications. The aim of this study 
is to discuss legal requirements concerning qualifications of employees from occupational 
safety and health departments and relationships between these requirements and tasks 
performed by the employees. This provided the background to the definition, in the em-
pirical part, of the study aim, which was to show the expectations of potential employees 
of occupational safety and health departments connected with opportunities for obtaining 
qualifications required by legal regulations. The focus was on opportunities to obtain qual-
ifications necessary for being employed at the position of senior safety officer. The basis 
for the investigations was literature survey and empirical examinations conducted among 
the participants of a post-graduate course in occupational safety and health. 
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Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt 
kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej

Kody JEL: I25, L1, M15
Słowa kluczowe: praca zdalna, wiek informacyjny, ergonomia, zarządzanie, bezpieczeń-
stwo i higiena pracy
Streszczenie. Celem pracy jest ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania zdalnymi 
systemami pracy. W niniejszym opracowaniu na podstawie dostępnych danych źródłowych 
i literaturowych określono i opisano ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania 
systemami pracy zdalnej. Po krótkim wprowadzeniu i omówieniu zagadnienia wieku 
informacyjnego w części pierwszej artykułu autorzy charakteryzują termin praca zdalna. 
Następnie określone zostają zakresy i wymagania prawne zawiązane z kształtowaniem 
i zarządzaniem systemami pracy zdalnej. W części trzeciej artykułu autorzy poruszają pro-
blematykę ergonomicznego aspektu kształtowania środowiska pracy wraz z wymaganiami 
prawnymi i normatywnymi obowiązującymi w państwie polskim i Unii Europejskiej. 
Całość zamyka krótkie podsumowanie, w którym zawarta została refleksja autorów. 

Wprowadzenie

Wiek XXI to czas rozwoju technologii informatycznych opartych na działaniach 
przetwarzania, gromadzenia oraz przesyłania i odbioru informacji. Wraz z rozwo-
jem technicznym i intelektualnym w literaturze pojawił się termin wiek informa- 
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cyjny lub społeczeństwo informacyjne, podkreślając tym samym rangę i ważność 
funkcjonujących systemów informacji i komunikacji współczesnej gospodarki. 

„Wiek informacyjny” to wzrost znaczenia wiedzy kapitału ludzkiego oraz 
potencjału technologicznego tworzących podstawy gospodarki XXI wieku 
opartej na trendach stosowania technologii informacyjnej i łącznościowej 
(Gawrysiak, 2008, s. 17). Konsekwencją tego rozwoju w obszarze życia społeczno- 
-gospodarczego jest szukanie nowych rozwiązań racjonalizacji zatrudnienia. 
Jedną z takich form organizatorskich jest praca zdalna wykorzystująca techniki  
informatyczno-telekomunikacyjne. Praca zdalna wykonywania jest głównie w miej-
scu innym niż tradycyjne miejsce pracy, a ze względu na swoje zalety ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony 
pracowników, jak i pracodawców. 

Każda forma pracy wymaga właściwego zorganizowania, zarządzania i kształ-
towania w celu uniknięcia potencjalnych uciążliwości zdrowotnych i psychospo-
łecznych, dlatego też na podstawie dostępnych danych źródłowych i literaturowych 
w niniejszym opracowaniu podjęta zostaje próba refleksji nad ergonomicznym 
kształtowaniem i zarządzaniem systemami pracy zdalnej.

Głównym celem opracowania tematu ergonomicznego aspektu kształtowania 
zarządzania systemami pracy zdalnej jest scharakteryzowanie oraz określenie 
wyzwań i zagrożeń towarzyszących człowiekowi zatrudnionemu w tej formie 
organizacji pracy. Całość zawartej refleksji oparta jest na przepisach prawnych 
i normatywnych XXI wieku. 

Praca zdalna

Wiek informacyjny związany jest z rozwojem środków informatycznych i komuni-
kacyjnych, co zwiększyło wydajność pracy oraz doprowadziło do dominacji sektora 
usług technologii informatycznych. Wiek informacyjny to także człowiek i jego 
potrzeby, gospodarka oraz państwo. 

W konsekwencji rozwojowej społeczeństwa powstała nowa forma organizacji 
pracy polegająca na stałym wykonywaniu zadań z dala od tradycyjnego miejsca 
pracy. W tej formie pracy wykonywanie zadań odbywa się poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych środków przekazu. 

Praca zdalna polega na wykonywaniu zadań operowania oraz przetwarzania 
informacji i danych, takich jak: tłumaczenia, ankiety, działalność marketingowa, 
redagowanie tekstów i raportów, projektowanie stron WWW, opracowywanie 
graficzne itp. zadań polegających na świadczeniu usług intelektualnych. 
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Praca zdalna w Stanach Zjednoczonych stanowi ponad 20% rynku pracy, 
w Unii Europejskiej tę formę organizacji pracy wykorzystuje ponad 15% podmiotów 
gospodarczych, natomiast w Polsce nie jest to jeszcze powszechna forma zadaniowa 
i stanowi około 3% rynku gospodarczego. Jednak konieczność tworzenia nowych 
miejsc pracy, a także upowszechnienie się internetu oraz postęp w dziedzinie 
nowych technologii, a przede wszystkim korzyści ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne sprawiają, że praca zdalna coraz częściej w wielu przypadkach gospo-
darczych staje się koniecznością.

Praca zdalna umożliwia pracodawcy: 
a) zwiększanie efektywności pracy, w tym wprowadzanie optymalnej orga-

nizacji pracy;
b) zmniejszanie liczby nadgodzin;
c) oszczędność na powierzchni biurowej;
d) oszczędność na wyposażeniu i obsłudze pracowników;
e) eliminację konfliktów w pracy;
f) oszczędność z powodu absencji chorobowej pracownika;
g) zmniejszanie kosztów zatrudnienia (możliwość zatrudniania pracowni-

ków z terenów, gdzie koszty zatrudnienia są niższe);
h) i wiele innych (Chmielewska, Harnik, Kuzak, Przebinda, 2008, s. 38–40).
Posiadanie zatrudnienia w systemie pracy zdalnej umożliwia pracownikowi:
a) uniknie problemów wynikających z indywidualnych zachowań innych 

pracowników i pracodawcy (nie zawsze akceptowanych);
b) pozyskanie pracy na terenie całego kraju;
c) godzenie nauki z pracą i organizację życia rodzinnego;
d) odnoszenie sukcesów zawodowych, jeśli jest osobą z ograniczoną mobil-

nością, na przykład niepełnosprawną;
e) zachowanie oszczędności finansowych i czasowych z powodu braku 

potrzeby dojeżdżania do pracy itp. (Chmielewska i in., 2008, s. 38–40).
Korzyści z pracy zdalnej są obopólne, zarówno dla podmiotu gospodarczego 

(pracodawcy), jak i pracownika. Według raportu America National Telework 
Study praca zdalna zwiększa wydajność pracy, redukuje koszty biurowe, zwiększa 
zadowolenie pracownika z wykonywanych czynności, a także przyczynia się do 
rozwoju technologii. 

Praca zdalna niesie również korzyści dla środowiska i otoczenia poprzez 
zmniejszenie natężania ruchu na ulicach miast (zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska), a co za tym idzie – ograniczenie ryzyka wypadków drogowych. 

Oprócz szeroko pojętych korzyści społeczno-ekonomicznych praca zdal-
na pociąga za sobą też pewne zagrożenia zarówno ze strony pracodawcy,  
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jak i pracownika. Pracodawca zatrudniający pracowników w systemie pracy zdalnej 
musi mieć świadomość, że może napotkać problemy z ochroną danych firmowych. 
Dodatkowo pracodawca ma utrudnioną kontrolę stanowisk pracy, a także jest uza-
leżniony od awaryjności technologii informatycznych. Istotną wadą pracy zdalnej 
dla pracodawcy jest przede wszystkim (według ANTS) konieczność reorganizacji 
procesów komunikacji i zarządzania (w tym aspektów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ergonomii) oraz ograniczenie edukacyjnego wpływu na pracowników. 

Pracownicy oferujący swoje usługi w systemie pracy zdalnej narażeni są na 
izolację społeczną, rozciągnięty czas pracy, problemy z oddzieleniem czasu pracy 
od czasu wolnego, niebezpieczeństwo stagnacji, a także uczucie ciągłej dyspozy-
cyjności. Pracownik bez bezpośredniego nadzoru musi wykształcić w sobie samo-
dyscyplinę, dobrą i bezpieczną organizację czasu oraz optymalne środowisko pracy. 

Praca zdalna jest czynnością zawodową o charakterze umysłowym, stwarza-
jącą wysokie wymagania intelektualne oraz odpowiedzialność. Wymaganiom tym 
można sprostać tylko na dobrze zorganizowanym stanowisku pracy i w bezpiecz-
nych warunkach środowiskowych.

Zarządzanie systemem pracy zdalnej

Praca zdalna należy do grupy atypowych form zatrudnienia, które zostały wprowa-
dzone przez ustawodawcę, aby zbilansować wartości, na których najbardziej zależy 
stronom relacji zatrudnienia – pracodawcy na elastyczności, a pracownikowi na 
gwarancji bezpieczeństwa socjalnego (Stroińska, 2012, s. 18).

W 1993 roku Unia Europejska doceniła korzyści płynące z zastosowania pracy 
zdalnej i wydała Białą Księgę, w której wskazała korzyści wzrostu konkurencyjno-
ści globalnych rynków. Od tego roku zaczęły powstawać również raporty związane 
z pracą zdalną oraz jej wpływem na społeczeństwo informacyjne. 16 lipca 2002 
roku europejscy partnerzy podpisali ramowe porozumienie w sprawie telepracy 
(European Framework Agrement of Telework), któremu nadana została forma 
porozumienia „dobrowolnego”. 

W polskiej gospodarce pierwsze porozumienie związane z pracą zdalną osią-
gnięto 28 stycznia 2005 roku. W spotkaniu inicjującym negocjacje wdrożeniowe 
udział wzięli wszyscy reprezentanci związków zawodowych oraz związków pra-
codawczych, a wynikiem tego było uchwalenie przez sejm 24 sierpnia 2007 roku 
nowelizacji Kodeksu pracy, który określał „Warunki zatrudniania pracowników 
w formie telepracy”. 

Zarządzanie formą pracy zdalnej reguluje rozdział IIb k.p. i obejmuje on 
trzynaście artykułów o numerach od 67 (5) do 67 (13), w których oprócz definicji 
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określono regulaminy, procesy zatrudniania, kontrolę, porozumienia, przepisy 
gwarancyjne oraz wyposażenie stanowiska (Chmielewska i in., 2008, s. 104–110).

Zgodnie z założeniami Kodeksu pracy zarządzanie pracą zdalną, a także 
postępowanie z pracownikami na mocy prawa może się odbywać poprzez:

a) ustalanie warunków stosowania form pracy zdalnej;
b) podpisywanie stosownych umów określających: strony umowy, rodzaje 

umowy, daty, terminy, a także warunku pracy i płacy;
c) określanie warunków technicznych wykonywania pracy zdalnej (często 

na zasadach ogólnych pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracow-
nikowi sprzęt, ubezpieczyć go oraz pokryć koszty instalacji, serwisu, 
konserwacji i eksploatacji);

d) określanie zasad ochrony danych (praca zdalna wiąże się z transferem 
danych pomiędzy biurem a miejscem pracy pracownika, dlatego też 
w interesie pracodawcy jest ustalenie skutecznych zasad ochrony danych, 
aby zmniejszyć ryzyko ich kradzieży lub utraty).

Zarządzanie pracownikami i zatrudnianie ich w formie pracy zdalnej nie 
zwalnia pracodawcy z podstawnych zasad przekazania informacji o warunkach 
zatrudnienia, rejestracji pracownika w ZUS, wysłania go na badania wstępne 
oraz przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kodeks pracy, a także porozumienia zawarte z partnerami ETUC, UNICE, 
CEEP, UEAPME we wspólnotowej regulacji „prawa miękkiego” (z uwagi na brak 
konkretnych przepisów prawnych) związanego z formą pracy zdalnej narzucają 
na pracodawcę obowiązek systemowego zarządzania i kształtowania domowego 
biura pracownika (poprzez kontrolę i regulację) i w tym właśnie zakresie pojawia 
się aspekt ergonomii (Chmielewska i in., 2008, s. 104).

Ergonomia w pracy zdalnej

Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką (korzystającą z dorobku psychologii 
pracy, socjologii pracy, fizjologii pracy, higieny, medycyny pracy, organizacji 
pracy, antropometrii oraz nauk technicznych) zajmującą się dostosowaniem pracy 
do możliwości psychofizycznych człowieka. Wszystkie aspekty ergonomii mają na 
celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek–maszyna– 
–warunki otoczenia, aby wykonywana ona była efektywnie przy możliwie niskim 
koszcie biologicznym. Taki rezultat uzyskuje się między innymi poprzez eliminację 
źródeł chorób zawodowych. 

Z punktu widzenia ergonomii praca zdalna i jej formy składają się głównie 
z prac wykonywanych w pozycji siedzącej, która nie angażuje dużych grup 



36 Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka

mięśniowych (powodując nieduże zużycie energii), przez co w wielu opracowa-
niach literaturowych i analitycznych w sposób błędny określana jest mianem pracy 
lekkiej. Praca zdalna jest jednak uciążliwa, gdyż wielogodzinne unieruchomienie 
ciała w pozycji siedzącej powoduje ogromne obciążenie lędźwiowej części kręgo-
słupa (wzrost ciśnienia w krążkach międzykręgowych), a to sprzyja tworzeniu się 
nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa (www.ciop.pl).

Długotrwały brak aktywności fizycznej podczas wykonywania pracy zdalnej 
spowalnia procesy fizjologiczne (spowolnienie krążenia, spłycenie oddechu, znu-
żenie, zmęczenie), a także zmniejsza wydolność fizyczną, umysłową i psychiczną. 
Natomiast rutynowe czynności pracy zdalnej wykonywane pod presją czasu pracy 
umysłowej (uzupełniania np. danych) powodują monotonię potęgującą znużenie, 
stres, bóle głowy, frustrację oraz odczucie wypalenia zawodowego. 

Praca zdalna poprzez swoją specyfikację powinna być rezultatem wdrażania 
nowych technologii, a więc stanowisko pracy powinno być nowoczesne, oparte 
na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, a proponowane rozwiązania powinny być 
uzgodnione z pracownikami (zwłaszcza odnośnie do doboru sprzętu, organizacji 
warunków pracy i wpływu czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo oraz 
zdrowie). 

Pierwszym aspektem ergonomii w pracy zdalnej jest organizacja stanowiska 
pracy z komputerem w domu, które stanowi niejaki kompromis pomiędzy ko-
niecznością a potrzebami. Obecnie każdy sprzęt komputerowy (monitor, jednostka 
centralna, klawiatura, mysz czy notebook/laptop) oferowany na rynku gospodar-
czym spełnia ogół wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy. 
Sprzedawane monitory i sprzęty mają możliwości regulacji wysokości, obrotu, 
pochylenia, rozdzielczości oraz jasności, a także nie emitują nieodpowiedniego 
promieniowania (www.ciop.pl).

Organizacja stanowiska pracy to również oprócz sprzętu komputerowego me-
ble, siedzisko, oświetlenie oraz tak zwane gadżety biurkowe pracownika. Zadaniem 
ergonomii i pracodawcy w tym zakresie jest optymalne zestawianie tych elementów, 
aby w jak największy stopniu ograniczyć uciążliwości związane z pracą zdalną.

Zadaniem ergonomii oraz pracodawcy podczas okresowych i stanowiskowych 
szkoleń pracownika jest prewencja w kształtowaniu prawidłowych pozycji przy 
pracy. W pracy zdalnej wykonywanej w pozycji siedzącej prawidłową pozycję 
przy pracy zapewnia umieszczenie monitora na takiej wysokości, aby zapewniać 
obserwację jego zawartości poniżej linii wzroku (taka pozycja nie wymusza od-
chylania głowy i zapobiega bólom karku). Oprócz usytuowania ekranu monitora 
lub laptopa na pozycję przy pracy zasadniczy wpływ ma jakość i rodzaj siedziska 
zapewniającego dobrą pozycję mięśni pleców i kręgosłupa.
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Ze względu na bezpieczeństwo pracy i ergonomię siedzisko powinno być 
stabilne, a jeżeli jest jezdne, to stabilność powinny zapewniać co najmniej pięciora-
mienne podpory z kółkami jezdnymi. Siedzisko powinno ułatwiać przemieszczanie 
się na stanowisku pracy z komputerem na niewielkie odległości, (Bukała, 2015,  
s. 115–117) pracownik powinien jednak pamiętać, aby co jakiś czas zmienić pozycję 
ciała, wstać i przejść kilka kroków.

Najważniejszym elementem krzesła przeznaczonego do pracy zdalnej jest 
regulacja wysokości siedziska pozwalająca na dopasowanie go do wzrostu pra-
cownika i wysokości stołu/blatu roboczego (mechanizmy regulacji wysokości 
i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze w pozycji 
siedzącej). Istotne jest, aby krawędzie płyty siedziska krzesła nie wywierały na-
cisku na uda, a górna krawędź oparcia pod plecy znajdowała się poniżej poziomu 
łopatek (Bukała, 2015, s. 110). Wszystkie dodatkowe elementy, takie jak mysz czy 
klawiatura, powinny być na wysokości niepowodującej skręcenie czy zgięcie dłoni 
w nadgarstku. 

Warsztatem pracy zdalnej i jej tradycyjnym atrybutem jest biurko/stół lub blat 
roboczy, dlatego też istotne jest dopasowanie go do rozmiarów użytkownika i cha-
rakteru pracy. Optymalnym rozwiązaniem jest konstrukcja stołu o regulowanej 
wysokości, a praktycznym wskaźnikiem jego dopasowania do indywidualnych 
cech pracownika jest wysokość zgiętego łokcia podczas wykonywania zadań ro-
boczych. Wysokość stołu biurowego bez regulacji powinna wynosić około 72 cm,  
a do okazjonalnej pracy z komputerem około 70 cm. Jeżeli stanowisko do pracy 
zdalnej wyposażone jest w klawiaturę, to blat pod nią powinien wynosić 60÷75 cm, 
a pod sam monitor: 70÷90 cm. Różnica wysokości różnych blatów nie powinna być 
mniejsza niż 10 cm (Wieczorek, 2011, s. 17).

Organizując i kontrolując stanowisko pracy zdalnej pracownika w domu, 
pracodawca powinien sprawdzić, czy jest wystarczająca i swobodna przestrzeń dla 
nóg pracownika (wysokość 65 cm, głębokość 70 cm, szerokość 70÷80 cm). 

Kolejnym aspektem ergonomicznym w kształtowaniu i zarządzaniu systemami 
pracy zdalnej są warunki pracy wzrokowej, na które składa się ustawienie ekranu, 
odległość od oczu oraz kontrastowość obrazu. Ustawienie ekranu powinno zapew-
nić wolność od odbić źródeł światła, które mogą powodować szybkie zmęczenie 
wzroku i bóle głowy (należy wyeliminować luminację). Światło w pomieszczeniu 
pracy powinno być rozproszone i wynosić 500 lx dla zadań ciągłych lub 300 lx 
dla pracy dorywczej (np. odszukiwanie informacji na ekranie). Odległość ekranu 
od oczu powinna być regulowana w zakresie 40÷75 cm, a dokumenty oświetlane 
dodatkowo według indywidualnych potrzeb. Jeżeli pracownik ma wadę wzroku 
lub lekarz stwierdził potrzebę pracy w okularach, powinny one korygować 
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wzrok odpowiednio do takiej odległości, w jakiej wykonywana jest praca przed 
komputerem. 

Ostatnim i istotnym ergonomicznym aspektem kształtowania i zarządzania 
pracą zdalną jest sama organizacja pracy. W tym celu pracodawca powinien 
przeszkolić pracownika, że w ramach przeciwdziałania nadmiernej intensywności 
pracy zaleca się wprowadzenie przerw w pracy. W zależności od nasilenia zadań 
można robić krótkie przerwy co godzinę lub dłuższe 15-minutowe co dwie godziny 
(np. na wykonanie zadań domowych). W czasie pracy zdalnej ergonomia zaleca 
wprowadzanie krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które ułatwiają rozluźnienie 
fizyczne i psychiczne (Wieczorek, 2011, s. 21).

Pracownik zatrudniony w formie pracy zdalnej powinien mieć wpływ na me-
todę i sposób pracy, czas pracy, tempo pracy oraz czas i długość przerw. Zarówno 
pracownik, jak i pracodawca powinni pamiętać, że praca w domu ogranicza kontakty 
społeczne, dlatego też konieczne jest wypracowanie postępowań, które umożliwiają 
bezpośrednie lub pośrednie kontakty z pracodawcą i współpracownikami, a co za 
tym idzie – wzbudzą poczucia wsparcia społecznego i zawodowego ograniczają-
cego stres związany z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (www.ciop.pl).

Podsumowanie

W wieku informacyjnym praca ulega istotnym i ciągłym zmianom, a pod wpły-
wem zastosowania nowoczesnych technologii powstają nowe specjalizacje i formy 
zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu podjęto krótką refleksję nad ergono-
micznym kształtowaniem i zarządzaniem systemami pracy zdalnej. Wykorzystane 
w artykule dostępne informacje źródłowe i literaturowe opisujące wyzwania i za-
grożenia towarzyszące człowiekowi w tej formie organizacji pracy mogą zostać 
wykorzystane przez pracodawców, menedżerów, osoby zarządzające personelem do 
wspierania czy modyfikowania tego systemu pracy. Należy pamiętać, że niezależnie 
od obowiązku nałożonego na pracodawcę czuwanie nad warunkami bezpiecznej 
i ergonomicznej pracy przynosi wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne.
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Summary. The purpose of this work is the ergonomic aspect of shaping and managing 
remote work systems. Based on the available source and literature data, the study attempts 
to solve the aspects of shaping and managing remote work systems in an ergonomic sense. 
After a brief introduction and discussion of the „information age” in the first part of the 
article, the authors characterize the term „remote work”. Then, ranges and legal require-
ments are defined related to the shaping and management of remote work systems. In the 
third part of the article, the authors raise the issue of the ergonomic aspect of shaping the 
work environment along with the legal and normative requirements in force in the Polish 
state and the European Union. The whole is closed by a short summary in which the au-
thors’ reflection was included.
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Streszczenie. Celem artykułu była charakterystyka oraz analiza efektów wsparcia kompe-
tencji osób pracujących w rolnictwie realizowanego w ramach WPR UE w Polsce w latach 
2007–2015. W szczególności opisano przesłanki, funkcjonowanie i rezultaty różnych 
interwencji polityki rozwoju obszarów wiejskich. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że działaniami ukierunkowanymi na doskonalenie zawodowe objęto w rozpatrywanym 
okresie około 231 tys. zatrudnionych w sektorze rolnym. Przedstawione wnioski oparto 
na analizie danych i informacji publikowanych przez instytucje zaangażowane we wpro-
wadzanie instrumentów WPR w Polsce.

Wprowadzenie

Nowoczesna polityka publiczna skoncentrowana jest na skutecznej realizacji 
mierzalnych celów społecznych. Ograniczeniem w procesie osiągania priorytetów 
może być ich szeroki zakres, niedoskonałość regulacji czy niewystarczająca ilość 
środków finansowych. Wielowymiarowe cele opatrzone szeregiem instrumentów 
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wdrażających i znaczącym budżetem stoją u podstaw Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej (WPR UE). Deklarowanym kierunkiem inicjatyw podejmowanych 
w ramach tej polityki jest zrównoważony środowiskowo i przestrzennie postęp 
ekonomiczny. Wyrażać się on ma przede wszystkim w poprawie konkurencyjności 
rolnictwa, która nie przynosi uszczerbku dla otoczenia przyrodniczego i klimatu, 
a jednocześnie umożliwia rozwój różnych funkcji obszarów wiejskich (Wilkin, 
2009). Możliwość realizacji ogólnych założeń strategicznych warunkują zdolności 
i kwalifikacje różnych grup interesariuszy. Jedną z nich są pracujący w sektorze 
rolnym oraz mieszkańcy wsi. W ramach WPR podejmowane są przedsięwzięcia 
na rzecz zwiększenia wiedzy i umiejętności tych osób. Na kwestię zwiększenia 
aktywności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego ludności związanej z rolnic-
twem od dawna zwraca się uwagę również w Polsce (Dudek, 2014; Worek, 2015). 
Polepszenie jakości kapitału ludzkiego w krajowym rolnictwie traktuje się nierzad-
ko jako istotny warunek poprawy sytuacji materialnej osób tam zatrudnionych, 
a także uaktywnienia proefektywnościowych przemian gospodarczych (PROW 
2007–2013). 

Celem artykułu była analiza instrumentów WPR UE skoncentrowanych na 
wzmacnianiu kompetencji zawodowych rolniczych zasobów pracy w Polsce oraz 
wstępna ocena efektów ich wprowadzania. W szczególności w opracowaniu 
skupiono się na sposobach i skali wsparcia pracowników rolnictwa w ramach 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich1 (PROW) realizowanych w latach 
2007–2015, a zatem w okresie programowania 2007–2013. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że działaniami ukierunkowanymi na doskonalenie zawodowe 
objęto w rozpatrywanym okresie około 231 tys. zatrudnionych w sektorze rolnym. 
Przedstawione wnioski oparto na analizie danych i informacji publikowanych przez 
instytucje zaangażowane w realizację instrumentów WPR w Polsce.

Materiał i metody

Informacje i dane dotyczące inicjatyw skierowanych do osób pracujących 
w rolnictwie, zorganizowanych w PROW 2007–2013, zaczerpnięto z opracowań 
publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – podmiotu dokonującego 
między innymi płatności na rzecz beneficjentów ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Fundację Programów 
Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) – instytucję wdrażającą działanie Szkolenia zawo-
dowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (dalej: Szkolenia zawodowe). 

1 W dalszej części artykułu określenia PROW 2007–2013 i Program używane są wymiennie.
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Dodatkowo na potrzeby analiz wykorzystano dane pochodzące z baz Eurostatu 
oraz Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (The European 
Network for Rural Development; dalej: ENRD).

W badaniach posłużono się metodą analizy statystycznej oraz analizy treści 
dokumentów strategicznych, aktów prawnych, a także opracowań eksperckich 
i ewaluacyjnych. W artykule wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników 
sektora rolnego rozumiane było jako aktywność edukacyjna podejmowana w trybie 
pozaszkolnym i szkolnym, przede wszystkim w formie kursów i szkoleń, jak rów-
nież jako korzystanie ze specjalistycznych porad zawodowych świadczonych przez 
publiczne i prywatne podmioty w zakresie doradztwa rolniczego.

Wyniki badań

Z dostępnych informacji dotyczących instrumentów WPR oraz sposobów ich 
wdrażania wynika, że w latach 2007–2015 w Polsce wsparcie kompetencji zawo-
dowych osób pracujących w rolnictwie realizowane było w formie bezpośredniej 
i pośredniej. Pierwsza z metod dotyczyła świadczenia usług edukacyjnych głównie 
w postaci szkoleń i fachowych porad, których deklarowany cel w pierwszej kolej-
ności wiązał się z kompetencjami rolniczych zasobów pracy2 (tab. 1). Uczestnictwo 
w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych miało się wprost przekładać na 
poziom wiedzy i praktyki stosowanych przez biorących udział w tych przedsięwzię-
ciach. Druga forma doskonalenia zawodowego rozpatrywanej zbiorowości łączyła 
się z wdrażaniem narzędzi innego rodzaju, w szczególności dotacji inwestycyj-
nych oraz pomocy socjalnej, ich przyznanie było bowiem warunkowane różnymi 
kryteriami dodatkowymi, takimi jak poziom kierunkowego wykształcenia czy 
wiek. W przypadku instrumentów pośrednio służących zwiększaniu kompetencji 
osób pracujących w rolnictwie w pierwszej kolejności akcentowano inne cele. 
Poprawa fachowości w prowadzeniu działalności rolniczej miała się dokonywać 
w odniesieniu do części beneficjentów o niewystarczającym stopniu przygotowania 
zawodowego i była traktowana jako środek pomocniczy. 

2  Inne działania bezpośrednio nakierowane na kompetencje zawodowe pracujących w rolnic-
twie, dotyczące usług zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstwa, realizowano jedynie w kilku 
krajach i miały one relatywnie niewielkie znaczenie.
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Tabela 1

Instrumenty służące zwiększaniu kompetencji zawodowych osób 
pracujących w rolnictwie, dostępne we WPR w Polsce

Bezpośrednie Pośrednie
 – szkolenia zawodowe  – dotacje inwestycyjne dla młodych rolników

 – usługi doradcze  – wcześniejsze emerytury
 – usługi zarządzania gospodarstwem 

rolnym i zastępstwa  – dotacje do modernizacji gospodarstw rolnych

Źródło: opracowanie własne.

Zebrane dane wskazują, że w latach 2007–2015 w Polsce, podobnie jak 
i w większości pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, względnie 
większe znaczenie finansowe miały instrumenty pośrednio mogące zwiększać 
kompetencje zawodowe osób pracujących w rolnictwie. Na wdrażanie instrumentów 
w formie dotacji czy wcześniejszych emerytur przeznaczono w skali Unii ponad  
27 mld euro. Służyły one powiększaniu i unowocześnianiu kapitału rzeczowego za-
angażowanego w produkcję rolną oraz zmianom generacyjnym w gospodarstwach 
rolnych. Niezależnie od tego, że w ramach PROW w Polsce i w innych państwach 
Unii Europejskiej na realizację instrumentów ukierunkowanych bezpośrednio na 
wzmacnianie kompetencji zawodowych alokowano niewiele środków finansowych, 
należy zauważyć, iż objęły one większą liczbę osób pracujących w rolnictwie niż 
narzędzia pośrednie3. W latach 2007–2015 na wdrażanie szkoleń i usług doradczych 
zaplanowano zdecydowanie mniej środków EFRROW niż na inne działania PROW 
z osi pierwszej nastawionej na zwiększenie konkurencyjności rolnictwa (rys. 1). 
Wielkość nakładów na przedsięwzięcia bezpośrednio wzmacniające kompetencje 
pracowników sektora rolnego w Polsce i w Unii Europejskiej była zróżnicowana 
i słabo powiązana ze skalą dotychczasowego uczestnictwa pozaszkolnych formach 
doskonalenia zawodowego (rys. 1).

Bezpośredniemu wsparciu w powiększaniu wiedzy i umiejętności pracowni-
ków sektora rolnego w Polsce służyły dwa instrumenty PROW 2007–2013. Były to 
działania Szkolenia zawodowe oraz Korzystanie z usług doradczych przez rolników 
i posiadaczy lasów (dalej: Korzystanie z usług). Oprócz przyczyn wskazanych 
w prawie Unii Europejskiej konieczność wdrażania tych narzędzi uzasadniano 
w kraju niskim poziomem wykształcenia ludności rolniczej, który postrzegano jako 
jedną z barier rozwoju sektora rolnego i leśnego, jak również potrzebą wsparcia 

3  Do lutego 2014 r. w Unii Europejskiej z instrumentów bezpośrednich skorzystało ok. 700 tys.  
osób, a z pośrednich ok. 352 tys. beneficjentów (ENRD, 2017).
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procesów zarządzania w gospodarstwach rolnych w celu dostosowania się do 
nowych regulacji WPR (w odniesieniu do zapewnienia przestrzegania zasady 
wzajemnej zgodności, ochrony gleb i wód przed azotanami pochodzenia rolnicze-
go) oraz poprawy osiąganych wyników ekonomicznych (restrukturyzacja, wzrost 
konkurencyjności i dochodowości, wprowadzanie innowacji). 

* Odsetek osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych w ciągu ostatniego roku wśród 
ogółu rolników (dane dla 2010 r.).
** Udział środków finansowych przeznaczonych na realizację szkoleń i usług doradczych 
w ramach osi pierwszej Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego PROW 
2007–2013.

Rysunek 1. Skala uczestnictwa w szkoleniach* (oś lewa) a znaczenie nakładów finansow-
ych** na wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w rolnictwie w PROW 
2007–2013 w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oś prawa; w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ENRD.

Szkolenia zawodowe w ramach PROW 2007–2013 skierowane były do pra-
cowników sektora rolnego i leśnego. Zakres tematyczny obejmował wiele kwestii, 
począwszy od wymogów wzajemnej zgodności4 i ochrony środowiska, poprzez 
techniki i technologie produkcji rolnej i leśnej, aż po ekonomikę i zarządzanie 
produkcją. Działanie objęło 123 projekty, w ramach których zorganizowano mię-
dzy 2010 a 2015 rokiem niespełna 15 tys. szkoleń. W szkoleniach wzięło udział 

4  Od 2003 r. w Unii Europejskiej rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani 
są przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt, zdrowotność roślin, ochrona środowiska i dobrostan zwierząt) oraz zasad dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Mechanizmy zasady wzajemnej zgodności w UE-15 wprowa-
dzano w latach 2007–2009. W Polsce i w UE-12 ich implementację rozłożono na okres 2009–2013 
(Judzińska, Łopaciuk, 2013).
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332 tys. uczestników. Najwyższą liczbę słuchaczy charakteryzowały się zajęcia 
z ochrony środowiska i krajobrazu oraz jakości produktów. Uczestniczyło w nich 
odpowiednio 121 tys. oraz 112 tys. osób. Z danych zgromadzonych przez MRiRW 
wynika, że w szkoleniach uczestniczyło 165,9 tys. unikalnych uczestników. Według 
opinii 97% uczestników przeprowadzone zajęcia były adekwatne do ich oczekiwań 
(Sprawozdanie..., 2015).

Usługi doradcze w PROW 2007–2013 adresowane były do rolników i posia-
daczy lasów. Świadczyły je na rzecz beneficjentów publiczne i prywatne pod-
mioty doradcze. Realizacja działania dotyczyła przede wszystkim dokonywania 
kompleksowych ocen spełniania przez gospodarstwa rolne norm bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz zasady wzajemnej zgodności, jak również świadczenia pomocy 
w dostosowywaniu się do wymogów w tym zakresie. W relatywnie mniejszej skali 
zrealizowane usługi polegały na przekazywaniu porad w zakresie zdrowia publicz-
nego ludzi, zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin oraz ochrony środowiska. Koszt 
realizacji usługi poniesiony i udokumentowany przez beneficjenta był w większości 
refundowany ze środków publicznych. W ramach działania Korzystanie z usług do 
końca 2015 roku zrealizowano 165,4 tys. usług na rzecz 43,8 tys. rolników. 

Zwiększaniu kompetencji zawodowych pracujących w rolnictwie służyły 
trzy instrumenty PROW 2007–2013: Ułatwianie startu młodym rolnikom (dalej: 
Ułatwianie startu), Modernizacja gospodarstw rolnych (dalej: Modernizacja) oraz 
Renty strukturalne (dalej: Renty). W latach 2007–2015 z dotacji dla młodych rolni-
ków skorzystało niespełna 39 tys. beneficjentów. Otrzymana pomoc (jednorazowa 
premia w wysokości maksymalnie 100 tys. zł) miała zachęcić do przejmowania i pro-
wadzenia gospodarstw przez osoby młode i dobrze wykształcone. Wydatkowano 
ją głównie na zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych (Sprawozdanie..., 
2015). Jednym warunków przyznania pomocy było dysponowanie odpowiednimi 
kwalifikacjami zawodowymi lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia w ciągu 
trzech lat. Z dostępnych danych wynika, że uzupełnianie kwalifikacji dotyczyło 
38% beneficjentów działania (tj. 14,6 tys. osób) (Ocen wpływu..., 2015, s. 160). 
Wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji przewidziano także w działaniu 
Modernizacja, w ramach którego wspierano powiększanie i modernizację zaplecza 
produkcyjnego gospodarstw rolnych. Pomocy (maksymalna kwota wsparcia wy-
nosiła 300 tys. zł) udzielono 57 tys. gospodarstw rolnych. (Sprawozdanie..., 2015) . 
Warunek uzupełnienia kwalifikacji zawodowych dotyczył 12% beneficjentów tego 
działania (6,6 tys. osób) (Ocen wpływu..., 2015). 

Inne działanie PROW 2007–2013, którego celem było pośrednie wzmacnianie 
kompetencji zawodowych osób pracujących w rolnictwie poprzez wspomaganie 
zmian generacyjnych, to jest renty strukturalne, przyczyniło się do przejęcia 
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blisko 20 tys. gospodarstw rolnych przez osoby relatywnie młodsze (średni wiek 
przejmującego wynosił 32 lata). Należy założyć, iż w wielu przypadkach z racji 
młodszego wieku nowi zarządzający mogli się charakteryzować wyższym pozio-
mem kompetencji zawodowych.

Dyskusja

Rozpatrując skalę i znaczenie mechanizmów wspierających rozwój kompetencji 
zawodowych osób pracujących w rolnictwie za pośrednictwem WPR, należy 
zauważyć, iż mimo przypisywania dużej roli potencjałowi ludzkiemu w osiąganiu 
celów tej polityki jego wsparcie miało daleko mniejsze znaczenie od wspomagania 
rozbudowy oraz unowocześnienia rolniczego kapitału wytwórczego czy promo-
wania zrównoważonego środowiskowo gospodarowania. Dotyczyło to zwłaszcza 
inicjatyw bezpośrednio nakierowanych na zwiększenie wiedzy i umiejętności lud-
ności związanej z rolnictwem, czyli szkoleń oraz usług doradczych. Wspomniane 
inicjatywy miały przede wszystkim charakter wspomagający wobec pozostałych 
instrumentów WPR, takich jak płatności bezpośrednie, dotacje inwestycyjne czy 
środowiskowe. Ich względnie mniej akcentowanym, choć nie mniej ważnym celem 
od głównych priorytetów ekonomicznych i środowiskowych Unii Europejskiej było 
wspomaganie implementacji rozwiązań polityki rolnej, co miało się przyczynić do 
obniżenia kosztów transakcyjnych oraz zwiększenia skuteczności jej wdrażania 
(Swinnen, 2008).

Przedsięwzięcia bezpośrednio ukierunkowane na zwiększenie kompetencji 
zawodowych pracowników sektora rolnego miały jednocześnie charakter inicjatyw 
o charakterze podażowym, których korzystne efekty gospodarcze i społeczne mogą 
się ujawniać w długim okresie (Ocena wpływu..., 2015). Jednak wadą przyjętych 
w PROW rozwiązań był akcent kładziony na ograniczone czasowo i merytorycznie 
formy wsparcia wiedzy i kompetencji zawodowych (jedno-, dwudniowe szkolenia, 
wyjazdy, doradztwo o charakterze prawnym). Należy sądzić, iż wybór rozwiązań 
prostych do realizacji w tym zakresie podyktowany był w dużej mierze naci-
skiem na skuteczność projektowanych operacji oraz orientacją na wydatkowanie 
przyznanych środków. Oceniając z kolei instrumenty pośrednio wzmacniające 
rolnicze kompetencje zawodowe, należy zauważyć ich pozytywne oddziaływanie 
w rozpatrywanym zakresie, choć o ograniczonym wpływie w skali makro (WYG 
PSDB, 2016). Niewielki efekt wynikał po części z konstrukcji rozwiązań przyzna-
wania dotacji inwestycyjnych, która preferowała odbiorców relatywnie bardziej 
przedsiębiorczych, lepiej przygotowanych do prowadzenia działalności rolniczej 
i prowadzących rynkowo zorientowane gospodarstwa rolne.



48 Michał Dudek

Podsumowanie

W latach 2007–2015 w Polsce za pośrednictwem WPR UE implementowano szereg 
instrumentów służących zwiększaniu kompetencji zawodowych osób pracujących 
w rolnictwie. Inicjatywy te miały charakter bezpośredni, ukierunkowany na posze-
rzenie wiedzy i umiejętności, oraz pośredni, realizowany w związku ze wsparciem 
rozwoju zaplecza produkcyjnego gospodarstw rolnych. Uzasadnienie przeprowa-
dzania tych operacji związane było przede wszystkim z promowaniem praktyk 
rolniczych korzystnych dla środowiska oraz zwiększających konkurencyjność 
podmiotów gospodarki rolnej. Konieczność poszerzenia kwalifikacji rolniczych 
zasobów pracy ze względu na ich niski poziom akcentowano przy podejmowaniu 
interwencji w kraju. Można szacować, iż w wyniku podejmowania różnorodnych 
działań w ramach PROW 2007–2013 w Polsce swoje przygotowanie do prowadze-
nia działalności rolniczej i wykonywania pracy w sektorze rolnym poprawiło około  
231 tys. osób. Większość z nich uczestniczyła w krótkookresowych działaniach 
szkoleniowych lub korzystała z usług doradczych. Stąd efekty rozpatrywanych 
interwencji były ograniczone. Poprawa wykształcenia formalnego wynikająca 
z realizowanych interwencji PROW dotyczyła niespełna 1/10 tej zbiorowości. 
Zwiększenie wiedzy i innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich stano-
wi również jeden z priorytetów WPR UE na lata 2014–2020. Relatywnie silniejszy 
nacisk położono w niej na przekazywanie wiedzy i informacji adekwatnych do 
potrzeb odbiorców zarówno w formie, jak i w treści.
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Common Agricultural Policy of European Union Instruments and Enhancing 
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Summary. Paper aims at characterising and analysing the effects of support of the com-
petences of people working in agriculture implemented under the EU CAP in Poland in 
2007–2015. In particular, the premises, functioning and results of various interventions of 
the rural development policy were described. The conducted research indicated that activi-
ties concerning the knowledge and skills covered about 231 thousand. persons employed 
in the agricultural sector. The presented results were based on the analysis of data and 
information published by public institutions implementing the CAP instruments in Poland.

Translated by Michał Dudek
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Streszczenie. Ustanowione normy i wartości etyczne są zobowiązaniem grupy zawodowej 
do ich przestrzegania. Wyrazem zaufania społecznego jest nadanie grupie autonomii wraz 
z uprawnieniem do egzekwowania wysokiego statusu zawodowego. Stosowanie się do 
norm i wartości etyki zawodowej polega na podejmowaniu decyzji zawodowych w ramach 
osobistego zaangażowania sumienia, rozumu i woli konkretnej osoby. Najczęściej normy 
i wartości etyczne wynikają z kodeków etycznych danej grupy zawodowej. Celem opra-
cowania jest określenie norm i wartości etycznych w ujęciu teoretycznym i empirycznym. 
Część teoretyczna identyfikuje etykę zawodową oraz wynikające z niej normy i wartości. 
Część empiryczna przedstawia ocenę norm i wartości istotnych dla funkcjonowania 
badanej grupy zawodowej. W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie przeciętnego 
poziomu moralnego grupy zawodowej, który może być doskonalony, o ile grupa zawodowa 
rozumie swoje powinności wobec otoczenia społecznego.
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Wprowadzenie

We współczesnym świecie grupa zawodowa tworzy pomost pomiędzy klientami 
a organami i agendami rządu RP oraz instytucjami władzy publicznej w Polsce. 
Badaną grupą zawodową są lobbyści. Podstawą ich działalności jest zaufanie –  
zarówno klientów, jak i przedstawicieli instytucji oraz władz publicznych, z któ-
rymi mają do czynienia. Dlatego też muszą realizować swe działania według 
najwyższych standardów moralnych i etycznych oraz z poszanowaniem zasad 
stosowanych w profesjonalnych firmach lobbingowych, w firmach będących klien-
tami oraz w instytucjach publicznych. Budowanie etyki zawodowej polega na 
opracowaniu kodeksu etycznego, który jest zbiorem norm i wartości postępowania 
charakterystycznych dla danej grupy zawodowej. Normy i wartości można postrze-
gać w dwóch kategoriach: normy i wartości przestrzegane (nigdzie niezapisane, 
zazwyczaj określane i przestrzegane przez pracowników) oraz normy i wartości 
deklarowane (najczęściej zapisane w kodeksach etycznych). Istnieją grupy zawo-
dowe, od których oczekuje się nie tylko kompetencji, ale również przestrzegania 
norm i wartości etycznych. Zazwyczaj taki stan rzeczy zobowiązuje przedstawicieli 
zawodu do sprostania zaufaniu społecznemu przede wszystkim w dwóch istotnych 
obszarach: profesjonalizmu i etyczności. Celem opracowania jest analiza i oce-
na norm i wartości etycznych w ujęciu teoretycznym i empirycznym. W części 
teoretycznej zidentyfikowano etykę zawodową oraz wynikające z niej normy 
i wartości. W części empirycznej przedstawiono ocenę norm i wartości istotnych 
dla funkcjonowania badanej grupy zawodowej. 

W artykule podjęto się próby odpowiedzi na pytanie, jakie są najistotniejsze 
normy i wartości dla zawodu lobbysty oraz jakich normy i wartości powinien 
przestrzegać zawodowy lobbysta.

Zrealizowane badania dotyczyły oceny postrzegania norm i wartości etycznych 
dla zawodu lobbysty. Miały charakter badań ankietowych, które przeprowadzono 
w okresie od 4 listopada 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku wśród dwóch grup: zawo-
dowych lobbystów oraz organizacji korzystających z usług zawodowych lobbystów. 

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano ocenę norm i wartości, które 
w opinii lobbystów w największym stopniu determinują wykonywany przez nich 
zawód. Lobbyści jako najważniejsze wartości dla ich zawodu wskazali jawność, 
transparentność oraz przejrzystość. Dla badanej grupy zawodowej profesjonalizm 
nie ma zbyt dużego znaczenia. Podobnie niewielkie znaczenia mają takie wartości, 
jak odpowiedzialność obywatelska oraz mentalność zorientowana na dobra wspól-
ne, co jest dość zaskakujące, gdyż wydawać by się mogło, że lobbysta powinien być 
kompetentny i świadomy odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
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Znaczenie etyki zawodowej w ujęciu teoretycznym

Etyka jako nauka zajmuje się badaniami w dziedzinie moralności (Zbiegień-Maciąg, 
1996, s. 7) związanymi z ustalaniem źródeł powstawania kontekstów moralnych 
przyczyniających się do rozwoju kryteriów ocen etycznych w społeczeństwie. Stara 
się ona przede wszystkim odnaleźć wspólne cechy moralnych zachowań gatunku 
ludzkiego. Pojęcie moralności natomiast uznaje się za niedefiniowalne, czyli pier-
wotne, które często jest określane w różny sposób (Migoń, 2013, s. 16), między 
innymi jako „pewna racjonalna właściwość każdego świadomego i wolnego czynu 
ludzkiego oraz spełniacza i sprawcy tego czynu – osoby ludzkiej” (Stępień, 1995, 
s. 240).

Moralność służy zachowaniu ludzkiej tożsamości i ma ścisły związek z pracą, 
która opiera się na takich przesłankach, jak (Drzeżdżon, 2013, s. 23):

a) jest podstawą i źródłem egzystencji oraz rozwoju zarówno człowieka, jak 
i społeczeństwa;

b) jako racjonalna forma wykorzystania energii twórczej człowieka jest 
zasadniczym sposobem jego samorealizacji;

c) stanowi zasadniczy czynnik organizacji relacji międzyludzkich, kontekst, 
który generuje powszechnie przyjęte zasady ogólnoludzkie, specyficzne 
wartości, regulatory etyczne zachowań i dzięki temu stanowi etos zawo-
dowy poszczególnych grup zawodowych.

W ogólnym pojęciu etyka obejmuje reguły odnoszące się do funkcjonowania 
profesjonalistów w kontekście społecznym, reguły sprawnościowe, które dotyczą 
sposobu wykonywania czynności zawodowych oraz ogólnych zasad wykonywa-
nia zawodu ze względu na wartości, które mają oni chronić (Seredocha, 2013,  
s. 76). W węższym znaczeniu etyka zawodowa to zespół norm, które wskazują, jak 
z moralnego punktu widzenia winni się zachowywać przedstawiciele określonego 
zawodu (Bogucka, Pietrzykowski, 2009, s. 93). Grupy zawodowe często same dążą 
do opracowania i wdrożenia określonych reguł moralnych, które obligowałyby ich 
członków do pożądanych zachowań, bo to w konsekwencji buduje prestiż danego 
zawodu (Wilsz, 2009, s. 2). 

Etyka zawodowa jest więc przede wszystkim etyką normatywną, której 
zadaniem jest ukazywanie norm właściwego działania dla poszczególnych grup 
zawodowych (Nogalski, Śniadecki, 2001, s. 206). W odniesieniu nie do każdego 
zawodu zasady te są spisane. Panuje jednak powszechne przekonanie, iż ludzie, 
którzy nie przestrzegają norm i zasad etycznych, zwykle są niechętnie traktowani 
w swoim środowisku zawodowym. Powoduje to, że niektóre grupy pracownicze 
same tworzą normy moralne na użytek własnych zbiorowości. Etyka zawodowa 
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obejmuje więc różnego rodzaju kodeksy etyczne, przysięgi czy ślubowania, których 
dane grupy zawodowe zobowiązują się przestrzegać. 

Kodeks etyczny stanowi istotne narzędzie zachowań organizacyjnych ma-
jące wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji (Piontek, 2016, s. 308). 
Jednocześnie jest katalogiem standardów zachowań etycznych określających spo-
sób postępowania i zachowania pracowników, czyli jest zbiorem zasad i wartości 
etycznych, które wyznaczają standardy postępowania urzędników publicznych na 
rzecz realizacji interesu publicznego (Lewicka-Strzelecka, 2012, s. 110). Kodeks 
stanowi logicznie uporządkowany zbiór zasad etycznych. Celem kodeksu nie jest 
tworzenie nowych norm, lecz konkretyzowanie i uszczegóławianie norm etyki 
ogólnej do specyfiki danego zawodu (Kowalski, 2015, s. 101). W ostatnich latach 
obserwowane jest zjawisko spontanicznych prób określenia etyki poszczególnych 
zawodów, czego przejawem są rozmaite kodeksy etyczne, które są opracowywane, 
uchwalane lub proponowane w różnych środowiskach i grupach zawodowych.

Uwarunkowania etyczne lobbingu odnoszą się do inicjatyw samoregulacyjnych 
podejmowanych przez wiele środowisk prowadzących działalność lobbingową. 
Kluczowym elementem tych inicjatyw jest kodeks etyczne zawierający postulowany 
model działalności lobbingowej (Dzieńdziora, 2017b, s. 58). Dobrym przykładem 
samoregulacji środowiskowych dotyczących działalności lobbingowej jest kodeks 
etyczny lobbysty ustanowiony przez członków Stowarzyszenia Profesjonalnych 
Lobbystów w Polsce. Jego sygnatariusze zobowiązani są do rezygnacji z człon-
kostwa w Stowarzyszeniu w przypadku złamania przez nich któregoś z zapisów 
kodeksu.

Metodyka badań

Celem badań była ocena postrzegania norm i wartości etycznych dla zawodu lob-
bysty1. Podmioty prowadzą działalność lobbingową w Polsce regulowaną prawem 
(Ustawa, 2005). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności lobbingowej 
„lobbing postrzegany jest jako każde działanie prowadzone metodami prawnie 
dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej 
w procesie stanowienia prawa” (Dzieńdziora, 2017a). 

W badanym zakresie postawiono następujący problem badawczy: Jakie normy 
i wartości mają największy wpływ na badaną profesję?

W związku z powyższym założono, że wartościami, które mają najwięk-
sze znaczenia dla działalności badanej profesji, są: jawność, transparentność, 

1 Opracowanie prezentuje fragment badań w zakresie obszaru norm i wartości etycznych is-
totnych dla zawodu lobbysty. 
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profesjonalizm, odpowiedzialność obywatelska oraz mentalność zorientowana na 
dobra wspólne.

Badania ilościowe przeprowadzono wśród zawodowych lobbystów oraz 
organizacji korzystających z usług zawodowych lobbystów. Badania ankietowe 
przeprowadzono w okresie od 4 listopada 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. 
Strukturę badanej próby ze względu na wybrane kryteria zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Charakterystyka lobbystów ze względu na badane kryteria

Cechy respondentów N Struktura 
respondentów (%)

Płeć
kobieta 9 16,1

mężczyzna 47 83,9

Wiek

25–35 lat 13 23,2

36–45 lat 17 30,4

powyżej 45 lat 26 46,4

Wykształcenie

średnie 2 3,6
wyższe I stopień 
(licencjat) 6 10,7

wyższe II stopień 
(magister) 45 80,4

wyższe III stopień 
(doktor) 3 5,4

Staż pracy

poniżej 10 lat 11 19,6

10–20 lat 19 33,9

powyżej 20 lat 26 46,4

Doświadczenie 
w zakresie 
prowadzenia 
działalności 
lobbingowej

do 1 roku 1 1,8

1–5 lat 23 41,1

5–10 lat 15 26,8

powyżej 10 lat 17 30,4

Charakterystyka 
zatrudnienia

własna działalność 
gospodarcza 44 78,6

zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie 11 19,6

zatrudnienie 
w jednostkach 
administracji 
publicznej

1 1,8

Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych.
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Lobbyści, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, to głównie mężczyźni 
(83,9%) w wieku powyżej 45 lat (46,4%) oraz w wieku 36–45 lat (30,4%). Biorąc 
pod uwagę ich wykształcenie, można zauważyć, że w zdecydowanej większości 
posiadają oni wykształcenie wyższe i są absolwentami studiów magisterskich 
(80,4%). Zaledwie 5,4% lobbystów uczestniczących w badaniu posiada stopień 
naukowy doktora. Uwzględniając kryterium, jakim jest staż pracy, należy stwier-
dzić, że najliczniejszą grupę wśród badanych lobbystów stanowią osoby pracujące 
dłużej niż 20 lat (46,4%) oraz legitymujące się stażem pracy 10–20 lat (33,9%). Na 
uwagę zasługuje fakt, że badani lobbyści posiadają w porównaniu do stażu pracy 
stosunkowo niewielkie doświadczenie w prowadzeniu działalności lobbingowej: 
od 1 roku do 5 lat – 41,4%, 5–10 lat – 26,8% oraz powyżej 10 lat – 30,4%. Z kolei 
biorąc pod uwagę formę zatrudnienia lobbystów uczestniczących w badaniu, 
należy stwierdzić, że zdecydowana większość z nich prowadzi własną działalność 
gospodarczą (78,6%).

Drugą grupą badanych były organizacje korzystające z usług zawodowych 
lobbystów. Strukturę badanej próby ze względu na wybrane kryteria zaprezento-
wano w tabeli 2.

Tabela 2

Charakterystyka przedstawicieli organizacji ze względu na badane kryteria

Cechy respondentów N
Struktura 

respondentów
(%)

Zajmowane 
stanowisko

dyrektor/prezes 18 78,3
specjalista ds. PR 4 17,4
rzecznik prasowy 1 4,3

Forma 
organizacji

małe przedsiębiorstwo 2 8,7
średnie przedsiębiorstwo 8 34,8
duże przedsiębiorstwo 6 26,1
fundacja 4 17,4
stowarzyszenie 3 13,0

Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych.

Biorąc pod uwagę stanowisko, jakie zajmowali przedstawiciele organizacji 
uczestniczący w badaniu, należy stwierdzić, że zdecydowana większość z nich 
zajmuje stanowisko dyrektora bądź prezesa (78,3%). Ankietowani reprezentowali 
głównie średnie (34,8%) i duże przedsiębiorstwa (26,1%).
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Wyniki badań

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano ocenę norm i wartości, które 
w opinii lobbystów w największym stopniu determinują wykonywany przez nich 
zawód. Na rysunku 1 przedstawione zostały średnie ocen poszczególnych wartości, 
przy czym należy zaznaczyć, że zaprezentowana skala ocen cechuje się tym, iż im 
niższa ocena, tym ważniejsza dana wartość. Jak wynika z badań, lobbyści jako 
najważniejsze wartości dla ich zawodu wskazali jawność, transparentność oraz 
przejrzystość. Wyniki te potwierdzają w części założoną hipotezę badawczą, która 
mówi o największym znaczeniu takich wartości, jak jawność (średnia ocena 1,75) 
i transparentność (średnia ocena 2,27) dla zawodu lobbysty. Badania niestety nie 
potwierdziły dużego znaczenia profesjonalizmu dla badanej grupy zawodowej 
(średnia ocena 9,18). Podobnie w przypadku takich wartości, jak odpowiedzialność 
obywatelska (średnia ocena 8,2) oraz mentalność zorientowana na dobra wspólne 
(11,79). Jest to tym bardziej zaskakujące, że współcześnie lobbysta jest bardzo 
mocno powiązany ze sferą biznesu, do której przynależy, a ze względu na szeroki 
wachlarz świadczonych usług powinien być kompetentny i świadomy odpowie-
dzialności wobec społeczeństwa. 

Rysunek 1. Zestawienie średnich ocen norm i wartości dla zawodu lobbysty w opinii 
badanych lobbystów
Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych.
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Niskie znaczenie w działalności lobbysty ma integralność (średnia ocena 
13,79). Wartość dotycząca rzetelności została przez respondentów oceniona na 8,11, 
co stawia ją raczej pośrodku rankingu wartości.

Na rysunku 2 zaprezentowano natomiast średnie oceny poszczególnych war-
tości wskazane przez organizacje korzystające z usług lobbystów (im niższa ocena, 
tym ważniejsza dana wartość). W tym przypadku również jako najważniejsze 
zostały wskazane jawność, transparentność i przejrzystość, natomiast mentalność 
zorientowana na wspólne dobra, profesjonalizm i odpowiedzialność obywatelska 
znalazły się na końcowych miejscach rankingu.

Rysunek 2. Zestawienie średnich ocen norm i wartości dla profesji lobbysty w opinii 
badanych organizacji
Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych.

Na rysunku 3 przedstawiono ranking ocen poszczególnych wartości dla zawo-
du lobbysty zarówno w opinii badanych lobbystów, jak i organizacji korzystających 
z usług lobbystów. W przypadku znaczenia dla badanego zawodu takich wartości, 
jak: transparentność, szacunek, przejrzystość, profesjonalizm, otwartość oraz inte-
gralność, opinie zarówno samych lobbystów, jak i organizacji, które korzystają z ich 
usług, są zgodne. Największa różnica w ocenie wartości wystąpiła w przypadku 
odpowiedzialności obywatelskiej (różnica oceny 4 pkt). Wartość ta ma większe 
znaczenie dla samych lobbystów niż dla organizacji które korzystają z ich usług, 
co tłumaczyć można tym, że organizacje skupiają się gównie na własnym interesie, 
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a nie na interesie ogółu społeczeństwa. Nieco mniejsze różnice (2 pkt) zauważyć 
można natomiast w przypadku takich wartości, jak: mentalność zorientowana na 
dobra wspólne oraz lojalność. Z kolei w przypadku zaufania, uczciwości, rzetelno-
ści i prawości różnice są niezbyt duże (1 pkt).

Rysunek 3. Ranking ocen norm i wartości zawodowego lobbysty 
Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych.

Podsumowanie

Zawodowy lobbysta powinien podejmować tylko takie zadania, które może reali-
zować za pomocą norm i wartości etycznych. Powinien starać się reprezentować 
interes swojego klienta w sposób przejrzysty, uczciwy i jawny. Dodatkowo powi-
nien lojalnie, sumiennie i starannie działać w interesie swojego klienta, poświęcając 
mu dużo czasu i uwagi, systematycznie i wnikliwie informować klienta o postę-
pach w realizacji zadań oraz dawać mu możliwość wyboru. Ważnym obszarem 
jest zakaz ujawniania informacji poufnych klienta bez jego zgody. Lobbysta nie 
powinien wykorzystywać wewnętrznych informacji klienta do działania na jego 
niekorzyść ani do żadnych innych celów nieuwzględnionych w umowie. Z uwagi 
na szczególną specyfikę zawodu od lobbysty wymaga się przestrzegania następują-
cych norm i wartości, do których można zaliczyć: uczciwość, rzetelność, prawość, 
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zaufanie, integralność, profesjonalizm, odpowiedzialność obywatelską, otwartość, 
transparentność, jawność, przejrzystość, lojalność, szacunek oraz uprzejmość 
(Lewicka-Strzecka, 2012, s. 111–112). Zasady etyczne lobbingu podkreślają, że lob-
bysta powinien budować, wzmacniać i podtrzymywać zaufanie w sferze publicznej, 
a także kreować mentalność zorientowaną na dobro wspólne. 

Zrealizowane badania potwierdziły założenie, że wartościami, które mają naj-
większe znaczenia dla działalności badanej profesji, są: jawność, transparentność, 
profesjonalizm, odpowiedzialność obywatelska oraz mentalność zorientowana na 
dobra wspólne. Niestety profesjonalizm, odpowiedzialność obywatelska oraz men-
talność zorientowana na dobra wspólne nie mają zbyt wysokiej rangi dla samych 
lobbystów, a przecież powinni oni być kompetentni i świadomi odpowiedzial-
ności wobec społeczeństwa. 

W Polsce lobbing ma negatywne konotacje. Kojarzony jest często z nielegalną 
i nieetyczną presją działania na decydentów politycznych. Jednocześnie odbierany 
jest jako działanie zmierzające w kierunku łapówkarstwa, korupcji, nepotyzmu 
itp. Największym zagrożeniem dla działalności lobbingowej jest lobbing niejawny, 
który nie posiada uregulowanej kontroli. Warto wskazać, że lobbing oparty na nie-
równości majątku i wpływów różnych grup interesu to niefortunne sformułowanie, 
którego fundamentem jest demokracja. W państwach, w których dopiero dojrzewa 
demokracja, trudno jest uchwycić poprawny wizerunek procesu lobbingu, a w nim 
podmiotów realizujących działalność lobbingową. W tym zakresie w dużej mierze 
mogą temu zapobiec regulacje etyczne lobbingu. Jednak słabym ogniwem samore-
gulacji lobbingu są systemy egzekwowania norm i wartości zawartych w kodeksie 
etycznych lobbysty.
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Perception Ethical Norms and Values on the Example of Professional Lobbyists

Keywords: professional ethics, values, norms, ethical code, professional group, lobbyist
Summary. The established ethical norms and values are the obligation of a professional 
group to comply with them. An expression of social trust is to give the group autonomy 
together with the right to enforce a high professional status. Compliance with the norms 
and values of professional ethics consists in taking professional decisions as part of the 
personal involvement of the conscience, mind and will of a particular person. The ethical 
norms and values most often result from the ethical code of a given professional group. The 
aim of this study is to define ethical norms and values in theoretical and empirical terms. 
The theoretical part identifies the professional ethics and the resulting norms and values. 
The empirical part presents the assessment of norms and values relevant to the functioning 
of the studied professional group. The study draws attention to the importance of the aver-
age moral level of the professional group, which can be improved, as long as the profes-
sional group understands its duties towards the social environment.
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Produkcja żywności ekologicznej  
z perspektywy potencjału pracowników

Kody JEL: J24, Q57, M50
Słowa kluczowe: ekologia, żywność, kompetencje pracowników
Streszczenie. W artykule podjęto problem kształtowania potencjału ludzkiego w przed-
siębiorstwach przetwórstwa ekologicznego nacechowanych dużą odrębnością. Metodą 
triangulacji ustalono, iż ta odrębność wiąże się nie tylko z klientami o specyficznych 
oczekiwaniach, co wiąże się z koniecznością stosowania systemów gwarantujących pro-
dukcję bezpiecznej żywności, ale także w dużej mierze z obowiązującym ustawodawstwem 
unijnym i krajowym. Szczegółowe badania empiryczne dotyczące cech osobowych pracow-
ników pozwoliły określić pożądane zmiany w realizacji funkcji personalnej. Posiłkowano 
się przy tym metodą case study przy wykorzystaniu wywiadu ustrukturyzowanego oraz 
luźnych wywiadów z kierownictwem badanego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie

Wśród współczesnych konsumentów, głównie w obliczu chorób „dietozależnych”, 
maleje zaufanie do żywności wytwarzanej intensywnymi metodami produkcji. 
Na znaczeniu przybiera przetwórstwo ekologiczne (Barłowska, Wolanciuk, Idec, 
2017, s. 1). Wśród czynników jego rozwoju istotny, a wciąż nie dość doceniany 
jest potencjał zatrudnionych. Chodzi głównie o pracowników wykonawczych. 
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Pozyskiwanie i dysponowanie w organizacjach przetwórstwa ekologicznego oso-
bami o pożądanych cechach potencjału wiąże się bezpośrednio z kształtowaniem 
funkcji personalnej, stanowiąc znaczące wyzwanie dla zarządzania.

Przyjęto, iż w ramach potencjału odzwierciedlającego sprawność, wydajność 
i tkwiące w kimś możliwości (Kopaliński, 1990, s. 406) zasadne jest w odniesieniu do 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach przetwórstwa ekologicznego skoncentrowanie 
się na kompetencjach obejmujących wiedzę i umiejętności, a ponadto motywację 
wewnętrzną. Cechy te odzwierciedlają jakościowy aspekt omawianego potencjału. 
Bliższego rozpatrzenia tych cech dokonano na przykładzie przedsiębiorstwa X, po-
siłkując się metodą case study. Wyników tak przeprowadzonych badań nie można 
zatem uogólniać na inne przedsiębiorstwa przetwórstwa ekologicznego.

Celem opracowania stała się analiza wskazanych składowych kompetencji 
wyodrębnionych grup pracowników wykonawczych przy wykorzystaniu opinii 
bezpośrednich przełożonych. Szczególną uwagę zwrócono na kompetencje miękkie. 
Ich oceny dokonano, uwzględniając okoliczności i specyfikę działań realizowanych 
w przedsiębiorstwie przetwórstwa ekologicznego. Rozpatrując okoliczności ze-
wnętrzne funkcjonowania badanej organizacji, skoncentrowano się w dużej mierze 
na ustawodawstwie unijnym i krajowym. Sformułowane rekomendacje nawiązują 
do pożądanych zmian w obszarze funkcji personalnej. 

Przedsiębiorstwo przetwórstwa ekologicznego – jego odrębność i rozwój

Ekologia [gr. oikos + logos = dom + słowo (nauka)] jest nauką o strukturze i funk-
cjonowaniu przyrody zajmującą się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami 
żywymi a środowiskiem oraz ich wzajemnymi relacjami. Pojęciami, w których 
występuje przedrostek „eko-” są także te dotyczące żywności ekologicznej (pro-
duktu ekologicznego) i rolnictwa ekologicznego, jak i przetwórstwa ekologicznego 
(Gertig, 2010, s. 407). W literaturze przedmiotu rolnictwem ekologicznym nazywa-
ny jest system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej 
(Szarek, Nowogródzka, 2015, s. 125). Zgodnie z Rozporządzeniem (2007) „eko-
logiczne produkty przetworzone powinny być produkowane przy użyciu takich 
metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej 
i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji”.

Produkcja żywności ekologicznej stanowi obecnie jedną z najszybciej roz-
wijających się gałęzi w Unii Europejskiej. Według raportu Międzynarodowej 
Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM wartość światowego rynku żywności 
organicznej przekroczyła 60 mld euro, a w samej tylko Europie osiągnęła ponad  
26 mld euro, z czego w Polsce około 650 mln zł i stale rośnie (IFOAM Report, 2015; 
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Witek, 2014, s. 185). Oczekiwania konsumentów co do jakości i walorów ekożyw-
ności stymulują nie tylko produkcję pierwotną (rozwój rolnictwa ekologicznego), 
ale także powstawanie wyspecjalizowanych przetwórni ekologicznych.

Na rysunku 1 zobrazowano organizacje zajmujące się przetwórstwem eko-
logicznym, koncentrując się głównie na specyficznych uwarunkowaniach spraw-
nego i skutecznego ich funkcjonowania. Należy do nich przede wszystkim unijne 
i krajowe ustawodawstwo. Dotyczy ono nie tylko omawianego przetwórstwa, ale 
i powiązanego z nim bezpośrednio rolnictwa ekologicznego. Oprócz tego usta-
wodawstwa rezultaty działalności przedsiębiorstw ekologicznych pozostają pod 
wpływem klientów, i to zarówno indywidualnych, jak i hurtowych. Zróżnicowania 
zaznaczające się w obrębie tych grup uzasadniają ich odrębne rozpatrywanie.

Rysunek 1. Produkcja ekologiczna – przejawy jej odrębności
Źródło: opracowanie własne. 

Dla nabywcy hurtowego istotny jest zakup dużej partii towaru o możliwie jedno-
rodnym poziomie jakości. Parametry produktu muszą zatem bezwzględnie odpowia-
dać specyfikacji zawartej w umowie handlowej. Natomiast dla klienta indywidualnego 
duże znaczenie ma dostępność i gwarancja odpowiedniego pochodzenia wyrobu. Dla 
tego rodzaju odbiorcy istotny jest fakt, że przetwórstwo ekologiczne respektuje kryteria 
produkcyjne zawarte w obowiązujących aktach prawnych. W procesie podejmowania 
decyzji o zakupie żywności ekologicznej klient posiłkuje się więc różnego rodzaju 
informacjami. Ważne jest także odpowiednie opakowanie (Domagalski, Buczkowska, 
2015, s. 373; Sajdakowska, Żakowska-Biemans, Gutkowska, 2015, s. 528).
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Jak widać na rysunku 1, funkcjonowanie przedsiębiorstwa przetwórstwa eko-
logicznego pozostaje również pod istotnym wpływem systemów gwarantujących 
produkcję bezpiecznej żywności. Ich stosowanie wynika z obowiązujących w tym 
względzie przepisów prawa. Przetwórnie ekologiczne, podobnie jak przetwórnie 
konwencjonalne, muszą spełniać wszystkie wymagania sanitarne i techniczne. 
Produkcja żywności ekologicznej powinna przebiegać zatem zgodnie z zapisami 
odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 
(Mazur, Dziuba, Weiss, 2016, s. 67–75). 

Na przedsiębiorstwa przetwórstwa ekologicznego warto spojrzeć przez pryzmat 
orientacji w zarządzaniu wskazujących na określone, ważne w ich obrębie wartości 
oraz zasady funkcjonowania (Lichtarski, 2015, s. 33–39). W omawianych organi-
zacjach znajdują one wyraz przede wszystkim w orientacji na klienta powiązanej 
z orientacją projakościową. Nie zawsze jako znaczącą traktuje się orientację na czło-
wieka (pracownika), w tym na dysponowanie przez niego odpowiednimi kompeten-
cjami i cechami osobowymi. Ranga tej orientacji przejawia się poprzez wskazane na 
rysunku 1 uwarunkowania działalności rozpatrywanych przedsiębiorstw.

Regulacje prawne stosowane w odniesieniu do żywności ekologicznej

W obowiązujących przepisach szczególne znaczenie nadaje się metodom i warun-
kom, w jakich określona żywność pochodzenia roślinnego czy też zwierzęcego 
została wyprodukowana. Szczególnie ważna wydaje się: Ustawa (2009) i Ustawa 
(2006). W tabeli 1 zawarto przykłady rozporządzeń i ustaw obowiązujące we 
wszystkich krajach członkowskich UE (IJHARS, 2017, s. 11–12).

Tabela 1

Wybrane rozporządzania dotyczące przetwórstwa ekologicznego

1.
Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 roku 
W sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r., s. 1), z późn. zm.

2.

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 roku 
Ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U.L. 250 z 18.09.2008 r., s. 1), 
z późn. zm.

3.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z 8 grudnia 2008 roku
Ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu ekologicznych produktów z krajów 
trzecich.
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4.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z 15 grudnia 2008 roku 
Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IJHARS, 2017, s. 11–12.

Analiza powyższych oraz innych aktów prawnych wskazuje na znaczenie 
systemu kontroli w rozpatrywanych jednostkach. Powołane jednostki certyfikują-
ce stawiają konkretne wymagania, których realizacja pozostaje w bezpośrednim 
związku z pracownikami danego przedsiębiorstwa oraz ich potencjałem. I tak:
1. Pracownicy administracyjni powinni mieć między innymi wiedzę i umie-

jętności związane z prowadzeniem szczegółowej dokumentacji dotyczącej 
dostawców surowców ekologicznych, a także ich odpowiedniej weryfikacji 
w nawiązaniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Szczególnie 
ważne jest to w procesie prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbiorcami.

2. Pracownicy laboratorium powinni posiadać kompetencje związane z pobieraniem 
próbek surowców i produktów do analiz fizykochemicznych w celu sprawdzenia, 
czy są wolne od zanieczyszczeń i pozostałości niedozwolonych środków, jak 
również dokonywania ocen jakościowych w procesie porównywania wyników 
badań z obowiązującymi normami. Na producencie ciąży bowiem obowiązek 
dostarczenia konsumentowi wyczerpujących informacji na temat jakości i pocho-
dzenia produktu, co zwiększa jego konkurencyjność. Pracownicy laboratorium 
powinni więc znać między innymi szczegółowe wymagania dotyczące przetwa-
rzania żywności (zgodnie z zapisami w art. 19 i 23 rozporządzania 834/2007 oraz 
w art. 26, 27, 31, i 35, jak i w załączniku VIII przepisów wykonawczych rozpo-
rządzania 889/2008). Mając na względzie wskazane zapisy prawa, cenionymi 
kompetencjami laborantów są: odpowiednia wiedza, umiejętność analizowania 
i wnioskowania oraz komunikowania się i współdziałania.

3. Pracownicy produkcyjni mają między innymi obowiązek dysponowania informa-
cjami na temat regulacji dotyczących substancji dodatkowych stosowanych w prze-
twórstwie żywności ekologicznej. Istotna jest wiedza związana z wdrażaniem 
i utrzymaniem odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym 
żywności. Chodzi głównie o zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz system HACCP (Kołożyn-Krajewska, Sikora, 
2010, s. 174). Pracownicy bezpośrednio produkcyjni powinni znać procedury za-
pewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Jak już podkreślano, jakość żywności 
ekologicznej jest potwierdzana przez jednostkę certyfikującą kontrolującą proces 
produkcji w nawiązaniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
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Cechy kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach przetwórstwa ekolo-
gicznego – zastosowane metody badawcze

W praktyce i teorii zarządzania problematyka kompetencji pracowników 
i ich permanentnego rozwoju przybiera wciąż na znaczeniu. Kierunki rozwoju tej 
problematyki są pochodną potrzeb przedsiębiorstw, co wiąże się z przyjętą misją, 
długookresowymi celami, jak i relacjami z bliższym i dalszym otoczeniem. 

W literaturze poświęconej przetwórstwu ekologicznemu nie zwraca się szcze-
gólnej uwagi na kompetencje miękkie mające – jak wykazują badania własne –  
ważne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przetwórstwa ekologicznego. 

Mając to na uwadze, sięgnięto do badań przeprowadzonych przez M. Roblesa 
(2012, s. 454). Określił on zestaw kompetencji miękkich, który jak się wydaje, może 
być brany pod uwagę w procesie realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw 
omawianego typu. Są to: elastyczność, integralność, komunikatywność, uprzejmość, 
praca zespołowa, odpowiedzialność, profesjonalizm, pozytywne nastawienie, etyka 
pracy, umiejętności interpersonalne.

Wskazane kompetencje poddano głębszej analizie, nawiązując do literatury 
przedmiotu, obowiązującego ustawodawstwa, danych statystycznych GUS, rapor-
tów IJHARS oraz własnych badań empirycznych przy zastosowaniu analizy przy-
padku w postaci młyna przemysłowego z wieloletnią tradycją produkcyjną zlokali-
zowanego w Wielkopolsce, zwanego tutaj przedsiębiorstwem X. Przedsiębiorstwo 
to jest małą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Lokalizacja badanego młyna 
została uwarunkowana sąsiadującymi obszarami rolniczymi stanowiącymi jego 
zaplecze surowcowe. 

Wydaje się, iż możliwości zwiększenia satysfakcji zarówno klientów hurto-
wych, jak i indywidualnych wiążą się tutaj ze wzrostem dbałości o potencjał ludzki, 
a przede wszystkim o kompetencje miękkie.

Mając powyższe na uwadze, autorzy opracowali formularze wywiadu ustruk-
turyzowanego, które przekazano kierownikom Działu Produkcyjnego, Działu 
Administracyjnego oraz Laboratorium. Wywiady przeprowadzone z ich podwład-
nymi stały się podstawą dokonania oceny omawianych kompetencji. W ocenie tej 
zastosowano 5-stopniową skalę Likerta. Łącznie przebadano 31 osób. Badania 
odbywały się w listopadzie 2017 roku.

Analiza kompetencji miękkich badanych pracowników – wyniki badań 
empirycznych

Struktura badanych pracowników przedstawiała się następująco:
 – Dział Administracji – 8 osób,
 – Laboratorium – 9 osób,
 – Dział Produkcji – 14 osób. 
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Respondenci, czyli bezpośredni przełożeni, mieli za zadanie ocenić 
w skali od 1 do 5 poziom wskazanych wyżej kompetencji miękkich zestawio-
nych przez M. Roblesa. Ich zestaw został rozpatrzony w odniesieniu do każdej 
z badanych grup pracowników. W tabeli 2 przedstawiono przykład wyników 
badań dotyczących kompetencji miękkich jednej z tych grup, to jest pracowników 
administracyjno-biurowych. 

Tabela 2

Ocena kompetencji miękkich pracowników administracyjno- 
-biurowych dokonana przez ich przełożonych (%)

Poziom    
kompetencji 

Kompetencja

Bardzo 
słaby Słaby Przeciętny Dobry Bardzo 

dobry

Elastyczność 12,5 37,5 25 25 0
Integralność 0 25 50 25 0
Komunikatywność 12,5 0 37,5 25 25
Uprzejmość 0 0 25 25 50
Praca zespołowa 0 25 50 25 0
Odpowiedzialność 0 0 0 25 75
Profesjonalizm 0 0 25 50 25
Pozytywne nastawienie 0 50 50 0 0
Etyka pracy 0 0 0 100 0
Umiejętności 
interpersonalne 0 25 37,5 37,5 0

Źródło: opracowanie własne.

Badania wykazały, że wskazana grupa pracowników wykonawczych nie nale-
ży do szczególnie docenianych, jeśli wziąć pod uwagę cały łańcuch przetwórstwa 
ekologicznego. Przełożeni wysoko ocenili odpowiedzialność tych pracowników, ich 
etykę oraz profesjonalizm. Za słabą stronę kompetencji podwładnych uznali niską 
elastyczność i niezbyt pozytywne nastawienie do pracy. Interpretując wyniki badań, 
kierownictwo podkreśliło także występowanie niedomagań w obszarze umiejętno-
ści interpersonalnych, a co za tym idzie – i tych, które wiążą się z umiejętnością 
pracy w zespole oraz integralnością. Wskazane wyżej zadania formułowane pod 
adresem omawianej grupy pracowników wymagają, jak stwierdziło kierownictwo, 
preferowania szerszego wachlarza kompetencji miękkich, co znalazło odzwiercie-
dlenie w tabeli 3 w postaci dodatkowych cech wyróżnionych kursywą. 
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Tabela 3

Pożądane kluczowe kompetencje miękkie w koprodukcji w opinii kadry kierowniczej

ADMINISTRACJA LABORATORIUM PRODUKCJA 
 – komunikatywność,  
 – uprzejmość,
 – odpowiedzialność,
 – profesjonalizm,
 – umiejętności, 

interpersonalne,
 – kreatywność,
 – zaangażowanie,
 – współdziałanie.

 – elastyczność,
 – komunikatywność,
 – praca zespołowa,
 – profesjonalizm,
 – etyka pracy.

 – elastyczność,
 – komunikatywność,
 – odpowiedzialność,
 – profesjonalizm.

Źródło: opracowanie własne.

Porównując informacje zawarte w tabelach 2 i 3, dotyczące omawianej grupy 
pracowników, zwraca uwagę fakt, iż kierownictwo uznało, że elastyczność nie 
należy do szczególnie pożądanych cech w obszarze administracji. Zdecydowanie 
wzmocnić należy natomiast kreatywne podejście do pracy, zaangażowanie 
i współdziałanie w powiązaniu z zaufaniem generującym więzi społeczne, między 
innymi w postaci nieformalnych kanałów komunikacji.

Podsumowanie

Kierunki wzrostu potencjału pracowników są pochodną potrzeb organizacji oraz 
jej specyfiki związanej z wewnętrznymi i zewnętrznymi okolicznościami, w jakich 
funkcjonuje. Stwierdzenie to stało się punktem odniesienia w procesie określania 
zestawu kompetencji miękkich wartych analizowania w przypadku pracowników 
wykonawczych przedsiębiorstw przetwórstwa ekologicznego. Za zasadne uznano 
skorzystanie z propozycji sformułowanej przez M. Roblesa. Wykorzystując metodę 
case study, dokonano analizy i oceny przyjętego zestawu kompetencji. Odnosząc 
się do deklarowanych wartości, stwierdzono, iż w badanym przedsiębiorstwie 
przetwórstwa ekologicznego występują wyraźne symptomy respektowania tra-
dycyjnych wartości, takich jak poczucie obowiązku i profesjonalizm. Wśród tak 
zwanych nowych wartości zaznacza się kwestia zaufania, odpowiedzialności oraz 
etyki postępowania. Rozpoznane słabości dotyczą głównie umiejętności współdzia-
łania i pracy w zespole, empatii, kreatywności i komunikatywności. 

Rekomendowane zmiany w obszarze funkcji personalnej wiążą się z prefero-
waniem twórczego myślenia i działania w nawiązaniu do zmieniających się ocze-
kiwań klientów związanych z parametrami produktów ekologicznych. Wymaga to 
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tworzenia odpowiedniego klimatu do bezpośrednich kontaktów międzyludzkich 
dla wzmożenia zakresu i rezultatów dzielenia się wiedzą. Niezbędne jest zatem 
dysponowanie pracownikami o wysokim potencjale, co wiąże się przede wszyst-
kim ze stosowaniem odpowiednich narzędzi ich doboru oraz realizacją praktyk 
zarządczych sprzyjających rozwojowi osób już zatrudnionych. 
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Organic Food Production from the Standpoint of Employee Potential
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Summary. This paper attempts to analyse the problem of human potential in enterprises 
of organic food processing, which is characterized by a substantial individuality. The tri-
angulation method revealed that this individuality is determined not only by customers 
with specific expectations (which require the use of systems that ensure production of safe 
food) but also by current EU and national legal regulations. Detailed empirical examina-
tions concerning personality traits of employees allowed for the determination of desired 
changes in performing the personal function. A case study method was used, based on the 
structured and unstructured interview with managers in the enterprise studied.
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Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania 
miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii

Kody JEL: G32, J24
Słowa kluczowe: sektor nowych technologii, kapitał strukturalny, miejsca pracy, przewagi 
konkurencyjne
Streszczenie. Celem opracowania jest wyjaśnienie zdolności kreacji nowych miejsc pracy 
w kluczowych przedsiębiorstwach sektora nowych technologii na świecie. Powstawanie 
nowych miejsc pracy w warunkach nasilenia się procesów globalizacyjnych oraz postępu 
naukowo-technicznego jest determinowane gromadzonym w przedsiębiorstwach kapitałem 
strukturalnym. Szybkość oraz efektywność transferu kapitału intelektualnego w kapitał 
strukturalny wzmacnia pozycję konkurencyjną firmy i stwarza przesłanki do większej 
aktywności gospodarczej oraz wzrostu popytu na pracę. W opracowaniu wykorzystano 
wybrane metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie oraz 
metody statystyczne, w tym elementy rachunku korelacyjnego.

Wprowadzenie

Głównym celem opracowania jest wyjaśnienie procesu tworzenia miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach sektora nowych technologii. Przedmiotem badania są kor-
poracje pochodzące z tego sektora, znajdujące się w gronie 500 największych firm 
świata (sklasyfikowanych według wysokości rocznego obrotu) oraz notowane na 
giełdach papierów wartościowych w latach 2014–2016.
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Przebieg zjawisk gospodarczych od 2014 roku wskazywał, iż poprawa 
światowej koniunktury nie przyniosła w wielu krajach spodziewanych rezultatów, 
na rynkach pracy utrzymywało się wysokie bezrobocie. Koncentracja negatywnych 
zjawisk występowała w krajach Europy, zwłaszcza w strefie euro. W 2016 roku 
łączna liczba zatrudnionych w państwach wspólnej waluty była o 607 tys. osób 
mniejsza niż w 2008 roku. W rezultacie stopa rejestrowanego bezrobocia pod 
koniec 2016 roku wynosiła w regionie 9%. W Stanach Zjednoczonych procesy 
gospodarcze przebiegały w przeciwnym kierunku, szybki wzrost popytu na pracę 
doprowadził tam do wyraźnego ograniczenia bezrobocia. W latach 2008–2016 
liczba zatrudnionych w amerykańskiej gospodarce wzrosła o ponad 6 mln, a stopa 
bezrobocia pod koniec okresu wyniosła 4% i była najniższa od wielu lat (https://
pl.tradingeconomics.com/countries). 

Wstępna analiza danych mikro- i makroekonomicznych nasunęła przypusz-
czenie, iż czynnikiem poprawiającym sytuację na amerykańskim rynku pracy był 
wzrost popytu na pracę w sektorze nowych technologii. Efektywne wykorzystanie 
kapitału strukturalnego w przedsiębiorstwach prowadziło do powiększania wartości 
niematerialnych firm oraz wzrostu ich notowań giełdowych. Wysoka kapitalizacja 
korporacji sektora nowych technologii zachęcała do wzrostu zatrudnienia (http://
fortune.com/fortune500/list/). 

Hipotezą badawczą w prezentowanym opracowaniu jest przypuszczenie, iż 
wysoki potencjał kapitału strukturalnego zgromadzony w przedsiębiorstwach 
sektorów rozwojowych wzmacnia ich pozycje konkurencyjne oraz pozytywnie 
oddziałuje na procesy tworzenia nowych miejsc pracy. W celu zweryfikowania 
hipotezy w artykule zostaną wykorzystane wybrane metody pomiaru wartości 
kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie oraz metody statystyczne, w tym 
elementy wszechstronnej analizy statystycznej i rachunku korelacyjnego. Wśród 
metod pomiaru kapitału intelektualnego znajdą się wskaźnik Q Tobina oraz metoda 
szacowania wartości aktywów niematerialnych CIV (Strojny, 2003). 

Układ sił w globalnym sektorze nowych technologii

Istotą przełomów technologicznych jest przyśpieszanie konwersji strukturalnych 
w gospodarkach krajowych. Dynamiczne zmiany w poszczególnych sektorach powo-
dują naprzemienne procesy tworzenia i likwidowania miejsc pracy. Jeśli gospodarki 
krajowe posiadają silne pozycje konkurencyjne w rozwojowych dziedzinach, wówczas 
w długim okresie saldo przepływów siły roboczej między sektorami jest dodatnie 
(Pissarides, 2012, s. 185–191). W rezultacie wzrost zatrudnienia podnosi społeczny 
fundusz płac, co zwiększa zagregowany popyt i poprawia ogólny klimat koniunktury. 
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W Stanach Zjednoczonych procesy gospodarcze przebiegały w pozytywnym 
kierunku, wyraźnie wzrastał poziom produkcji oraz inwestycji, dzięki czemu sys-
tematycznie powiększała się liczba miejsc pracy. Przepływ siły roboczej między 
sektorami był dynamiczny, co nie ograniczyło sprawności krajowego rynku pracy, 
stopa bezrobocia była niska, a liczba pracujących w niepełnym wymiarze czasu 
pracy malała (https://pl.tradingeconomics.com/countries). 

Głównym czynnikiem poprawiającym sytuację ekonomiczną w Stanach 
Zjednoczonych był dynamiczny rozwój krajowego sektora nowych technologii. 
W 2016 roku udział amerykańskich korporacji nowych technologii w całkowi-
tym zysku wypracowanym przez wszystkie firmy z tego sektora znajdujące się 
w gronie 500 największych korporacji świata wynosił ponad 66%. Dominacja na 
światowym rynku nowych technologii dawała amerykańskim korporacjom pierw-
szeństwo w podejmowaniu przełomowych inwestycji i wprowadzaniu do obrotu 
najnowocześniejszych produktów i usług. W opisanych warunkach pojawiała się 
szansa dla całej gospodarki na kontynuowanie pozytywnych zmian w koniunkturze 
gospodarczej (http://fortune.com/fortune500/list/).

Rozwój sytuacji ekonomicznej w strefie euro był niekorzystny. Przyśpieszone 
restrukturyzacje krajowych gospodarek powodowały w wielu miejscach procesy 
likwidacji miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle, handlu oraz rolnictwie. Z drugiej 
strony skłonność do powstawania nowych miejsc pracy w usługach wyższego rzędu 
(bankowość, ubezpieczenia, usługi biznesowe) była niewielka. Widmo kolejnego kry-
zysu finansowego hamowało wzrost popytu na pracę w tym sektorze. Dodatkowym 
mankamentem europejskiej gospodarki był niewielki jej udział w światowym rynku 
nowych technologii. W grupie 44 firm tego sektora, które znajdowały się w gronie 
500 największych korporacji świata, znajdowały się jedynie cztery europejskie firmy 
(Nokia, Ericsson, SAP oraz Accenture). Ich udział w całkowitym zysku wygenerowa-
nym w 2016 roku przez wszystkie firmy tego sektora z listy 500 wynosił zaledwie 2,4%.  
Niższa efektywność europejskich korporacji nie stwarzała wystarczającego impulsu 
do podejmowania nowych inwestycji oraz wprowadzania innowacji. Zdolności 
tworzenia nowych miejsc pracy były w tych warunkach niewielkie. 

Słabnącej pozycji Europy Zachodniej w światowej rywalizacji na rynku nowych 
technologii towarzyszył szybki rozwój korporacji azjatyckich. Największą dynamikę 
przyrostu obrotów i zysków rejestrowały firmy z Chin i Korei Południowej. W 2016 
roku łączny zysk netto wygenerowany przez chińskie oraz koreańskie korporacje no-
wych technologii znajdujące się w grupie 500 największych korporacji świata wynosił  
58,3 mld USD, co stanowiło prawie 26% ogólnego zysku wypracowanego przez 
wszystkie firmy tego sektora znajdujące się na liście „500” (http://fortune.com/
fortune500/list/).
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Kreacja miejsc pracy w przedsiębiorstwach nowych technologii

W latach 2008–2010 w grupie 30 największych korporacji pochodzących ze Stanów 
Zjednoczonych między średnimi wartościami współczynników Q Tobina a indek-
sami dynamiki zatrudnienia zachodziła silna dodatnia oraz istotna statystycznie 
zależność. Najwyższe wartości współczynników Q Tobina posiadały korporacje 
z sektora nowych technologii, w których miejsca pracy powstawały najszybszej. 
Należy dodać, iż korporacje te zwiększały poziom zatrudnienia w okresie kryzysu 
finansowego (Geise, 2015, s. 186). Taki przebieg zjawisk potwierdzał tezę, iż firmy 
z wysokimi potencjałami kapitałów intelektualnych są odporne na egzogeniczne 
wstrząsy gospodarcze (Szymański, 2004, s. 30–39).

Kolejne badania zostały przeprowadzone w grupie 23 korporacji pochodzących 
z sektora nowych technologii oraz notowanych na giełdach papierów wartościo-
wych, które były sklasyfikowane w trzech kolejnych latach (2014–2016) na liście 
„500” (tab. 1). 

Tabela 1 

Wskaźniki Q Tobina oraz indeksy dynamiki zatrudnienia 
dla korporacji nowych technologii

Korporacja Kraj Wskaźnik Q 
Tobina (2016 r.)

Dynamika 
zatrudnienia 
(2014–2016)

Accenture Irlandia 4,296 125,9%
Alphabet USA 1,870 134,4%
Amazon.com USA 6,423 221,5%
Apple USA 2,753 119,3%
Canon Japonia 1,144 103,0%
Cisco Systems USA 1,403 99,5%
Ericsson Szwecja 0,623 94,1%
Flex Singapur 0,767 133,3%
Fujitsu Japonia 1,228 97,6%
Hon Hai Prec. Ind. Chiny 0,836 68,6%
IBM USA 1,195 100,4%
Intel USA 1,914 99,3%
Lenovo Group Chiny 0,236 86,7%
LG Display Korea Płd. 0,458 99,3%
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Microsoft USA 3,351 89,1%
NEC Japonia 0,028 108,9%
Onex Kanada 0,179 83,9%
Oracle USA 1,867 111,5%
Panasonic Japonia 0,693 101,4%
Pegatron Chiny 3,738 100,0%
Qualcom USA 1,740 97,4%
Samsung Electronics Korea Płd. 1,464 105,9%
Sony Japonia 0,357 97,5%
Współczynnik korelacji 
Pearsona = 0,696

Źródło: obliczenia własne na podstawie http://fortune.com/global500/list/filtered? 
sector=Technology. 

Rozkład indeksów dynamiki zatrudnienia i wskaźników Q Tobina wskazywał, 
iż nowe miejsca pracy powstawały zwykle w firmach, które posiadały wystarczające 
zasoby intelektualne gwarantujące efektywne wykorzystanie wydatków inwesty-
cyjnych. Dynamika wzrostu zatrudnienia była najwyższa w firmach o wysokich 
wartościach wskaźników Q Tobina. Korelacja między zmiennymi była silna oraz 
dodatnia (tab. 1). 

We wszystkich amerykańskich firmach nowych technologii pochodzących 
z badanej próby wskaźnik Q Tobina był większy od jeden, a jego średnia wartość 
wynosiła 2,5. W korporacjach spoza Stanów Zjednoczonych wskaźnik ten dla 
większości firm był niższy od jeden, a jego przeciętna wartość dla całej grupy 
kształtowała się na poziomie 1,15. Różnice w wynikach wskazywały, iż korporacje 
amerykańskie utrzymywały na światowym rynku wiodące pozycje, a zgromadzony 
potencjał intelektualny stwarzał szanse dalszego ich rozwoju. 

Dodatkowych wniosków dostarczyła analiza wskaźników Q Tobina oraz 
wskaźników rentowości aktywów i obrotów. Tym razem badana grupa składała się 
z 35 korporacji nowych technologii, które w 2016 roku znalazły się na liście „500” 
i jednocześnie były notowane na giełdach papierów wartościowych (tab. 2).



78 Mirosław Geise

Tabela 2
Wskaźniki Q Tobina oraz wskaźniki rentowności obrotów 

i aktywów dla korporacji nowych technologii

Korporacja Q Tobin 
w 2016 r.

Rentowność 
aktywów w 2016 r.

Rentowność 
obrotów w 2016 r.

Tencent Holdings 7,88 10,9% 27,0%
Facebook 6,57 15,7% 37,0%
Amazon.com 6,42 2,8% 1,7%
Alibaba Group 6,38 8,8% 27,6%
Accenture 4,30 20,0% 11,8%
Taiwan Semiconductor 3,74 17,6% 35,0%
Microsoft 3,35 8,7% 19,7%
SAP 3,02 8,6% 16,5%
Apple 2,75 14,2% 21,2%
Honeywell Inter. 2,04 8,9% 12,2%
JD.com 1,99 –2,5% –1,5%
Intel 1,91 9,1% 17,4%
Alphabet 1,87 11,6% 21,6%
Oracle 1,87 7,9% 24,0%
Qualcom 1,74 10,9% 24,2%
Samsung Electronics 1,46 8,9% 11,1%
Cisco Systems 1,40 8,8% 21,8%
HP 1,24 8,6% 5,2%
Fujitsu 1,23 2,9% 2,0%
IBM 1,19 10,1% 14,9%
Schneider Electric 1,17 4,4% 7,1%
Canon 1,14 3,1% 4,4%
Mitsubishi Electric 0,96 5,2% 5,0%
Hon Hai Precision 0,84 5,7% 3,4%
Flex 0,77 2,5% 1,3%
Panasonic 0,69 2,6% 2,0%
LM Ericsson 0,62 0,6% 0,8%
Nokia 0,61 –1,8% –3,2%
LG Display 0,46 3,8% 3,4%
Hitachi 0,44 2,5% 2,5%
Sony 0,36 0,4% 1,0%
Hewlett Packard 0,27 4,0% 6,3%
Lenovo Group 0,24 2,0% 1,2%
Onex 0,18 –0,3% –0,6%
NEC 0,03 1,0% 1,0%
Dla całego sektora 2,18 7,9% 11,1%
Pearson (wskaźnik Q Tobina 
a rentowność aktywów) 0,560

Pearson (wskaźnik Q Tobina 
a rentowność obrotów) 0,648

Źródło: obliczenia własne na podstawie http://fortune.com/global500/list/filtered? 
sector=Technology. 
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Obliczone współczynniki korelacji Pearsona wskazywały na dodatnią i silną 
zależność między wskaźnikami rentowności aktywów i obrotów a wartościami 
współczynników Q Tobina. W firmach notujących wysokie wartości wskaźników 
Q Tobina wskaźniki rentowności obrotów i aktywów były zazwyczaj najwyższe. 
Wysokie wyceny rynkowe korporacji sektora nowych technologii były pochodną 
ich silnych pozycji na rynku. 

Na tym etapie prezentowanego wywodu można stwierdzić, iż silne pozycje 
amerykańskich korporacji z sektora nowych technologii były istotnie warunko-
wane zgromadzonymi tam kapitałami strukturalnymi. Kapitał strukturalny to 
część kapitału intelektualnego, która jest własnością firmy. Przedsiębiorstwo może 
wykorzystywać zgromadzoną i skodyfikowaną wiedzę do zwiększania zysku po-
przez stosowanie mechanizmu dźwigni, tak samo jak w procesie wykorzystywania 
kredytów (Sullivan, 1999, s. 133). 

Kapitał strukturalny to doświadczenie całej organizacji uwidocznione w struk-
turze organizacyjnej, wypracowanych koncepcjach, strategiach i programach. Poza 
dźwignią intelektualną wzrost zysków i wartości przedsiębiorstwa w korporacjach 
sektora nowych technologii mogą kreować nieprzerywane procesy zwiększania 
wartości aktywów intelektualnych oraz efekty sieci. Dzięki intensywnemu stoso-
waniu w praktyce biznesowej systemów komputerowych oraz internetu, a także 
w wyniku rozproszenia działalności w wielu krajach świata firmy z tego sektora 
mogą wykorzystywać kapitał strukturalny jednocześnie w wielu miejscach. Ten 
atut nie generuje kosztów alternatywnych dla organizacji, w związku z tym mogą 
one w sposób nieprzerwany dobudowywać wartości niematerialne (Urbanek, 2008). 

Amerykańskie firmy sektora nowych technologii posiadają duże doświad-
czenie w wykorzystywaniu kapitałów intelektualnych do zwiększania wartości 
rynkowej organizacji. Efekty sieci uwidaczniają się głównie w kapitale relacyjnym, 
który buduje potencjalną przewagę dla firmy. Kapitał relacyjny, który powstaje 
między organizacją a interesariuszami zewnętrznymi, przyśpiesza wzrost wartości 
aktywów i samego przedsiębiorstwa. Największe znaczenie w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej sektora nowych technologii ze Stanów Zjednoczonych odgrywają 
trwałe symbiozy korpusów kierowniczych największych firm z ośrodkami nauko-
wymi oraz instytucjami politycznymi. Skupienie wysokiego potencjału kadro-
wego oraz zdolności organizacyjnych gwarantowało amerykańskim korporacjom 
utrzymywanie dominacji na rynku nowych technologii (Geise, 2016).

W celu zweryfikowania hipotezy badawczej, iż dominujące pozycje korporacji 
sektora nowych technologii w dużym stopniu wynikają z procesów ciągłego gro-
madzenia kapitałów strukturalnych oraz ich efektywnego zastosowania, zostanie 
wykorzystana metoda szacowania wartości aktywów niematerialnych organizacji 
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CIV. Metoda ta koncentruje się głównie na ocenie nadwyżki zysku księgowego fir-
my ponad jej wartość uzyskiwaną przy przeciętnych stopach zwrotu generowanych 
przez dany sektor (Stewart, 2003).

Badanie zostało przeprowadzone dla korporacji nowych technologii, które 
w latach 2014–2016 znajdowały się na liście „500”. W grupie 29 firm znalazło się 
dziewięć jednostek ze Stanów Zjednoczonych, osiem z Chin, pięć z Japonii, trzy 
z Korei Południowej, dwie z Europy oraz po jednej z Kanady i Singapuru (tab. 3).

Tabela 3

Zyski z inwestycji w aktywa niematerialne dla korporacji nowych technologii (mld USD)

Nazwa korporacji ROE1 Nadwyżka wartości 
dla firmy (mld USD)2

Zysk z inwestycji w aktywa 
niematerialne (mld USD)3 

Taiwan Semiconductor 18,1% 4,475 4,931
Accenture 17,8% 1,626 1,743
Apple 16,4% 24,163 22,034
Qualcomm 12,5% 4,344 1,970
Alphabet 11,3% 12,771 3,985
INTEL 10,8% 8,828 2,319
IBM 10,7% 9,891 2,470
Oracle 9,5% 8,973 0,958
Microsoft 9,4% 15,526 1,496
Huawei Inv. & Holding 9,3% 4,898 0,426
Samsung Electronics 9,1% 18,133 1,125
Cisco Systems 8,1% 9,742 –0,551
Hon Hai Prec. Industry 5,9% 6,546 –2,032
Canon 4,8% 3,381 –1,510
Pegatron 4,3% 1,224 –0,612
LG Display 4,1% 1,740 –0,908
Flextronics Int. 3,7% 1,049 –0,594
Ericsson 3,4% 2,933 –1,769
Fujitsu 3,3% 2,423 –1,485
Quanta Computer 3,1% 1,536 –0,985
Panasonic 3,0% 4,386 –2,845
Compal Electronics 2,3% 0,937 –0,685
NEC 2,0% 1,951 –1,502
Lenovo Group 1,6% 2,267 –1,856

Źródło: obliczenia własne na podstawie http://fortune.com/global500/list/filtered? 
sector=Technology. 

1 Iloraz średniego zysku netto i średniej wartości aktywów w latach 2014–2016.
2 Iloczyn stopy zwrotu z aktywów dla sektora i średniej wartości aktywów firmy w latach 

2014–2016.
3 Różnica średniego zysku netto i nadwyżki wartości dla firmy.
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Wyniki badania wskazują, iż zyski z inwestycji w aktywa niematerialne wypra-
cowało jedenaście podmiotów, w tym siedem korporacji ze Stanów Zjednoczonych, 
dwie firmy z Chin oraz po jednej z Korei Południowej i Irlandii. Łączny zysk 
z inwestycji w aktywa niematerialne dla wszystkich jedenastu firm wynosił  
43,5 mld USD, z czego 81% tej wartości przypadało na przedsiębiorstwa pochodzące 
ze Stanów Zjednoczonych, co potwierdzało ich dominującą pozycję na światowym 
rynku nowych technologii (tab. 3). 

Podsumowanie

Hipoteza badawcza sformułowana we wstępie opracowania została pozytywnie 
zweryfikowana, wysoki potencjał kapitału strukturalnego zgromadzony w przed-
siębiorstwach sektorów rozwojowych wzmacniał ich pozycje konkurencyjne oraz 
pozytywnie oddziaływał na procesy tworzenia nowych miejsc pracy. Wyniki badań 
wskazują, iż sektor nowych technologii był istotnym czynnikiem stymulującym 
wzrost zatrudnienia przede wszystkim dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. 
Amerykańskie korporacje charakteryzowały się wyjątkową odpornością na ne-
gatywne zjawiska makroekonomiczne. W latach kryzysu i depresji rejestrowano 
w nich wysoką aktywność i efektywność gospodarczą. W badanych firmach efek-
tywne wykorzystywanie aktywów niematerialnych systematycznie powiększało 
rzeczywiste zasoby. Proces ten tworzył przewagi konkurencyjne w przedsiębior-
stwach, które dokonywały szybkiego transferu wiedzy (kapitału indywidualnego) 
w kapitał strukturalny. Wartość kapitału strukturalnego uwidaczniała się jako 
nadwyżka zyskowności przedsiębiorstw pochodzących ze Stanów Zjednoczonych 
ponad przeciętną zdolnością generowania zysków przez cały sektor.
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Tryby myślenia a aktywacja kreatywności 
i innowacyjności zasobów ludzkich

Kody JEL: D87, M12, O31
Słowa kluczowe: kreatywność, neuronauki, myślenie wolne i szybkie, intuicja, zarządza-
nie zasobami ludzkimi
Streszczenie. Kreatywność i innowacyjność kadr jest paradygmatem współczesności. 
Celem badania jest wskazanie wybranych obszarów stymulowania kreatywności i in-
nowacyjności kadr w świetle dokonań neuronauk związanych z tak zwanym myśleniem 
wolnym i szybkim (według podziału D. Kahnemana). Jest to rozróżnienie bardzo istotne, 
gdyż wskazuje na odmienne źródła kreatywności indywidualnej uwarunkowane trybem 
myślenia, co implikuje odmienne uwarunkowania proinnowacyjnego zarządzania kadrami. 
Podstawę próby teleologiczno-funkcjonalnego wyjaśnienia badanego problemu stanowi 
krytyczna obserwacja zmian otoczenia społeczno-ekonomicznego i analiza literatury 
przedmiotu. 

Wprowadzenie

Stymulacja i wykorzystanie potencjału kreatywności wszystkich zatrudnionych 
stanowi warunek konieczny, choć niewystarczający rozwoju innowacyjności 
i wzrostu poziomu konkurencyjności gospodarki. W obszarze nauk społecznych, 
których podmiotem i przedmiotem są ludzie i ich zachowania, istotne znaczenie ma 
interdyscyplinarność badań. Celem artykułu jest wskazanie wybranych obszarów 
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stymulowania kreatywności i innowacyjności kadr w świetle dokonań neuronauk. 
Uzyskiwane wyniki badań z zakresu neurobiologii, neuropsychologii i innych 
nauk badających funkcjonowanie mózgu z rosnącą w czasie precyzją i pewnością 
wskazują, w jaki sposób ludzkie decyzje i zachowania są uwarunkowane procesami 
zachodzącymi w mózgu. Tam też znajduje się źródło kreatywności kadr, a znajo-
mość istoty i przebiegu tych procesów oraz ich uwarunkowań zwiększa skuteczność 
świadomego, stymulującego kreatywność zarządzania zasobami ludzkimi.

Przymus kreatywności 

Gospodarka oparta na wiedzy, era konceptualna, ekonomia kreatywności, gospodarka  
kreatywna – to funkcjonujące we współczesnym dyskursie naukowym i publicz-
nym terminy eksponujące wiodącą rolę kreatywności w kształtowaniu gospodarki 
przyszłości. Istotą pojęcia ery konceptualnej jest zobrazowanie charakteru zmian 
wymagań stawianych pracownikom przyszłości: z posiadania i wykorzystywania 
wiedzy (dostęp do informacji, know-how etc.) – na jej konceptualne przetwarzanie, 
to jest na umiejętność tworzenia, analizowania i przetwarzania informacji – w efek-
tywnej interakcji z innymi (Kożusznik, 2010). Przejście społeczeństwa wiedzy z ery 
informacji, w której gospodarka oparta jest na usługach i przetwarzaniu informacji, 
do ery konceptualnej oznacza oparcie konkurencyjności globalnej na twórczości/
innowacyjności generującej projekty zmieniające rzeczywistość, w tym rynkową 
(Pink, 2005). Odwołując się do hierarchii wiedzy (dane–informacje–wiedza– 
–mądrość), następuje przejście od GOW do gospodarki opartej na „mądrości”, 
w której kluczowa jest refleksja nad posiadaną wiedzą: poczynając od pytań o cel 
życia i sens własnych działań, poprzez analizę i redefinicję własnego systemu war-
tości i filozofii życiowej, do odkrywania alternatywnych możliwości wykorzystania 
posiadanej wiedzy.

Ekonomia kreatywności zajmuje się teorią i badaniami empirycznymi dotyczą-
cymi efektywnego inwestowania w tworzenie i rozwijanie kapitału kreatywności 
(stanowiącego najważniejszą cechę jakości kapitału ludzkiego) w celu jego wyko-
rzystania w oryginalnych, posiadających użyteczność rynkową produktach i/lub 
usługach. Charakterystyką wyróżniającą kreatywne organizacje i gospodarki jest 
budowanie swojej wartości i pozycji konkurencyjnej drogą tworzenia rynku pro-
duktów i/lub usług kreatywnych (Lipka, 2012, s. 27). Dla państw i przedsiębiorstw 
atrakcyjność gospodarki kreatywnej jest znaczna, gdyż wydaje się wychodzić poza 
tradycyjne ograniczenia kapitalizmu: „zasoby teoretycznie niewyczerpane, siła 
robocza (praca) w bezpieczny sposób obsadzona w wysokiej kulturze profesjona-
lizmu, a powodzenie gospodarek czy krajów nie zależy, jak dotychczas, od historii, 
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lokalizacji, zasobów naturalnych czy kapitału, ale bierze się głównie ze zdolności 
do kreatywnego myślenia i innowacyjności” (Kasza, 2016, s. 115). 

Tak zdefiniowana era konceptualna czy kreatywna gospodarka stawia przed 
pracownikami, ich przełożonymi oraz organizacjami i ich pionami personal-
nymi/HR istotne wyzwania ukierunkowane na maksymalizację twórczości/
innowacyjności. Niestety przejście od założeń konceptualnych do faktycznej 
praktyki społeczno-gospodarczej jest zmianą, która – jak każda zmiana – musi 
być świadomie i planowo zarządzana na podstawie wiedzy interdyscyplinarnej.

Według Global Competitiveness Report 2016–2017 (World Economic Forum, 
2017) Polska zajmuje 39 miejsce na 137 gospodarek narodowych ujętych w tym mię-
dzynarodowym rankingu. Aby właściwie ocenić miejsce w rankingu, warto wymie-
nić naszych najbliższych sąsiadów – tuż przed nami są: Rosja (m. 38), Malta (m. 37)  
i Azerbejdżan (m. 36), a za nami: Indie (m. 40), Litwa (m. 41) i Portugalia (m. 42).  
Indeks konkurencyjności globalnej opiera się na dwunastu filarach konkurencyj-
ności pogrupowanych w trzy subindeksy: wymogów podstawowych (instytucje, 
infrastruktura, środowisko ekonomiczne oraz zdrowie i edukacja podstawowa), 
wzmacniaczy efektywności (szkolnictwo wyższe i dokształcanie, efektywność 
rynku dóbr, efektywność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, gotowość techno-
logiczna oraz wielkość rynku) oraz innowacji i ultranowoczesności (zaawansowanie 
biznesu oraz innowacyjność). Należy podkreślić, że od lat głównym ograniczeniem 
wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki jest nieefektywny rynek pracy, któ-
rego instytucje i infrastruktura wykorzystują potencjał kapitału ludzkiego w sposób 
zaledwie ekstensywny: efektywność polskiego rynku pracy zajmuje miejsce 78 
(obszar najgorzej oceniony), a jego trend jest nawet lekko spadkowy. Wykorzystanie 
dużego potencjału gospodarczego Polski (21 miejsce w skali świata) wymaga dia-
metralnej zmiany podejścia do potencjału możliwości kadr: stworzenia warunków 
nie tylko do pobudzenia ich kreatywności, ale przede wszystkim wypracowania 
umiejętności implementacji twórczych efektów (szerzej: Jamka, 2017). 

Prowadzą do tego przynajmniej trzy strumienie działań. 
Przede wszystkim należy poszerzyć pulę aktywnych twórców poprzez zmianę 

podejścia do zarządzania talentami w organizacjach/gospodarce: z podmiotowe-
go na atrybutowe. Punktem wyjścia atrybutowego zarządzania talentami jest 
stwierdzenie, że w każdym człowieku tkwi talent/potencjał kreatywności, którego 
identyfikacja i aktywizacja wymaga stworzenia sprzyjających warunków (szerzej: 
Jamka, 2011). Z perspektywy maksymalnego wykorzystania kapitału intelektu-
alnego (twórczego) zawartego w ludziach skupienie się jedynie na (wybitnych) 
jednostkach jest marnotrawstwem, bo pomija potencjał kreatywności, twórczości 
i innowacyjności kryjący się w pozostałej rzeszy pracowników. 
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Dlatego drugi strumień działań nakierowanych na maksymalizowanie twór-
czości/innowacyjności kadr dotyczy stymulowania kreatywności poprzez wsparcie 
emocjonalne, edukacyjne, materialne, systemowe itd. Kreatywność można bowiem 
rozwijać i doskonalić tak jak inne talenty/umiejętności, stwarzając sprzyjającą 
atmosferę wewnątrzorganizacyjną i ogólnogospodarczą (np. kultura organizacyjna 
czy przepisy prawa własności intelektualnej) oraz podejmując konkretne działania 
propagujące pracę twórczą i stymulujące powstawanie nowych pomysłów oraz 
pełniej wykorzystujące już istniejącą wiedzę, idee i pomysły (szerzej: Jamka, 2017).

Trzeci strumień działań już bezpośrednio odwołuje się do bogatego dorobku 
neuronauk, a dotyczy zrozumienia i rozpowszechnienia prawdziwej wiedzy na 
temat procesów mózgowych związanych z myśleniem/podejmowaniem decyzji, 
skutkujących określonymi zachowaniami. Bez zrozumienia źródeł twórczych dzia-
łań człowieka i ich istoty (dorobek neuronauk) dobór narzędzi ich stymulowania 
(wsparcie emocjonalne, edukacyjne, materialne, systemowe itd.) może okazać się 
mało efektywny, a nawet kontrproduktywny. Oczywiście wiedza o funkcjonowaniu 
mózgu człowieka jest nadal fragmentaryczna, a przede wszystkim – nieustannie 
zmienna w czasie. W każdej chwili mogą pojawić się nowe badania, także obalające 
dzisiejszy stan wiedzy, niemniej dokonania neuronauk powinny stanowić obo-
wiązkową perspektywę (choć komplementarną) badań charakterystyk osobowych 
i zachowań ludzkich – w tym kreatywnych i innowacyjnych. Ponieważ temat jest 
rozległy, w artykule uwaga została skupiona na problematyce trybów myślenia.

Kreatywność a tryby myślenia 

Neuronauka to zbiorcza nazwa stosunkowo nowej, interdyscyplinarnej dziedziny 
naukowej zogniskowanej na badaniu ośrodkowego układu nerwowego, a więc 
zasadniczo mózgu. Swoją specyfikę i wynikający z niej dynamiczny rozwój  
(od lat dziewięćdziesiątych XX w.) zawdzięcza czerpaniu i wyciąganiu wniosków 
z adekwatnego dorobku wielu nauk ścisłych (głównie biologicznych, biofizycz-
nych, biochemicznych) oraz humanistycznych (w tym psychologii, antropologii, 
lingwistyki itd.). 

Z perspektywy prowadzonego wywodu kluczowe znaczenie ma rozróżnienie 
dwóch trybów myślenia. Metaanalizy badań nad mózgiem wykazały, że zasadniczo 
myślenie dzieli się na świadome i podświadome (nieświadome, pozaświadome), 
przy czym oba tryby myślenia określane są w odniesieniu do istoty funkcjono-
wania, a nie umiejscowienia w mózgu (Kahneman, 2012). Myślenie „szybkie” 
dokonuje się bez wysiłku lub z niewielkim wysiłkiem, nie ma przy nim poczucia 
świadomej kontroli; mieści się w nim myślenie intuicyjne (fachowe i heurystyczne) 
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oraz automatyczne formy aktywności umysłowej (percepcja, pamięć). Natomiast 
myślenie wolne („systemem 2”) wymaga skupienia uwagi; jego działanie wiąże 
się z subiektywnym poczuciem skupienia, swobodnego wyboru i świadomego 
działania. Jest to rozróżnienie bardzo istotne, gdyż wskazuje na odmienne źródła 
kreatywności indywidualnej uwarunkowane trybem myślenia (rys. 1), co implikuje 
odmienne uwarunkowania proinnowacyjnego zarządzania kadrami. 

AŚ – automatyzmy ukształtowane świadomie.
ANŚ – automatyzmy ukształtowane pozaświadomie.
BE – bagaż ewolucyjny.

Rysunek 1. Tryby myślenia jako źródła kreatywności – zarys ideowy
Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ człowiek ze swoim mózgiem jest „urządzeniem przenośnym 
działającym na baterie” (Eagleman, 2012, s. 94), jego wydajność energetyczna 
jest kluczowym kryterium funkcjonowania. Dlatego w pierwszej kolejności 
uruchamiane jest wydajniejsze energetycznie, bo zautomatyzowane myślenie 
oparte na rutynach, generalizacjach, stereotypach etc. Uogólniając, automatyzmy 
determinujące myślenie szybkie dzielą się na wrodzone, zakodowane w genach, 
czyli uwarunkowane ewolucyjnie i kulturowo (Diamond, 1996; Nisbett, 2015), oraz 
nabyte indywidualnie w wyniku świadomych, systematycznych, długotrwałych 
ćwiczeń (np. gra na pianinie) i pozaświadomych doświadczeń (np. metodą indoktry-
nacji czy manipulacji), są więc zróżnicowane osobniczo. Oznacza to, że „szybkie” 
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reakcje (decyzje, działania, pomysły) poszczególnych osób/pracowników mogą 
być podobne bądź całkowicie różne, oczekiwane bądź zupełnie zaskakujące dla 
otoczenia, a podstawowym kryterium różnicującym jest tu biografia danej osoby 
(szerzej: Jamka, 2010) odpowiedzialna za wykształcone stereotypy i rutyny.

W myśleniu szybkim („systemem 1”) zawiera się też myślenie intuicyjne.  
G. Gigerenzer (2009, s. 241) na podstawie wieloletnich badań własnych, a także re-
zultatów innych najnowszych analiz dowodzi, że rozumowanie pozaświadome ma 
przewagę nad świadomym, gdyż wykorzystuje wszystkie opcje (także nielogiczne), 
a nie tylko najbardziej użyteczne/najłatwiej dostępne: „jakość intuicji wypływa 
z inteligencji skrytej pod poziomem świadomości”, czyli powstałych w toku ewolucji 
zdolności mózgu, które formują ogólne reguły pozwalające ludziom działać szybko 
i „ze zdumiewającą szybkością”. Źródłem kreatywności w myśleniu szybkim jest 
więc osadzona w podświadomości intuicja: „wiemy, że w mózgu przez cały czas 
zachodzi wiele procesów podświadomych (...) Stają się świadome, gdy dokooptuje 
je jakiś większy zespół neuronalny”, dlatego „często wydaje się nam, że nagle wpa-
dliśmy na jakiś znakomity pomysł, ale prawdopodobnie mózg od dawna sprawdzał 
już wszelkie rodzaje pomysłów, a my uświadomiliśmy sobie dobry pomysł dopiero 
wtedy, gdy dokooptował go zespół neuronalny” (S. Greenfield w: Stangroom, 2009, 
s. 50). Należy tu podkreślić, że zgodnie z łacińskim źródłosłowem (intuitio) intuicja 
wynika z obserwacji: jakość sądu/pomysłu intuicyjnego jest konsekwencją ilości 
i jakości (subiektywnych) doświadczeń osobniczych. Tak więc im więcej wiemy, 
tym większa jest szansa znalezienia przez nową, nieuświadomioną myśl odpowied-
niego zespołu neuronalnego, który tę myśl może przyłączyć i doprowadzić do jej 
uświadomienia/ujawnienia, a im większą część zakumulowanej wiedzy stanowi 
wiedza oparta na faktach (w opozycji do mitów, stereotypów, plotek, fake newsów 
itd.), tym większe jest prawdopodobieństwo prawdziwie kreatywnego myślenia.

W przypadku myślenia wolnego, które włącza się dopiero wtedy, gdy myślenie 
szybkie nie zna odpowiedzi na pytanie, bo na przykład wymaga ono skompliko-
wanych wyliczeń lub gdy interpretowane zdarzenie jest sprzeczne ze zbudowanym 
w umyśle modelem rzeczywistości (Kahneman, 2012), źródłem kreatywności jest 
refleksja nad posiadaną wiedzą. Między intuicją i refleksją istnieje sprzężenie 
zwrotne: testujące, weryfikujące i modyfikujące sądy/pomysły z obu źródeł.

Tak więc bazą kreatywności kadr – również intuicji – zawsze jest ich wiedza: 
świadoma i pozaświadoma, a jej bazowymi determinantami są ilość i jakość tej 
wiedzy oraz wypracowane własne algorytmy jej przetwarzania. 
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Aktywacja twórczości i innowacyjności kadr z perspektywy neuronauk 

W modelu zaangażowania w twórcze działania (Unsworth, Clegg, 2010) myślenie 
kreatywne jest zaledwie jedną z determinant twórczości obok ogólnej motywacji 
pracy, wsparcia kulturowego oraz czasu pracy, albowiem to „geny ładują broń, ale 
tylko otoczenie może pociągnąć za spust” (Davidson, Begley, 2013, s. 124). Choć 
więc bazą kreatywności jest wiedza i osobnicze algorytmy jej przetwarzania, jej 
ucieleśnienie w działalności twórczej/innowacyjności jest zdeterminowane sytu-
acyjnie (szerzej: Jamka, 2017).

Szczególnie istotne, bo oddziałujące wieloaspektowo, jest kryterium czasu. 
Z perspektywy wywodu, to jest trybów myślenia, czas jest jedną z determinant 
gospodarki hormonalnej będącej między innymi funkcją reakcji fizykochemicznej 
na wyzwania środowiska kształtujące emocje pozytywne i negatywne. Na przykład 
w rezultacie stresu generowanego presją czasu produkowana jest adrenalina, której 
jednym z efektów jest myślenie szybkie, czyli oparte na wypróbowanych wzor-
cach postępowania. Natomiast oksytocyna wydzielana w sytuacjach spokojnej, 
przyjaznej bliskości uaktywnia w mózgu obszary odpowiedzialne za współpracę 
(Kahneman, 2012; Davidson, Begley, 2013). Oznacza to, że stwarzając określone 
środowisko pracy, stymuluje się zarazem (świadomie lub nie) adekwatne reakcje 
(sposoby myślenia i zachowania) pracowników. Dlatego środowisko nastawione 
na ostrą rywalizację (wzmagającą produkcję adrenaliny) wbrew pozorom nie 
sprzyja myśleniu kreatywnemu i działaniom twórczym, gdyż wymagają one 
raczej myślenia wolnego, refleksyjnego, to jest rozważania nowych opcji, choć 
najlepiej w sprzężeniu zwrotnym z myśleniem pozaświadomym (które uaktyw-
niają np. medytacje; por. Chopra, Tanzi, 2012), intuicyjnym. Natomiast praca 
zespołowa, w zespołach zróżnicowanych (płciowo, wiekowo, kwalifikacyjnie etc.), 
umożliwiająca aktywizację odmiennych pakietów wiedzy indywidualnej w obu 
trybach myślenia, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania efektu synergicznego 
kreatywności i innowacyjności. Być może to ten aspekt, choć niezwerbalizowany, 
stoi za rozpowszechnieniem w ostatnich latach pracy projektowej i zespołowej, 
szczególnie w firmach dużych, w których starannie wypracowane procedury, 
rutyny i hierarchie stoją de facto w opozycji do kreatywności i twórczości. 

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój badań nad procesami myślenia każe spojrzeć na funkcjo-
nalność podejmowanych działań kadrowych również z perspektywy neuronauk. 
Ich dokonania w szczególności potwierdzają, że sposób myślenia i zachowania 
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pracowników jest tylko w części kształtowany świadomie. W istotnej mierze jest on 
wynikiem szeroko rozumianej „socjalizacji” (a więc jest zdeterminowany wiekowo, 
płciowo, środowiskowo, kulturowo etc.) oraz bieżących uwarunkowań sytuacyjnych 
(organizacyjnych). 

Pracodawcy muszą mieć świadomość, że kształtując organizacyjne środowisko 
pracy, zarazem determinują poziom i jakość kreatywności i twórczości pracow-
ników. Z tego punktu widzenia efektywne zarządzanie proinnowacyjne wymaga 
poznania ścieżek rozwoju dotychczasowej osobistej kariery życiowo-zawodowej 
pracowników oraz organizowania pracy w sposób umożliwiający aktywację ich 
myślenia kreatywnego w obu trybach, a także odpowiedniego czasu umożliwia-
jącego przekucie pomysłów w działanie. Kreatywność i innowacyjność nie są 
zadaniami do wykonania, lecz efektem synergicznym wiedzy i sytuacji. 
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Modes of Thinking in Creativity  
and Innovativeness Activation of Human Resources
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Summary. Creativity and innovation are paradigms of the present. The aim of the research 
is to indicate chosen areas of human creativity and innovation stimulation in the light of 
neurosciences achievements related to fast and slow thinking (due to D. Kahneman’s dif-
ferentiation). The discern is of grand importance, because different sources of individual 
creativity determined by thinking mode imply different ways of pro-innovative human 
resources management. The attempt to intentionally-functional explanation of the research 
problem is based on critical observation of socio-economical environment changes and the 
analysis of subject literature.
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Menedżerowie wobec problemów społecznej 
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Słowa kluczowe: CSR, menedżer, odpowiedzialne zarządzanie, badania CSR
Streszczenie. Mianem społecznej odpowiedzialności biznesu określa się odpowiedzial-
ność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez 
przejrzyste i etyczne zachowanie. Debata o odpowiedzialności społecznej początkowo 
skupiała się wokół problemów moralnych dotyczących menedżerów, a odpowiedzią na 
oczekiwania społeczne wobec nich było właśnie pojawienie się koncepcji CSR. W arty-
kule przedstawiono postawy menedżerów wobec problemów CSR na podstawie wyników 
własnych badań bezpośrednich. Z kwerendy zarówno wtórnych, jak i pierwotnych źródeł 
informacji wynika, że lekceważenie lub ignorowanie systematycznych badań w dziedzinie 
CSR może prowadzić do negatywnych skutków społecznych. 

Wprowadzenie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – 
CSR) zaczęła rozwijać się już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od początku 
jej istnienia do dziś trwa spór na argumenty za i przeciw CSR (Griffin, 1999, s. 150). 

Celem artykułu jest zaprezentowanie postaw menedżerów wobec problemów 
społecznej odpowiedzialności w takich obszarach, jak: cele firmy, zaangażowanie 
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społeczne i ekologia, miejsce pracy oraz rynek. Podstawę źródłową opracowania 
stanowią wyniki badań bezpośrednich. Podmiotami tego badania byli menedże-
rowie w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. 

Wybrane aspekty debaty o społecznej odpowiedzialności biznesu

Podstawowym założeniem CSR jest oparcie jej sukcesu na długofalowym, zrów-
noważonym rozwoju uwzględniającym nie tylko wymiar ekonomiczny, ale także 
interesy społeczne, ekologiczne oraz  szeroko rozumiane relacje z interesariuszami. 
Tak rozumiana CSR powinna być traktowane jako spójny ze strategią firmy sposób 
działania, bardzo ważny między innymi ze względu na wzrastające oczekiwania 
społeczne. 

A. Rudnicka (2012, s. 45–46) zauważa, że początkowo debata o odpowiedzial-
ności społecznej skupiała się wokół problemów moralnych dotyczących menedże-
rów, a odpowiedzią na oczekiwania społeczne wobec osób sprawujących władzę 
w firmie było właśnie pojawienie się koncepcji CSR. Koncepcja ta od początku 
swego istnienia do dziś wzbudza skrajne emocje, a argumenty przemawiające za 
CSR i przeciw niej są równie liczne (Zadros, 2017, s. 460).

W tym kontekście pojawia się wiele problemów istotnych z punktu widzenia ludzi 
biznesu. Podstawową kwestią jest ocena idei projekcji moralnej odpowiedzialności za 
firmę. Czy skoro koncepcję odpowiedzialności moralnej stosuje się do osób fizycznych, 
można szukać układu odniesienia, w ramach którego można stwierdzić, że przedsię-
biorstwa również ponoszą moralną odpowiedzialność?” (Janeczek, 2016, s. 37).

Zasadzie tej zdecydowanie przeciwstawne są dwa układy odniesienia, które moż-
na by nazwać podejściem w duchu „niewidzialnej ręki” i podejściem typu „ręki rządu”. 

Rzecznikiem pierwszego poglądu, a zarazem przeciwnikiem idei społecznej 
odpowiedzialności jest M. Friedman (1962, 1970). Według niego „jedyną społeczną 
odpowiedzialnością biznesu jest generowanie zysku, zgodnie z obowiązującymi 
regułami gry i bez naruszania zasad etycznych, zaś koncepcja CSR narusza naturę 
i charakter gospodarki wolnorynkowej” (Zadros, 2017, s. 454). 

Kontrapunkt dla koncepcji M. Friedmana stanowią prace J.K. Galbraitha. 
„W ujęciu odpowiedzialności przedsiębiorstw korporacje mają realizować racjo-
nalne cele, o czysto gospodarczym charakterze. Ich działania mają się jednak 
przekładać na dobro ogółu, nie za sprawą «niewidzialnej ręki» rynku, ale za sprawą 
przepisów prawa, procesów politycznych” (Goodpaster, Matthews, 1997, s. 147). 

Zwolennicy koncepcji odpowiedzialności społecznej wskazują rozwiązania, 
które pozwolą ograniczyć subiektywizm oceny działań społecznie odpowiedzial-
nych, na przykład poprzez wprowadzenie do powszechnego użytku modelu CSP 
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(corporate social performance) jako „wieloaspektowej koncepcji kierowania, rozgry-
wającej się na trzech poziomach: instytucjonalnym, organizacyjnym i indywidual-
nym” (Paliwoda-Matiolańska, 2009, s. 73). Zdaniem H.S. Albinger i S.J. Freemana 
(2000, s. 243) „CSP to właściwa dla danej organizacji biznesowej konfiguracja 
zasad społecznej odpowiedzialności, procesów reagowania na problemy społeczne, 
a także polityki, programów i obserwowalnych wyników, odnoszących się do relacji 
społecznych firmy” (Zadros, 2017, s. 455).

W debacie na temat CSR zabierają również głos badacze, którzy proponują 
podejście zmodyfikowane. Na przykład W. Visser (2010) uważa, że społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jest wciąż peryferyjną funkcją w większości przedsiębiorstw 
ze względu na brak zaangażowania najwyższego kierownictwa. Autor sądzi, że 
należy szukać narzędzi nowej generacji pozwalających na „stworzenie i wdrożenie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego modelu biznesowego, który wsparty przez 
zreformowany system finansowy i ekonomiczny, sprawi, że tworzenie lepszego 
świata będzie łatwiejsze, bardziej naturalne i opłacalne” (Visser, 2010).

Dotychczasowe dociekania wskazują na dużą różnorodność w zakresie uzasad-
niania i interpretowania idei społecznej odpowiedzialności oraz towarzyszące temu 
kontrowersje. Być może wynika to z faktu, iż zawiera w sobie spojrzenie z punktu 
widzenia różnych nauk: ekonomii, filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem etyki 
oraz nauk społecznych (Nakonieczna, 2008, s. 19). 

Stosunek kadry kierowniczej do problemów społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw – wyniki badań bezpośrednich 

Celem badania było poznanie postaw menedżerów wobec problemów społecznej 
odpowiedzialności w następujących wymiarach: cele firmy, zaangażowanie 
społeczne i ekologia, miejsce pracy oraz rynek. Analiza opinii respondentów 
wyrażonych w kwestionariuszu będącym zestawem 40 stwierdzeń zaopatrzonych 
w 5-stopniową skalę Likerta stworzyła podstawy do udzielenia odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze:
1. Czy i w jaki sposób społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wyraża się 

w celach firmy?
2. Jakie działania w miejscu pracy świadczą o odpowiedzialności społecznej 

przedsiębiorstwa?
3. Jaki rodzaj odpowiedzialności w zakresie zaangażowania społecznego i eko-

logicznego wykazują badane firmy?
4. W jaki sposób w badanych przedsiębiorstwach wyraża się odpowiedzialność 

społeczna wobec interesariuszy zewnętrznych, w szczególności klientów?
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W badaniach brało udział 50 osób reprezentujących firmy z różnych branż. 
Dobór próby był celowy. Wśród respondentów zdecydowaną większość stanowiły 
firmy prywatne (94%), o zróżnicowanej wielkości ze względu na liczbę zatrudnio-
nych osób. Nieco mniej niż połowa (46%) ankietowanych reprezentowało zarząd 
przedsiębiorstwa, a 34% piastowało stanowiska kierownicze. 

W celu poznania kierunku i natężenia postaw respondentów wobec spraw 
społecznych, ekologicznych i etycznych stwierdzenia w kwestionariuszu (tab. 1) 
umieszczono według określonego porządku, u podstaw którego znajdują się dwie 
przeciwstawne pary dążeń firm. Pierwsza para obrazuje z jednej strony dążenie 
do realizacji własnych celów firmy, z drugiej zaś do realizacji celów społecznych 
(również ekologicznych). Natomiast druga para ilustruje z jednej strony większe 
zainteresowanie wnętrzem firmy, z drugiej zaś dążenie do otwarcia na rynek 
i interesariuszy zewnętrznych. Każda firma lokalizuje się gdzieś pomiędzy swymi 
odmiennymi dążeniami. Taki model może być przydatną i praktyczną metodą 
służącą obserwacji zachowań firm oraz interwencji w tym zakresie. Do ilustracji 
graficznej dopasowania przeciwstawnych par dążeń można wykorzystać układ osi 
współrzędnych. W celu naniesienia odpowiednich wartości na układ współrzęd-
nych należało wcześniej obliczyć sumy ocen w następujący sposób:
1. Cele firmy: suma odpowiedzi na pytania nr: 1 + 5 + 9 + 1 3 + 1 7 + 21 + 25 + 

29 + 33 + 37 =
2. Zaangażowanie społeczne (ekologia): suma odpowiedzi na pytania nr: 2 + 10 +  

14 + 18 + 19 + 22 + 26 + 30 + 34 + 38 =
3. Miejsce pracy: suma odpowiedzi na pytania nr: 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 +  

31 + 35 + 39 =
4. Rynek (interesariusze): suma odpowiedzi na pytania nr: 4 + 8 + 12 + 16 + 20 +  

24 + 28 + 32 + 36 + 40 =
Następny krok to obliczenie wielkości średnich dla całej próby z czterech 

pojedynczych wartości sumarycznych.
Wyniki badania w postaci zestawienia tez i przyporządkowanych im sum ocen 

oraz wartości średnich ocen zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1

Zestawienie stwierdzeń pomocnych w ocenie tendencji w zakresie 
społecznej odpowiedzialności badanych przedsiębiorstw
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1. Problematyka społecznej 
odpowiedzialności przejawia się głównie 
w celach marketingowych firmy

5 9 20 14 2 149 3,0

2. Przy decyzjach, które wzbudzają duże 
zainteresowanie społeczeństwa, zawsze 
należy uwzględniać siłę mediów

1 2 5 18 24 212 4,2

3. Dbałość o własnych pracowników jest 
przejawem odpowiedzialności społecznej – – – 13 37 237 4,7

4. Klienci doceniają wysiłki firm we 
wdrażaniu społecznej odpowiedzialności – 5 13 23 9 186 3,7

5. Reputacja firmy powinna być dobrze 
chroniona, ponieważ szybkie uzdrowienie 
organizacji nie jest łatwym celem

– – 2 12 36 234 4,7

6. Angażując się w sprawy społeczne, 
etyczne i ekologiczne, przedsiębiorstwa chcą 
udowodnić, że są „dobrymi obywatelami”

– 3 5 21 21 210 4,2

7. Zawsze, kiedy człowiek zmuszony jest 
funkcjonować w kilku grupach jednocześnie 
(np. rodzina, firma), pojawia się konflikt ról

3 10 9 18 10 172 3,4

8. Klienci wyrażają gotowość stosowania kar 
wobec firm uznanych za nieodpowiedzialne 
społecznie

2 8 17 14 9 170 3,4

9. Społecznej odpowiedzialności zarzuca się 
często, że jest „listkiem figowym” na niezbyt 
czyste działania firm, który ma ułatwiać 
zatuszowanie złych praktyk przedsiębiorstw

– 6 17 21 6 177 3,5

10. Firma nie powinna przekraczać granic 
zachowania uznawanego przez większość 
ludzi za odpowiednie i etyczne

1 5 3 16 25 209 4,2

11. Umiejętności menedżerów są podstawą 
dobrego dostosowania się do wymagań 
klientów

2 1 4 16 27 215 4,3
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12. Uniknięcie ryzyka wprowadzenia 
na rynek niebezpiecznego produktu 
jest ważniejsze dla firmy niż pozycja 
konkurencyjna 
....................
40. Różnice oczekiwań kontrahentów 
powinny być zawsze brane pod uwagę 
w zawieranych transakcjach

3

...
–

7

...
1

12

...
5

10

...
19

18

...
25

183

...
218

3,7

...
4,4

Źródło: Janeczek, 2016, s. 221–224.

Wykorzystując sumy pojedynczych ocen znajdujące się w tabeli 1, obliczono 
wartości średnie dla poszczególnych wymiarów, zaznaczono je na osi współrzęd-
nych, a następnie połączono ze sobą. Trójkątne powierzchnie, które powstały 
w każdym z kwadratów, pokazały tendencje w zakresie odpowiedzialności spo-
łecznej badanych przedsiębiorstw.

Na rysunku 1 wyraźnie widać, że uzyskane wyniki w poszczególnych za-
kresach są do siebie bardzo zbliżone. Można jednak zauważyć, iż badane firmy 
charakteryzują dwie skromnie zarysowane tendencje: nastawienie na rynek oraz 
nastawienie na zaangażowanie społeczne (ekologiczne).

Biorąc pod uwagę poszczególne wartości średnie, można stwierdzić, że respon-
denci najbardziej identyfikowali się z tezami odnoszącymi się do obszaru miejsce 
pracy, następnie rynek (interesariusze), cele firmy, a na końcu zaangażowanie 
społeczne. 

Teza sugerująca, że problematyka społecznej odpowiedzialności przejawia się 
głównie w celach marketingowych firmy (Nakonieczna, 2004, s. 296), nie znalazła 
aprobaty wśród respondentów. Jest to sygnałem, że nie można szufladkować tej 
problematyki. 

Przedsiębiorstwa, idąc za przykładem sukcesów strategii marketingowej firm, 
której elementem jest CSR, coraz częściej angażują się w sprawy społeczne, etyczne 
i ekologiczne, chcąc udowodnić, że są „dobrymi obywatelami” (średnia ocen 4,2). 
Należy zatem zastanowić się nad jej integralnością przejawiającą się przenikaniem 
przez wszystkie elementy struktury firmy. Warto zwrócić uwagę na kolejną tezę 
związaną ze skutkami motywacji do większej sprzedaży. Na pewno pracownicy są 
zadowoleni, jeżeli firmy, motywując ich do większego wysiłku, stosują różne akcje 
czy konkursy (ale nie w sposób budzący wątpliwości etyczne, stosując np. bardzo 
wysokie prowizje na niektóre produkty w stosunku do pozostałych).
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Rysunek 1. Przeciwstawne pary dążeń firm
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników zawartych w tabeli 1.

„Konflikt ról i próba pogodzenia sprzecznych oczekiwań zawsze wywołuje 
stres u pracownika” to kolejna teza poddana pod rozwagę respondentów. Sądząc 
po uzyskanej średniej ocen (3,4), badani nie dostrzegli szczególnej rangi problemu, 
być może uważając ten stan za nierozerwalnie związany ze środowiskiem pracy. 
Mając jednak na uwadze takie konsekwencje, jak: przeładowanie rolami, przemę-
czenie, konflikt ról (często natury etycznej), nie można nie dostrzec ich wpływu 
na realizację celów, również społecznych, strategii marketingowej firmy. Należy 
mieć nadzieję, że badane firmy nie traktują społecznej odpowiedzialności jako 
„przykrywki” dla niezbyt częstych działań, które mają ułatwić zatuszowanie złych 
praktyk przedsiębiorstw. Uzyskany wynik 3,5 może wskazywać rozbieżność ocen 
w tym zakresie będących wynikiem własnych doświadczeń i obserwacji badanych.

Rezultaty przeprowadzonych badań stanowią podstawę udzielenia odpowiedzi 
na pytania badawcze sformułowane na potrzeby ich realizacji. Według badanych 
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istotnym celem w tym obszarze powinna być dbałość przedsiębiorstwa o reputację 
wśród interesariuszy, ponieważ szybkie uzdrowienie organizacji nie jest zadaniem 
łatwym. Tym, co najbardziej wzmacnia wizerunek firmy, jest działalność prospo-
łeczna. Może być ona jednym z elementów programu etycznego firmy. W opinii 
badanych posiadanie kodeksu etycznego przez firmę zwiększa szansę przestrze-
gania zasad w nim zawartych, co dobrze rokuje relacjom między firmą a intere-
sariuszami, zaś dbałość o własnych pracowników jest najważniejszym przejawem 
odpowiedzialności społecznej. Dzięki właściwemu motywowaniu i inspirowaniu 
personelu także klienci firmy są zadowoleni. Badani uważają, że odpowiedzialna 
produkcja firmy przekłada się na odpowiedzialne zaspokajanie potrzeb klientów, 
a utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności wymaga stałego moni-
torowania środowiska pracy.

„Troska o środowisko naturalne może się opłacać” oraz „różnice kulturowe 
i wynikające z nich odmienne praktyki biznesowe nie zwalniają firm od odpo-
wiedzialności społecznej” to twierdzenia, z którymi w tym obszarze najchętniej 
identyfikowali się badani. Te deklaracje świadczą raczej o pasywnej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw.

Można zauważyć, że najbardziej zgodnie badani wypowiadali się w kwestii 
jakości obsługi jako kluczowego obszaru w relacjach z klientami. Pozytywnego 
wpływu na wyniki finansowe respondenci upatrują w powiększającym się gronie 
lojalnych klientów przywiązujących wagę do kwestii etycznych. Badane firmy mają 
świadomość, że klienci wyrażają gotowość stosowania kar wobec firm uznanych 
za nieodpowiedzialne społecznie, ale chyba nie do końca ich to dotyczy. Poza rela-
cjami z klientami dostrzegają różnice oczekiwań różnych kontrahentów i uważają, 
że powinny być zawsze brane pod uwagę w zawieranych transakcjach. Niemniej 
sądzą, że pełnym zaufaniem firma może obdarzać tylko wiarygodnych partnerów 
rynkowych. Oznacza to, że również interesariusze zewnętrzni powinni zachowy-
wać się odpowiedzialnie w stosunku do firmy. 

Podsumowanie

Istotny wpływ na sposób implementacji CSR w przedsiębiorstwach wywiera kapitał 
intelektualny. U jego podstaw znajduje się wiedza, która zwiększa samoświadomość 
menedżerów w zakresie budowania relacji i przyczynia się do rozwoju odpowiedzial-
ności społecznej. Zaprezentowane wyniki badań sondażowych przeprowadzonych 
na próbie niereprezentatywnej przyczyniły się jednak do przybliżenia mechani-
zmów realizacji koncepcji CSR w badanych przedsiębiorstwach. Wymiernym efek-
tem badań w tym obszarze jest lista czynników opisujących poszczególne dążenia 
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firm w zakresie: wewnętrznych celów firmy, celów społecznych (ekologicznych), 
dbałości o interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to narzędzie, które 
z pewnością wymaga udoskonalenia, ale może stanowić propozycję pomocną dla 
oceny tendencji w zakresie CSR. W obliczu współczesnych dylematów moralnych 
pojawiających się przed menedżerami, w celu kształtowania wrażliwości etycznej 
konieczne jest podejście interdyscyplinarne, wymagające współpracy różnych 
dyscyplin naukowych pod kątem zakorzenionych w nich zagadnień etycznych. 
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Managers Against the Problems of Corporate Social Responsibility

Keywords: CSR, responsible management, manager, CSR research
Summary. The name of corporate social responsibility is defined by organizations respon-
sibility for the impact of its decisions and actions on society and the environment, through 
the transparent and ethical behavior. Debate about social responsibility, initially focused 
on the moral problems of managers, and the answer to social expectations towards them 
was the appearance of CSR concept. The main target of the article is to show the attitudes 
of managers towards problems of corporate social responsibility, based on the results of 
own direct research. From queries, both secondary and primary sources of information 
show that disregarding or ignoring the systematic research in the field of CSR, can lead to 
negative social consequences.
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Problem z partycypacją pracowniczą  
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Streszczenie. Polska, chcąc szybko zwiększyć dobrobyt społeczny, musi zmienić czynniki, 
na których opiera się wzrost gospodarczy. Wymaga to unowocześnienia przedsiębiorstw. 
Zdając sobie z tego sprawę, wiele krajowych przedsiębiorstw wdraża programy badawcze 
oraz tworzy komórki B+R. Jednym z nich jest Solaris, który realizuje z sukcesem program 
innowacyjny. Pozwoliło mu to stać się liderem w skali globalnej. Celem artykułu była 
analiza podejścia zarządu Solarisado pracowników, by określić, jakie znaczenie przywią-
zują oni do partycypacji pracowniczej. Wyniki badania pokazały, że personel traktowany 
jest jako siła robocza, a nie partner. Przedsiębiorstwo niestety nie przywiązuje wagi do 
intraprzedsiębiorczości i przyjmuje, że wiedza może być kreowana tylko przez kadrę 
zarządzającą oraz odpowiednie komórki posiadające specjalistów. 

Wprowadzenie

W Polsce wielu menedżerów rozumie, że utrzymanie na rynku wymaga zbudowania 
trwałej przewagi w układzie globalnym, co zapewnić może tylko innowacyjność. 
Rozwijają więc własne komórki badawcze i współpracę z ośrodkami naukowy-
mi. Nie doceniają jednak wagi zmian społecznych. Długookresowe utrzymanie 
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konkurencyjności wymaga natomiast unowocześnienia relacji z pracownikami. 
Konieczne jest nie tylko zrezygnowanie z wykorzystywania pracowników (m.in. 
eliminując tak zwane umowy śmieciowe), ale i zwiększenie ich udziału w podej-
mowaniu decyzji. 

Znaczenie tego zagadnienia dla rozwoju gospodarczego Polski powoduje, że 
warto je podjąć w ramach badań. Bez zmian w podejściu do pracowników nie uda 
się bowiem zbudować trwałego systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie. 

Celem artykułu była syntetyczna analiza znaczenia i roli partycypacji pracow-
niczej w Solaris Bus & Coach S.A (dalej: Solaris) – jednym z najbardziej konkuren-
cyjnych w ujęciu globalnym krajowych przedsiębiorstw rodzinnych. Wprowadza 
ono zmiany techniczne i technologiczne, ale nie docenia wagi zmian w relacjach 
z pracownikami. W efekcie może to spowodować trudności w zapewnieniu długo-
okresowej konkurencyjności.

Cele społeczne jako podstawa zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

W ujęciu historycznym najważniejszy cel wyznaczany w ramach polityki gospo-
darczej ulegał zmianie (Jankiewicz, 2017, s. 21–23). Wpływało to na ewolucję 
w podejściu przedsiębiorstw do ich roli w społeczeństwie. Pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX wieku zaczęły one odchodzić od maksymalizacji zysku i skupiły 
się na maksymalizacji potencjału zysku, by obecnie koncentrować się na celach 
społecznych. 

Podejściem kładącym nacisk na kwestie społeczne jest koncepcja społecznej od-
powiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR). Przedsiębiorstwa 
realizujące CSR deklarowały, że będą w swoich działaniach brać pod uwagę mię-
dzy innymi aspekty etyczne i ekologiczne oraz współpracować z interesariuszami 
(pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznością lokalną) 
(Gasiński, Piskalski, 2010, s. 11; Ketola, 2010, s. 321; Mazur-Wierzbicka, 2017,  
s. 242; Carnegie, Kirkland, 1962; Bowen, 1953). W praktyce deklaracje te nie 
były (w wielu przypadkach) realizowane, a tylko wykorzystywane marketingowo 
(ostatnim przykładem takiej sytuacji może być manipulacja wynikami pomiarów 
emisji z układu wydechowego dokonana przez Volkswagena) (Jankiewicz, 2011).

Do innych istotnych podejść, które uwypuklają znaczenie celów społecznych 
w działalności przedsiębiorstw, możemy zaliczyć też koncepcje:

 – inkluzywnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej,
 – value constellation,
 – przedsiębiorczości społecznej.
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Inkluzywne modele prowadzenia działalności gospodarczej (inclusive busi-
ness) zakładają, że największe korzyści osiągnie przedsiębiorstwo, które będzie 
traktowało społeczeństwo nie tylko jako konsumentów, ale włączy je w łańcuch 
tworzenia wartości (np. w formie podwykonawców, dostawców czy pracowników), 
uwzględniając zasady etyczne (tj. korzystne dla wszystkich stron warunki umowy, 
sprawiedliwe płace, wspieranie budowy lokalnej infrastruktury i edukację) (Kelly, 
Vergara, Bammann, 2015). Szczególnie dotyczy to dużych firm działających glo-
balnie (Teneta-Skwiercz, 2017, s. 56).

Koncepcja value constellation („konstelacji wartości”) zakłada, że udział 
w tworzeniu wartości dodanej mają wszyscy interesariusze przedsiębiorstwa 
(łącznie z pracownikami i klientami) (Norman, Ramirez, 1993). Warto więc 
przedsiębiorstwu „współpracować” z każdym z aktorów życia gospodarczego 
związanym z danym łańcuchem wartości, ponieważ na tym zyskuje. Rozwinięciem 
tej koncepcji była propozycja twórcy Microsoftu – B. Gatesa. Zaproponował on, 
by przedsiębiorstwa (szczególnie te o działalności globalnej) wdrażały strategie 
innowacyjne społecznie odpowiedzialne, które uwzględniały będą rozwój lokalny 
(w tym poprzez pomoc najuboższym i pozwolenie na współuczestniczenie wszyst-
kich interesariuszy w podejmowaniu decyzji). Nazywa on tego typu działania 
„twórczym” czy też „kreatywnym” kapitalizmem (Gates, 2017).

Jednym z podejść najbardziej odnoszących się do współpracy i uwzględniania 
otoczenia w działaniach firm jest koncepcja przedsiębiorstwa społecznego (social 
enterprise). Zakłada ona, że głównym celem firmy powinna być poprawa jakości 
życia społeczeństwa. Przeważnie kojarzymy tego typu podmioty z organizacjami 
non-profit oraz z taką formą prawną, jak spółdzielnia socjalna lub stowarzyszenie 
(Kerlin, 2006, s. 248–249; 2008, s. 120–122). Nie jest to prawda i zawęża koncepcję 
przedsiębiorstwa społecznego, która odnosi się też do działalności innowacyjnych 
przedsiębiorstw komercyjnych, bowiem kryterium jest ukierunkowanie społeczne. 
Organizacje nastawione biznesowo uwzględniające cele społeczne w swoich strate-
giach uwalniają potencjał ludzki i tworzą przyjazny ekosystem zapewniający lepszą 
przyszłość lokalnym społecznościom. Motywacją ich działań jest rozwój regionu, 
który zapewnia przedsiębiorstwu długoterminowo wyższe wyniki finansowe (Mair, 
Martí 2006, s. 36–38; Chell, 2010, s. 485; Martin, Osberg, 2007, s. 33).

Syntetycznie zaprezentowane powyżej koncepcje pokazują, że przedsiębior-
stwa odchodzą od prostej orientacji na krótkoterminowy zysk do realizowania 
wartości społecznych. Wynika to z faktu, że dzięki temu tworzą system długo-
terminowej innowacyjności i tym samym rozwoju firmy. W koncepcjach tych 
w zakresie wewnętrznym dużo miejsca poświęca się partycypacji pracowniczej.
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Partycypacja pracownicza jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa

Partycypacja pracownicza wpływa na zwiększenie innowacyjność i tym samym 
wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w długim okresie (Bratnicki, 2001). 
Zależność taką zaobserwowano na początku w Japonii, a następnie w innych 
krajach (Tabaszewska, 2002; Covin, Slevin, Heeley, 2000, s. 175–210; Mazurek, 
2009, s. 19–20). W Polsce również istnieje dodatnia korelacja między partycypacją 
pracowniczą a efektami działania przedsiębiorstwa, jednak jest ona niższa niż 
w innych krajach Unii Europejskiej (Sisson, 1997; Rudolf, Skorupińska, 2012). 

W literaturze zwraca się też uwagę na to, że współudział pracowników w za-
rządzaniu powoduje wzrost ich odpowiedzialności i powstanie partnerskich relacji. 
W efekcie następuje zwiększenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy 
i wzrost jego lojalności (w tym lepsze utożsamianie się z celami firmy i większe 
angażowanie w rozwiązywanie problemów, na jakie ona natrafia). W naukach o za-
rządzaniu często pisze się w tym przypadku o orientacji na klienta wewnętrznego 
(Hallowell, Schlesinger, Zornitsky, 1996, s. 20–31). Dodatkowo partycypacja pra-
cownicza przyczynia się do powstania efektu synergii (Summers, Hyman, 2005).

Pracownicy podejmujący działania przedsiębiorcze nazywani są intraprzed-
siębiorcami (Jankiewicz, 2007, s. 23–26). Dochodzi do tego przeważnie wtedy, 
gdy uczestniczą oni bezpośrednio w zarządzaniu firmą. Partycypacja pracownicza 
jest więc warunkiem koniecznym dla rozwoju innowacyjności wewnętrznej. 
Menedżerowie nie są jednak skłonni ją wdrażać, co wynika z tego, że:

a) korzyści uwidaczniają się dopiero w długim okresie, natomiast w krótkim 
może nastąpić wzrost kosztów;

b) wymaga oddania części władzy;
c) może nastąpić zmniejszenie efektywności zarządzania między innymi na 

skutek wydłużenia procesu decyzyjnego (Knudsen, 1995);
d) przekonani są, że personel nie posiada odpowiedniej wiedzy i kompetencji;
e) nie są zainteresowani, by ucywilizować (wychodząc dalej, niż nakazują 

normy prawne) relacje pomiędzy nimi a pracownikami.

Intraprzedsiębiorczość w Solaris Bus &Coach S.A. – studium przypadku

Solaris jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce, które rozpoczynało 
działalność jako montownia, a stało się liderem zmian innowacyjnych w swojej 
branży, i to w układzie globalnym. Przedsiębiorstwo cały czas dba o unowocześnia-
nie produktu. Z jednej strony ma to zapewnić wzrost komfortu (tak podróżnych,  
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jak i kierowców), z drugiej zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko (tj. hałas, 
emisja szkodliwych gazów do atmosfery). 

Działania innowacyjne realizowane są w wytypowanych komórkach, które 
w razie potrzeby korzystają z know-how zewnętrznego. Nie docenia się korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości pracowników. W sensie mentalnym zarządzanie 
w przedsiębiorstwie pozostało na etapie montowni – pracownik ma wykonywać 
zadanie dokładnie tak, jak mu zlecono, nawet jeżeli jest to sposób mało efektywny. 
Konsekwencją takiego podejścia jest system wynagradzania, gdzie nie premiuje się 
postaw przedsiębiorczych ani dobrych pracowników. Brakuje też dialogu z personelem 
w zakresie siatki płac, poziomu podwyżek, regulaminu premiowania itp. W rezultacie 
przedsiębiorstwo natrafia na problemy i bariery, z którymi nie potrafi sobie szybko 
poradzić, co powoduje zmniejszenie zysku i wzrost niezadowolenia załogi.

Spółka deklaruje, że prowadzi strategię społecznej odpowiedzialności mającą 
doprowadzić do budowania trwałych, równorzędnych relacji ze wszystkimi partne-
rami. Jednak nie jest to forma dialogu, ale rozwiązania odgórnie narzucone przez 
zarząd, który „wie lepiej”, co potrzeba pracownikom i jak to zrealizować. W ten 
sposób na przykład powstał (dofinansowany ze środków Unii Europejskiej) żłobek 
„Pod Zielonym Jamniczkiem”. S. Olszewska – współwłaścicielka – wyjaśniła, że 
„utworzenie żłobka dla dzieci pracowników naszego przedsiębiorstwa, było jednym 
z moich marzeń, kiedy razem z mężem rozpoczynaliśmy działalność gospodarczą” 
(Solaris..., 2012). Pomysł i realizacja tego projektu wynikała więc z aspiracji akcjo-
nariuszy, a nie współpracy z pracownikami.

Brak dialogu z pracownikami (nawet w zakresie poprawy źle działających 
elementów procesu produkcji) był bezpośrednią przyczyną utworzenia w przed-
siębiorstwie związku zawodowego – NSZZ „Solidarność”. Stworzenie komisji 
zakładowej (z uwagi na wymóg prawny) „wymusiło” dialog, jednak ze strony 
przedsiębiorstwa przez prawie dwa lata był on pozorowany. Sprowadzał się do 
komunikowania stronie społecznej, jakie plany ma zarząd (dotyczące podwyżek, 
produkcji itp.) Nie dopuszczano do dyskusji i nie brano pod uwagę propozycji 
związkowych. Dopiero wejście w spór zbiorowy w 2017 roku spowodowało, że 
podjęto rozmowy. Prowadzone były one jednak z pozycji siły. 

Solaris nie chce przyznać większej autonomii pracownikom, mimo że zgłaszają 
oni zarządowi niedociągnięcia w funkcjonowaniu firmy i chęć udziału w ich rozwią-
zaniu. Kierownictwo przedsiębiorstwa traktuje zarządzanie jak władzę, którą nie 
należy się dzielić. Nie ma wiedzy lub kompetencji, by umiejętnie i skutecznie wy-
korzystać delegowanie uprawnień do realizacji wyznaczonych celów i tym samym 
umocnić swoją pozycję. W krajach o wysokiej innowacyjności jest to powszechna  
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praktyka w przedsiębiorstwach, gdzie delegowanie władzy i doświadczenia jest 
sposobem na zwiększenie efektywności zarządzania. Zwracali na to uwagę już 
ekonomiści w latach siedemdziesiątych XX wieku (McClelland, 1975). Pokazuje to 
intencje i podejście menedżerów do partycypacji. Nie jest to prawidłowe, ponieważ 
włączenie pracowników w system bezpośredniego zarządzania pozwoli na wzrost 
działań innowacyjnych (Scott, Bruce, 1994, s. 580–607; Lumpkin, Dess, 1996; 
Smeltzer, Kedia, 1985). Ponadto taki stan rzeczy utrudnia lub nawet uniemożliwia 
wprowadzenie w przedsiębiorstwie kultury innowacyjności.

Podsumowanie

Solaris jest przedsiębiorstwem, które docenia wagę innowacji. Skupia się jednak 
na jej rozwoju w komórkach do tego stworzonych. Praktycznie ignoruje intra-
przedsiębiorczość i przyjmuje, że wiedza może być kreowana tylko przez kadrę 
zarządzającą oraz odpowiednie komórki posiadające specjalistów. Z tego powodu 
jest niechętny partycypacji pracowniczej. Niestety takie podejście może być typowe 
dla krajowych przedsiębiorstw, i to tych najlepszych. Potwierdzać to mogą wyniki 
badań ankietowych przeprowadzone przez D. Łochnicką, które są zbieżne z obser-
wacjami poczynionymi w przypadku Solarisa (Rudolf, 2017, s. 108–112).

Przedsiębiorstwa w Polsce powinny się nauczyć pozyskiwać wiedzę i ją wy-
korzystywać przy innowacjach nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz organizacji. 
W ten sposób uzyskają najważniejsze aktywo – własność intelektualną, która 
zapewni im długookresową przewagę konkurencyjną (West, Salter, Vanhaverbeke, 
Chesbrough, 2014). 

Zaprezentowany powyżej problem współdecydowania pracowników i jego 
wpływu na innowacyjność oraz efektywność działań przedsiębiorstwa został w ar-
tykule tylko zasygnalizowany przy wykorzystaniu jednego przypadku. Z uwagi na 
jego znaczenie wymaga on dalszych i pogłębionych badań. Wpisuje się to w nowy 
paradygmat zrównoważonego rozwoju i poszukiwanie czynników wpływających na 
wzmocnienie odporności społecznej (Westley, Zimmerman, Patton, 2007). Istotne 
jest bowiem określenie, na ile partycypacja przyczynia się do długoterminowej 
zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
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The Problem of Employee Participation in Solaris Bus & Coach S.A. – Case Study

Keywords: economic development, enterprise innovativeness, employee participation
Summary. Poland, in order to quickly increase social welfare, must change the factors on 
which economic growth is based. This requires increasing innovation. Enterprises must 
cease to rely on the production of simple goods and services based on cheap labor as the 
basis of competitiveness. At the macroeconomic level, there are created strategies and pro-
grams to support changes in the direction of modernizing the economy. The managers are 
also aware of this. Therefore, many domestic enterprises implement research programs and 
create R & D cells. One of them is Solaris, which, using both its own resources and the EU, 
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successfully implements an innovative program. Currently, it is a global leader in terms of 
technical solutions used in its products. However, sustainable competitiveness requires also 
change in approach to employees. They should stop being treated only as a cheap labor 
force and become partners. The aim of the article was a synthetic verification of this hypo-
thesis with reference to Solaris S.A.
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Values shared by students in their 
private and professional lives 

Codes JEL: I31, M54, M12
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Summary. Values pursued by employees and the possibility to implement them in their 
workplace enhance their commitment and, consequently, their efficiency. This particularly 
concerns young people who are about to enter or have just entered the labour market, for 
they are more susceptible to corporate motivation and attitude shaping. Therefore, the 
purpose of this paper is to analyse the values shared by university students in comparison 
to the population of Poles in general. The paper will present results of research from the 
literature, conducted mainly in Poland and Germany and by author himself.

Introduction

In market economy the cost-effect ratio has a considerable effect on staff-related 
decisions made in a company. What is particularly emphasised in the context of staff 
management is the importance of their competencies for the growth of the company 
value, thus shifting the focus from labour costs to labour effects. It has also been 
noted that the increase in workforce productivity translates to such benefits for 
the company as higher profits, maintained or improved competitive position, etc. 
As far as the employees are concerned, it brings such effects as higher wages, 
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more opportunities for professional development, gaining new skills as well as for 
satisfying extra-economic needs such as employee satisfaction or good relationships 
within the organisation (Jasiński, 1999, p. 247).

There are diverse tools that can be used to enhance productivity. One of them is 
to take into consideration the employees’ systems of values or to appropriately mo-
tivate employees according to these values. It would be appropriate in this context 
if the employees and employers shared their system of values as it would contribute 
to their mutual understanding. Therefore, the awareness and recognition of the 
employees’ values can be used for satisfying their needs, with a particular focus on 
the organisation performance and future workforce productivity. 

Keeping the above in mind, the purpose of this paper is to find out what values 
are important for Polish university students and for Poles who are 16+ years old. 
A hypothesis has been made that for the university students the most important value 
in personal life is family and good health, while in professional life – good atmosphere 
and salary. The analyses use data from the existing reference literature as well as from 
the author’s own survey conducted among students of the University of Szczecin.

Definition and essence of shared values

The notion of values is defined and interpreted in many ways. Sometimes they are 
considered equivalent to attitudes, motivation, preferences, behaviour, activity, etc. 
(Gajda, 1997, p. 11), or it is believed that values serve to form individual attitudes 
(Fritzsche, 2007, p. 336). The character of values can be psychological (values 
acknowledged by individuals), sociological (values shared by social groups) and 
cultural (values respected by a society as a whole) character (Misztal, 1980, p. 15). 

Individual values have different meaning for people. According to M. Rokeach 
(1973, p. 21) values constitute a system where particular elements are ordered by 
their importance and their order of priority can be considered on a micro (an indi-
vidual), mezzo (organisation, enterprise) and macro (society) level.

It is essential to be aware that each person‘s system of values forms gradually.  
It is a life-long process which follows personal development, upbringing, functioning in 
a given environment, education, changes in one’s environment, etc. In the subsequent 
life stages the acknowledged values become the basis for specific attitudes, thus deter-
mining one’s decisions and goals, their functioning in the educational or professional 
environment. More or less consciously, everyone has their hierarchy of values.

Studies on the systems of values provide vast knowledge about attitudes, 
behaviours, motives, etc., both in personal and professional life. The existing study 
results show that these values are subject to changes. 
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It is clear that, from the point of view of the labour market and company 
performance, it is vital to gain knowledge about values shared by employees. This 
knowledge is of a great importance to government policies aimed at improving 
employability as well as to corporate motivation programmes. Particular focus 
should be put on surveying value systems of young people who are enhancing their 
competences through university studies before entering the job market. These peo-
ple will become professionals, managers or company owners.  Being young, they 
are burden free, mobile and open to new social, cultural or ideological concepts. 
They also have a strong sense of personal freedom. This particular age group is 
a kind of social barometer, being ready to protest in defence of their values and 
principle (Strózik, 2014, p. 7). 

What is important from the viewpoint of management are the values related to 
work, or ‘actions and behaviour within an organisation, to which individuals and 
groups give high priority in terms of material, social, mental and ethical values‘ 
(Michalczyk, 1988, p. 297). Many processes and situations taking place in companies 
and other organisations can be approached with regard to values whose essential 
role is to facilitate the implementation of goals of these companies and organisations 
(Hryn 1999, s. 161). Obviously, it does not mean that individualised behaviour and 
attitudes should be rejected. But at the core of the employees‘ behaviour there are 
the values represented by the company and by themselves because the company 
success largely relies on workers‘ commitment (Juchnowicz, 2010; Młokosiewicz, 
2017) that is partly dependent on the possibility to meet their expectations related 
with their shared values (Wilson, 2003, p. 157–172).

The above brief outline allows for the conclusion about a vital scientific prob-
lem, i.e. the system of values acknowledged by university students who will soon 
be entering the labour market as well as by employers who will be offering jobs to 
them. 

Existing scientific studies

Values studies have been conducted for a long time. This paper presents scientific 
projects that concentrated on young university students preparing themselves for 
entering the labour market. Due to the fact that the author’s own studies were con-
ducted on a group of Polish students and that in management the specific culture 
of a given country is of crucial importance, the main focus is put on the Polish 
research projects. For the purpose of comparison, the results of several German are 
presented as well. 
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An important diagnosis of the young Poles‘ system of values (on a representa-
tive sample of 1468 secondary school graduates) was made by J. Mariański (1995, 
p. 163).His research showed that they gave the highest priority to family, followed 
by work and friends.

Another survey conducted by M.J. Szymański in 1998 on a representative 
sample of 2090 students aged 15–18 showed that they gave the highest priority to 
good relationship with peers, friendship and trust (Szymański, 1998, p. 134). 

Also the Public Opinion Research Centre 1998 survey conducted in a group of 
1316 graduating secondary school students confirmed that they valued the highest 
such things as family life, interesting job, love and friendship (CBOS, 1999). It is 
worth noting that since 1994 the value of family life had increased by 9 percentage 
points, while the value of an interesting job fell by 10 percentage points.

The results of a survey by Z. Wołk on secondary school and university students 
coming from small towns (below 20 thousand of population)show that they also 
gave priority to family life followed by a good and well-paid job (Wołk, 2002, p. 67).

Important research in this field was made by T. Strózik (2014, p. 5–23). By 
means of questionnaires addressed to 1516 university students in Poznań, he identi-
fied the values they regarded as principal. He ranked the values in general as well as 
by gender, religion and life satisfaction. The results revealed that the most cherished 
values were family, good health, friends and good marriage, while the condition of 
a good-quality life are positive relationships with one‘s own family. 

The above outline of research projects should be completed with the knowledge 
coming from the 2nd edition of the Study on Social Cohesion conducted in the first 
half of 2015 in a sample group of almost 14 thousand people. The study revealed 
that two most important values for the vast majority of respondents are good health, 
family and family well-being. Other principal values are: honesty, a sense of sta-
bilisation, a feeling of being useful. The least important values were adventurous 
life, entertainment and a successful career. A group of 16–34-year olds declared that 
in addition to family and good health they highly valued professional work (GUS).

It is worth noting that the CBOS surveys conducted in 2005, 2010 and 2013 
showed that since 2005 the order of values shared by Polish respondents remained 
rather stable. What is consistently most valued is family well-being (declared by 
82%) followed by good health (74% of answers) (CBOS).

From this source, the studies carried out in Poland indicate an important regu-
larity, namely the value of highest priority for Poles is a family, other important 
values being good health, friendship and professional career. 

By comparison, the results of studies conducted in Germany revealed slightly 
different values than in Poland. The 1996 surveys showed that young Germans 
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valued the most friends and friendship, freedom, family stability and inner harmony 
(Kromer, Zenter, 1999, p. 4).

Regular values studies have been run under Schell Jugendstudie project. 
According to them, in the period between 2002–2015 respondents aged 12–25 
declared that their values of highest priority were personal harmony, personal de-
velopment, responsibility, trust and optimism. The studies also showed that friends 
and family life were of vital importance (17. Schell Jugendstudie, 2015).

As an inference from the above research findings it can be concluded that 
young people in Germany share somewhat different values than young Poles. 
Nevertheless, the fundamental values related to personal matters such as health, 
family and friends are the same in both countries.

Finally, it is worth quoting the Corporate Values Index 2013. The study was 
conducted for the third time1 and it focused on employees’ views on corporate 
values in France, the United Kingdom, Germany, Switzerland and Poland. The 
study showed that almost one third of the respondents did not know if their employ-
ers had defined such values. In Poland the proportion is as big as 44%. The survey 
also revealed that the most popular values in the five countries are: innovativeness, 
quality, customer satisfaction and honesty. 

Author’s own studies on values shared by students 

In the decade between 2007 and 2017 the researchers of the University of Szczecin 
conducted a study on the values related to personal and professional lifeshared 
by university students. In the period of 20017–2015 the sample group consisted 
of 120–240 second cycle students (in 2007 they were the students of the 4th 
year of university studies) of the University of Szczecin (2007, 2012, 2014 and 
2015 – the Faculty of Economics and Management; 2011 – the Faculty of Law 
and Administration, 2015 – only 45 students of the Faculty of Humanities)2. The 
students were asked to rank the given values from 1 to 10, separately in the category 
of personal life and professional work. Mainly due to a falling number of university 
students which had started in 2007, in 2017 the survey was conducted in a smaller 
group. Therefore the study group was complemented with the students of the 3rd 
year of doctoral studies. The survey findings are shown in Tables 1 and 2.

1  Previous studies were conducted in 2006 and 2009.
2  Due to the unrepresentative sample the survey was of an illustrative character. 
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Table 1 

Ranking of personal life values shared by university students in 2007–2017

Values 2007
N = 239

2011
N = 228

2012
N = 167

2014
N = 152

2015
N = 122

2015
N = 45

2017a
N = 38

2017b
N = 12

Family 1.9 3.3 2.2 1.1 1.3 2.5 1.1 1.4
Good health 2.4 3.4 2.0 3.1 2.4 3.8 3.9 1.6
Friends 4.7 3.9 5.1 3.9 3.3 5.3 3.9 6.0
Stable  
employment 5.1 5.3 5.0 4.1 5.3 3.5 4.4 5.9

Education 5.1 5.1 5.5 5.0 5.6 4.5 5.8 5.7
High salary 5.9 5.0 5.8 5.6 6.3 4.3 5.7 6.4
Leisure 6.8 6.8 7.4 7.2 7.3 4.8 7.3 5.6
High financial 
status 7.2 7.4 7.5 7.7 6.1 7.0 6.8 6.1

Principles  
of religion 7.4 7.3 7.4 9.3 8.4 9.3 7.8 9.1

Travel 8.2 7.6 8.2 7.4 8.8 7.8 8.1 7.3
Legend: 
a – 2nd cycle students, 
b – 3rd cycle students.

Source: own study

Table 1 clearly shows that the students regarded the family (except 2012) and 
good health as the most important values, followed by friends and stable employ-
ment. The exception was the Humanities students who ordered their priorities in 
a slightly different way: family, stable employment, good health and education. The 
least appreciated from the given range of values were: travel, principles of religion 
and high financial status. 

The study findings concerning the values in professional life are equally inter-
esting (see Table 2). 

Table 2 

Ranking of professional life values shared by university students in 2007–2017

Values 2007
N = 239

2011
N = 228

2012
N = 167

2014
N = 152

2015
N = 122

2015
N = 45

2017a
N = 38

2017b
N = 12

Good atmosphere 
at work 3.4 3.7 3.5 3.1 4.0 3.8 4.3 5.3

Rewarding job 3.5 3.7 2.7 3.5 2.4 1.3 2.6 2.3
High salary 3.9 4.2 3.5 4.4 4.0 3.8 4.8 4.9
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Perceivable  
importance of 
work

3.9 4.9 4.6 4.4 4.5 3.8 3.6 3.9

Opportunity  
to be creative 5.1 5.0 6.2 5.9 6.0 4.5 6.4 5.0

Work time  
separated from 
free time

6.1 5.7 6.2 4.4 5.1 6.8 3.9 3.0

Flexible working 
hours 6.3 6.4 6.6 5.6 5.0 8.3 4.6 4.9

Autonomy  
at work 6.6 6.7 5.9 7.2 7.7 6.8 8.0 8.6

Shorter working 
hours 7.7 7.6 7.4 8.8 7.0 9.8 8.4 7.1

Big responsibility 8.3 7.0 8.4 7.7 8.9 4.5 8.5 8.6
Legend: 
a – 2nd cycle students, 
b – 3rd cycle students.

Source: own study

In fact, the respondents appreciated the most good atmosphere at work and a re-
warding job (the highest priority value in 2011, 2012 and 2015) followed by a high 
salary and perceivable importance of work (Table 2). The least important values 
were: big responsibility and flexible working hours. It is therefore worth noting 
that, firstly, even though of substance, money is not considered by students as the 
most important in their professional lives, Secondly, what is essential for employees 
is good atmosphere and a rewarding job, which may be understood as a job that 
matches well one’s personality predispositions. And finally, being employed the 
students would not be willing to perform tasks burdened with heavy responsibil-
ity and requiring big autonomy. Interestingly, the doctoral students attributed the 
least value to autonomy and responsibility at work. Moreover, the value of average 
importance for the students is creativity.

Conclusions

The above analysis allows for several relevant conclusions and in fact supports the 
research hypothesis or at least its first part. 

The first conclusion refers to the analysis of the existing values studies which 
reveal that the values regarded by Poles to be of the highest priority are good health 
and the family in its wider sense. The second conclusion refers to the author’s 
own studies. The surveys conducted in a group of university students confirmed 
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the evidence reported in the literature. The surveyed students also declared that 
the values that were the most important to them were good health and the family. 
Moreover, the results of research into the students’ values related to professional 
life show their highest appreciation to good atmosphere and a rewarding job, save 
the fact that the study group was unrepresentative. The students would reluctantly 
accept big autonomy and responsibility at work. Additionally, a high salary is not 
of crucial importance to them.

The study described above will help the employers in particular, but also the 
academic teachers of management, to identify what is important for workers, thus 
enabling the employers to find effective ways to motivate their staff to better work, 
to make them loyal to the company and to reduce employee turnover. 

It should be underlined that the studies on human values and their changes are 
of great importance both in their theoretical and practical aspect, i.e. both in the 
fields of management science, economics, psychology or sociology of work as well 
as for such elements of business operation as employee motivation and management.
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Wartości w życiu i pracy zawodowej wyznawane przez studentów

Słowa kluczowe: wyznawane wartości, rynek pracy, motywowanie
Streszczenie. Wartości wyznawane przez pracowników i możliwość ich realizacji w mie-
jscu pracy wpływają na zaangażowanie w pracę, a przez to na wydajność pracy zatrud-
nionych. Dotyczy to w szczególności osób młodych, przygotowujących się do wejścia na 
rynek pracy lub pracujących niedługo, ponieważ to właśnie one są w większym stopniu 
podatne na motywowanie i kształtowanie jako pracownicy. Z tego względu celem artykułu 
jest analiza wartości wyznawanych przez osoby studiujące i dla porównania – całej popu-
lacji Polaków. 
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Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji

Kod JEL: M12
Słowa kluczowe: zarządzanie karierą, indywidualne zarządzanie karierą, model zarzą-
dzania karierą
Streszczenie. Celem artykułu jest wskazanie i omówienie działań, jakie powinna podjąć 
jednostka i organizacja w ramach zarządzania karierą. Autorka prezentuje dwa podejścia, 
które pokazują kolejne kroki zarządzania karierą. Podaje wskazówki, które umożliwiają 
osiągnięcie celów zarówno jednostki, jak i organizacji, ponieważ zarządzanie karierą 
wymaga inicjatywy z obu stron. Organizacja w zamian za zaangażowanie pracowników 
w realizację celów strategicznych podmiotu musi zaproponować im szerokie możliwości 
rozwoju zawodowego na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Proces dopaso-
wania jest kluczowym czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu.

Wprowadzenie

Szybki rozwój gospodarki, dynamiczny postęp w zakresie tworzenia nowych 
technologii, globalne zmiany społeczne spowodowały, że organizacje stanęły przed 
problemem utrzymania i motywowania utalentowanych pracowników, którzy mają 
większą świadomość konieczności podejmowania działań zmierzających do własne-
go rozwoju. Zdobycie i utrwalanie pozycji na rynku uzależnione jest od umiejętności 
pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników oraz czerpania korzyści 
z ich potencjału, a to wymusza na organizacjach zarządzanie karierami pracowników.
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Z. King (2004, s. 7) sugeruje, że zarządzanie karierą to idealne dopasowanie 
pomiędzy organizacją a jednostką. Oznacza to znalezienie nie idealnego rozwią-
zania dla każdej ze stron, ale takiego, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. 
Zarządzania karierą powinno umożliwiać pracownikowi samodzielne propono-
wanie ścieżek własnego rozwoju zawodowego, organizacja zaś powinna stwarzać 
warunki tego rozwoju, uwzględniając własne potrzeby i możliwości w tym zakresie 
(Pocztowski, 2008, s. 316).

Biorąc pod uwagę cele organizacji i zmiany w jej otoczeniu, wskazane jest 
wsparcie kariery zatrudnionych w niej pracowników przy wykorzystaniu od-
powiednich działań. Podjęcie ich może się przyczynić do zmniejszenia rotacji 
wśród pracowników, wzrostu satysfakcji zatrudnionych czy lepszego wizerunku 
pracodawcy.

Celem artykułu jest wskazanie na podstawie literatury przedmiotu działań 
ze strony jednostki i organizacji w ramach zarządzania karierą, które mogą się 
przyczynić do osiągnięcia sukcesu przez każdą ze stron.

Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki

Indywidualne zarządzanie karierą, nazywane samozarządzaniem karierą, obejmuje 
osobiste wysiłki pracowników, aby zrealizować swoje cele zawodowe, które mogą 
lub nie odpowiadać celom organizacji i uwzględniają takie działania, jak: zbieranie 
informacji o możliwych szansach realizacji kariery, szukanie opinii na temat wła-
snych możliwości i kompetencji oraz tworzenie szans dla kariery poprzez budowanie 
sieci kontaktów. Jest ono pod kontrolą jednostki i dotyczy działań związanych z prze-
mieszczaniem wewnątrz i na zewnątrz organizacji (Kossek, Roberts, Fisher, Demarr, 
1998; Sturges, Guest, Conway, Davey, 2002). Pracownicy o wysokich kompetencjach 
nie są związani z organizacją, ich kompetencje mogą zostać wykorzystane w różnych 
organizacjach. Mniej kompetentni pracownicy posiadają specyficzne umiejętności 
przydatne w danym miejscu pracy, a mniej użyteczne w innych organizacjach 
(Becker, 1964; Sullivan, Carden, Martin 1998; Hirsch, Shanley, 1996). 

Zarządzanie karierą przez jednostkę jest również związane z planowaniem 
życia osobistego, wyznawanymi wartościami czy wpływem wywieranym przez 
rodzinę. Na wybór kariery wpływ może mieć także otrzymane wykształcenie. 
Według A. Adamczyka i W. Jareckiego (2008) opłacalne jest podejmowanie stu-
diów wyższych.

Wśród wielu modeli zarządzania karierą przez jednostkę szczególnie często przy-
woływany w literaturze opracowali J.G. Greenhaus, G.A. Callanan i V.M. Godshalk 
(2000, s. 24). Model ten odzwierciedla sposób postępowania jednostki zarządzającej 
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swoją karierą i obejmuje: eksplorację kariery, świadomość siebie i otoczenia, ustala-
nie celów, rozwój strategii, wdrażanie strategii, postęp w osiąganiu celów, sprzężenie 
zwrotne i ocenę kariery. Bazuje on na założeniu, że ludzie lepiej realizują pełnione 
obowiązki, są bardziej wydajni, jeśli ich praca i doświadczenia życiowe są zgodne 
z ich potrzebami, wartościami, zainteresowaniami i preferowanym stylem życia 
(Greenhaus, Callanan, Godshalk, 2000, s. 26). Szansa na osiągnięcie kariery będzie 
większa, gdy w pracy zostaną wykorzystane umiejętności i zdolności, które posiada 
jednostka (Muchinsky, Monahan, 1987). Z tego względu model zarządzania karierą 
jednostki jest ukierunkowany na optymalizację dopasowania pomiędzy cechami 
jednostki a otoczeniem jej pracy.

Eksploracja kariery związana jest z gromadzeniem przez jednostkę informacji 
o sobie oraz o alternatywnych pracach i organizacji jako całości systemu. Są to 
informacje dotyczące talentów, wartości i zainteresowań, a także szans oraz barier, 
z jakimi może się spotkać w środowisku pracy. Znajomość tych zagadnień jest bar-
dzo ważna, ponieważ ludzie mogą nie znać siebie dostatecznie dobrze, aby wybrać 
odpowiednią drogę zawodową, lub mogą przecenić zalety w pewnych obszarach 
i ocenić, że są bardziej utalentowani niż w rzeczywistości. 

Eksploracja otoczenia z kolei umożliwia zebranie informacji o pewnych 
aspektach, na przykład niezbędnych umiejętnościach dla danego zawodu, obec-
nej lub przyszłej alternatywnej pracy. Poprzez eksplorację środowiska jednostka 
może również uzyskać użyteczne informacje o potrzebach i aspiracjach rodziny 
i relacjach pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym (Greenhaus, Powell, 2012).

Świadomość siebie i otoczenia pracy ułatwia ustalenie celów kariery. 
Umożliwiają one jednostce ukierunkowanie jej wysiłków na osiągnięcie wyzna-
czonych priorytetów w danym czasie. Dzięki temu działania jednostki mają dopeł-
niający się, a nie przypadkowy charakter. Ustalone cele kariery mogą przyczynić 
się do realizacji kariery, zaangażowania w pracę lub skutecznego poszukiwania 
innej pracy (Stevens, 1973; Noe, Steffy, 1987; Pazy, 1988; Noe, Noe, Buchhuber, 
1990). Nie muszą one uwzględniać wyłącznie przemieszczeń w górę hierarchii 
organizacji. Mogą dotyczyć także przemieszczeń poziomych w danej lub w różnych 
organizacjach albo też utrzymania dotychczasowego stanowiska pracy przy jedno-
czesnym rozwoju kompetencji i rozszerzeniu pełnionych obowiązków.

Ustalone cele są podstawą do rozwoju adekwatnej strategii ich osiągnięcia. 
Według J.G. Greenhausa i in. (2000, s. 85) możemy wyróżnić następujące rodzaje 
strategii kariery: rozwoju kompetencji niezbędnych w aktualnym miejscu pracy; 
wzrostu zaangażowania w pracę; rozwoju umiejętności; rozwoju okazji poprzez 
przekazywanie innym informacji o sobie; rozwoju wspierających relacji; budowy 
własnego wizerunku; polityki organizacyjnej.
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Wdrożenie racjonalnie dobranej strategii kariery może się przyczynić do 
realizacji założonych celów. Jest też dla jednostki źródłem informacji, które w po-
łączeniu z informacjami zwrotnymi pochodzącymi z innych źródeł związanych 
z pracą i spoza pracy mogą umożliwić jednostce ocenę własnej kariery. Rzetelna 
informacja zwrotna pozwoli odpowiedzieć na pytania, czy podjęto odpowiednie 
działania w ramach realizacji celów kariery, czy dotychczasowe cele i przyjęta 
strategia mają szansę realizacji. Informacje dotyczące postępów w realizacji kariery 
można uzyskać przede wszystkim od bezpośredniego przełożonego w rozmowie 
oceniającej czy coacha. Stają się one kolejnym elementem informacji badawczych, 
które mogą zwiększyć świadomość jednostki na temat siebie i jej otoczenia 
(Greenhaus i in., 2000, s. 33). Pozyskane informacje jednostka może więc wykorzy-
stać w kolejnym cyklu zarządzania karierą w ramach eksploracji kariery. Nierealne 
cele i źle dobrana strategia kariery mogą zostać skorygowane. Konieczność korekty 
celów i strategii kariery może też wynikać ze zmian otoczenia i cech jednostki.

Zarządzanie karierą z perspektywy organizacji

Celem modeli zarządzania karierą przez organizacje jest bilansowanie potrzeb organi-
zacyjnych i indywidualnych (Herriot, 1992). Skonstruowanie takich modeli wymaga 
zaangażowania ze strony menedżerów i pracowników, formalizacji procedur, sprawne-
go systemu komunikacji i dlatego sprawdzą się one głównie w dużych organizacjach, 
gdzie występuje dobrze rozwinięty system zarządzania zasobami ludzkimi.

Optymalny model zarządzania karierą powinien uwzględniać działania ze 
strony organizacji, jednostki oraz wzajemne ich dopasowanie. Powinien ponadto 
umożliwiać pracownikom samodzielne planowanie ścieżek kariery zawodowej, 
uwzględniać ich potrzeby i możliwości w zakresie rozwoju. Jednym z podejść do 
integracji tych dwóch stanowisk jest model opracowany przez E.H. Scheina (1978, 
s. 191). Zaproponował on proces dopasowania, który może wystąpić pomiędzy 
organizacją z jej planami strategicznymi a jednostką i jej potrzebami dotyczącymi 
kariery. Dzięki temu połączeniu zarówno strategiczne plany organizacji, jak i indy-
widualne potrzeby mogą zostać osiągnięte. Jednostka wspierana przez organizację 
w realizacji swoich celów jest bardziej zaangażowana w pracę, co przyczynia 
się do osiągnięcia sukcesu przez każdą ze stron (Baruch, 2006; Weng, McElroy, 
Morrow, Liu, 2010). Informacje o wyznawanych przez pracowników wartościach 
i możliwość realizacji tych wartości w organizacji ma wpływ na wydajność pracy 
zatrudnionych (Jarecki, 2016).

Model zarządzania karierami pracowników obejmuje działania leżące po stronie 
organizacji i po stronie jednostki. Działania na poziomie organizacyjnym są powiązane 
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z planami biznesowymi organizacji. Celem tych planów jest ustalenie przyszłych 
kierunków rozwoju organizacji, jej produktów, rynków, struktur organizacyjnych, 
tempa wzrostu, lokalizacji itp. (Schein, 1976). Na podstawie planów organizacyjnych 
ustalane jest zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w organizacji, które będą potrzebne, 
aby realizować jej misję. Planowanie to uwzględnia rodzaje potrzebnych stanowisk 
pracy i liczbę zatrudnionych na nich osób. Rezultatem planowania jest sformułowanie 
konkretnych planów działania w odniesieniu do zasobów ludzkich przekładających 
się na realizację określonych celów. Podczas procesu planowania należy uwzględnić 
etapy kariery zatrudnionych pracowników i ich potrzeby.

Rekrutacja i selekcja zapewniają, że odpowiednia liczba osób z wymaga-
nymi kompetencjami zostanie wprowadzona do organizacji przy uwzględnieniu 
obecnych i przyszłych potrzeb. Na każdym szczeblu w hierarchii organizacji wy-
magany będzie inny zestaw umiejętności i doświadczeń. Dla potrzeb zarządzania 
karierą szczególnie ważne są informacje dotyczące umiejętności i doświadczenia 
zawodowego, ale również aspiracji, oczekiwań ze strony organizacji, cech fizycz-
nych i psychospołecznych kandydata. Zebranie niezbędnych danych o pracowniku 
ma wpływ na zarządzanie karierą i umożliwia integrację celów organizacji i pra-
cownika. Organizacja ma szansę na rozpoznanie potencjału kandydata, a pracownik 
uzyskuje niezbędne informacje dotyczące możliwości, jakie stwarza organizacja 
dla jego rozwoju. Umiejętność właściwego przeprowadzenia procesu pozyskiwa-
nia pracowników będzie także wpływać na zadowolenie pracowników z pracy, 
co przełoży się na wydajność pracy i wpłynie na pozycję organizacji na rynku 
(Jarecki, 2004, s. 92).

Poprzez realizację różnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji 
pracowników organizacje mogą zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę, która 
rozumie jej kluczowe kwestie strategiczne. Coraz częściej organizacje integrują 
plany szkoleniowe z wszystkimi funkcjami biznesowymi i doświadczeniami pracy. 
Szkolenia są formalnymi działaniami, które mogą mieć miejsce zarówno w środo-
wisku pracy, jak i na zewnątrz organizacji. 

Do działań ze strony jednostki należy samoocena, a także rozpoznanie moż-
liwych kotwic kariery i stopnia zaangażowania w pracę, który jest dopuszczalny 
i pożądany oraz potrzebny w odniesieniu do etapów kariery (Schein, Van Maanen, 
2016). Na tej podstawie można ustalić plany kariery, które muszą być realizowane 
w kontekście planów biznesowych organizacji. Zatem cele jednostki powinny być 
zgodne z potrzebami organizacji, winien zachodzić związek pomiędzy oczekiwa-
niami pracownika i pracodawcy. 

Organizacja powinna ponadto ustalić aktualną wydajność i potencjał swoich 
pracowników, archiwizować dane o ich talentach oraz potrzebach na poszczególnych 
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etapach kariery w dostępnym inwentarzu zasobów ludzkich. Zrozumienie potrzeb 
każdego pracownika na danym etapie kariery może pomóc organizacji uniknąć 
podejmowania błędnych założeń. Wspólne negocjacje oraz uzgodnione i wdrożone 
plany rozwoju służą do łączenia potrzeb organizacji w zakresie zasobów ludzkich 
z planami jednostki.

Podsumowując, organizacje, aby przystosować się do zmieniających się wa-
runków otoczenia, powinny podejmować działania ukierunkowane na zaspokojenie 
potrzeb swoich pracowników. Znajomość celów pracowników może pomóc mene-
dżerom czy doradcom kariery w projektowaniu skutecznych działań nastawionych 
na rozwój kariery czy radzenie sobie z fazą plateau (Jiang, Hu, Wang, 2018). Poprzez 
stosowanie odpowiednich praktyk można uniknąć rozbieżności między rzeczywistą 
a pożądaną karierą pracownika (Verbruggen, Sels, Fourier, 2007, s. 72). Praktyki 
organizacyjne odgrywają ważną rolę szczególnie dla pracowników poszukujących 
tradycyjnej kariery, ale mają również wpływ na kariery osób realizujących kariery 
bez granic (Rodrigues, Guest, Oliveira, Alfes, 2015, s. 23).

Podsumowanie

Kariera może być rozpatrywana z perspektywy jednostki i organizacji. W podejściu 
indywidualistycznym to jednostka zarządza swoją karierą, uwzględnia indywidual-
ne zainteresowania, możliwości, racjonalne wybory, rozwój biologiczno-społeczny. 
Z punktu widzenia organizacji zarządzanie karierą to rodzaj wsparcia rozwoju 
kariery jej pracowników poprzez oferowanie odpowiednich działań. 

Zarządzanie karierą pracowników przez organizację zdaniem autorki jest waż-
ne z wielu powodów. Po pierwsze, organizacja pomaga pracownikom, którzy mają 
słabą świadomość swoich celów zawodowych, niską motywację, a także nie umieją 
skorzystać z różnych działań rozwojowych, doświadczają wypalenia zawodowego. 
Z drugiej strony organizacje wspierają osoby, które cechuje silna chęć awansu oraz 
mają wysokie wymagania i oczekiwania wobec organizacji. 

Zarządzanie karierami wymaga przygotowania i udostępnienia odpowiednich 
działań konkretnym pracownikom. To, które praktyki są właściwe i mogą być 
opłacalne dla konkretnej organizacji, jest uzależnione od wielu czynników, których 
identyfikacja wymaga pogłębionych badań.
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Career Management from an Indyvidual’s and Organization’s Perspective

Keywords: career management, individual career management, career management model 
Summary. The aim of the article is to indicate and discuss the actions to be taken by an 
individual and organization as part of career management. The author presents two ap-
proaches that show the next steps in managing a career. Provides tips that help achieve the 
goals of both the individual and the organization, because career management requires an 
initiative on both sides. In exchange for the employees’ involvement in achieving strategic 
goals of the organization must offer them broad opportunities for professional develop-
ment at all levels of the organizational hierarchy. The matching process is a key factor in 
determining success. 
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Streszczenie. W artykule podjęto problematykę postaw i działań pracodawców związa-
nych z aktywizacją zawodową pracowników w wieku 55+ w opinii pracujących studentów. 
Celem prezentowanych w opracowaniu badań było zweryfikowanie zbieżności zalet przy-
pisywanych starszym wiekiem pracownikom przez pracodawców z cechami wymaganymi 
od osób nowo zatrudnianych w organizacji. W wypadku stwierdzenia takiej zbieżności 
celem kolejnym była identyfikacja działań podejmowanych dla zachęcenia starszych 
wiekiem pracowników do przedłużenia aktywności zawodowej. Opisane badania prze-
prowadzone zostały wśród 198 pracujących studentów. Otrzymane wyniki wskazują na 
niezgodność pomiędzy przekonaniami a działaniami podejmowanymi przez pracodawców 
wobec starszych wiekiem pracowników. 

Wprowadzenie

Na temat aktywizacji osób starszych powstało wiele programów i raportów 
z badań. Badacze omawiają opinie pracodawców, menedżerów, pracowników, 
ekspertów z instytucji rynku pracy. Brakuje prac prezentujących opinie studentów 
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o zatrudnialności osób od nich starszych. Opinie te są cenne, ponieważ każdy 
człowiek w swoim życiu z okresu dorosłości przechodzi w okres starości: studenci 
− osoby młode obecnie – w niedalekiej przyszłości będą osobami starszymi. Stąd 
też powstała koncepcja przeprowadzenia badań wśród studentów. 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja badań przeprowadzonych 
wśród pracujących studentów weryfikujących zbieżność zalet przypisywanych 
pracownikom w wieku 55+ z cechami wymaganymi od osób nowo zatrudnianych 
oraz identyfikujących działania podejmowane przez pracodawców dla zachęcenia 
starszych wiekiem pracowników do pracy poza granicami formalnego wieku 
emerytalnego1. Wykorzystano przy tym takie metody badawcze, jak studia lite-
ratury, wyniki badań wtórnych oraz własnych. Badania własne przeprowadzono 
w II kwartale 2017 roku w formie ankiety audytoryjnej skierowanej do studen-
tów stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku pedagogika prowadzonych 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Cechą segmentacyjną 
był fakt podejmowania stałej pracy już w trakcie studiów2. W celu zwiększenia 
homogeniczności próby do analizy wybrano wypowiedzi tylko tych studentów, 
którzy zadeklarowali wykonywanie pracy najemnej. Po oczyszczeniu danych próba 
badawcza liczyła 198 osób. 

Przesłanki badania 

Osoby po 55 roku życia należą do grup o niskiej zatrudnialności. W końcu 2015 
roku osoby w wieku 50+ stanowiły 27,5% ogółu liczby bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy, a w końcu 2016 roku – 26,0%. Wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 50+ w ostatnim kwartale 2015 roku wyniósł 35,0%, czyli pracowała 
co trzecia osoba w omawianej grupie (Osoby...., 2016). Tymczasem wydłuża się 
przeciętny czas trwania życia. Według danych GUS (2014, s. 78, tab. 8) w 2020 
roku średni wiek mieszkańca Polski osiągnie 78,8 roku, w 2030 roku – 80,0 lat, zaś 
w 2050 roku – 82,4 roku. A zatem staje przed nami wyzwanie wykorzystywania 
„srebrnych” zasobów pracy.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego 
Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej. Skonstruowany został indeks 
aktywnego starzenia się, który obejmuje cztery domeny: 1) dalszą pracę (jej waga 
– 35%); 2) uczestnictwo w życiu społecznym (35%); 3) niezależne i zabezpieczone 

1  Wiek nabywania uprawnień emerytalnych w powszechnym systemie ubezpieczeń emerytal-
nych to: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (stan prawny na październik 2017 r.). 

2  W warunkach studiów masowych podejmowanie przez studentów stałej pracy zawodowej 
jeszcze w trakcie studiów − także stacjonarnych − stało się zjawiskiem powszechnym.
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życie z dostępem do usług zdrowotnych (10%); 4) możliwości środowiskowe ak-
tywnego życia (20%). Wartość wskaźnika pierwszej domeny „Stopa pracujących 
w wieku 55–74 lat” sytuuje Polskę w dolnej grupie krajów Unii Europejskiej3 
(Golinowska, 2017, s. 15). 

Wiek pracowników staje się zmienną profilującą działania podejmowane 
w obszarze ZZL. Dostrzeżenie zróżnicowania indywidualnych atrybutów z uwagi 
na cechę wieku pracowników może przynieść większe korzyści dla organizacji 
niż koncentrowanie się na przestrzeganiu równości szans w zatrudnieniu i prawa 
antydyskryminacyjnego. Zgodnie z założeniami zarządzania różnorodnością4 
zróżnicowany według wieku kapitał ludzki może generować o wiele większe 
efekty ekonomiczne w wyniku wspólnych działań nakierowanych na cele organi-
zacyjne niż najlepiej zmotywowany kapitał homogeniczny (Urbaniak, 2014a, s. 9). 
Konkluzja ta – niestety – nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych 
praktykach, gdyż nadal dla wielu pracodawców priorytetem jest dążenie do zbu-
dowania jednolitej według wieku, najlepiej młodej załogi. 

Barierą dla aktywizacji osób starszych jest ageizm. Wyraża się on niedoce-
nianiem, lekceważeniem, a nawet poniżaniem osób starszych. Powoduje obniżenie 
szans na zatrudnienie, ogranicza możliwości podwyżki, awansu, szkolenia, sprzyja 
pojawianiu się mobbingu. Pracodawcy mogą go stosować w przekonaniu, że prio-
rytetem jest wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa, a starsi wiekiem pracownicy 
mogą stanowić zagrożenie dla jego uzyskania. Równie negatywne skutki wywołuje 
autoageizm. Polega on na przyjęciu przez samych pracowników w starszym wieku 
przekonania, że ich wartość i pozycja uprawniają otoczenie do gorszego ich trakto-
wania, tendencji do wycofywania się z walki o równe prawa, bierności i zgody na 
degradację stanowiskową lub płacową (Szmidt, 2012).

Problematyczna pozostaje kwestia pozytywnych postaw pracodawców wobec 
przedłużania aktywności zawodowej starszych wiekiem pracowników i wyko-
rzystywania ich specyficznych, unikalnych kompetencji (por. Stankiewicz, 2015; 
Wojtaszczyk, 2016). Nasuwają się pytania: Czy odcięcie się pracodawców od nega-
tywnych stereotypów dotyczących osób starszych ma charakter tylko deklaratywny? 
Czy cechy wymagane od kandydatów do pracy powiązane są z przynależnością 

3  Wskaźniki dla analizowanych krajów: Niemcy – 34,4; Holandia – 33,9; Portugalia – 32,6;  
Litwa – 30,5; Czechy – 28,0; Bułgaria – 25,1; Włochy – 23,0; Polska – 22,4; Grecja – 20,4; Węgry – 19,3; 
Unia Europejska (28) – 27,8.

4  Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń/zarządzanie międzygeneracyjne/zarządzanie 
różnorodnością pokoleniową – podejście do zarządzania pracownikami, które uwzględnia 
podobieństwo i różnice pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń; zarządzanie kapitałem ludzkim 
nakierowane na właściwe wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników z różnych pokoleń, 
którym przypisuje się w sposób uogólniający atrybuty pokoleniowe (Urbaniak, 2014b, s. 143).
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generacyjną? Powyższe rozważania i postawione pytania stały się podstawą do 
przeprowadzenia badań.

Wyniki badań własnych

Celem badań było zweryfikowanie zbieżności zalet przypisywanych starszym 
wiekiem pracownikom przez pracodawców z cechami wymaganymi od osób nowo 
zatrudnianych w opinii pracujących studentów. W przypadku stwierdzenia takiej 
zbieżności celem kolejnym była ocena działań podejmowanych przez pracodaw-
ców dla zachęcania starszych wiekiem pracowników do przedłużonej aktywności 
zawodowej.

Przeanalizowano wypowiedzi studentów podane w kwestionariuszu ankiety 
w odniesieniu do trzech pytań. W pierwszym studenci poproszeni zostali o wymie-
nienie czterech najważniejszych ich zdaniem cech wymaganych od nowo przyj-
mowanych pracowników. Badani studenci podali 575 odpowiedzi, na podstawie 
których zidentyfikowano trzy kategorie ogólne wraz z zawartymi w nich katego-
riami szczegółowymi. Cechy – jako kategorie ogólne i szczegółowe – wymienione 
są w tabeli 1 według malejącej liczby wskazań.

Tabela 1

Ogólne i szczegółowe kategorie cech wymaganych przez pracodawców od nowo 
zatrudnianych pracowników – opinie pracujących studentów (N = 575) 

Kategorie ogólne Kategorie szczegółowe Liczba 
wskazań

% 
wskazań

Kompetencje 
zawodowe
twarde

Wykształcenie zawodowe kierunkowe 

281 49

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe specyficzne dla branży
Wiedza zawodowa 
Umiejętność obsługi specjalistycznych programów 
komputerowych
Znajomość w stopniu komunikatywnym 
przynajmniej jednego języka obcego 
Znajomość wysokiej technologii 
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Cechy 
osobowościowe 

Punktualność

173 30

Dyspozycyjność
Kreatywność/pomysłowość/innowacyjność
Motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę
Pracowitość
Odporność na stres/umiejętność efektywnej pracy 
pod presją czasu
Osobista elastyczność: umiejętność dostosowywania 
się do zmieniających się warunków pracy/łatwego 
przechodzenia z jednego stanowiska pracy na inne
Odpowiedzialność
Otwartość na nowe wyzwania/gotowość do zmian
Zdyscyplinowanie
Lojalność
Uczciwość
Chęć i umiejętność uczenia się/otwartość na nową 
wiedzę
Samodzielność
Systematyczność
Obowiązkowość
Zorganizowanie/umiejętność organizacji pracy 
własnej
Pozytywne nastawienie
Wytrwałość 
Wiek

Umiejętności 
interpersonalne

Umiejętność pracy w zespole/współpracy

121 21

Umiejętność skutecznej komunikacji 
Umiejętność dzielenia się wiedzą
Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów 
Umiejętność budowania relacji z klientem
Wysoka kultura osobista 
Asertywność 
Bezkonfliktowość 

Źródło: opracowanie własne.
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Najczęściej, bo prawie w połowie wskazań (49%), wymieniano cechy 
zaliczone do kategorii ogólnej „kompetencje zawodowe twarde”. Kolejna pod 
względem częstotliwości wskazań (30%) była kategoria „cechy osobowościowe”. 
Tylko w czterech wypowiedziach pojawiło się odwołanie do wieku kandydatów. 
Ostatnia zidentyfikowana kategoria ogólna to umiejętności interpersonalne (21%). 
W opinii pracujących studentów pracodawcy wysoko cenią profesjonalizm, wiedzę 
fachową, umiejętności jednoczesnej realizacji wielu zadań, predyspozycje osobo-
wościowe znaczące dla efektywnego wykorzystywania „twardych” umiejętności 
zawodowych. 

W kolejnym kroku przeanalizowano odpowiedzi studentów na drugie pytanie: 
„Czy rozpoznajesz jakieś szczególne zalety pracowników 55+?”, a jeśli otrzymana 
odpowiedź była twierdząca, proszono badanych o uściślenie, jakie to są zalety. 
Tylko siedmiu spośród badanych studentów nie stwierdziło szczególnych zalet 
pracowników starszych wiekiem. Przykłady wypowiedzi: 

Myślę, że to bardziej zależy od charakteru danej osoby niż od wieku.
Nie sądzę, że są jakieś szczególne zalety. Każda generacja nauczyła się czegoś 

i ma swoje doświadczenia i zalety.
Na podstawie wypowiedzi pozostałych 191 studentów zidentyfikowano 

cztery kategorie ogólne wraz z zawartymi w nich kategoriami szczegółowymi 
przedstawionymi w tabeli 2 według malejącej liczby wskazań. Tym razem studenci 
podali w sumie 512 odpowiedzi. Najwięcej (55%) zaliczonych zostało do kategorii 
„kompetencje zawodowe twarde”, która obejmowała między innymi podkatego-
rie: doświadczenia zawodowego i życiowego oraz wiedzy zawodowej i życiowej. 
Połączenie w jednej podkategorii obu rodzajów zalet związanych na przykład 
z doświadczeniem zawodowym i życiowym wynikało ze sposobu ich przedstawiania 
przez samych badanych. Podkreślali oni możliwość wykorzystywania przez star-
szych wiekiem pracowników wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie całego 
dotychczasowego życia do praktycznych rozwiązań w działaniach zawodowych. 
Zdaniem badanych studentów starsi wiekiem pracownicy mają lepsze przygoto-
wanie do zawodu (badani uważają, że jakość kształcenia zawodowego była kiedyś 
wyższa) i więcej doświadczeń w zróżnicowanych warunkach.
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Tabela 2

Ogólne i szczegółowe kategorie cech rozpoznawanych przez pracujących 
studentów jako szczególne zalety pracowników w wieku 55+ (N = 512)

Kategorie ogólne Kategorie szczegółowe Liczba 
wskazań

% 
wskazań

Zalety związane 
z kompetencjami 
zawodowymi 
twardymi 

Bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, 
różnorodność doświadczeń

282 55

Umiejętności zawodowe praktyczne, 
specyficzne
Wiedza zawodowa praktyczna, technologiczna, 
narzędziowa i życiowa
Profesjonalizm wykonywania pracy, 
wypracowane i sprawdzone metody pracy
Posiadane uprawnienia
Wiedza, jakie problemy można spotkać na 
danym stanowisku w pracy, i umiejętność 
radzenia sobie z nimi
Umiejętności rozwiązywania trudnych 
praktycznych problemów

Zalety związane 
z cechami 
osobowościowymi

Zaangażowanie w wykonywaną pracę

164 32

Lojalność 
Wysoka motywacja wewnętrzna do pracy 
związana z dążeniem do mistrzostwa
Rzetelność, dokładność wykonywania 
powierzonych zadań
Umiejętność podejmowania wyważonych 
decyzji
Odpowiedzialność
Obowiązkowość
Stabilność emocjonalna, opanowanie, brak 
porywczości, spokój i zdystansowanie
Cierpliwość
Solidność, staranność wykonywanej pracy
Samodzielność
Konsekwencja 
Dyspozycyjność
Umiejętność organizacji pracy własnej
Pracowitość
Uczciwość
Punktualność
Umiejętność oceny ryzyka, umiejętność trafnej 
oceny sytuacji, realistyczne spojrzenie na daną 
sytuację
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Zalety związane 
z umiejętnościami 
interpersonalnymi

Otwartość na drugiego człowieka, pomocność 
dla osób młodych

46 9

Empatia
Stabilność emocjonalna, opanowanie, brak 
porywczości, spokój i zdystansowanie
Gotowość i umiejętność dzielenia się wiedzą
Zbudowana sieć kontaktów zawodowych
Autorytet

Zalety związane 
z innymi czynnikami

Niska absencja
20 4Ustabilizowana sytuacja życiowa

Mniejsze wymagania finansowe

Źródło: opracowanie własne.

Druga kategoria pod względem liczby zaliczonych do niej zalet (32%) była 
związana z cechami osobowościowymi, trzecia – z umiejętnościami interperso-
nalnymi (9%). Wyodrębnienie nowej kategorii ze względu na formalny charakter 
przypisanych do niej zalet (niski poziom absencji, ustabilizowana sytuacja życiowa, 
małe wymagania finansowe) wydawało się uzasadnione. 

Dokonując analizy porównawczej wyników podanych w tabelach 1 i 2, należy 
podkreślić, że próby interpretacji różnicy występującej w liczbie podanych od-
powiedzi dotyczących cech wymaganych od nowo przyjmowanych pracowników 
(575) oraz zalet pracowników w wieku 55+ (512) powinny być dość ostrożne. Forma 
pierwszego pytania wymagała od badanych podania czterech najważniejszych 
cech, podczas gdy w drugim pytaniu takiego rygoru nie zawarto. Możliwe, że fakt 
ten wpłynął na liczbę podawanych odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę na treść 
i kolejność zidentyfikowanych w obu wypadkach kategorii. W odpowiedziach na 
oba pytania najczęściej wskazywana kategoria dotyczyła kompetencji zawodowych 
twardych. W obrębie tej kategorii trzy z sześciu cech wymaganych od nowych 
pracowników pokrywają się z zaletami przypisywanymi starszym wiekiem 
pracownikom (wiedza, umiejętności, doświadczenie zawodowe). Co więcej, 
w odniesieniu do starszych wiekiem pracowników podkreśla się szerszy aspekt 
doświadczenia oraz praktyczność, specyficzność, unikalność wiedzy i umiejętno-
ści, które mają duże znaczenie dla jakości pracy w organizacji i są jednocześnie 
najtrudniej kształtowane. Wyraźnie widoczną różnicą jest oczekiwanie od nowych 
pracowników umiejętności informatycznych, komunikowania się w językach 
obcych, woli kształcenia się, podczas gdy takie cechy nie są przypisywane star-
szym wiekiem pracownikom jako zalety, co jednak nie wyklucza ich posiadania. 
W wypadku cech osobowościowych w obu grupach pracowniczych pojawiają się 
podkategorie: motywacja i zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, odporność  
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na stres oraz – odnoszące się do etyki w pracy – lojalność, odpowiedzialność, 
solidność, obowiązkowość. 

Cechami, które różnicują obie grupy są zalety przypisywane pracownikom 
55+, takie jak: stabilność emocjonalna, umiejętność oceny ryzyka, trafność oceny 
sytuacji, przywiązanie do organizacji, do pozycji społecznej wynikającej z pracy 
u danego pracodawcy. Pracowników starszych wiekiem charakteryzują ponadto 
zalety, które nie zostały wymienione jako wymagania od nowo zatrudnianych 
pracowników, takie jak niska absencja (pracownicy starsi rzadko korzystają ze 
zwolnień lekarskich: nie biorą zwolnień z powodu chorób dzieci, błahych dolegli-
wości, w wyniku powikłań ciąży), skłonność do kompromisu w kwestii wysokości 
wynagrodzenia czy stabilność życiowa. Stanowią one odrębną, nową kategorię 
atrybutów kandydatów do pracy. 

Przykłady wypowiedzi studentów charakteryzujące zalety pracowników 
starszych:

Osoby starsze są bogatsze w doświadczenia zawodowe i życiowe.
Starsi pracownicy są mniej gotowi do zmian, chcą utrzymać dane stanowisko, 

prawidłowo wykonują swoją pracę, mają bogate doświadczenie.
Starsi pracownicy mają więcej doświadczenia niż osoby młode, a w związku 

z czym mogą dostrzec to, czego nie widzą młodzi i czasem lepiej poradzą sobie 
z problemami niż młodzi, ponieważ być może kiedyś przez takie już przechodzili.

Z powyższych porównań wynika, że cechy wymagane od nowo przyjmowa-
nych pracowników są w dwóch najczęściej wskazywanych kategoriach zbieżne 
z cechami rozpoznawanymi przez tych samych badanych studentów u starszych 
wiekiem pracowników. Dodatkowo pracownikom starszym wiekiem przypisali oni 
więcej, i to znaczących dla organizacji, zalet, niż wymaga się od osób dopiero do 
pracy przyjętych. 

Wydaje się, że pracodawcy powinni zachęcać starszych wiekiem pracowników 
do przedłużonej aktywności zawodowej. W celu zweryfikowania tej tezy przeana-
lizowano wypowiedzi studentów na trzecie pytanie: „Czy w organizacji, w której 
pracujesz, wykorzystywane są rozwiązania mające motywować i zachęcać starszych 
pracowników do kontynuowania pracy po przekroczeniu formalnego wieku emery-
talnego?”. Spośród 198 badanych studentów tylko 20 (10%) potwierdziło, że w „ich” 
organizacjach wykorzystuje się takie rozwiązania. Przykłady uzyskanych odpowiedzi:

Budowanie przyjemnej atmosfery pracy (drugiego domu), większe zarobki, 
dopasowanie harmonogramu pracy pod pracownika.

Elastyczny grafik godzin pracy, wyrozumiałość, dbałość o zdrowie starszych 
pracowników, w budżecie firmy są przewidziane środki na badania profilaktyczne 
starszych pracowników.
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Tak, motywowanie starszych pracowników rozmowami i tłumaczeniem, że ich 
doświadczenie jest niezwykle potrzebne i że młodzi pracownicy podpatrują ich pracę. 

Kolejnych 60 studentów (30%) udzieliło odpowiedzi wskazujących na brak 
wiedzy w tym zakresie. 

Nie wiem, czy są.
Nic mi o tym nie wiadomo. 
Nie zauważyłam takich rozwiązań.
Natomiast 118 studentów pracujących (60%) wskazało na brak takich działań 

lub działania odwrotne – zatrudnianie na miejsce starszych pracowników młodych 
wiekiem. Przykłady uzyskanych odpowiedzi:

Nie ma takich działań. 
Nie słyszałam o takich rozwiązaniach, wręcz przeciwnie słyszałam, że dla ob-

niżenia kosztów powinni przechodzić na emeryturę i przekazywać pracę młodszym 
pracownikom.

W firmie, w której pracuję niestety takie rozwiązania nie są wykorzystywane. 
Pracodawca preferuje osoby młode i sprawne fizycznie.

Większość studentów uczestniczących w badaniu podała odpowiedzi świad-
czące o braku w „ich” organizacji działań zachęcających starszych wiekiem pra-
cowników do kontynuowania pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Podsumowanie

Wyniki badań pozwalają sformułować następujący wniosek: występuje niezgod-
ność pomiędzy deklarowanymi przez pracodawców przekonaniami o zaletach 
pracowników w wieku 55+ a działaniami wobec nich podejmowanymi. Walory 
pracowników w wieku 55+ są w wysokim stopniu zbieżne z kompetencjami wy-
maganymi od nowo przyjmowanych pracowników, a nawet rozszerzone. Pomimo 
to zdecydowana większość pracodawców nie podejmuje działań mających na celu 
zachęcanie starszych wiekiem pracowników do pracy po przekroczeniu wieku 
emerytalnego. Wypada dodać, że prezentowana analiza prowadzona była wśród 
pracujących studentów i nie spełnia warunku reprezentatywności, co nie pozwala 
uogólniać jej rezultatów na całość populacji studentów. Rezultaty nie mogą też 
zostać uogólnione na całą grupę 55+. 

Chociaż wyniki badania nie upoważniają do uogólnień, wskazują problemy 
związane z zachowaniami dyskryminacyjnymi ze względu na wiek, a niezwią-
zanymi z rzeczywistą kompetencyjną nieprzydatnością do pracy starszych osób. 

W działaniach edukacyjnych ważne jest przełamywanie stereotypów doty-
czących osób starszych, włączenie problematyki zarządzania wiekiem i specyfiki 
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uczenia się osób starszych do programów szkół wyższych, rozwój kompetencji 
społecznych w szkolnych procesach edukacyjnych, rozwój u osób, które przekro-
czyły 55 rok życia, kompetencji informatycznych niezbędnych do uczestniczenia 
w procesach produkcji i dystrybucji opartych na wykorzystywaniu technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych, a także rozwój różnych form edukacji 
dedykowanej osobom dorosłym i promowanie sukcesów osób starszych.
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Streszczenie. W niniejszym artykule podjęto tematykę dotyczącą wyzwań w zarządzaniu 
pracownikami w środowisku wielokulturowym i związanych z nimi szans oraz zagrożeń. 
W zarządzaniu wielokulturowymi zespołami niezbędne są: właściwa postawa i zachowanie 
menedżera wobec przedstawicieli różnych kultur, uwzględnianie w codziennej pracy różnic 
kulturowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Budowanie interakcji między 
różnymi kulturami prowadzi do bardziej sprawnego funkcjonowania firmy i zaspokajania 
potrzeb międzynarodowych klientów. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na 
pojęcie wielokulturowości i cechy charakteryzujące organizację wielokulturową. W ko-
lejnej części opisano poziomy i etapy wielokulturowości organizacji. W dalszej kolejności 
omówiono rolę menedżerów w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi i określono 
związane z tym wyzwania.
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Wprowadzenie

W gospodarce opartej na wiedzy i innowacyjnych pomysłach kluczem do budowa-
nia sukcesu rynkowego i przewagi konkurencyjnej są coraz częściej pracownicy 
i ich kompetencje. Jak pisze D. Simpson (2008, s. 106), „w dążeniu do zwiększenia 
efektywności przedsiębiorstwa coraz częściej lokują cząstkowe procesy produk-
cyjne na całym świecie. Powoduje to, że regułą staje się zróżnicowanie kulturowe 
ich personelu”. 

W środowisku wielokulturowym spotykają się pracownicy pochodzący z róż-
nych kultur, co stawia przed zarządzającymi wyzwania związane z zarządzaniem 
pracownikami. Konieczność współistnienia różnych kultur w ramach jednej orga-
nizacji oznacza, że niezbędne jest budowanie relacji między pracownikami na fun-
damencie takich wartości, jak takt, zrozumienie, szacunek, tolerancja i akceptacja. 

Należy podkreślić, że czynniki kulturowe traktowane są często w organiza-
cjach jako coś nie do końca sprecyzowanego. Efektem takiego podejścia jest nie-
docenienie ich roli i wagi w zarządzaniu pracownikami, a także niewystarczające 
rozumienie potrzeby ich poznawania (Kaczmarek, 2016, s. 88). 

Celem artykułu jest wskazanie wyzwań w obszarze wielokulturowości we 
współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz określenie odpowiedzialności 
menedżerów w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym.

Na podstawie licznych źródeł literaturowych i w nawiązaniu do wyników 
badań autorki udowadniają, że wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem 
pracownikami w wielokulturowych organizacjach są bardzo duże, mając na uwadze 
różnorodność kulturową zatrudnianych pracowników oraz zróżnicowany poziom 
rozwoju wielokulturowego organizacji. 

Wielokulturowość – pojęcie i znaczenie

W literaturze wielokulturowość jest rozpatrywana przez przedstawicieli wielu 
nauk, na przykład socjologii, psychologii, filozofii czy też zarządzania (Sadowski, 
2016, s. 72–76; Gajek, 2013, s. 115; Glazer, 1997, s. 147–161). 

Często w celu określenia wielokulturowości cytuje się definicję M. Golki (1997, 
s. 54–55), który twierdzi, że jest to „współwystępowanie na tej samej przestrzeni 
dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynk-
tywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie warto-
ści, które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi 
tego skutkami. Istotne jest też to, że postrzeganie odmienności odbywa się w optyce 
jednostek, niewielkich grup lokalnych, rówieśniczych czy sąsiedzkich”. 



145Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym

Inni autorzy wielokulturowość bezpośrednio odnoszą do samej organizacji, 
w której to zjawisko występuje, wskazując, że organizacja wielokulturowa:

 – „odzwierciedla wkład i interesy różnych grup kulturowych i społecznych 
w misję, operacje oraz produkt lub usługę,

 – działa na rzecz zaangażowania w zwalczanie ucisku społecznego we 
wszystkich formach w organizacji,

 – obejmuje członków różnych grup kulturalnych i społecznych jako pełno-
prawnych uczestników, zwłaszcza w decyzjach kształtujących organizację,

 – realizuje szersze zewnętrzne obowiązki społeczne, w tym wspiera wysiłki 
zmierzające do wyeliminowania wszelkich form ucisku społecznego 
i edukowania innych w perspektywie wielokulturowej” (Reynolds, 1997, 
s. 214). 

Autorki chcą podkreślić, że w literaturze termin wielokulturowości jest definio-
wany niejednoznacznie. Jest on stosowany do określenia istniejącego zróżnicowa-
nia kulturowego społeczeństwa za pomocą języka, zachowań czy też uznawanych 
wartości lub wielokulturowość jest traktowana jako proces w społeczeństwie 
wyznaczający kierunki przemian w nich zachodzących w formie przenikania 
bądź nakładania się kultur. Należy pamiętać, iż zagadnienie to powinno być roz-
patrywane w ujęciu trwałości, wielopłaszczyznowości i dobrowolności kontaktów 
międzykulturowych.

Rodzaje i poziomy wielokulturowości organizacji

Istnienie zjawiska wielokulturowości w organizacji sprawiło, iż w literaturze przed-
stawiane są rodzaje i poziomy rozwoju wielokulturowości organizacji. Wskazuje się 
na trzy poziomy wielokulturowości: współwystępowanie; przenikanie i zlewanie; 
powiązanie strukturalne (por. Paleczny, 2004, s. 70). Według T. Palecznego (2004) 
wybór określonego rodzaju wielokulturowości organizacji oddziałuje na szereg 
działań tam realizowanych. Mowa tutaj o stosunkach panujących między ludźmi, 
które mogą usprawniać lub utrudniać realizowanie celów organizacji. 

Natomiast w 1981 roku B.W. Jackson i R. Hardiman w artykule Organizational 
stages of multicultural awareness opracowali model opisujący trzy poziomy 
i sześć etapów w wielokulturowym procesie rozwoju. Etapy są sekwencyjne. 
Doświadczenia z funkcjonowania i ograniczenia na danym poziomie przyczyniają 
się do zdolności organizacji do przejścia do następnego etapu. Organizacja może 
wykazywać, iż znajduje się na jednym, kilku lub wszystkich poziomach wielokul-
turowości w poszczególnych komórkach, wydziałach lub oddziałach (Reynolds, 
1997, s. 213–215).
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Poziom pierwszy – monokulturowa organizacja – to:
a) organizacja wykluczająca – poświęca się utrzymywaniu dominacji jednej 

grupy nad innymi grupami na podstawie rasy, płci, kultury lub innych 
cech tożsamości społecznej;

b) organizacja klub – dąży do ustanowienia i utrzymania przywileju tych, 
którzy tradycyjnie utrzymują władzę społeczną; następuje rozwój i utrzy-
manie misji, norm i procedur postrzeganych jako poprawne z ich punktu 
widzenia (Obear, Kerr, 2015, s. 140–141).

W drugim poziomie – niedyskryminująca organizacja:
a) organizacja zgodności otwarcie dopuszcza kobiety i mniejszość rasową do 

pracy, lecz bez naruszania struktury, misji i kultury organizacji;
b) organizacja działająca afirmatywnie zobowiązuje się całkowicie do 

eliminowania praktyk dyskryminacyjnych poprzez aktywną rekrutację 
i promowanie kobiet, mniejszości rasowych i członków innych grup spo-
łecznych, którym zazwyczaj odmawia się dostępu do organizacji (Jackson, 
2014, s. 175–193).

Na ostatnim, trzecim poziomie:
a) organizacja redefinicji znajduje się w okresie przejściowym pomiędzy 

wizerunkiem organizacji „antyrasistowskiej” lub „antyseksistowskiej” 
a chęcią badania swoich działań pod kątem ich wpływu na zdolność wszyst-
kich członków do uczestnictwa i przyczyniania się do wzrostu i sukcesu 
organizacji;

b) organizacja wielokulturowa odzwierciedla wkład i interesy różnych grup 
kulturowych i społecznych w misję i strategię; podejmowane są działania 
angażujące pracowników na różnych szczeblach zarządzania, mające na 
celu zwalczanie dyskryminacji grup społecznych (Holvino, 2008, s. 3).

Należy zwrócić uwagę, iż coraz częściej w literaturze można zaobserwować 
próby opisania poziomów rozwoju wielokulturowości w organizacji. Autorzy przed-
stawionego modelu zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż w ramach jednej organi-
zacji może występować kilka poziomów i etapów wielokulturowości w zależności 
od komórek, wydziałów czy oddziałów. Taka sytuacja wymusza na zarządzających 
rozpoznanie tych poziomów i dostosowanie do nich narzędzi zarządzania.

Rola menedżerów w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi –  
wyzwania w zarządzaniu różnorodnością kulturową

Menedżer w XXI wieku to osoba, który potrafi skutecznie zarządzać pracownikami 
w środowisku wielokulturowym, a więc uwzględnia w zarządzaniu zróżnicowanie 
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kulturowe i kontekst kulturowy (Stańczyk, 2008, s. 152). Potwierdzają to wyniki 
badania przeprowadzonego na 160 polskich menedżerach dotyczące ich stosunku 
względem pracowników obcokrajowców, które wskazują, iż na stosunek do cudzo-
ziemca wpływało nie tylko jego pochodzenie, ale też cechy fizyczno-demograficzne 
wynikające z uwarunkowań kulturowych (Wachowiak, 2008, s. 99).

Menedżerowie zarządzający wielokulturowymi zespołami powinni zdefinio-
wać, czego dotyczą różnice kulturowe między pracownikami oraz w jaki sposób 
mogą one wpływać na relacje w zespole. Ważne jest, aby menedżerowie zachęcali 
pracowników do określenia zasad działania grupy, co może pomóc w uniknięciu 
konfliktów (Kostera, Śliwa, 2010, s. 119–120).

Zdaniem autorek współcześni menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie 
pracownikami w środowisku wielokulturowym muszą umieć rozpoznawać, rozu-
mieć i zaspokajać potrzeby zróżnicowanych kulturowo zespołów. Powinni umieć 
wspierać pracowników w ich codziennej pracy, doceniać wysiłek i zaangażowanie. 

Wyzwaniem w środowisku wielokulturowym jest uświadamianie pracowni-
kom zróżnicowania kulturowego oraz szkolenie ich z zakresu różnic kulturowych. 
Pracownicy doszkalani z zakresu różnorodności kulturowej są bardziej elastyczni, 
otwarci na współpracę, wykazują zrozumienie postaw i zachowań współpracow-
ników, są efektywni i bez problemów funkcjonują w nowym otoczeniu (Nogalski, 
Szpitter, 2012, s. 234). Dobrym przykładem jest projekt Welcome PL realizowany 
przez Capgemini Polska, w ramach którego powstała specjalna publikacja Welcome 
to Capgemini Pack, portal „Welcome PL”, program Induction dla wszystkich nowo 
zatrudnionych cudzoziemców. Celem projektu było głównie wzajemne kulturowe 
rozpoznawanie się oraz szybsze nawiązanie współpracy i poznanie sposobu kiero-
wania zespołem (Janowska, 2014, s. 127).

Menedżerowie powinni pamiętać o tym, że realizacja procesu zarządzania 
pracownikami w środowisku wielokulturowym przez pryzmat tylko ogólnych 
zasad, procedur czy rozwiązań jest po prostu często sprzeczna z różnorodnością 
kulturową narodów, z których pochodzą pracownicy (Pabian, 2008, s. 103). 

Zdaniem autorek umiejętność elastycznego poruszania się w różnych kulturach 
staje się ważnym atrybutem współczesnego menedżera w przedsiębiorstwie wielokul-
turowym. Akceptowanie różnorodności jest obecnie uznawane za jeden z wymiarów 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Rozkwitalska, 2007, s. 239).

Zróżnicowany język, jakim posługują się członkowie danego zespołu, i zróż-
nicowane zachowania komunikacyjne generują szereg wyzwań w codziennej 
pracy w zarządzaniu pracownikami w zespołach wielokulturowych (Jabłońska, 
2008, s. 17–19). Potwierdzają to badania przeprowadzone w korporacjach azja-
tyckich, amerykańskich i europejskich działających w Polsce, z których wynika, 
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iż w szczególności w organizacjach azjatyckich w zespołach wielokulturowych 
występuje problem z komunikacją (Przybyła, 2011, s. 32).

Podsumowanie

Należy podkreślić, że „choć różnorodność kulturowa w wielu przypadkach jest 
pożądana, to jednak może ona utrudniać zarządzanie organizacją. Firma powinna 
świadomie weryfikować swój stopień niejednorodności kulturowej w kontekście 
rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności” (Pabian, 2008, s. 103).

Wielokulturowość jest dziś powszechna. Dlatego świadomość różnic między 
kulturami ma duże znaczenie. Nieznajomość innych kultur i zwyczajów może 
być przyczyną nieporozumień i konfliktów (Kapela, 2012, s. 34). Z drugiej strony 
„kulturowa różnorodność pracowników może (...) przyczyniać się do generowania 
wiedzy oraz kreowania innowacji, a tym samym prowadzić do wzrostu wartości 
kapitału ludzkiego w firmie” (Simpson, 2008, s. 112).

Różnorodność może być źródłem przewagi organizacji wielokulturowej nad 
organizacją monokulturową. Chodzi o większy potencjał rozwojowy organizacji 
wielokulturowej, umiejętność elastycznego działania i adaptowania się do zmien-
nych warunków otoczenia (Jankowska-Mihułowicz, 2011, s. 62).

Różnice kulturowe znacząco wpływają na konieczność stosowania zróżnico-
wanych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (selekcja, szkolenia 
i rozwój, oceny, wynagradzanie i motywowanie) oraz analizy porównawczej sto-
sowanych rozwiązań na tle innych konkurencyjnych firm (Knap-Stefaniuk, Karna, 
2017, s. 115; Raczek, 2016, s. 175–178). 

Kolejne wyzwania to: efektywna komunikacja w relacjach przełożony–pod-
władny i w zespołach, umiejętność porozumiewania się w konkretnym języku, 
sposób organizacji i kontroli pracy oraz czasu pracy, wyrażanie emocji, budowanie 
relacji międzyludzkich, sposób formułowania celów, ich realizacja i ocena wyników 
(Jabłońska, 2018, s. 17–19). Ponadto sposób postrzegania przywódców, dysonans 
kulturowy, problemy o charakterze psychologicznym, takie jak rasizm, etnocen-
tryzm, stereotypy czy uprzedzenia (Przytuła, 2011, s. 31–34).

Podsumowując, największym wyzwaniem w zarządzaniu ludźmi w organizacji 
wielokulturowej jest zrozumienie kultury pracowników pochodzących z różnych 
krajów (Heninborch-Buhaj, 2009, s. 495). Ważne jest kształtowanie tolerancyjnych 
postaw i dostosowanie rozwiązań w zarządzaniu ludźmi do rodzajów i poziomów 
wielokulturowości w danej organizacji. 
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Challenges in Managing Employees in Multicultural Environment 

Keywords: multiculturalism, cultural diversity, multicultural teams, manager, human re-
sources management
Summary. This article addresses topics related to challenges in managing employees in 
a multicultural environment and related opportunities and threats. In managing multicul-
tural teams are needed proper attitude and behavior of the manager to the representatives 
of different cultures, taking into account the daily work of cultural differences and to 
share knowledge and experiences. Building interactions between different cultures leads 
to a more efficient functioning of the company and efficient satisfaction of the needs of 
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international clients. In the first part of the article attention was paid to the concept of 
multiculturalism and the features characterizing multicultural organization. The next sec-
tion describes the types and levels of multiculturalism of the organization. Further chapter 
indicated  the role of managers in the management of multicultural teams and identified 
the challenges related to this.
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Streszczenie. Wartość dodaną dla pracodawcy stanowi akceptacja celów i wartości wy-
znawanych w przedsiębiorstwie oraz pozytywny stosunek pracownika do organizacji. 
Głównym celem niniejszego opracowania była odpowiedź na pytanie o to, czy istnieje 
związek pomiędzy marką pracodawcy i przywiązaniem organizacyjnym. Brak dosta-
tecznego przywiązania jest barierą rozwoju przedsiębiorstwa silnie dostrzeganą przez 
większość pracodawców, zarówno w kwestii możliwości doskonalenia metod pracy, 
jak i osiąganych wyników. W artykule zaprezentowane zostały konkluzje z badań prze-
prowadzonych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych (wywiady). Wyniki 
wskazują na związek pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym. 
Ze względu na niewielką liczbę dostępnych badań empirycznych poświęconych relacjom 
pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym istnieje wyraźna potrzeba 
zgłębiania wiedzy w tym zakresie.

Wprowadzenie

Kluczowym zasobem we współczesnych organizacjach są ludzie. Pracodawcom 
zależy na posiadaniu zaangażowanej, efektywnie pracującej kadry. Właściwie 
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wykreowana marka pracodawcy motywuje zatrudnionych do podjęcia większego 
wysiłku na rzecz przedsiębiorstwa. Pracownicy czują się mocno związani z pra-
codawcą i są bardzo dumni ze swojego miejsca pracy.

Nie ma jasno określonych granic przywiązania ani relacji między 
przywiązaniem pracownika a jego motywacją, postrzeganym wsparciem organi-
zacyjnym, lojalnością czy satysfakcją z pracy. Dlatego też termin przywiązanie 
stosowany jest przez badaczy w różnych kontekstach, często do opisu podobnych 
lub nawet tych samych aspektów (Lewicka, Krot, 2015, s. 1457–1480). Pracownik 
przywiązany do organizacji wykonuje powierzone mu zadania z wielką chęcią, 
w przypadku wystąpienia trudności poszukuje rozwiązań, przedstawia własne 
pomysły, wykazuje się silną motywacją.

Sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo jest postrzegane na zewnątrz, zależy 
przede wszystkim od tego, jakie dokładnie sygnały i opinie pochodzą z wnętrza 
danej organizacji. Z tego też powodu najistotniejszym krokiem w budowaniu 
marki pracodawcy jest dokładne sprawdzanie nastrojów i opinii w przedsię-
biorstwie oraz właściwe kierowanie się nimi w różnorodnych działaniach. Jeśli 
przedsiębiorstwo kreuje wartości bliskie wartościom osobistym pracowników, 
przekłada się to na przywiązanie organizacyjne. Istotne jest, aby każdy pracow-
nik bez znaczenia na zajmowane stanowisko czuł, iż organizacja interesuje się 
nim i dba o jego potrzeby.

Celem niniejszego artykułu było wskazanie odpowiedzi na pytanie o to, 
czy istnieje związek pomiędzy marką pracodawcy (employer branding) i przy-
wiązaniem organizacyjnym (organizational commitment), a w szczególności czy 
marka pracodawcy wpływa pozytywnie na poziom przywiązania organizacyj-
nego. Jako metodę badawczą zastosowano przegląd literatury przedmiotu, który 
miał na celu analizę wyników badań dotyczących relacji pomiędzy tymi dwoma 
konstruktami. 

Pojęcie employer branding i jego znaczenie dla pracowników

Employer branding stanowi jedną z dostępnych najnowszych koncepcji dotyczą-
cych zarządzania organizacją. W języku polskim termin ten należy rozumieć jako 
„budowanie wizerunku pracodawcy” (Kozłowski, 2011, s. 13) czy też „zarządzanie 
marką pracodawcy” (Wojtaszczyk, 2012, s. 78). Zauważalny jednak jest brak jed-
noznaczności terminologicznej, który wynika między innymi z istniejących różnic 
interpretacyjnych.

Employer branding to sposób, w jaki obecni i potencjalni pracownicy po-
strzegają obietnicę składaną przez pracodawcę (Burke, 2007, s. 21). Ponadto jest 
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to dwustronny kontrakt zawarty pomiędzy organizacją i jej członkami; to powód, 
dla którego ludzie decydują się zostać członkami organizacji i w niej pozostać 
(Rosethorn, 2009, s. 19–20).

Employer branding dzielony jest na zewnętrzny i wewnętrzny, przy czym 
każdy z nich nastawiony jest na uzyskanie częściowo innych zadań, posługuje się 
również innymi narzędziami. Celem działań zewnętrznych employer brandingu, 
będących najczęściej zabiegami reklamowo-wizerunkowymi, jest ogólne zainte-
resowanie i przyciągnięcie do danej organizacji atrakcyjnych kandydatów. Z kolei 
bezpośrednim celem prowadzonych działań wewnętrznych jest wzmacnianie 
relacji z organizacją, a także podnoszenie efektywności już zatrudnionych osób. 
Co istotne, ten typ działań ma swoje znaczące oddziaływanie pośrednie – poprzez 
pozytywne opinie zatrudnionych bardzo mocno wzmacniania oraz uwiarygodnia 
wizerunek pracodawcy, który jest kreowany na zewnątrz (Backhaus, Tikoo, 2004, 
s. 501–517).

Employer branding wymaga indywidualnego podejścia do każdego pracowni-
ka. Kreując wizerunek przedsiębiorstwa, należy pamiętać o tym, że to pracownicy 
są pierwszymi opiniodawcami oraz ambasadorami firm i to właśnie od nich zależy 
w dużej mierze, jaką reputację organizacja będzie posiadać w otoczeniu (Kubiak, 
2014, s. 49–53).

Przywiązanie organizacyjne – istota i rodzaje

Przywiązanie organizacyjne jest nie tylko determinantą, ale również konsekwen-
cją wielu zmiennych związanych z pracą (Foote, Seipel, Johnson, Duffy, 2005,  
s. 203–219). Pracownik szanuje wartości prezentowane przez organizację i działa 
na rzecz realizacji jej najistotniejszych celów (Robinson, Perryman, Hayday, 2004, 
s. 21). Przywiązanie kojarzone jest nie tylko z wypełnianiem codziennych obo-
wiązków przez pracownika, lecz także z zainteresowaniem, troską o dalszy rozwój 
i przyszłość podmiotu, identyfikacją z jego misją.

Marka przedsiębiorstwa stanowi jeden z kluczowych czynników, który deter-
minuje podjęcie przez kandydatów decyzji o związaniu swoich losów zawodowych 
z konkretną organizacją, czy też decyduje o tym, czy dany pracownik pozostanie, 
czy też odejdzie z przedsiębiorstwa (Thorne, Mackey, 2007, s. 86–90).

Przywiązanie do organizacji stanowi jeden z najcenniejszych zasobów każdego 
przedsiębiorstwa. Y. Wiener (1982, s. 418) określa przywiązanie organizacyjne jako 
„normatywną, zinternalizowaną, wewnętrzną presję odczuwaną przez pracownika, 
aby działać w sposób pozwalający realizować cele i interesy organizacji. Według 
N.J. Allen i J.P. Meyera (1990a) przywiązanie organizacyjne to stan psychiczny, 
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który wiąże jednostkę z organizacją. Model przywiązania organizacyjnego opraco-
wany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez wyżej wymienionych autorów 
zawiera trzy komponenty: przywiązanie afektywne, normatywne oraz przywiąza-
nie trwania (Meyer, Allen, 1991, s. 65–69).

Przywiązanie afektywne może być utożsamiane z emocjonalnym przywią-
zaniem do najważniejszych celów i wartości organizacji, a także do roli pracow-
nika związanej z wykonaniem tych celów oraz do organizacji (Juchnowicz, 2010,  
s. 57–66). Przywiązanie afektywne jest kluczowym, bardzo istotnym komponentem 
przywiązania organizacyjnego, jest ściśle powiązane z samą intencją odejścia, czyli 
chęcią istotnej zmiany pracodawcy (Mathieu, Zajac, 1990, s. 171–194). Na poziom 
ogólnego przywiązania afektywnego wśród pracowników oddziałuje szereg czyn-
ników. Jednym z nich jest poziom zaufania w wymiarze wertykalnym, horyzon-
talnym i instytucjonalnym. Zaufanie wertykalne to zaufanie w relacjach pomiędzy 
przełożonym a podwładnym (Lewicka, 2012, s. 179–186). Zaufanie horyzontalne 
z kolei to zaufanie pomiędzy pracownikami, które jest jednym z kluczowych czyn-
ników w pracy zespołowej (Lewicka, 2012, s. 11–25). Ostatnim typem zaufania jest 
zaufanie instytucjonalne, które odnosi się do sposobu, w jakim zorganizowane jest 
przedsiębiorstwo, czy też polityki, jaką posiada, i ogólnej kwestii sprawiedliwości 
(Ellonen, Blomqvist, Puumalainen, 2008, s. 160–181).

Przywiązanie normatywne (normative commitment) stanowi rodzaj przywią-
zania uwarunkowany przez normy społeczne określające dokładnie poziom oddania 
pracownika organizacji i przez poczucie jego zobowiązania, jak również lojalność 
i wierność wobec danej organizacji; odzwierciedla dokładnie stopień, w jakim 
człowiek odczuwa, że powinien być w określonej organizacji (Allen, Meyer, 1990a,  
s. 1–18). Przywiązanie normatywne jest związane z poczuciem moralnego obowiąz-
ku dalszego kontynuowania zatrudnienia. U podłoża tego wymiaru przywiązania 
leżą głównie doświadczenia socjalizacyjne zdobywane w bliskiej rodzinie i w miej-
scu pracy, w szczególności jeśli podkreślano znaczenie lojalności, a także poczucia 
obowiązku wobec organizacji (Meyer, Allen, 1997, s. 86–89). Przywiązanie norma-
tywne jest związane z przekonaniami pracownika co do dalszych powinności wobec 
organizacji (Meyer, Stanley, 2002, s. 20–52). Pracownicy z silnym przywiązaniem 
normatywnym zostają w organizacji ze względu na zobowiązanie.

Przywiązanie trwania (continuance commitment) jest określane jako potrzeba 
kontynuowania dalszej pracy dla organizacji wynikająca głównie z obawy o koszty 
oraz straty związane z odejściem z przedsiębiorstwa; może ona również wyni-
kać z całkowitego braku alternatyw zatrudnienia (Allen, Meyer, 1990a, s. 1–18). 
Przywiązanie trwania definiowanie jest też jako wynik postrzeganych kosztów 
powiązanych z opuszczeniem organizacji, jak również spodziewanych korzyści, 
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które wynikają z pozostania w niej. Pracownik przeprowadza rachunek zysków 
oraz strat i na tej podstawie podejmuje ważną decyzję o pozostaniu w danej orga-
nizacji (Lewicka, Pec, 2017, s. 199). Przywiązanie trwania może wskazywać na 
powierzchowność działań pracownika w aspekcie pozostania w organizacji, głów-
nie ze względu na realizację swoich potrzeb. Powyższe postawy mogą być związane 
z konkretną sytuacją pracownika, na przykład jego trudną sytuacją rodzinną, 
stanem zdrowia, określonym podejściem do roli pracy w życiu człowieka bądź 
też poczuciem niepewności związanym w szczególności ze zmianami w aktualnej 
rzeczywistości gospodarczej (Lewicka, Pec, 2017, s. 199). Przywiązanie trwania 
oznacza, iż dany człowiek pracuje, ponieważ zbyt dużo mógłby stracić, odchodząc 
z pracy (Meyer, Allen, 1991, s. 61–89).

Przegląd badań dotyczących relacji pomiędzy konstruktami:  
budowanie marki pracodawcy i przywiązanie organizacyjne

W niniejszej części zaprezentowano badania koncentrujące się na próbach znale-
zienia związku pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym 
pracowników.

Do tej pory przeprowadzono niewiele badań poświęconych relacjom pomiędzy 
marką pracodawcy a poziomem przywiązania organizacyjnego ludzi zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie.

Interesujących danych dostarczają badania przeprowadzone przez D. Hanin, 
F. Stinglhamber i N. Delobbe (2013), wskazujące na fakt, że marka pracodawcy, 
pozytywne doświadczenia zawodowe i korzyści osiągane dzięki pracy pozy-
tywnie wpływają na przywiązanie organizacyjne, a dokładnie na jeden z jego 
komponentów, to jest przywiązanie afektywne. Badanie potwierdzające związek 
pomiędzy dwoma konstruktami przeprowadzono w Belgii wśród 897 dyrektorów 
departamentów dużego międzynarodowego sprzedawcy produktów codziennego 
użytku. Przedsiębiorstwo zostało wybrane przez zespół badawczy ze względu 
na zaangażowanie w praktyki promujące markę (możliwość rozwoju w miejscu 
pracy, wyzwania, możliwość podejmowania inicjatyw). Wyniki przeprowadzonej 
analizy wskazują na związek pomiędzy marką pracodawcy i przywiązaniem orga-
nizacyjnym, zwiększenie pozytywnych postaw i zachowań pracowników wobec 
organizacji (Hanin, Stinglhamber, Delobbe, 2013, s. 57–79).

Dotychczas przeprowadzone badania pokazują, iż istnieje dodatnia zależność 
pomiędzy przywiązaniem organizacyjnym pracowników, efektywnością ich pracy, 
poprawą wyników przedsiębiorstwa i budowaniem marki pracodawcy. Istotnych 
danych dostarczają badania o nazwie Engaging for Success, przeprowadzone przez 
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D. MacLeoda i N. Clarke w 2009 roku. Wykazano, że przywiązanie organizacyjne 
pracowników w dużym stopniu prowadzi do poprawy produktywności, obsługi 
klientów, wzrostu zysków, zwiększenia innowacyjności, zmniejszenia absencji 
oraz ilości zachorowań wśród pracowników. Marka pracodawcy przyczynia się 
do wzrostu lojalności wobec pracodawcy, zwiększenia identyfikacji pracowników 
z wszystkimi celami firmy (MacLeod, Clarke, 2009, s. 26–29).

Kolejnym badaniem potwierdzającym dodatnią zależność pomiędzy marką 
pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym są badania wykonane na próbie  
369 menedżerów pracujących w dziewięciu organizacjach sektora farmaceutyczne-
go. Z przeprowadzonej analizy wynika, że marka pracodawcy wpływa na lojalność, 
satysfakcję z pracy i przywiązanie organizacyjne pracowników. Satysfakcja przed-
siębiorców wynika z ugodowości, przedsiębiorczości i zysku, natomiast lojalność 
z przedsiębiorczości. Z analizy tej wynika również, że przedsiębiorczość jest naj-
częstszym elementem wpływającym na zróżnicowanie, satysfakcję, przywiązanie 
organizacyjne, lojalność i powinowactwo pracownika (Wahba, Elmanadily, 2015, 
s. 145–162).

Interesujących danych dostarcza badanie przeprowadzone z wykorzystaniem 
jakościowej metody badawczej. W przedsiębiorstwie Leroy po przeprowadzeniu 
czternastu wywiadów ustalono, że pracownicy pasjonują się pracą, a budowanie 
marki pracodawcy jest połączone z przywiązaniem organizacyjnym. W podmio-
cie tym starano się utrzymać styl organizacji rodzinnej, przez co pracownicy 
mogli czuć się bezpiecznie, ufając przywództwu oferowanemu przez organizację. 
Konkluzje badawcze zawierały praktyczne wytyczne dla podmiotów wchodzących 
na rynek, które miały na celu ułatwić dialog między pracodawcą a pracownikami  
(Van der Ende, 2016, s. 71–81).

Podsumowanie

Jak wykazały powyższe rozważania, budowanie marki pracodawcy ma związek 
z przywiązaniem organizacyjnym. Opinia pracowników stanowi najważniejszy 
element budowania marki, stąd istotne jest dbanie o właściwy poziom zaanga-
żowania pracowniczego. Świadomość pozytywnego wpływu marki pracodawcy 
na przywiązanie organizacyjne jest niezwykle ważna w procesie projektowania 
działań organizacyjnych mających na celu pozyskanie i zatrzymanie najlepszych 
kandydatów z rynku pracy i w efekcie uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Ze względu na niewielką liczbę dostępnych badań wskazujących na zależ-
ność pomiędzy marką pracodawcy a przywiązaniem organizacyjnym istnieje 
wyraźna potrzeba poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Jako kierunki dalszych 
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prac badawczych warto wskazać dogłębne zbadanie związku pomiędzy marką 
pracodawcy a przywiązaniem organizacyjny interpretowanym z uwzględnieniem 
trzech komponentów modelu przywiązania organizacyjnego według J.P. Meyera  
i N.J. Allen (1991), to jest przywiązania afektywnego, normatywnego oraz przy-
wiązania trwania w warunkach polskich.
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The Impact of Employer Branding on Employees’ Organizational Commitment

Keywords: employer branding, organizational commitment, affective commitment, nor-
mative commitment, continuance commitment
Summary. The added value for the employer is acceptance of the goals and values of the 
company and the positive attitude of the employee to the organization. The main purpose 
of this article was to show the relationship between the employer branding and organiza-
tional commitment. Lack of sufficient commitment is a barrier to enterprise development, 
strongly perceived by the majority of employers, both in terms of the possibility of improv-
ing the methods of work and the achieved results. The article presents conclusions from 
research, conducted using quantitative and qualitative methods (interviews). The results 
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indicate a connection between employer branding and organizational commitment. Due 
to the small number of empirical studies available, devoted to the relationship between 
employer branding and organizational commitment, there is a clear need to explore knowl-
edge in this area.

Translated by Paulina Karp-Zawlik
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Streszczenie. Celem artykułu jest analiza potencjalnych skutków obowiązującej od 9 wrze-
śnia 2016 roku ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami. Autor koncentruje uwagę na spółkach komunalnych, dla których organy właściciel-
skie wskazały w 2017 roku tak zwane cele zarządcze, uzależniając od stopnia ich realizacji 
wysokość wynagrodzeń członków zarządów tych spółek. Jako metodę badawczą zastosowano 
analizę treści uchwał organów właścicielskich dotyczących celów zarządczych w 84 spółkach 
z różnych branż działalności komunalnej. Analiza porównawcza tych celów pozwoliła na 
sformułowanie wniosków co do możliwych skutków tych zmian. W podsumowaniu autor 
dowodzi, że wprowadzając zmiany prawne mające zapobiegać nieprawidłowościom, nie 
uniknięto wielu błędów, co może powodować, że nowe przepisy prawa mogą się przyczyniać 
w niedalekiej przyszłości do kolejnych problemów w zarządzaniu spółkami komunalnymi.

Wprowadzenie

Od 9 września 2016 roku obowiązują w Polsce przepisy ustawy o zasadach kształ-
towania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa, 2016). Tak 
zwana nowa ustawa kominowa ma w założeniu zwiększać jakość zarządzania mię-
dzy innymi poprzez uzależnienie wypłat części wynagrodzeń członkom zarządów 
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od realizacji określonych celów zarządczych oraz zamianę sposobu zatrudniania 
członków zarządów spółek komunalnych – z umów o pracę na rzecz kontaktów 
menedżerskich, tak zwanych umów o zarządzanie.

Zapisy ustawy zaraz po jej opublikowaniu były powszechnie krytykowane, 
w szczególności na portalach samorządowych (Widera, 2017; Tyczyńska, 2017; 
Rzemek, 2017). Były to jednak publikacje wyłącznie prasowe. Do końca 2017 
roku nie pojawiły się w literaturze badania naukowe skutków ekonomicznych 
nowego podejścia do zatrudniania i wynagradzania członków zarządów spółek, 
co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, iż większość członków zarządów w prak-
tyce podpisywała umowy o zarządzanie do końca pierwszej połowy 2017 roku. 
Dostępne są natomiast uchwały organów właścicielskich, które zobligowane były 
do ustalenia celów zarządczych, swoistych wytycznych dla rad nadzorczych przy 
opracowywaniu treści nowych umów o zarządzanie. 

Analiza ekonomicznych skutków ustawy, w szczególności identyfikacja 
i ocena wpływu celów zarządczych na wynagrodzenia członków zarządów spółek 
komunalnych, a pośrednio na kondycję gospodarczą tego rodzaju spółek, jest 
podstawowym celem artykułu.

Istota i zakres wprowadzonych zmian

Ustawa (2016) reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących 
między innymi: Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego lub 
ich związkom w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarzą-
dzających i organów nadzorczych. 

Zgodnie z zapisami cytowanej Ustawy podmiot uprawniony do wykonywania 
praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształto-
wanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego 
i członków organu nadzorczego określonych ustawą. Wykonanie powyższego obowiąz-
ku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie 
spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą.

Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego musi zawierać postanowienia mówiące o tym, że wynagrodzenie 
całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej stanowiącej 
wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej 
stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się 
z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, 
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osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Aby ustalić dla członka zarządu 
spółki komunalnej odpowiednią wysokość wynagrodzenia będącą krotnością pod-
stawy wymiaru, spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych 
powinna spełnić przynajmniej dwie z trzech przesłanek wskazanych w tabeli 1.

Tabela 1

Przesłanki dotyczące wielkości spółki

Wysokość 
wynagrodzenia 

Zatrudnienie 
średnioroczne 

Roczny obrót netto 
(mln euro) 

Suma aktywów 
bilansu (mln euro)

1–3 ≤ 10 ≤ 2 < 2
2–4 > 11 > 2 ≥ 2
3–5 > 51 > 10 > 10
4–8 > 251 > 50 > 43
7–15 > 1251 > 250 > 215

Źródło: opracowano na podstawie Ustawy, 2016.

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca 
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od pozio-
mu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne 
i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych lub 
wszystkich członków organu zarządzającego. Według Ustawy (2016) część zmien-
na wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50%, a w spółkach publicznych 
oraz innych największych na przykład spółkach komunalnych (ostatni wiersz tab. 1)  
– 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzed-
nim roku obrotowym.

W art. 4 ust. 6 Ustawy (2016) wskazano przykładowe cele zarządcze dotyczące 
podmiotów jej objętych przepisami. Cele te mogą stanowić w szczególności:

a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podat-
ki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych 
wyników;

b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży;
c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności opera-

cyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej 

działalności;
e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności 

rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub 
wypłacalności;
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g) realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy 
zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;

h) zmiana pozycji rynkowej spółki liczonej jako udział w rynku lub według 
innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi 
według określonych kryteriów;

i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania 
pracowników.

Cele zarządcze w spółkach komunalnych – zakres i wyniki badań

Przeprowadzone badania polegały na wyszukaniu w internecie uchwał zgromadzeń 
wspólników zawierających szczegółowe cele zarządcze oraz przeprowadzeniu ana-
lizy treści tych uchwał. Analizie poddano treści uchwał dla 84 spółek z różnych 
branż działalności komunalnej, które zawierały cele zarządcze. Spółki zlokali-
zowane były na obszarze całego kraju we wszystkich szesnastu województwach. 
Reprezentowały różne branże działalności komunalnej (tab. 2 i 3). 

Tabela 2

Cele zarządcze w TBS i spółkach wodociągowych

TBS – Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Krośnie
1. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy mieszkań na wynajem
2. Realizacja planów rocznych Spółki
3. Kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki
4. Wypracowanie wspólnego z gminą, skutecznego systemu poboru opłaty śmieciowej 
w zarządzanych przez TBS zasobach gminy

Chemwik Sp. z o.o. w Bydgoszczy (oczyszczalnia ścieków)
1. Poprawa wskaźników eksploatacyjnych i jakości świadczenia usług
2. Poprawa wskaźników finansowych, w tym: a) osiągnięcie lub zmiana określonych 
wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej; b) obniżenie kosztów zarządu 
lub kosztów prowadzonej działalności
3. Zgodność planu finansowego do wykonania
4. Wykonanie planu inwestycyjnego i planu remontów kapitalnych
5. Realizacja inwestycji z uwzględnieniem innowacyjności oraz terminów realizacji

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1. Osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego
2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających znaczenie dla miasta
3. Przysporzenie dodatkowych źródeł dochodu lub finansowania
4. Racjonalizacja kosztów działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletyn Informacji Miasta Krosna,; Uchwała 
nr 4 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Chorzowsko-Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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Tabela 3

Cele zarządcze w spółce komunikacyjnej, porcie lotniczym i SSE

Port Lotniczy „RADOM” S.A.
1. Wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo 
dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników
2. Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży
3. Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej 
działalności operacyjnej lub finansowej
4. Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności
5. Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji
6. Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności, 
efektywności zarządzania lub wypłacalności
7. Realizacja inwestycji z uwzględnieniem między innymi skali, stopy zwrotu, innowacyjności
8. Zmiana pozycji rynkowej Spółki liczonej jako udział na rynku lub według innych kryteriów 
lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów
9. Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników
10. Stopień realizacji zadań publicznych
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
1. Realizacja planu rozwoju strefy
2. Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych

Zakład Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.
1. Osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego
2. Wzrost ilości i wartości sprzedaży
3. Obniżenie kosztów działalności
4. Niezakłócona i prawidłowa realizacja zadań
5. Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników, między innymi rentowności, płynności
6. Realizacja zaplanowanej wielkości przychodów i wyniku finansowego
7. Realizacja strategii lub przyjętego planu restrukturyzacji 
8. Realizacja prowadzonej polityki kadrowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
1. Wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację
2. Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży
3. Wartość przychodów między innymi ze sprzedaży, działalności operacyjnej lub finansowej
4. Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów działalności
5. Realizacja strategii rozwoju spółki lub planu restrukturyzacji 
6. Osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności 
finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta w Radomiu; Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników 
Pomorskiej SpecjalnejStrefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie; 
Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.
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Analiza celów zarządczych spółek komunalnych w 84 uchwałach organów 
właścicielskich wskazuje na:
1. Dominację celów ekonomicznych dotyczących zysku, przychodów lub kosztów. 

Nieco mniej jest celów rzeczowych związanych najczęściej z realizacją planów 
rozwoju czy inwestycji. Brakuje wśród celów spółek komunalnych celów spo-
łecznych, których realizacja przyczyniałaby się bezpośrednio do podnoszenia 
jakości życia mieszkańców. Tylko w pięciu przypadkach napotkano w trakcie 
analizy cele, które można określić jako cele społeczne, i to w pewnym tylko 
zakresie. Z pewnością wpływ na to miała wskazana w treści ustaw koniecz-
ność takiego formułowania celów, które można ocenić w wymierny sposób. 
Upodabnia to jednak spółki komunalne do spółek Skarbu Państwa działających 
na zasadach rynkowych w warunkach pełnej konkurencji.

2. Występowanie znacznej liczby sformułowań niejednoznacznych i trudno 
mierzalnych. Sformułowania typu poprawa efektywności zarządzania, wzrost 
zaangażowania pracowników, kreowanie pozytywnego wizerunku spółki 
budzą wątpliwości co do możliwości oceny stopnia realizacji tych celów nie 
tylko w sposób wymierny, jak tego wymagają zapisy ustawy.

3. Istnienie wykluczających się celów. Oznacza to, że wynagrodzenie zmienne 
nigdy nie będzie wypłacone w pełnym wymiarze. Wynika to z założonej 
zasady obliczenia tego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zmiennego 
wyliczana jest według wzoru: 

WZ = (C1 * S1 + C2 * S2 + C3 * S3 + ... Cn * Sn) * WZKB, 
gdzie: 
WZ – wynagrodzenie zmienne, 
WZKB – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego równa ...% sumy wynagro-
dzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, 
C1, C2, C3, ..., Cn – waga poszczególnych celów od 1 do n wyrażona w %, 
S1, S2, S3, ..., Sn – stopień realizacji poszczególnych celów od 1 do n wyrażony 
w % (od 0 do 100%). 
Niestety cele wykluczają się. Dotyczy to nie tylko celów społecznych i ekono-

micznych spółki komunalnej, ale i samych celów ekonomicznych, stąd poziom wy-
nagrodzenia zmiennego ma wymiar wyłącznie teoretyczny. Do tej pory większość 
menedżerów spółek dość umiejętnie dokonywała wyboru pomiędzy użytecznością 
publiczną a zyskiem, podejmując niekiedy działania niekoniecznie związane z do-
datnią rentownością (np. budowa kanalizacji w terenie mało zabudowanym lub 
uruchamianie linii autobusowej), ale podnoszące jakość życia mieszkańców i wa-
runki pracy lokalnych przedsiębiorców. Jeśli jednak w nowych celach zarządczych  
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prezes ma przykładowo zwiększać przychody, obniżać koszty oraz zwiększać zysk, 
to są to sprzeczne w sobie cele. 

Podsumowanie

Analiza treści uchwał zawierających cele zarządcze pozwala stwierdzić, że wpro-
wadzając zmiany prawne mające zapobiegać nieprawidłowościom, nie uniknięto 
wielu błędów, co może powodować, że nowe przepisy prawa mogą się przyczyniać 
w niedalekiej przyszłości do kolejnych problemów w zarządzaniu spółkami komu-
nalnymi. Jest kilka przesłanek, które mogą potwierdzić taki wniosek:
1. Wprowadzenie zasady jednorazowej wypłaty części zmiennej. Wynagrodzenie 

zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obro-
towy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków przez walne zgromadzenie pod warunkiem stwierdzenia przez 
radę nadzorczą realizacji przez członka zarządu celów zarządczych, a także 
określeniu należnej kwoty wypłaty. I tak przykładowo w Krakowie najwyższą 
kwotę stałą wynagrodzenia – ponad 30 tys. zł – otrzymuje już w 2017 roku 
prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego (Biuletyn Miasta Krakowa). 
Jeśli prezes tego podmiotu otrzyma wynagrodzenie zmienne w wysokości 
100% wynagrodzenia stałego, to jednakowa wypłata w 2018 roku może 
wynieść ponad 300 tys. zł. Dotyczy to spółki komunalnej, na której dochody 
składają się w dużej mierze mieszkańcy gminy. Być może w Krakowie będzie 
to niezauważalne, ale w mniejszych miejscowościach, gdzie wprawdzie nie 
ma tak dużych spółek, ale gdy członkowie zarządów otrzymają w gminie po 
na przykład 100 tys. zł jednorazowego wynagrodzenia, będzie to z pewnością 
zdarzenie co najmniej bulwersujące lokalną opinię społeczną. 

2. Wprowadzenie bezwzględnej zasady wymierności celów zarządczych. 
W przypadku spółek komunalnych spowodowało to eliminację z celów zarząd-
czych dla spółek komunalnych celów społecznych, które spółka komunalna 
jako spółka tak zwanej użyteczności publicznej powinna realizować na rzecz 
mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie, w któ-
rym spółka funkcjonuje. Jak wspomniano wcześniej – dominacja wśród celów 
ekonomicznych (przede wszystkim zysku) kosztem celów społecznych upodab-
nia spółki komunalne pod tym względem do jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa opierających swoją działalność wyłącznie na zasadach komercyjnych 
i podlegających przede wszystkim regulacjom zawartym w Kodeksie spółek 
handlowych. Wprawdzie w niektórych uchwałach organów właścicielskich 
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znajdują się takie cele jak na przykład wzrost zaangażowania pracowników 
czy prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej, ale pytanie, które można 
postawić w tym miejscu nie dotyczy tego, w jaki wymierny sposób mierzyć 
zaangażowanie pracowników (można się tu spodziewać oryginalnych wskaź-
ników), ale czy osoby tworzące takie cele nie będą naruszały zapisów ustawy, 
która wyraźnie zabrania stosowania innych celów niż wymierne. 
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Summary. The main objective of this article is the analysis of the potential effects of 
the Act from 9 September 2016 presenting the principles of creation the remuneration for 
managing person of certain companies. The author focuses on municipal companies, for 
which in 2017, the shareholders authorities indicated the management goals to make the 
management board members remuneration amount dependent on the degree of their imple-
mentation. As the research method, the author studied the content of the ownership organs 
resolutions containing the management objectives in 30 companies from various sectors of 
municipal activities. The comparative analysis of these objectives allowed to formulate the 
conclusions about the possible effects of these changes. In the summary, there is the evi-
dence that by introducing legal changes to avoid the misstatements, many mistakes were 
made, which can bring the new law contributing to further problems in the management of 
municipal companies in the near future. 
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Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim 
rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem

Kody JEL: J21, J71, M14
Słowa kluczowe: rynek pracy, wykluczenie społeczne, osoba wykluczona
Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie sytuacji na łódzkim rynku pracy z perspekty-
wy osób zagrożonych problemem, które aktywnie poszukują zatrudnienia. Przedstawiono 
w nim wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przy wykorzystaniu wywiadu 
swobodnego. Dodatkowo na podstawie raportów GUS oraz Banku Danych Lokalnych 
przybliżono najważniejsze wielkości ekonomiczne dotyczące łódzkiego rynku pracy.

Wprowadzenie

Mające miejsce przeobrażenia społeczno-gospodarcze coraz bardziej uwidaczniają 
problemy występujące w społeczeństwie. Zmianie podlega nie tylko forma, ale 
przede wszystkim przyczyny i skutki napotykanych trudności. Zauważalny jest 
również wzrost grona osób zagrożonych doświadczaniem ich przejawów (Broda- 
-Wysocki, 2012, s. 223). Jednym z wielu problemów społecznych jest wykluczenie 
społeczne nazywane w literaturze przedmiotu także wyłączeniem ze społeczeństwa 
lub ekskluzją społeczną.

Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań własnych 
dotyczących sytuacji na łódzkim rynku pracy w opinii mieszkańców województwa. 
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Badanie zrealizowano, wykorzystując wywiad swobodny. Dodatkowym celem 
opracowania jest przybliżenie wielkości ekonomicznych związanych z rynkiem 
pracy. Po krótkim wprowadzeniu omówiono istotę wykluczenia społecznego, 
pokazano podstawowe wielkości ekonomiczne związane z rynkiem pracy oraz 
przedstawiono wyniki badań empirycznych.

Przeprowadzone badania wykazały, że sytuacja jednostek zagrożonych eks-
kluzją społeczną jest dobra. Warto jednak podejmować działania na rzecz tych 
osób, między innymi poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia, edukacji 
i zapewnienie możliwości rozwoju. 

Wykluczenie społeczne

W syntetycznym ujęciu wykluczenie społeczne to sytuacja, w której osoba bądź 
grupa ze względu na posiadane cechy może w sposób ograniczony korzystać z dóbr, 
przywilejów, praw i usług przysługujących innym przedstawicielom społeczeństwa. 
Niedogodności dostrzegane są najczęściej w sferze edukacji, kultury i dostępie do 
zatrudnienia (Sobczak, 2016, s. 17). Wykluczenie społeczne obejmuje:

a) zanikanie więzi społecznych oraz wyłączenie z rynku pracy;
b) brak możliwości korzystania z dóbr i usług (np. konsumpcyjnych, kultu-

ralnych, oświatowych) z powodu niewystarczających środków pieniężnych 
oraz konieczność mieszkania w trudnych warunkach bytowych;

c) ograniczenia w różnych dziedzinach życia będące efektem postępujących 
zmian, które są procesem odwracalnym (Nowak, 2008, s. 10–11).

Lista osób i grup społecznych zagrożonych problemem stanowi katalog otwar-
ty. Wśród najbardziej narażonych na ekskluzję znajdują się między innymi: osoby 
niepełnosprawne, chore psychicznie, kobiety, samotni rodzice, więźniowie, inno-
wiercy, mniejszości narodowe, społeczność LGBT, osoby ubogie, uzależnieni od 
alkoholu i narkotyków, osoby młode i starsze 50+, bezdomni, bezrobotni, jednostki 
pobierające zasiłki z pomocy społecznej, pracownicy o niskich wynagrodzeniach, 
a także osoby z niskim wykształceniem i brakiem kwalifikacji zawodowych 
(Fedorowicz-Kruszewska, Cyrklaff, 2016, s. 33).

Analizując omawianą problematykę, warto mieć na uwadze, że jest to pro-
ces dynamiczny, powstający w efekcie nagromadzenia się w danym przedziale 
czasowym szeregu negatywnych zdarzeń. Ubóstwo czy niewystarczające środki 
finansowe są jednymi z wielu przyczyn ekskluzji. Nie oznacza to jednak, że osoby 
posiadające zasoby materialne nie mogą zostać wyłączone. Dodatkowo nie każda 
kobieta, niepełnosprawny czy bezrobotny musi zostać wykluczony ze społeczeń-
stwa (Kruszka, 2008, s. 51).
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Wykluczenie społeczne powinno być poddawane jeszcze wnikliwszej ana-
lizie. Warto podejmować działania, które z jednej strony diagnozują przyczyny 
problemu, jego etapy, próbują ograniczyć skutki, natomiast z drugiej – dążą do 
przeciwdziałania oraz minimalizowania rozmiarów ekskluzji społecznej (Żyta, 
Bartnikowska, 2016, s. 16).

Uwzględniając znaczącą rolę zatrudnienia w życiu każdego człowieka oraz 
oddziaływanie wykonywanej pracy na status społeczny, w rozważaniach nad 
problematyką wykluczenia społecznego nie można pominąć aktualnej sytuacji na 
rynku pracy.

Rynek pracy w województwie łódzkim 

Każdy region, zarówno Polski, jak i świata, charakteryzuje się innymi cechami, 
również w kontekście rynku pracy. Chcąc jak najlepiej przeanalizować sytuację 
i warunki pracy występujące na danym terenie, warto zapoznać się z podstawo-
wymi wartościami ekonomicznymi dla badanego rynku – w tym przypadku dla 
województwa łódzkiego. Informacje dotyczące aktywności ekonomicznej Polaków 
w wieku 15 lat i więcej zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa łódzkiego w 2016 roku
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Województwo 
łódzkie 2064 1103 65 895 56,6 53,4 5,6

Polska 30 703 16 197 1063 13 443 56,2 70,4 6,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2017, s. 12.

Województwo łódzkie plasuje się na szóstym miejscu w kraju pod względem 
liczby ludności. W 2016 roku ponad połowa jego mieszkańców w wieku powyżej 
15 lat była aktywna zawodowo – wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,4%. Był 
on o 15 p.p. wyższy w przypadku mężczyzn. Liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się w porównaniu do roku poprzedniego o 38 tys., kształtując się na poziomie  
65 tys. osób. Stopa bezrobocia w województwie łódzkim oraz w całym kraju od lat 
sukcesywnie maleje. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski, a także obniżeniu 
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wieku emerytalnego w październiku 2017 roku można było zaobserwować kolejny 
spadek omawianego wskaźnika. 

W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie wynosiło 
3925,1 zł. Średnie zarobki w poszczególnych sektorach gospodarki były następu-
jące: rolnictwo – 4875,29 zł, usługi – 3926,86 zł, przemysł – 3909,28 zł. Odnosząc 
wysokość wynagrodzenia do powiatów, najwyższą płacę otrzymywały osoby za-
trudnione w powiecie bełchatowskim – 5778,97 zł, natomiast najniższą w powiecie 
brzezińskim – 2901,5 zł (Bank Danych Lokalnych, 2017). 

Na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku utworzono ponad 37 tys. 
nowych oraz zlikwidowano około 19,5 tys. istniejących miejsc pracy. Wskaźnik 
wykorzystania wolnych posad w badanym regionie kształtował się na poziomie 
0,8–0,89. Im wyższa wartość opisywanego wskaźnika, tym teoretycznie łatwiej 
można uzyskać zatrudnienie. Zatem sytuacja mieszkańców województwa w tym 
aspekcie jest dobra (GUS, 2017, s. 15).

Przeciętna liczba ofert pracy w regionie to 4 tys., z czego zaledwie 372 to 
ogłoszenia skierowane do osób niepełnosprawnych. Najwyższe zapotrzebowanie na 
pracowników odnotowano w miesiącach letnich. Wówczas zgłoszono około 10 tys. 
ofert. Najmniej (ponad 4 tys.) pojawiło się w styczniu. Średni czas poszukiwania 
zatrudnienia to dwanaście miesięcy (Bank Danych Lokalnych, 2017).

Analizując i porównując powyższe dane do innych regionów kraju, można 
zauważyć, że sytuacja osób poszukujących zatrudnienia w województwie łódzkim 
jest stosunkowo dobra. Warto jednak zestawić powyższe wartości ekonomiczne 
z subiektywną opinią jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu 
dokonania bardziej wiarygodnej oceny ich położenia na rynku pracy.

Założenia metodologiczne badania

Celem badania było zebranie opinii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
na temat ich aktualnego położenia na rynku pracy i rozpoznanie trudności w po-
szukiwaniu przez nich zatrudnienia. Wyniki badania miały dać odpowiedź na 
następujące pytania:
1. Jak oceniana jest ogólna i indywidualna sytuacja na łódzkim rynku pracy?
2. Czy termin wykluczenie społeczne jest zrozumiały dla badanych i czy czują 

się oni dotknięci problemem?
3. Gdzie osoby zagrożone ekskluzją poszukują zatrudnienia i czy są skłonne 

podnosić swoje kwalifikacje, aby znaleźć pracę?
4. Jakie czynniki utrudniają znalezienie zatrudnienia?
5. Jakie działania należy wdrożyć, aby poprawić sytuację na rynku pracy?
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W badaniu został wykorzystany wywiad nieustrukturyzowany umożliwiający 
dokładne przeanalizowanie zagadnienia poprzez naturalną rozmowę wzbogaconą 
o obserwację zachowań respondenta (Gudkova, 2012, s. 115–116). 

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2017 roku i wzięło w nim udział piętna-
ście osób – siedmiu mężczyzn i osiem kobiet w wieku od 20 do 53 lat. Dobór próby 
był celowy – były to jednostki zamieszkujące województwo łódzkie, należące do 
osób zagrożonych wykluczeniem, które wyraziły zgodę na badanie oraz aktywnie 
poszukiwały pracy. Pierwsi uczestnicy pochodzili z otoczenia badaczki, natomiast 
kolejni – zostali pozyskani dzięki metodzie kuli śnieżnej. Podczas rozmów zdia-
gnozowano co najmniej dwie przyczyny trudności ze znalezieniem zatrudnienia dla 
każdego respondenta. Były to między innymi: niepełnosprawność, choroba, płeć, 
inna narodowość, przeszłość kryminalna, niskie kwalifikacje i brak doświadczenia, 
orientacja seksualna, zwolnienie dyscyplinarne, uzależnienie od alkoholu, wiek 
oraz samotne rodzicielstwo. 

Rozmowa została podzielona na trzy części dotyczące: ogólnej sytuacji na 
łódzkim rynku pracy, indywidualnej sytuacji ekonomicznej badanych oraz ich 
rzeczywistego położenia na rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono najistot-
niejsze wyniki. Rozważania te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz.

Sytuacja na łódzkim rynku pracy

Sytuacja ekonomiczna w całym kraju sukcesywnie się poprawia. Dla trzynastu re-
spondentów dokonujące się zmiany mają pozytywny wpływ na łódzki rynek pracy. 
Ich zdaniem powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, które chętnie zatrudniają lokal-
nych pracowników. Każdego dnia na serwisach ogłoszeniowych dostępne są nowe 
ofert pracy, z których wszyscy poszukujący zatrudnienia mogą skorzystać, jeśli 
tego chcą. W związku z powyższym stosunkowo szybko można znaleźć pracę. Nie 
musi ona jednak być zbieżna z oczekiwaniami, wykształceniem czy kwalifikacjami 
kandydatów. Dwóch uczestników badania zadeklarowało, że sytuacja na rynku jest 
zła, ponieważ bez znajomości nie ma możliwości pozyskania dobrego zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wiekowe badanych, warto przytoczyć 
rozbieżności w ich odpowiedziach. Osoby 50+ analizowały rynek pracy z per-
spektywy ludzi młodych. Podkreślały, że obserwując własne dzieci, dostrzegają 
trudności, jakim muszą one sprostać. Współczesny pracodawca oczekuje zbyt 
wiele. Oprócz wiedzy, znajomości języków i kilkuletniego doświadczenia wymaga 
także dyspozycyjności i poświęcenia życia prywatnego. Osoby te chcą pracować, 
ale przyznawały również, że wolą wykonywać mniej znaczące obowiązki, aby dać 
młodym możliwość osiągnięcia sukcesu. 
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Dla porównania respondenci w wieku poniżej 30 lat są zadowoleni ze zmian 
rynkowych, ponieważ każdy może znaleźć satysfakcjonujące go zatrudnienie. 
Pamiętając, że badani pozostają bez zatrudnienia, zapytano o przyczyny tego 
faktu. Otrzymano podobne odpowiedzi: lenistwo, wygoda i pomoc rodziców, brak 
określonych celów zawodowych, potrzeba poznawania świata lub ubieganie się 
o konkretne stanowisko. Zdaniem tych osób warto dokładnie przemyśleć obierany 
kierunek studiów, aby móc już w trakcie nauki podejmować inicjatywy ułatwiające 
znalezienie odpowiedniej pracy. 

Według badanych najlepszą sytuację na rynku mają osoby w przedziale 
wiekowym 35–45 lat. Ich ustabilizowana sytuacja rodzinna, odpowiedni poziom 
wykształcenia i doświadczenia, wyższe poczucie własnej wartości czy określona 
pozycja rynkowa znacznie ułatwiają odnalezienie się w przypadku utraty pracy. 

Respondenci wiedzą, że na rynku pracy występują grupy dyskryminowane, 
jednak ich zdaniem nie powinno się zakładać, że posiadanie danych cech musi 
skutkować występowaniem trudności w poszukiwaniu zatrudnienia. Problemy te 
mogą wynikać z ogólnej niechęci społeczeństwa, być konsekwencją negatywnych 
zdarzeń bądź też świadomym wyborem konkretnych osób.

Wykluczenie społeczne było różnorodnie analizowane. Dwie osoby nie potra-
fiły go zdefiniować, jednocześnie podkreślając, że czują się nim dotknięte. Kolejne 
trzy utożsamiały ekskluzję z „marginesem społecznym i patologią”. Sześciu bada-
nych podało cechy osób wykluczonych, w tym między innymi: bezradność, brak 
możliwości pracy, niedoinformowanie, brak środków, nierówność. Pozostałe osoby 
wskazały jednostki zagrożone problemem. Według nich są to: niepełnosprawni, 
bezdomni, bezrobotni, osoby ubogie, starsze, młodzież oraz więźniowie. Część 
respondentów podkreśliła, że wykluczonym może być każdy, kto czeka na wsparcie 
bez podejmowania inicjatyw poprawiających jego położenie. Jednostki te często 
sięgają po środki uzależniające i stosują przemoc wobec innych. 

Dwóch badanych czuje się wykluczonymi społecznie. Kolejnych dziewięciu 
zadeklarowało odczuwanie przejawów alienacji wyłącznie w wybranych sytuacjach. 
Pozostałe jednostki wiedzą o ryzyku, ale oprócz długotrwałego poszukiwania pracy 
nie czują się w żaden sposób wyłączone ze społeczeństwa. 

Średni czas pozostawania bez pracy przez respondentów wynosił od trzech 
miesięcy aż do czterech lat. Dwanaście osób stara się podnosić kwalifikacje poprzez 
czytanie książek, udział w szkoleniach oraz podejmując prace dorywcze. Niektórzy 
dbają o kondycję fizyczną, wierząc, że pomoże im to znaleźć pracę. Osoby 50+ 
uczą się nowych technologii. Jedynie badani niepełnosprawni przyznają, że stan 
ich zdrowia utrudnia im przekwalifikowanie się. 
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Respondenci poszukują zatrudnienia na portalach z ogłoszeniami, serwisach 
społecznościowych, bezpośrednio w firmach oraz w urzędach pracy i agencjach 
pracy tymczasowej. Część osób wykorzystuje marketing szeptany, zbierając infor-
macje od znajomych o rekrutacjach, przekazując im swoje dokumenty oraz prosząc 
o polecenie.

Analizując bariery podjęcia zatrudnienia na łódzkim rynku pracy, widać, że są 
one zbieżne do przeszkód występujących w całym kraju. Osoby niepełnosprawne 
upatrują trudności we własnym stanie zdrowia lub w nieprzystosowanych do ich 
potrzeb organizacjach. Dla jednostek 50+ zatrudnianie osób w różnym wieku niesie 
ze sobą ryzyko pojawienia się wielu konfliktów wynikających z różnic pokolenio-
wych. Wśród innych barier pojawiły się: stereotypowość, przeszkody kulturowe 
i językowe, skomplikowane rekrutacje, nieatrakcyjne warunki pracy, zatrudnienia 
i wynagrodzenia, prospołeczne państwo, wygórowane wymagania pracodawcy, 
wykluczenie cyfrowe oraz duża liczba kandydatów.

Chcąc przeciwdziałać problemom na rynku pracy, respondenci zaproponowali 
szereg zmian. Podzielono je na trzy obszary: edukację, rynek pracy oraz politykę 
społeczną. Zdaniem uczestników badania najważniejsza reforma powinna się 
skupiać wokół pomocy finansowej. Według nich ta forma wsparcia powinna być 
wyeliminowana na rzecz przekazywania potrzebującym niezbędnych produktów. 
Pomoże to ograniczyć marnotrawienie środków na inne cele. Reguły pomocy 
finansowej powinny być zaostrzone, a osoby ją otrzymujące – zobligowane do 
rozliczania się z wydatkowanych środków. 

Na rynku pracy powinno się poszukiwać porozumień między organami 
rządzącymi, pracodawcami, uczelniami i pracownikami. Innymi pomysłami były 
między innymi: wprowadzenie korzystnych zasad opodatkowania dla pracodaw-
ców zatrudniających i szanujących jednostki pomijane, zwiększenie zatrudnienia 
interwencyjnego, udoskonalenie systemu pomocy poszukiwania pracy, obowiązek 
zatrudniania określonego procentu osób zagrożonych ekskluzją, a także wdrażanie 
programów dla matek, które chcą się realizować zawodowo. 

System edukacji powinien zapewniać uczniom i studentom praktykę zawodową 
podczas całego toku nauczania. Wśród innych propozycji znalazły się: edukowanie 
społeczeństwa w zakresie wspierania wykluczonych oraz obowiązek uczęszczania 
na zajęcia z etyki, podczas których dzieci i młodzież będą uczyć się szacunku do 
innych osób.

W szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny 
być organizowane spotkania z doradcami zawodowymi i psychologami, którzy po-
mogą tym jednostkom dostrzec możliwości zmiany własnego położenia. Dla tych, 
którzy mają problemy z nowymi technologiami, przygotowaniem dokumentów 
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aplikacyjnych lub ich przesłaniem do potencjalnego pracodawcy, można organizo-
wać krótkie szkolenia z tych obszarów. 

Zdaniem respondentów wszelkie działania podejmowane na rzecz jednostek 
wyłączonych powinny być skoordynowane i dobrze przemyślane. Jednorazowe 
inicjatywy nie ograniczą rozmiarów ekskluzji. Dlatego też zalecana jest stała 
współpraca władz państwowych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych, 
organizacji non-profit oraz przedsiębiorstw prywatnych w celu opracowania spój-
nych i racjonalnych programów.

Chcąc przeciwdziałać problemowi oraz dążyć do wspierania osób nim za-
grożonych, nie należy ograniczać się do analizowania ich sytuacji w momencie 
poszukiwania zatrudnienia. Warto przyjrzeć się inicjatywom podejmowanym przez 
organizacje w celu ograniczania praktyk dyskryminacyjnych, które realizowane są 
przez podejmowanie działań z obszaru zarządzania różnorodnością oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Podsumowanie

Wykluczenie społeczne jest problemem doświadczanym przez coraz szersze grono 
osób. Jednak jak pokazują przytoczone dane związane z łódzkim rynkiem pracy 
oraz opinie na ten temat jednostek zagrożonych ekskluzją, w badanym wojewódz-
twie sytuacja jest stosunkowo dobra. 

Respondenci podczas rozmowy byli świadomi własnego położenia, a ich odpo-
wiedzi dobrze przemyślane i precyzyjne. To z kolei mogło być wynikiem celowego 
doboru uczestników. Autorce nie zależało na dotarciu do osób doświadczających 
ekskluzji, które nie chcą poprawić własnej sytuacji. Wręcz odwrotnie – celem było 
poszukiwanie jednostek aktywnie poszukujących pracy, które należą do grona 
zagrożonych wykluczeniem.

Chociaż informacje są optymistyczne, należy podejmować działania ograni-
czające rozmiary problemu. Mogą je realizować nie tylko instytucje publiczne, ale 
również organizacje prywatne. Formułowanie strategii i programów, które mają 
przeciwdziałać dysfunkcjom i patologiom w organizacji, powinny być oparte przede 
wszystkim na racjonalnym myśleniu pozbawionym utopijnych wizji o całkowitym 
wyeliminowaniu problemu. 
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Streszczenie. Zasadniczym celem artykułu jest analiza zmian zatrudnienia nauczycieli 
w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem szkolnym 2005/2006 na skutek 
wprowadzenia nowej reformy edukacji, jak również zmian demograficznych zachodzących 
w Polsce. W opracowaniu przedstawiono bieżącą sytuację nauczycieli na rynku pracy. 
Wskazano na zmiany demograficzne, które wymuszają na polskim systemie oświaty liczne 
procesy dostosowawcze, zwłaszcza w kontekście liczby szkół oraz liczby etatów nauczy-
cielskich. Nauczyciel jest nie tylko pedagogiem, ale także pracownikiem, który w ciągły 
sposób podnosi i uzupełnia swoje kwalifikacje zawodowe, aby przystosować się do zmien-
nych wymagań rynku pracy. Ukończone studia pedagogiczne oraz długoletnia kariera 
zawodowa nie zapewniają już stabilności zatrudnienia. Destabilizacja sektora edukacji, 
która nastąpiła w wyniku wprowadzenia reformy, sprawia, że nauczyciele nie mogą się 
czuć bezpiecznie na swoich stanowiskach. Proponowane w reformie zmiany ograniczyły 
też dotychczasowe przywileje nauczycieli. Skutki reformy, które są rozłożone w czasie, 
będzie można ocenić dopiero, kiedy szkoły zaczną funkcjonować w nowej strukturze. 
Artykuł stanowi wkład do badań i debaty nad skutkami reformy edukacji w Polsce, które 
są rozłożone w czasie.
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Wprowadzenie

W ostatnich latach pojawiają się nowe wyzwania i oczekiwania względem pracy 
zawodowej nauczycieli. Współczesny pedagog prowadzi człowieka do pełni rozwo-
ju, przewodzi wśród zawiłości ścieżek życiowych i nieustannych wyborów, umie 
mądrze doradzić, troszczy się o to, aby człowiek nie stawał się biernym tworzywem 
dziejów i mocy politycznych, lecz był samodzielnym podmiotem, sprawcą własnego 
losu i współtwórcą pomyślności społeczeństwa (Siemak-Talikowska, Kwiatkowska, 
Kwiatkowski, 1998, s. 15).

Obecny rynek pracy nauczycieli podlega znacznym zmianom w wyniku 
ciągłych przeobrażeń w systemie edukacji, w tym reformy z 2017 roku. Część 
nauczycieli zostało zmuszonych do przebranżowienia się. Sytuacja na rynku pracy 
nauczycieli jest trudna i prognozy na przyszłość napawają obawą pod kątem stałości 
zatrudnienia, ale i jakości edukacji.

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie analizy zmian zatrudnie-
nia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem szkolnym 
2005/2006 na skutek wprowadzenia nowej reformy edukacji, jak również zacho-
dzących zmian demograficznych.

Nauczyciel jako pedagog

Wybór zawodu nauczyciela przez absolwentów kierunków pedagogicznych wiązał 
się dotąd z takimi czynniki, jak: wysoka stabilność zatrudnienia oraz zwiększona 
liczba dni wolnych od pracy. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na-
uczyciel jako pedagog charakteryzuje oraz bada zjawiska i sytuacje wychowawcze 
w odniesieniu do procesów społecznych, biorąc przy tym pod uwagę jednostkowe 
procesy psychiczne. Tym samym oddziałuje na człowieka, zapewnia jego rozwój, 
przekazuje istotne wartości. Jest to człowiek wysoko zaawansowany w poznawaniu, 
rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie, przede wszystkim 
w świecie społecznym, w procesach kształcenia i wychowania, a zarazem w twór-
czym kształtowaniu tych stosunków (Okoń, 1998, s. 370). 

W ujęciu W. Kojsa i Ł. Dawida (2001, s. 6–12) nauczyciel na początku 
swojej pracy wyróżnia się wiedzą oraz przygotowaniem zawodowym, zmaga się 
jednak z zupełnie nową rzeczywistością wynikającą z przekazywania wiedzy 
i wychowywaniem.

Z pedagogicznego i ekonomicznego punktu widzenia wykonywanie za-
wodu nauczyciela łączy się z ciągłym ponoszeniem nakładów na uzupełnianie 
kwalifikacji zawodowych do zmieniających się potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
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związanych z edukacją. Wpływ liczebności dzieci w wieku przypadającym na 
spełnianie realizacji obowiązku szkolnego ma istotne znaczenie dla przydzielania 
nauczycielom etatów w pełnym wymiarze godzin pracy. Starania o niezależność 
dzisiejszego polskiego nauczyciela powinny być prowadzone w powiązaniu z walką 
o jego pozycję i rangę ekonomiczno-społeczną. Awans zawodowy nauczyciela, 
osiąganie kolejnych stopni zawodowych może stanowić w przyszłości przyczynek 
do uzyskania znacznej niezależności, w tym także finansowej.

Nauczyciel na rynku pracy 

Nauczyciele w szkołach publicznych i w innych publicznych placówkach systemu 
oświaty pracują na mocy ustawy z 26 stycznia 1982 roku (Karta Nauczyciela). 
Określa ona warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje 
stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli. 

Niż demograficzny, jak również zmiany prawne sprawiły, że liczba szkół 
w Polsce w roku szkolnym 2016/2017 uległa istotnemu zmniejszeniu w porównaniu 
do roku szkolnego 2005/2006 (tab. 1). Największy spadek liczby szkół nastąpił 
w obrębie szkół profilowanych. Był to efekt zmian ustawy o systemie oświaty1. 

Tabela 1

Liczba szkół w Polsce w roku szkolnym 2005/2006 i 2016/2017

Wyszczególnienie Rok szkolny Zmiana
2005/2006 2016/2017 absolutna względna

Ogółem 39 253 31 556 –7697 –19,6%
Szkoły podstawowe 15 354 13 517 –1837 –12,0%
Gimnazja 7031 7706 675 9,6%
Zasadnicze szkoły zawodowe 1897 1663 –234 –12,3%
Licea ogólnokształcące 4688 3818 –870 –18,6%
Licea profilowane i technika 6258 2026 –4232 –67,6%
Szkoły specjalne przysposabiające  
do pracy 294 495 201 68,4%

Szkoły policealne 3731 2331 –1400 –37,5%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2016/2017.

1  W roku szkolnym 2012/2013 zakończono nabór do klas pierwszych liceów profilowanych  
i tzw. szkół uzupełniających, a w kolejnych latach szkoły te były stopniowo wygaszane.
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Spadek liczby szkół o blisko 20% był konsekwencją spadku liczby uczniów 
(rys. 1). O ile w roku szkolnym 2005/2006 ich liczba wynosiła około 6,5 mln, to 
w ciągu kolejnych dziesięciu lat spadła o ponad 24%. Spadek liczby uczniów oraz 
spadek liczby placówek sprawia, że obawy nauczycieli związane z mniejszą liczbą 
miejsc pracy stają się coraz bardziej realne (zwłaszcza w przypadku wygaszania 
niektórych typów szkół). W przypadku szkół gimnazjalnych ograniczenie ich sieci 
wynikało ze zwiększonej skłonności samorządów powiatowych do łączenia/likwi-
dacji szkół oraz z aspektów finansowych. Przekształcanie i likwidowanie placówek 
oświatowych jest jednym z elementów racjonalnej polityki edukacyjnej, która po-
zwala dostosować sieć edukacyjną do nowych wyzwań i zmian demograficznych. 

Od roku szkolnego 2005/2006 obserwuje się systematyczny wzrost liczby spe-
cjalnych szkół przysposabiających do pracy i liczby uczniów pobierających w nich 
naukę. W porównania do roku szkolnego 2005/2006 ich liczba wzrosła o 68%, 
podczas gdy liczba uczniów tych szkół wzrosła o blisko 105% (tab. 2).

Rysunek 1. Liczba uczących się uczniów w latach 2005–2016
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 

2016/2017.
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Tabela 2

Liczba uczniów według typów szkół w Polsce w roku szkolnym 2005/2006 i 2016/2017

Wyszczególnienie
Rok szkolny Zmiana

2005/2006 2016/2017 absolutna względna
Ogółem 6 562 398 4 952 219 –1 610 179 –24,5%
Szkoły podstawowe 2 602 020 2 296 516 –305 504 –11,7%
Gimnazja 1 596 781 1 061 322 –535 459 –33,5%
Zasadnicze szkoły zawodowe 240 264 166 213 –74 051 –30,8%
Licea ogólnokształcące 913 451 485 489 –427 962 –46,9%
Licea profilowane i technika 891 175 518 742 –372 433 –41,8%
Szkoły specjalne przysposabiające 
do pracy 5223 10 707 5484 105%

Szkoły policealne 313 484 248 072 –65 412 –20,9%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2016/2017.

Tendencja spadkowa liczby uczniów dotyczy praktycznie każdego typu 
szkół. Trend ten utrzymuje się zarówno w placówkach zlokalizowanych na tere-
nach miejskich, jak i wiejskich (tab. 3 i 4). W roku szkolnym 2016/2017 liczba 
uczniów w szkołach podstawowych spadła o 12% w porównaniu do roku szkolnego 
2005/2006, w tym w miastach spadek liczby uczniów wynosił 6%, a na terenach 
wiejskich – aż około 20%. W przypadku gimnazjów spadek liczby uczniów był 
w miarę wyrównany i wynosił odpowiednio: 34%, 32% oraz 36%. 

Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela w szkołach podstawo-
wych utrzymuje się na stałym poziomie (13 uczniów) pomimo likwidacji części 
placówek oraz zmniejszenia liczby dzieci uczących się. Nieznacznie spadła liczba 
uczniów przypadających na jeden oddział. W przypadku szkół podstawowych 
w ostatniej pięciolatce można zauważyć wzrost liczby uczniów przypadających na 
jedną szkołę (ogółem i w miastach). W przypadku szkół gimnazjalnych pomimo 
wzrostu liczby szkół liczba uczniów na jednego nauczyciela systematycznie spada 
(z 14 do 11). Znacząco spadła również liczba uczniów przypadających na jedną 
szkołę (o ponad 38%). Oznacza to większy koszt utrzymania szkoły w przeliczeniu 
na jednego ucznia, a jak wynika z analizy wyników testów szóstoklasisty i testów 
gimnazjalnych – nie prowadzi do poprawy wyników kształcenia.
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Tabela 3

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w wybranych latach

Liczba uczniów
Rok szkolny

2005/2006 2010/2011 2016/2017
ogółem 2 602 020 2 167 200 2 296 516
miasto 1 523 669 1 281 471 1 433 539
wieś 1 078 351 885 723 862 977
na 1 szkołę 186 165 178
na 1 oddział 20 18 18
na 1 nauczyciela 13 13 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku 
szkolnym 2005/2006, (2010/2011, 2016/2017).

Tabela 4

Liczba uczniów w gimnazjach w wybranych latach

Liczba uczniów
Rok szkolny

2005/2006 2010/2011 2016/2017
ogółem 1 596 781 1 231 648 1 061 332
miasto 1 040 287 788 496 705 141
wieś 556 494 443 152 356 191
na 1 szkołę 251 191 155
na 1 oddział 25 23 22
na 1 nauczyciela 14 13 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku 
szkolnym 2005/2006, (2010/2011, 2016/2017).

W badanym okresie liczba nauczycieli była na zbliżonym poziomie. 
Największa grupa nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych (ok. 36%) 
oraz w gimnazjach (ok. 20%). Należy zwrócić uwagę, że struktura zatrudnienia 
według typów szkół jest dość stabilna (rys. 2). Największy spadek zatrudnienia 
miał miejsce w gimnazjach (ok. 14%) oraz liceach ogólnokształcących  
(ok. 13%). Natomiast wzrosła liczba nauczycieli w technikach (ok. 47%) i szkołach 
podstawowych (ok. 2,5%).
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Tabela 5
Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych  

(w przeliczeniu na etaty) w wybranych typach szkół i latach

Wyszczególnienie
Rok szkolny

2005/2006 2010/2011 2016/2017
Ogółem 498 370 493 872 498 328
w tym: szkoły podstawowe 180 437 176 268 184 893

gimnazja 114 475 109 374 98 217
zasadnicze szkoły zawodowe 11 484 14 282 11 683
licea ogólnokształcące 46 231 47 882 40 186
technika 29 239 43 415 43 086

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Oświata i wychowanie w roku 
szkolnym 2005/2006, (2010/2011, 2016/2017).

Rysunek 2. Struktura zatrudnienia nauczycieli według typów szkół w wybranych okresach
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach istotnie zmieniła się struktura nauczycieli według stopni 
awansu zawodowego (rys. 3). Największą grupę stanowili nauczyciele dyplomo-
wani – w roku szkolnym 2005/2006 było ich blisko 25%, a obecnie jest blisko 
55% (przyrost o 120%). Z kolei największy spadek liczby nauczycieli odnotowano 
w grupie nauczycieli mianowanych – ich udział spadł z 53 do 23%. Wynika to 
z faktu, że nauczyciele coraz większą wagę przywiązują do wykształcenia i sa-
modoskonalenia. Z drugiej strony niż demograficzny i mniejsza liczba uczniów  
sprawiają, że odchodzących coraz później na emeryturę nauczycieli nie zastępuje 
się nowymi pracownikami, ponieważ nie ma dla nich pracy.
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Rysunek 3. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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W szkołach obserwuje się niepokojące zjawisko wzrostu średniego wieku 
kadry pedagogicznej. Pracują coraz starsi nauczyciele – średni wiek nauczyciela 
wynosi ponad 43 lata. Według danych przedstawionych przez VULCAN w okresie 
od września 2007 do września 2014 roku wzrost ten sięgnął około 3,5 roku, z czego 
podwoił się udział nauczycieli 50+. W szkołach nie są zatrudniani młodzi nauczy-
ciele, o czym świadczy malejący odsetek nauczycieli stażystów.

Nauczyciele wobec reformy edukacji 

Nauczyciel jest osobą podporządkowaną programowi edukacyjnemu i zobligowaną 
do odpowiedniego dopasowania tempa pracy do umiejętności całej grupy uczniów. 
Presja, z jaką musi się zmierzyć, jest duża, a do tego nauczyciel to zawód wiążący 
się z podobnymi obowiązkami, z jakimi musi się zmierzyć każdy pracownik 
(Siemak-Talikowska i in., 1998, s. 15).

Działania w zakresie reformy edukacji z 2017 roku składają się z kilku etapów, 
jednak od samego początku dążono do tego, aby były one przeprowadzone spraw-
nie i z korzyścią dla dzieci oraz nauczycieli. W praktyce sytuacja ta jest odbierana 
w różny sposób. Zmiany weszły w życie wraz od 1 września 2017 roku, a ich okres 
zakończenia datowany jest na rok szkolny 2022/2023. 

Założenia nowej reformy oświaty w znacznym stopniu dotyczą uczniów, 
jednak będą miały duży wpływ na rynek pracy nauczycieli oraz w dłuższej per-
spektywie na wybór studiów na kierunkach pedagogicznych. Już teraz kierunki 
te nie cieszą się popularnością, a trafiają na nie często osoby, które uzyskały słabe 
wyniki na maturze. Poza publicznymi szkołami są również niepubliczne uczelnie, 
które przyjmują kandydatów bez żadnej selekcji. 

Należy jednocześnie dodać, że całe szkolnictwo wyższe boryka się z male-
jącą liczbą studentów. W roku akademickim 2016/2017 było ich jedynie 1349 tys.  
i w porównaniu do roku akademickiego 2005/2006 obserwujemy spadek ich licz-
by o 31%, przy czym udział liczby studentów kierunków pedagogicznych spadł 
w latach 2005/2006–2016/2017 z poziomu 12,8 do 7,6%. Kierunki pedagogiczne 
odnotowały najwyższy spadek liczby studentów – ich liczba w ciągu dziesięciu lat 
spadła o około 60%, co świadczy o ich malejącej popularności (tab. 6). 

Na sytuację na rynku pracy w odniesieniu do wyboru kariery nauczyciela istotny 
wpływ mają zmiany społeczno-ekonomiczne, w tym aspekt finansowy. Zarobki, jakie 
otrzymują nauczyciele w naszym kraju, nie są zbyt wysokie, co zniechęca mężczyzn 
do pracy w tym zawodzie i podejmowania nauki na kierunkach pedagogicznych. Poza 
tym z raportu PARP (Górniak, 2012) wynika, że już w 2012 roku studia pedagogiczne 
były na trzecim miejscu kierunków z największym odsetkiem bezrobotnych (17,1%).
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Tabela 6

Studenci wyższych szkół pedagogicznych na tle ogółu

Kierunki studiów

Rok akademicki 2005/2006 Rok akademicki 2016/2017
liczba 

studentów 
(tys. osób)

w tym 
kobiety  

(%)

liczba 
studentów 
(tys. osób)

w tym 
kobiety 

(%)
Pedagogiczne 251 70,9 102 80,7
Ogółem 1954 56,5 1349 57,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2006, 2017.

Uwzględniając sytuację demograficzną, nauczyciele decydują na studia po-
dyplomowe i kursy dokształcające, które dają im dodatkowe uprawnienia i kom-
petencje oraz wzbogacają warsztat zawodowy. Z prowadzonych przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji badań wynika jednak, że jedynie 4,4% nauczycieli podjęło różne 
formy doskonalenia, z czego najpopularniejsze były krótkie kursy doskonalące 
w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin. W długich formach doskonalenia, to 
znaczy studiach podyplomowych i ponad 100-godzinnych kursach doskonalących, 
uczestniczyło jedynie 3,4% wszystkich doskonalących się. 

Wymagania i oczekiwania pod adresem nauczycieli nie idą w parze z ekonomicz-
ną gratyfikacją. Wynagrodzenie nauczycieli jest stosunkowo niskie w porównaniu do 
innych grup zawodowych. Uśrednione zarobki brutto wynoszą (2017) odpowiednio 
dla nauczyciela stażysty – 2718 zł, kontraktowego – 3017 zł, mianowanego – 3913 zł, 
a dyplomowanego – 5000 zł. Kwoty te uwzględniają wypłacone dodatki motywacyj-
ne, trzynastki, godziny ponadwymiarowe, dodatki stażowe oraz odprawy.

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał 
dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy 
na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Wprowadzana reforma edukacji 
narzuca na placówki oświatowe obowiązek zatrudniania nauczycieli nie tylko od 
nauczania danego przedmiotu, ale także dydaktyków z kwalifikacjami do wyko-
nywania zawodu między innymi pedagoga, psychologa, tyflopedagogów, oligo-
frenopedagogów. Jest to istotna zmiana, która wpłynęła na liczbę poszukiwanych 
nauczycieli wynoszącą na koniec 2017 roku około 2200. W wielu przypadkach 
wolny etat odpowiada jednak jedynie cząstkowym godzinom. Nie jest to więc 
informacja, która istotnie wpływa na poprawę na rynku pracy nauczycieli. 
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Możliwe skutki reformy edukacji dla rynku pracy nauczycieli 

Jak wykazano, zmiany demograficzne i ekonomiczno-społeczne nie są jednokierun-
kowe, zatem dostosowanie do nich szkolnictwa również nie może być jednostronne. 
Z przedstawionej analizy wynika, że w niedalekiej przyszłości część nauczycieli 
będzie musiała pracować w kilku placówkach. W celu sprawnego rozlokowania ka-
dry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół przewidziano moż-
liwość uelastycznienia polityki kadrowej, rozszerzając możliwości przenoszenia do 
innych szkół nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Utrudnieniem 
będzie fakt, że pierwszeństwo w zatrudnieniu zyskają ci, którzy posiadają stan 
nieczynny w zatrudnieniu. W przypadku nauczycieli, których dalsze zatrudnienie 
nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne (wygaszanie gimnazjów), 
przewidziano szczególne zasady przenoszenia w stan nieczynny i pierwszeństwo 
zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kolejnym skutkiem wprowadzenia nowej reformy może być ograniczenie 
swobody nauczycieli i pozbawienie ich możliwości uzyskania dodatkowego do-
chodu. Od roku szkolnego 2017/2018 nauczyciele utracą możliwość dodatkowego 
zatrudnienia. Wiąże się to z wprowadzeniem przepisów regulujących przydzielanie 
w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych oraz wymogiem uzyska-
nia przez nauczyciela zgody na dodatkowe zatrudnienie. 

Kwestią problematyczną może się stać także sama procedura awansu zawo-
dowego. Z jednej strony MEN proponuje, aby długość ścieżki awansu nauczyciela 
uzależniona była od jakości jego pracy, co pozwoli promować najlepszych nauczy-
cieli. Jednak z drugiej strony wprowadza się większą kontrolę pracy dydaktycznej 
nauczycieli, większą biurokratyzację oraz zwiększa nakłady na oceny nauczycieli. 
Skuteczne podnoszenie jakości edukacji ma być realizowane poprzez ciągłe do-
skonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wprowadzono istotne zmiany 
w zakresie funkcjonowania placówek doskonalenia zawodowego. Zobowiązano je 
do organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego w zakresie wynikają-
cym z kierunków polityki oświatowej oraz opiniowania przez kuratorów oświaty 
planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Podsumowanie

Sytuacja nauczycieli na rynku pracy podlega ciągłym zmianom w wyniku wpro-
wadzonych reform, jak również zmian demograficznych. Jak wykazano w opraco-
waniu, zjawiska demograficzne mają kluczowy wpływ na kształtowanie się liczby 
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dzieci w szkołach, a tym samym na liczbę szkół oraz liczbę etatów nauczycielskich. 
Reforma szkolnictwa od początku budzi wiele kontrowersji, a zmiana struktury 
szkół wymusiła na dyrektorach wielu placówek konieczność dzielenia godzin 
etatowych wśród nauczycieli. 

Proponowane w reformie zmiany przyczyniły się do pewnej destabilizacji 
zatrudnienia nauczycieli i ograniczyły dotychczasowe przywileje. Zmieniły także 
postrzeganie zawodu nauczyciela dającego dotychczas stabilne perspektywy. Może 
to skutkować w przyszłości brakiem kadry pedagogicznej na wysokim poziomie, 
ale z drugiej strony reforma sprzyja pewnej weryfikacji zatrudnienia, też pod kątem 
jakościowym.

Skutki reformy edukacji nie są jeszcze w pełni odczuwalne, ponieważ będą 
rozłożone w czasie. Można je będzie ocenić dopiero w 2019 roku, kiedy szkoły 
zaczną funkcjonować w pełni w nowej strukturze. Jednak już dziś można powie-
dzieć, że edukacja stanęła pod znakiem dużych wyzwań, zarówno dla uczniów, ich 
rodziców, jak i nauczycieli.
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The Teachers’ Work Market in Conditions of Education Reform

Keywords: teachers’ job market, education reform, demographic change
Summary. The main purpose of the article is to analyze the changes in teachers’ employ-
ment in the school year 2016/2017 compared to the school year 2005/2006 as a result of the 
introduction of a new education reform as well as demographic changes taking place in 
Poland. The article presents the current situation of teachers on the labour market. Demo-
graphic changes were pointed out, which force the Polish educational system to undergo 
numerous adaptation processes, especially in the context of the number of schools and 
the number of teaching positions. The teacher is not only a teacher, but also an employee 
who constantly raises and completes his professional qualifications in order to adapt to the 
changing requirements of the labour market. Completed pedagogical studies and many 
years of professional career no longer ensure employment stability. The destabilization 
of the education sector, which has occurred as a result of the reform, means that teachers 
can not feel safe in their positions. The changes proposed in the reform have also limited 
the existing privileges of teachers. The effects of the reform, which are spread over time, 
can only be assessed when schools start functioning in the new structure. The article is 
a contribution to research and debate on the effects of education reform, which are spread 
over time.
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Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie wybranych uwarunkowań i skutków postaw 
wobec pracy i rynku pracy. Wśród wytypowanych determinant znalazły się: poziom lęku, 
nadzieja na sukces oraz wiara w grę o sumie zerowej. Z kolei do skutków postaw zaliczono 
aspiracje płacowe, odwoływanie się technik negocjacyjnych oraz szacowany czas szukania 
pracy. Grupa badawcza składała się z 90 studentek wyższych szkół ekonomicznych dzia-
łających w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano kwestionariusze 
autorskie oraz profesjonalne testy psychologiczne. Do analiz statystycznych zastosowano 
między innymi współczynnik r-Pearsona i rho-Spearmana. W ich wyniku ustalono, że 
kluczową ścieżką jest: lęk–emocjonalna postawa wobec rynku pracy–wszystkie testowane 
w badaniu skutki postaw. Reasumując, emocje są najistotniejszym czynnikiem kształtują-
cym zachowanie studentek na rynku pracy.

Wprowadzenie

Postawy wobec pracy i rynku pracy są elementem determinującym sukces zawodo-
wy kobiet, które mimo że dobrze wykształcone (Domagała, 2016), są nadal niedo-
ceniane w obszarze zawodowym. Profesje sfeminizowane są mniej cenione przez 
społeczeństwo, a kobiety często z racji płci uznawane są za mniej kompetentne 
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(Cięciel, 2016). Rzadziej też zajmują wysokie stanowiska organizacyjne i mniej na 
nich zarabiają (GUS, 2016). Zmaskulinizowany rynek pracy nadal dla wielu z nich 
nie jest środowiskiem naturalnym. Tym bardziej zatem warto poznać mechanizmy 
kształtujące ich postawy po to, by móc kształtować pozytywne przekonania i emo-
cje oraz wizje własnej pracy już na etapie edukacji. 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a odpowiedzi na sformułowany 
problem badawczy autorka szukała w przeprowadzonych badaniach empirycznych, 
którymi objęto grupę studentek wyższych szkół ekonomicznych mających siedzibę 
w Wielkopolsce. 

Celem artykułu jest zatem ukazanie wybranych psychologicznych uwa-
runkowań oraz skutków postaw studentek wobec pracy i rynku pracy (rys. 1). 
Sformułowany problem brzmi: Które z wybranych uwarunkowań kształtują 
postawy studentek oraz jakie są ich skutki dla funkcjonowania młodych kobiet 
z wyższym wykształceniem ekonomicznym na rynku pracy? 

Teoretyczne podstawy przeprowadzonych badań

Według danych GUS płeć w dużej mierze kształtuje wpierw rynek edukacyjny, 
a następnie pracy w Polsce. W szkołach wyższych województwa wielkopolskiego 
wskaźnik feminizacji w roku 2015 wynosi ponad 59,6%, przy czym w wyższych 
szkołach ekonomicznych było to 61,3% (GUS, 2015). Często dążenie do posiadania 
wyższego wykształcania jest podyktowane przeświadczeniem, iż jest ono gwa-
rantem dobrej pracy i chroni przed bezrobociem. I choć rynek pracy, na którym 
aktualnie lub w przyszłości funkcjonować będą studentki uczelni ekonomicznych, 
może wydawać się jednolity, to zgodnie z podejściem konstruktywistycznym jego 
percepcja jest subiektywna i często zniekształca odbiór obiektywnych danych 
makroekonomicznych (Kowalczyk, 2011, s. 159).

Postawa wobec rynku pracy może być rozumiana jako jego subiektywna 
ocena, a zgodnie z trójczłonową koncepcją postaw będą ją tworzyć przekonania na 
jego temat (komponent poznawczy), emocje, jakie towarzyszą ludziom w związku 
z funkcjonowaniem na rynku pracy (komponent afektywny), oraz zachowania 
(komponent behawioralny). Jak wynika z badań E. Kowalczyk, istotne są kompo-
nenty emocjonalny i poznawczy postawy wobec rynku pracy, gdyż oba kształtują 
zadowolenie z płacy, życia oraz skuteczność w poszukiwaniu i negocjowaniu nowej 
pracy. Im bardziej pozytywne emocje i poglądy względem rynku pracy, tym wyż-
szy poziom powyżej wspomnianych satysfakcji i większa skuteczność, a kompo-
nent emocjonalny wpływa dodatkowo na satysfakcję z pracy (Kowalczyk, 2011, 
s. 251–277), a to służy lepszym wynikom osiąganym przez organizacje. Z kolei 
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postawa wobec pracy waha się pomiędzy etatyzmem ceniącym bezpieczeństwo 
zatrudnienia i wsparcie socjalne organizacji a merytokratyzmem, w którym ceni 
się kompetencje i rozwój, a wynagradzanie powinno być odzwierciedlaniem ich 
poziomu i zaangażowania. Z badań wynika, że przyjęta postawa merytokratyczna 
sprzyja chęci prowadzenia idiosynkratycznych umów o pracę (tzw. i-deals) oraz 
większemu angażowaniu się w pracy i wzrostowi satysfakcji. Osoby etatystyczne 
do negocjowania i-deals podchodzą mniej chętnie, dostrzegając w nich zagrożenia 
dla relacji rodzinnych i stanu zdrowia (Kowalczyk, 2014). 

Rysunek 1. Uwarunkowania i efekty postaw wobec pracy i rynku pracy
Źródło: opracowanie własne.

Spośród czynników psychologicznych, które warunkują postawy wobec pracy 
i rynku pracy, wybrano między innymi lęk rozumiany jako stała dyspozycja osoby 
do reagowania. Badania nad lękiem (anxiety) mają w psychologii długą i bogatą tra-
dycję, a pojęcie to jest definiowane jako „niejasny i nieprzyjemny stan emocjonalny 
charakteryzujący się przyzywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości” (Reber, 
2000, s. 340). A. Kępiński opisał lęk jako stan integralnie związany z naszym 
życiem i zmieniający swoje natężenie w zależności od fazy działania, które podej-
mujemy. Największy występuje w fazie planowania, najniższy podczas działania, 
a jego poziom w ostatniej z faz, bilansie, uzależniony jest od osiągniętych efektów 
(Kępiński, 1987). Badania nad rolą lęku prowadzono między innymi w kontekście 
rekrutacji i selekcji, przy czym jego widoczne symptomy zmniejszały szanse 
kandydatów oraz powodowały ich negatywną ocenę w oczach rekruterów (Feiler, 
Powell, 2016; McCarthy, Goffin, 2004). Lęk jest też emocją silnie powiązaną z płcią. 
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Za sprawą ewolucji kobiety są predysponowane do silniejszego jego odczuwania, 
ale równocześnie mają lepsze strategie radzenia sobie z nim (Feeney, McCarthy, 
Goffin, 2015). 

Kolejna z determinant, czyli nadzieja na sukces, jest konstruktem psycholo-
gicznym zaproponowanym przez C.R. Snydera, a autor definiuje go jako pozytywny 
stan motywacyjny, w którym wyróżnia dwa komponenty – przekonanie o silnej woli 
(SW), któremu towarzyszy wiara, że plan zostanie wykonany, oraz przekonanie 
o umiejętności znajdowania rozwiązań (UZR), co wiąże się z zaradnością i znale-
zieniem przynajmniej jednego sposobu prowadzącego do sukcesu. Z badań wynika, 
że nadziei na sukces towarzyszy wyższy poziom emocji pozytywnych i niższy 
negatywnych oraz wyższy poziom satysfakcji z pracy, płacy i życia (Kowalczyk, 
2011, s. 249–278; Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005, s. 5–14), mniejszy lęk przed 
porażką i umiejętność samokierowania swoim życiem i działaniem (Furtner, 
Rauthmann, 2011). Ponadto niskiemu poziomowi nadziei na sukces towarzyszą 
trudności młodych ludzi dotyczące podejmowania decyzji zawodowych. Osoby 
o niskim poziomie nadziei zwlekają z nimi, stosują strategię unikową (Zaleszczyk, 
Kot, 2015), mogą tym samym mieć gorsze rezultaty na rynku pracy. 

W końcu wiara, że świat jest miejscem gry o sumie zerowej, idzie w parze 
z przekonaniem, że sukcesowi jednych musi towarzyszyć strata doświadczana 
przez drugich. Ludzie tacy są nastawieni pesymistycznie, mają negatywną wizję 
świata zewnętrznego i cechuje ich brak zaufania do innych (Różycka-Tran, Boski, 
Wojciszke, 2014). Będą walczyć o własne korzyści także na rynku pracy, często 
mogą uciekać się do manipulacyjnych technik negocjacyjnych (Kleka, Kowalczyk, 
w druku). 

Z kolei negocjacyjne techniki manipulacyjne oraz otwarta komunikacja 
są przejawem aspektu funkcjonalnego metakompetencji negocjacyjnej (Kleka, 
Kowalczyk, 2018), a jego poziom oraz charakter (oparty na manipulacji bądź 
otwartości) przyjęto za skutek postaw wobec pracy i rynku pracy. Kandydaci do 
pracy odwołują się do techniki manipulacyjnych w zależności między innymi od 
ich pozycji na rynku pracy, zainteresowania organizacji, przyzwolenia ze strony 
rekrutera bądź chęci zademonstrowania własnych umiejętności (Kowalczyk, 2011, 
s. 291). Z kolei poziom aspiracji płacowych może być przykładem odwołania się 
do techniki „mierz wysoko”, a korzystający z niej kandydaci do pracy są w stanie 
osiągnąć lepsze wyniki. Ostatni ze skutków – szacowany czas poszukiwania pracy 
– jest odzwierciedlaniem pesymistycznej lub optymistycznej wizji rynku pracy. Im 
bardziej pozytywne przekonania i emocje na jego temat, tym krótszy szacowany 
czas potrzebny na znalezienie pracy (Kowalczyk, 2011, s. 240). 
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Metody i narzędzia badawcze 

W badaniach przeprowadzonych na przełomie lat 2015/2016 wzięły udział studentki 
uczelni ekonomicznych zlokalizowanych w Poznaniu. Były one słuchaczkami stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, a szczegółową charakterystykę 
grupy zamieszczono w tabeli 1. 

Badania miały charakter ankietowy, a bateria testowa składała się z sześciu 
kwestionariuszy o zadowalających parametrach psychometrycznych oraz pytań 
metryczkowych umożliwiających charakterystykę socjodemograficzną badanych 
oraz pozyskanie informacji na temat aktualnych dochodów, aspiracji płacowych 
oraz szacowanego czasu potrzebnego na znalezienie pracy. Trzy pierwsze narzędzia 
miały za zadanie umożliwienie scharakteryzowania uwarunkowań postaw, dwa 
kolejne mierzyły postawy wobec pracy i rynku pracy. Ostatni kwestionariusz oraz 
dodatkowo szacunkowy czas potrzebny zdaniem badanych na znalezienie pracy 
i ich aspiracje płacowe mierzyły skutki postaw wobec pracy i rynku pracy. 

Tabela 1

Charakterystyka grupy badawczej

Parametr badanych 
respondentek

Studentki stacjonarne, 
uczelnia publiczna

Studentki niestacjonarne, 
uczelnia niepubliczna Ogółem

Liczebność N = 59; 65,6% N = 31; 34,4% N = 90; 100%
Wiek M = 21,5 M = 24,3 M = 22,4
Pracujące 46% 87% 58%
Dochody netto M = 1166 zł M = 1804 zł M = 1498 zł

M – wynik średni.
N – liczebność.

Źródło: badania własne. 

Pierwszy z wykorzystanych kwestionariuszy – STAI – mierzył poziom lęku. 
Jego polską wersję opracowali K. Wrześniewski, T. Sosnowski, D. Matusik (2002) we 
współpracy z C.D. Spielbergerem, na koncepcji którego bazuje to narzędzie. W bada-
niu wykorzystano skalę do pomiaru lęku-cechy (relatywnie stabilną cechę osobowości) 
składającą się z dwudziestu twierdzeń (Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002). 

Z kolei opartą na anglojęzycznych narzędziach odwołujących się do teorii 
nadziej C.R. Snydera, polską wersję kwestionariusza nadziei na sukces (KNS) 
opracowali M. Łaguna, J. Trzebiński i M. Zięba (2005). Kwestionariusz składa się 
z dwunastu twierdzeń, w tym ośmiu diagnostycznych. Twierdzenia budują dwie 
skale – jedna jest związana z przekonaniem o silnej woli (SW), druga z przekona-
niem o umiejętności znajdowania rozwiązań (UZR).
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Kwestionariusz mierzący przekonanie, że światem rządzą reguły gry o sumie 
zerowej, jest autorstwa J. Różyckiej i B. Wojciszke i składa się z dwunastu opinii, 
do których ustosunkowują się badani. Skala była stosowana zarówno w badaniach 
polskich, jak i o zasięgu międzynarodowym (Różycka, Wojciszke, 2010).

Kolejnym narzędziem jest kwestionariusz postawy wobec rynku pracy 
(PRP) opracowany przez E. Kowalczyk. U jego podstaw leży założenie, że świat 
oddziałuje na człowieka nie tyle przez obiektywne parametry, co przez ich su-
biektywny odbiór. Kwestionariusz bada dwa komponenty postawy – emocjonalny 
i poznawczy. Pierwsza ze skal zbudowana jest z 25 twierdzeń, druga zawiera  
10 pozycji. W badaniu wykorzystano także drugi kwestionariusz tej autorki służący 
do pomiaru postawy wobec pracy mierzonej na skali merytokratyzm–etatyzm. 
Składa się on z 31 twierdzeń, z czego 17 świadczy o nastawieniu etatystycznym, 
a 14 o merytokratycznym (Kowalczyk, 2011, s. 226–227). 

Ostatni z kwestionariusyz – TMOK autorstwa P. Kleki i E. Kowalczyk służący 
do pomiaru komunikacji w trakcie negocjacji – składa się z dwóch skal, każdej za-
wierającej po osiem twierdzeń. Skala TM mierzy skłonność do stosowania technik 
manipulacyjnych, a OK – do otwartej komunikacji (Kleka, Kowalczyk, 2018).

Rezultaty badawcze

W toku prowadzonych badań empirycznych respondentki uzyskały w każdym 
z zastosowanych narzędzi wyniki zamieszczone w tabeli 2. 

Tabela 2

Statystyczna analiza opisowa

Zmienne i wskaźniki badawcze (zakresy punktacji) Wynik

U
w

ar
un

ko
w

an
ia

 Lęk – cecha (20–84) M = 43,23; sd = 9,41
Nadzieja na sukces (ogółem) (8–64) M = 46,63; sd = 6,51
Nadzieja na sukces (UZR) (4–32) M = 24,49; sd = 3,38
Nadzieja na sukces (SW) (4–32) M = 22,26; sd = 4,55

Wiara w grę o sumie zerowej (12–84) M = 43,38; sd = 8,49

Po
st

aw
y 

Postawa poznawcza wobec rynku pracy 
(25–125) M = 77,94; sd = 11,98

Postawa emocjonalna wobec rynku pracy 
(10–50) M = 33,43; sd = 5,46

Etatyzm (31–155) M = 91,98; sd = 8,36
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Sk

ut
ki

 

Techniki manipulacyjne (TMOK) (8–40) M = 19,05;  sd = 5,36
Otwarta komunikacja (TMOK) (8–40) M = 29,81; sd = 4,04

Szacowany okres szukania pracy w miesiącach 
do 1 – 25,2%; 1–3 – 42,5%;  

4–6 – 21,8%; 
powyżej 6 – 3,4%; brak danych – 6,9%

Aspiracje płacowe M = 5777 zł; Me = 3000 zł
M – wynik średni. 
sd – odchylenie standardowe. 
Me – mediana.

Źródło: badania własne.

Do dalszych analiz statystycznych wykorzystano współczynnik r-Pearsona  
oraz rho-Spearmana. W toku tych badań ustalono, iż istnieją statystycznie istotne 
związki pomiędzy odczuwanym przez badane lękiem-cechą a postawami wobec 
rynku pracy w wymiarze poznawczym (r = 0,33; p ˂ 0,01) oraz emocjonal-
nym (r = 0,37; p ˂ 0,001), a także postawą etatystyczną wobec pracy (r = 0,24;  
p ˂ 0,05). Oznacza to, że im większy poziom lęku, tym u badanych występują 
bardziej negatywne przekonania i emocje związane z rynkiem pracy oraz chęć 
posiadania pracy dającej bezpieczeństwo zatrudnienia, wparcie socjalne oraz 
wynagrodzenie za gotowość do pracy, a nie za kompetencje. Ponadto postawa 
wobec pracy (etatyzm vs. merytokratyzm) jest skorelowana z nadzieją na sukces 
w wymiarze ogólnym (r = –0,27; p ˂ 0,01), w wymiarze znajdowania rozwiązań 
(p = –0,26; p ˂ 0,01) oraz z wiarą w grę o sumie zerowej (r = 0,27; p ˂ 0,01). 
Oznacza to, że im większy etatyzm przejawiały badane, tym mniej miały nadziei 
na sukces, nie wierzyły w swoje umiejętności wyjścia z trudnej sytuacji i były 
bardziej przekonane, że ich wygrana pociąga za sobą przegraną drugiej strony, i na 
odwrót – im mniej zyskają one, tym więcej konkurencja. Na przykład zdobycie 
pracy przez jedną kandydatkę wyklucza sukces innych, bo tort w postaci puli miejsc 
pracy (etatów) ma ograniczoną wielkość. 

Prezentowane przez studentki postawy mogą wpływać na odwoływanie się 
przez nie do manipulacyjnych technik negocjacyjnych, na aspiracje płacowe oraz 
szacowany okres szukania pracy. W toku dalszych analiz ustalono, że na powyższe 
skutki wpływa emocjonalna postawa wobec rynku pracy. Im bardziej negatywna 
emocjonalna postawa wobec rynku pracy, tym mniejsza skłonność do stosowa-
nia technik manipulacyjnych (r = –0,21; p ˂ 0,05), mniejsze aspiracje płacowe  
(r = –0,34; p ˂ 0,001) oraz dłuższy szacowany czas szukania pracy (rho = 0,23;  
p ˂ 0,05). Zatem wybrane negatywne skutki postaw wobec pracy i rynku pracy są 
szczególnie kształtowane przez wysoki poziom lęku charakteryzującą studentki. 
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Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań za kluczową dla analizowanej relacji uwa-
runkowania–postawy–skutki (rys. 1) można uznać ścieżkę: lęk–emocjonalna 
postawa wobec rynku pracy–wszystkie objęte badaniem skutki postaw. Dowodzi 
to fundamentalnej roli tej emocji, która wydaje się szczególnie istotna w kontek-
ście płci. Ustalono też, że lęk wpływa na pozostałe wskaźniki postaw, natomiast 
nadzieja na sukces wraz z wiarą w grę o sumie zerowej kształtują postawę etatyzmu 
(vs. merytokratyzmu). Jednak ani postawa etatystyczna, ani przekonania (aspekt 
poznawczy) na temat rynku pracy nie wiążą się z badanymi skutkami postaw. 
Postawa wobec pracy nie determinuje częstszego odwoływania się do technik nego-
cjacyjnych, bowiem zarówno osoby etatystyczne, jak i merytokratyczne korzystają 
z nich. Ponadto nie wpływa też na aspiracje płacowe (pomimo że etatyzm zakłada 
większe bezpieczeństwo kosztem niższego wynagrodzenia) ani na szacowany czas 
szukania pracy. Wynikać to może z pewnych deficytów studentek w znajomości 
reguł panujących na rynku pracy i dość życzeniowej wizji zysków z pracy, w której 
obok bezpieczeństwa pojawia się wysokie wynagrodzenie. Szacowany czas po-
szukiwania pracy pokazuje, że zarówno studentki preferujące bezpieczeństwo, jak 
i te, dla których ważne są kompetencje, są zdania, że znajdą pracę równie szybko. 
Wynikać to może z założenia o funkcjonowaniu dwóch paralelnych rynków pracy 
– tego opartego na bezpieczeństwie oraz drugiego, opartego na kompetencjach. 
Z kolei przekonania na temat rynku pracy nie wpływają na mierzone w badaniu 
skutki, co można tłumaczyć tym, że kobiety dobrze radzą sobie z przekonaniami 
za pomocą poznawczych mechanizmów regulacyjnych, co powoduje, że negatywne 
poglądy na temat rynku pracy nie znajdują swego odzwierciedlenia w skutkach 
postaw objętych badaniem. 

W celu poprawienia funkcjonowania studentek na rynku pracy należy wzmac-
niać je od najmłodszych lat przez wspierające oddziaływanie rodziny, instytucji 
edukacyjnych oraz przekazywanie nieopartych na stereotypach norm i wartości 
społeczno-kulturowych. Tak by lęk i negatywne emocje powstałe na jego bazie nie 
były czynnikami obniżającymi ich samoocenę i w dalszej kolejności utrudniający-
mi aktywność zawodową. 
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Selected Determinants and Effects of the Attitudes of Female Students  
Toward Work and Labour Market

Keywords: attitudes, work, labour market, emotions
Summary. The aim of this paper is to show selected determinants and effects of attitudes 
towards work and the labour market. The chosen determinants of attitudes include the level 
of anxiety, hope for success and the belief in the zero-sum game. In contrast, the effects 
of attitudes include salary aspirations, negotiating techniques used and the estimated time 
of job search. The experimental group consisted of 90 female students of economics from 
Wielkopolska voivodship. The study was conducted using the author’s own surveys as 
well as professional psychological questionnaires. The statistical analysis was performed 
using Pearson’s r, Spearman’s rho, among others. It has been established that the key path 
proved to be: anxiety – emotional attitudes towards labour market – all tested effects. In 
sum, emotions are the most important factors forming the behaviour female students on 
the labour market.

Translated by Elżbieta Kowalczyk
Cytowanie
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„Turkusowe podejście” do zarządzania 
konfliktami organizacyjnymi

Kod JEL: M12
Słowa kluczowe: konflikt organizacyjny, zarządzanie konfliktami, organizacja turkusu
Streszczenie. Znaczna złożoność i dynamika zmian zachodzących we współczesnych 
organizacjach i ich otoczeniu pociąga za sobą konieczność poszukiwania efektywnych 
narzędzi zarządzania, w szczególności niezbędnych w procesach zarządzania konfliktami 
organizacyjnymi. Celem artykułu jest zatem przedstawienie nowego, obiecującego podej-
ścia do realizacji tych procesów, opartego na idei tak zwanej organizacji turkusu (Laloux, 
2015). Opracowanie ma charakter teoretyczny. Najpierw scharakteryzowano organizację 
turkusu. Następnie dokonano syntezy „turkusowego podejścia” do kierowania nimi. Z kolei 
porównano to podejście do klasycznej techniki zarządzania przez konflikty. W podsu-
mowaniu wskazano zalety nowego podejścia i kierunki jego doskonalenia w pracach 
badawczych autorów.

Wprowadzenie

W funkcjonowaniu współczesnych instytucji konflikty pojawiają się w ramach wszel-
kiego rodzaju projektów, procesów i zadań realizowanych przez współdziałające 
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zespoły i stanowiska pracy. Są zjawiskiem naturalnym, wynikają z istoty orga-
nizacji jako szczególnego rodzaju grupy społecznej. Zarządzanie nimi jest zatem 
jednym z obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli 
hierarchii i we wszelkich sferach działalności organizacji. Niezbędne jest więc 
poszukiwanie efektywnych narzędzi zarządzania konfliktami, zarówno ogólnych 
podejść (modeli), jak i szczegółowych zasad, metod i technik.

Przedmiotem artykułu są zatem konflikty organizacyjne, natomiast jego celem 
zaprezentowanie nowego, obiecującego podejścia do zarządzania nimi, opartego na 
idei tak zwanej organizacji turkusu (Laloux, 2015). Wyszczególniono specyficzne 
cechy tego podejścia, starając się wykazać, iż jest ono bardziej efektywne w pro-
cesach zarządzania konfliktami we współczesnych organizacjach niż podejście 
klasyczne, wykorzystujące technikę zarządzania przez konflikty. Rozwój „turku-
sowego podejścia” znacząco wzbogaci teorię analizy konfliktów organizacyjnych 
i zarządzania nimi, a co za tym idzie – przyczyni się istotnie do poszerzenia wiedzy 
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a ściślej: teorii zachowań organizacyjnych, 
szczególnie w aspekcie instrumentalnym.

Precyzując przedmiot rozważań, przyjmiemy, iż konflikty organizacyjne 
stanowią różnego rodzaju rozbieżności, sprzeczności, spory, zatargi, niesnaski itp. 
pomiędzy stanowiskami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi przynależą-
cymi do danej instytucji, powstające w procesie jej funkcjonowania i wynikające 
z niezgodności celów, interesów, potrzeb, oczekiwań, opinii, wartości itp. pomiędzy 
ludźmi i ich grupami (Rahim, 2001, s. 7; Siira, 2013, s. 10–14; Ochyra, 2013, s. 3–6).

Syntetyczna charakterystyka organizacji turkusu

W ostatnich latach powstało szereg koncepcji odmiennych od tradycyjnych modeli 
organizacji i funkcjonowania współczesnych jednostek gospodarczych, takich jak 
holokracja (Robertson, 2015), firma-idea (Hausner, Zmyślony, 2015) czy organi-
zacja turkusu (Laloux, 2015). Nie omawiając ich szczegółowo, warto podkreślić, 
iż najważniejszą cechą wspólną tego rodzaju koncepcji jest eksponowanie roli 
wartości (Hausner, 2017; Pluta, 2017). 

Przedmiotem rozważań jest organizacja turkusu stanowiąca spójny model 
organizacyjny oraz nowy paradygmat pracy zespołowej. Nie jest to model teore-
tyczny ani utopijna wizja, ale bardzo konkretny sposób zarządzania organizacjami 
z poziomu wyższego etapu świadomości (Laloux, 2015, s. 17). Na podstawie 
badań pionierskich organizacji turkusu występujących w praktyce cytowany autor 
wyróżnił trzy ogólne rodzaje struktur takich organizacji: zespoły równoległe o du-
żym stopniu autonomii w zakresie definiowania zadań przez pracowników, sieci 
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indywidualnego kontraktowania oraz w pełni autonomiczne zagnieżdżone zespoły 
(Laloux, 2015, s. 376). Strategia takiej organizacji wyłania się w sposób naturalny 
ze zbiorowej inteligencji samozarządzających pracowników. Podejmowanie decyzji 
jest w pełni zdecentralizowane, oparte na procesach doradczych lub na holakratycz-
nych mechanizmach (Laloux, 2015, s. 172, 269, 387–388). Jeśli chodzi o kulturę 
organizacji turkusu, to jest ona żywym organizmem z własną siłą życiową. Posiada 
niezależną kulturę kształtowaną przez kontekst i cel istnienia organizacji, a nie 
osobiste założenia, normy i dążenia założycieli i przywódców (Laloux, 2015,  
s. 278, 280). 

Organizacja turkusu opiera się na trzech zasadniczych filarach, które jej autor 
nazywa przełomami (Laloux, 2015, s. 72), przy czym każdy z nich objawia się 
w formie wielu konkretnych codziennych praktyk, które odbiegają – czasami deli-
katnie, czasami radykalnie – od tradycyjnie zaakceptowanych metod zarządzania 
(Laloux, 2015, s. 72, 276–278, 312–315):
1. Samozarządzanie – organizacje turkusu odkryły klucz do skutecznego dzia-

łania, nawet na dużą skalę, z użyciem systemu opartego na relacjach między 
pracownikami, bez potrzeby hierarchii czy modelu konsensusu.

2. Cel ewolucyjny – organizacje turkusu postrzegane są jako byty posiadające 
własne życie i poczucie własnego kierunku. Zamiast prób przewidywania 
i kontrolowania przyszłości, członkowie organizacji zapraszani są, żeby 
wsłuchiwać się z uwagą w to, co się dzieje, i rozumieć, czym chce się stać 
organizacja oraz jakiemu chce służyć celowi.

3. Pełnia – organizacje turkusu rozwinęły konsekwentny zbiór praktyk, które 
wręcz zachęcają, byśmy wrócili do wewnętrznej pełni i wnieśli do pracy 
wszystko, czym jesteśmy.
Organizacja turkusu ma swoistą duszę i cel istnienia, żyje swoim życiem 

i posiada poczucie własnych kierunków działania, które samorzutnie określa. Jej 
wszyscy członkowie są za nią odpowiedzialni, nie ograniczają swojej aktywności 
do przypisanych im funkcji. Na podstawie własnych wyborów spontanicznie 
podejmują się realizacji różnorodnych zadań i przydzielają sobie role dostosowane 
do indywidualnych możliwości i umiejętności. 

Organizacja turkusu jest przedmiotem szeregu opracowań analizujących jej 
przydatność oraz rozwijających wybrane jej aspekty (np. Blikle, 2017; Pluta, 2017; 
Kozina, Pieczonka, 2017). Pomimo jej niewątpliwych zalet jej pomyślne wdrożenie 
w praktyce gospodarczej napotyka trudności i ograniczenia (Pluta, 2016), a nawet 
niebezpieczeństwa czy zagrożenia (Dębowski, Konkel, 2018; Prentice, 2016).

Organizacja turkusu, podobnie jak wszelkiego rodzaju instytucje funkcjonu-
jące w życiu społeczno-gospodarczym, stanowi środowisko konfliktów. Obejmują 
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one zarówno sprzeczności i rozbieżności pomiędzy celami, poglądami, opiniami 
itp. pojawiające się wewnątrz organizacji, jak i konflikty w relacjach z podmiotami 
otoczenia.

Cechy „turkusowego podejścia” do zarządzania konfliktami 
organizacyjnymi

W organizacji turkusu przyjmuje się przesłankę, iż konflikt jest nieuchronny, jak-
kolwiek wrogie zachowania już nieuchronne nie są. Wszelkie niesnaski pomiędzy 
pracownikami rozwiązywane są za pomocą procesu rozwiązywania konfliktów 
(zwanego bezpośrednią komunikacją i osiąganiem porozumienia). Stosowana jest 
w tym zakresie formalna wielostopniowa praktyka. Kultura ogranicza konflikty do 
stron zainteresowanych i mediatorów, bez osób trzecich. Występuje regularny czas 
przeznaczany na wyciąganie na światło dzienne konfliktów i zajmowanie się nimi. 
Rozważany proces jest tak istotny dla współpracy, tam, gdzie nie ma hierarchii, że 
wiele samozarządzających organizacji szkoli każdego nowego pracownika w za-
kresie rozwiązywania konfliktów. Proces ten stosuje się do różnego rodzaju sporów 
i animozji. Może to być kwestia odmiennych opinii na temat technicznych decyzji 
w danej sytuacji, konflikt interpersonalny, naruszenie wartości. Może się to wiązać 
także z problemami jakości pracy (Laloux, 2015, s. 138–140, 173, 185, 232, 387). 

Niezależnie od przedmiotu sporu omawiany proces zaczyna się wtedy, gdy 
jedna osoba prosi drugą o osiągnięcie porozumienia.
1. W pierwszej fazie zainteresowani siadają razem i starają się rozwiązać problem 

prywatnie. Inicjator musi wyrazić jasną prośbę (nie osąd, nie żądanie), a druga 
osoba musi zareagować wyraźnie („tak”, „nie” lub kontrpropozycją) na prośbę 
inicjatora.

2. Jeśli zainteresowani nie potrafią znaleźć rozwiązania, wskazują kolegę, 
któremu ufają, by był ich mediatorem. Kolega wspiera skonfliktowane strony 
w znalezieniu porozumienia, ale nie może go narzucać.

3. Jeśli mediacja się nie udaje, zwoływany jest panel kolegów na temat problemu. 
Rolą panelu jest wysłuchanie i pomoc w wypracowaniu porozumienia. I znowu 
nie można wymuszać decyzji, jakkolwiek zwykle moralna siła grupy wystar-
cza, by wyjaśnić konflikt i doprowadzić sprawę do końca.

4. W ostateczności założyciel/prezes firmy może być zaproszony do panelu, by 
podnieść jego moralną rangę (Laloux, 2015, s. 140).
Kiedy konflikt ma charakter prywatny, od wszystkich stron oczekuje się po-

szanowania zasady poufności w trakcie procesu i po jego zakończeniu. Poufność 
i dyskrecja dotyczy również osób stojących w centrum konfliktu. Muszą zażegnać 
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kontrowersję i nie rozszerzać jej. Rozwiązywanie sporów jest podstawowym 
elementem w łamigłówce przenikających się praktyk samozarządzania. Jest to 
mechanizm, poprzez który współpracownicy czynią się nawzajem odpowiedzialni 
za swoje wzajemne zobowiązania. Proces jest skuteczny na tyle, na ile w pracy 
panuje odpowiednia kultura, w której ludzie czują się bezpiecznie i są zachęcani, by 
oczekiwać od siebie nawzajem odpowiedzialności. Wtedy pracownicy wykazują się 
umiejętnościami społecznymi i sięgają po dostępne procesy, by przepracowywać 
konflikty dojrzale i taktownie (Laloux, 2015, s. 140–141).

Turkusowe versus klasyczne podejście do zarządzania konfliktami 
organizacyjnymi

Jeśli chodzi o ogólne podejście do konfliktów organizacyjnych, to zwykle stosuje 
się uniwersalną technikę zarządzania przez konflikty (inaczej: przez rozwiązywanie 
konfliktów) scharakteryzowaną między innymi w klasycznych opracowaniach (np. 
Rahim, 2001) oraz w pracach przeglądowych (Roche, Teague, Clolvin, 2014; Bieniok 
i in., 1997, s. 234–246). Obejmuje ona ogół działań kadry kierowniczej organizacji 
z jednej strony zorientowanych na identyfikację i ocenę konfliktów w niej występu-
jących w przekroju ich cech, rodzajów, przyczyn i skutków, a z drugiej na propono-
wanie usprawnień ukierunkowane na ograniczanie, stymulowanie i rozwiązywanie 
konfliktów. Wymienione działania muszą być realizowane w taki sposób i w takim 
zakresie, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji. Konflikt jest przy tym 
postrzegany jako zjawisko normalne i eksponuje się jego pozytywny wpływ na 
efektywność działania organizacji, inaczej niż przy tradycyjnym jego traktowaniu 
wyłącznie jako zjawiska negatywnego, koniecznego do wyeliminowania. Takie 
podejście do konfliktów organizacyjnych można potraktować jako klasyczne, biorąc 
pod uwagę wieloletnie doświadczenia w zakresie jego stosowania. 

„Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi może sta-
nowić alternatywę w stosunku do klasycznej techniki zarządzania przez konflikty, 
warto więc porównać oba rozważane podejścia, biorąc pod uwagę ich najważniejsze 
cechy (tab. 1).

Porównanie obu podejść wyraźnie wskazuje, iż to drugie, w odróżnieniu od 
pierwszego, w mniejszym stopniu respektuje zasadę hierarchii rozkazodawczej, 
znacznie poszerzając udział i znaczenie pracowników wykonawczych w procesie 
zarządzania konfliktami. 

Ponadto ma mniej sformalizowany charakter, opierając się bardziej na do-
raźnych i intuicyjnych działaniach, a nie na utrwalonej rutynie organizacyjnej 
(z jej pozytywnymi i negatywnym przejawami). W mniejszym stopniu podąża za 
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regułami i wytycznymi, a w zamian za to eksponuje istotną rolę wykorzystywania 
i doskonalenia kompetencji pracowników oraz podejmowanych przez nich inicjatyw.

Tabela 1

Porównanie dwóch podejść do zarządzania konfliktami organizacyjnymi

Cecha
Klasyczna technika zarządzania 

konfliktem w tradycyjnej 
organizacji

Koncepcja zarządzania konfliktem 
w organizacji turkusu

Kluczowa rola 
w konflikcie

Menedżerowie właściwego 
szczebla nadzorujący pracowników 
jako strony konfliktu (szef ma 
inicjatywę)

Sami skonfliktowani pracownicy 
z ewentualną pomocą mediatora 
(bezpośrednia konfrontacja)

Przedmiot
konfliktu

Treść – kwestie sporne 
rozstrzygane w ramach procedur

Proces – znany wszystkim sposób 
podejścia

Orientacja Statyczna – na cele i zadania Dynamiczna – na działania i zachowania
Miejsce
zarządzania

Na odpowiednich szczeblach 
hierarchii Bezpośrednio w miejscu powstania

Narzędzia
szczegółowe

Metody ograniczania, stymulowania i rozwiązywania
stosowane planowo 
i systematycznie

wykorzystywane doraźnie 
i spontanicznie

Formalizacja Wysoka – regulaminy, zakresy 
czynności, instrukcje itp.

Na tyle, na ile niezbędna – jasny i znany 
wszystkim proces i praktyki

Zakres 
szkolenia

Nacisk na doskonalenie 
umiejętności menedżerów 
w zakresie zarządzania konfliktami

Szkolenie wszystkich pracowników 
w zakresie umiejętności 
interpersonalnych pozwalających im na 
polubowne rozwiązywanie konfliktów 

Źródło: opracowanie własne.

Zasadnicze podobieństwo pomiędzy rozważanymi podejściami stanowi fakt, 
iż oba mają dawać ten sam efekt, to znaczy zagwarantować sprawne zarządza-
nie konfliktami w organizacji, a co za tym idzie – sprzyjać osiąganiu przez nią 
pożądanego poziomu efektywności działania. Ponadto w ramach obu podejść 
wykorzystuje się identyczne narzędzia szczegółowe, aczkolwiek są one stosowane 
w odmienny sposób.

Podsumowanie

Reasumując, warto wskazać najważniejsze zalety „turkusowego podejścia” do 
procesów zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Przede wszystkim stwarza 
ono możliwość znaczącego zaangażowania pracowników w realizację tych pro-
cesów, poszerzając zakres ich odpowiedzialności. Stymuluje pełniejszą integrację 
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zespołów niezbędną do sprawnej realizacji celów i rozwiązywania problemów. 
Sprzyja doskonaleniu potencjału kompetencyjnego pracowników nie tylko w za-
kresie zarządzania konfliktami, ale także innych, pokrewnych umiejętności, jak na 
przykład komunikowanie się, podejmowanie decyzji czy prowadzenie negocjacji. 
Ograniczając znaczenie hierarchii rozkazodawczej w zarządzaniu konfliktami, 
pozwala na kształtowanie i podtrzymywanie partnerskich relacji pomiędzy sta-
nowiskami pracy i zespołami działającymi w organizacji. W efekcie usprawnia 
proces motywowania pracowników i stwarza sprzyjające warunki do ich rozwoju. 
Rozważane podejście wydaje się być bardziej adekwatne do potrzeb współczesnych 
organizacji niż klasyczna technika zarządzania przez konflikty. Z drugiej jednak 
strony należy podkreślić, iż ze względu na ograniczone doświadczenia ze stosowa-
nia omawianego podejścia (o koncepcji turkusowej mówi się zaledwie od dwóch 
lat), jego wymienione powyżej zalety mają relatywny charakter. 

Przedstawione podejście będzie przedmiotem pogłębionych prac badaw-
czych autorów w celu jego udoskonalenia. W wymiarze teoretycznym prace te 
będą ukierunkowane głównie na uściślenie jego charakterystyk i uwarunkowań 
stosowania oraz doprecyzowanie i wzbogacenie szczegółowych zasad, metod 
i technik możliwych do wykorzystania w jego ramach. W wymiarze praktycznym 
przydatność rozważanego podejścia będzie podlegać weryfikacji w badaniach 
empirycznych o charakterze porównawczym, zwłaszcza w zastosowaniu do zarzą-
dzania konfliktami organizacyjnymi w systemach logistycznych. Problematyka ta 
jest bowiem przedmiotem rozprawy doktorskiej realizowanej obecnie przez współ-
autorkę artykułu, natomiast jego współautor pełni funkcję promotora tej rozprawy. 
Można wyrazić nadzieję, iż pomyślna realizacja wskazanych wyżej zamierzeń 
badawczych pozwoli na istotne udoskonalenie rozważanego podejścia, a co za tym 
idzie – wzbogaci teorię zarządzania konfliktami w naukach o zarządzaniu.
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie powodów odbywania rozmów derekru-
tacyjnych i ich przebiegu. W tym celu przeprowadzono badania własne za pomocą wywia-
dów pisemnych częściowo ustrukturyzowanych. Wyniki prac badawczych wykazały, iż 
poprawnie przeprowadzona rozmowa derekrutacyjna ułatwia rozstanie się z pracownikiem 
i zdobycie od niego informacji na temat firmy. Pozwala też zapobiec spadkowi poczucia 
własnej wartości odchodzącego pracownika.

Wprowadzenie

Rozmowa derekrutacyjna służy przekazaniu decyzji o odejściu lub zwolnieniu, 
informacji o powodach i następstwach jej podjęcia oraz oczekiwań pracownika 
i pracodawcy (Sidor-Rządkowska, 2003; Rapacka-Wojda, 2008; Mackiewicz, 2010; 
Kusserow, 2016; hrpress.pl; hrnews.pl). Od rozmowy derekrutacyjnej może zależeć:

a) czy pracodawca na czas zareaguje na sygnały o ewentualnym odejściu 
wartościowego pracownika i będzie w stanie go zatrzymać oraz zapobiec 
podobnym sytuacjom w przyszłości;

b) czy będzie w stanie odpowiednio poprowadzić proces derekrutacji, dbając 
o odchodzącego pracownika i zachowując dobre imię organizacji;
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c) czy będzie w stanie utrzymać relacje z odchodzącym pracownikiem, by 
móc świadomie kształtować potencjał tych relacji w przyszłości;

d) czy i jak szybko osiągnie optymalizację zasobów ludzkich na skutek 
derekrutacji.

Celem artykułu jest przedstawienie powodów organizowania rozmów dere-
krutacyjnych i ich przebiegu.

Rozmowa derekrutacyjna – dylematy definicyjne

Opisując rozmowę z pracownikami derekrutowanymi, autorzy (m.in. Sidor- 
-Rządkowska, 2010; Mackiewicz, 2010; Liwiński, Sztanderska, 2010) najczęściej 
posługują się określeniami rozmowa separacyjna i wywiad wyjściowy lub wywiad 
końcowy.

Rozmowa separacyjna przeprowadzana jest z pracownikami, którzy opuszcza-
ją firmę z woli pracodawcy (zwolnienie). Podczas takiej rozmowy zwalniane osoby 
są informowane o możliwości zastosowania wobec nich działań derekrutacyjnych 
(Mackiewicz, 2010 s. 90; Kogut, 2016, s. 25). Pomiędzy rozmową separacyjną 
a momentem odejścia pracownika z organizacji może minąć od kilku godzin  
(np. zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym) do kilku miesięcy. Rozmową 
separacyjną nazywa się także rozmowę z przełożonym lub pracodawcą, podczas 
której to pracownik informuje o swoim zamiarze odejścia organizacji.

Niekiedy termin rozmowa separacyjna oznacza działania podejmowane przez 
pracodawcę, przygotowujące pracownika do przejścia na emeryturę. Wówczas 
pracodawca poprzez odpowiednio przeprowadzoną rozmowę z pracownikiem 
zbliżającym się do wieku emerytalnego próbuje określić ewentualne możliwości 
dalszej współpracy, w tym na przykład kontynuację zatrudnienia z zastosowaniem 
elastycznego czasu pracy (Liwiński, Sztanderska, 2010, s. 12).

Wywiad wyjściowy (exit interview) definiowany jest jako rozmowa prze-
prowadzana z pracownikiem odchodzącym z organizacji (Johns, Gorrick, 2006,  
s. 30; Rapacka-Wojda, 2008; Gioia, Catalano, 2011, s. 36; hrpress.pl; Kulik, Rae, 
Sardeshmukh, Perera 2015, s. 896) w celu weryfikacji przyczyn jego decyzji 
(Zbiegień-Maciąg, 1996, s. 166; Pocztowski, 1998, s. 87–88), zbadania satysfakcji 
z miejsca pracy, a także poznania opinii na temat funkcjonowania firmy (Rapacka-
-Wojda, 2008; Boselie, 2010; Kulik i in., 2015, s. 894–896). Najczęściej takie 
wywiady są przeprowadzane z osobami, które z własnej inicjatywy opuszczają 
organizację, dając wyraz niezadowoleniu z miejsca pracy (Johns, Gorrick, 2006, 
s. 26). Zazwyczaj wywiad wyjściowy prowadzony jest przez przedstawicieli 
działu HR w formie rozmowy lub wywiadu pisemnego. Ma charakter dobrowolny 
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i powinien się odbyć w ostatnim dniu pracy odchodzącego pracownika lub po 
zakończeniu procesu derekrutacji.

Termin wywiad końcowy najczęściej spotkać można w literaturze rosyjskoję-
zycznej. Ma on na celu wyjaśnienie przez pracodawcę i pracownika wzajemnych 
pretensji i o ile to możliwe – rozwiązanie innych sporów, na przykład pomiędzy od-
chodzącym pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym (Низола, Тарасова, 
2017, s. 3). Dlatego jest przeprowadzany nie tylko z dobrowolnie odchodzącymi 
pracownikami, ale również z tymi, o których odejściu zadecydował pracodawca. 
W trakcie wywiadu końcowego pracownicy pozostający w firmie informowani są 
o celu i przebiegu derekrutacji i udzielane są im odpowiedzi na ewentualne pytania 
z tym związane (Вы уволены..., 2017).

Niektórzy autorzy rozmowę z wytypowanymi do zwolnienia pracownikami 
nazywają konsultacjami (Krzyszkowska, 2015, s. 108). Zdaniem autorki może być 
to trafne określenie, bowiem w trakcie konsultacji istnieje możliwość wypracowa-
nia rozwiązań satysfakcjonujących obie strony – pracodawcę i pracownika.

Metodyka przeprowadzonych badań

W celu realizacji określonego we wprowadzeniu celu sformułowano następujące 
pytania badawcze:
1. Kto powinien przeprowadzać rozmowę derekrutacyjną?
2. Jak powinna ona przebiegać, jakie tematy należy poruszyć w trakcie jej 

trwania?
3. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas rozmowy derekrutacyjnej?

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania, przeprowadzono wywiady 
pisemne ustrukturyzowane. Badanie było częścią projektu pt. „Zarządzanie pro-
cesem derekrutacji” finansowanego ze środków statutowych Katedry Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego. Formularz z pytaniami został 
wysłany do respondentów drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mailo-
wej; tak też zbierano wypełnione kwestionariusze. W formularzu zawarto kilka 
dyspozycji dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętą derekrutacją; do 
każdej z nich skonstruowano pytania pomocnicze. W niniejszym artykule zostaną 
przedstawione jedynie wyniki dotyczące odpowiedzi na pytania o to, czym jest 
rozmowa derekrutacyjna; kto powinien przeprowadzać rozmowę derekrutacyjną 
i dlaczego; jak taka rozmowa powinna przebiegać (m.in. jakie zagadnienia muszą/
mogą być poruszone).

Należy podkreślić, iż respondenci zostali poinformowani o braku ograniczeń 
merytorycznych dotyczących udzielanych przez nich odpowiedzi (mogły one być 
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oparte na doświadczeniach, ale również lub wyłącznie na opiniach i poglądach) oraz 
że długość wypowiedzi też nie jest ograniczony. Stąd też pojawia się rozbieżność 
w uzyskanych przez autorkę wypowiedziach. Niektóre z nich obejmowały 1/3 lub 
1/2 strony wystandaryzowanego maszynopisu w formacie A4, a inne od jednej 
strony do trzech stron. Niemożliwe staje się zatem porównywanie uzyskanych 
odpowiedzi względem siebie ani w odniesieniu do konkretnych cech badanych, 
bowiem kwestionariusz celowo nie zawierał pytań metryczkowych.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2016 roku oraz w styczniu 
2017 roku. Kwestionariusz skierowano do celowo dobranej grupy respondentów 
– studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego. Dobór próby był podyktowany chęcią uzyskania opinii 
o przedmiocie badań od osób młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy lub 
posiadających nieduże doświadczenie zawodowe, które w przyszłości, ze względu 
na wybrany kierunek kształcenia, mogą być odpowiedzialne za realizację procesów 
derekrutacyjnych w organizacji.

Badaczka otrzymała 97 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ze 109 
wysłanych (stopa zwrotu wynosi 89%). W poniższym tekście zacytowano wybrane 
wypowiedzi osób badanych. W nawiasach podano numery wywiadów, z których 
przytoczono opinie respondentów.

Przebieg rozmowy derekrutacyjnej – wyniki badań własnych

Odpowiedzi badanych studentów na pytanie, kto ich zdaniem powinien przeprowa-
dzać rozmowę derekrutacyjna, można podzielić na kilka kategorii. Ze względu na 
przynależność do organizacji osoby, która zdaniem respondentów ma pełnić tę rolę, 
można wyodrębnić dwie kategorii – pracowników wewnętrznych i specjalistów 
(derekruterów) zewnętrznych. Z kolei wśród pracowników wewnętrznych według 
badanych najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest zaangażowanie do tej roli 
bezpośredniego przełożonego lub pracodawcy (właściciela firmy). Tę opcję wskazało 
ponad 73% respondentów. Uzasadniając swoje zdanie, badani podkreślają:

a) rozmowę derekrutacyjną powinien przeprowadzać bezpośredni przełożo-
ny, ponieważ jako jedyny potrafi szczegółowo odnieść się do tego, co dany 
pracownik wniósł do firmy oraz czym spowodowane jest jego zwolnienie 
(95); 

b) przełożony ma największą styczność z danym pracownikiem, zna jego 
mocne i słabe strony, oczywiście jeżeli jest kompetentny i wie, jak dobrze 
analizować osiągnięcia pracownika (89).
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Inny respondent zauważa, iż najlepiej, o ile jest taka możliwość, żeby rozmowę 
derekrutacyjną przeprowadzał właściciel firmy, ponieważ to on ma największą 
władzę w firmie i każdy pracownik, z pewnością czuje do niego respekt i powinien 
darzyć go szacunkiem. Jednakże, właściciel, który ma pod sobą bardzo dużą liczbę 
osób, nie zna każdej z nich, a więc bezpośredni przełożony również jest odpowiednią 
osobą w celu przeprowadzenia derekrutacji (93).

Zdaniem 15% badanych rozmowę derekrutacyjną może prowadzić przed-
stawiciel działu HR (sekcji ds. ZZL, działu kadr) lub inny specjalista w zakresie 
derekrutacji zatrudniony w organizacji. Wśród respondentów znalazły się także 
osoby, które nie sprecyzowały jasno, kto jednoznacznie ma przeprowadzać roz-
mowę, lecz skupiły się wyłącznie na tym, jaka powinna to być osoba (blisko 9% 
wypowiedzi). Zarówno ci ostatni, jak i pozostali respondenci uznali, że rozmowę 
derekrutacyjną powinien prowadzić specjalista mający wiedzę z zakresu psycho-
logii (55) i zarządzania zasobami ludzkimi, a także charakteryzujący się wysoko 
rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi (m.in. empatią, wyrozumiałością 
oraz umiejętnością dostosowania stylu komunikacji do odbiorcy):

a) osoba obarczona takim obowiązkiem powinna być kompetentna, przy-
gotowana na możliwe różne reakcje oraz zachowania osoby zwalnianej, 
jednak najważniejszą umiejętnością a jednocześnie zasadą derekrutera, 
powinna być umiejętność poszanowania godności osobistej zwalnianego 
pracownika (54);

b) ważne, by miała odpowiednią wiedzę na ten temat i była darzona szacun-
kiem. Zatrudniony musi mieć poczucie, że derekrutuje, go ktoś kto ma 
odpowiednie kompetencje do pełnienia takiego zadania. W przeciwnym 
razie może poczuć się poniżony (1);

c) powinna być do tego odpowiednio przygotowana i przeszkolona (45);
d) do (...) rozmowy musimy się merytorycznie, jak i mentalnie przygotować. 

Nie warto sugerować odchodzącemu pracownikowi czegoś, co w rze-
czywistości jest nieosiągalne, tylko po to, aby wygenerować pozytywne 
wrażenie o firmie (14).

Niektórzy badani uważają, iż rozmowę derekrutacyjną powinna przeprowadzić 
osoba neutralna, jeśli chodzi o znajomość zwalnianego, ta osoba nie powinna dobrze 
znać tej osoby, lubić jej albo nie lubić, ponieważ zwalniany może odebrać to zbyt 
osobiście (91). Inni sugerowali, iż możliwe jest zaangażowanie do przeprowadzenia 
rozmowy derekrutacyjnej zarówno bezpośrednich przełożonych, jak i specjalnie 
wyszkolonej w tym celu kadry, na przykład specjalistów zewnętrznych: rozmowę 
derekrutacyjną powinna przeprowadzać osoba, która była przełożonym pracow-
nika. Jednak nie jestem także przeciwna, jeżeli ktoś zatrudni człowieka, któremu 
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powierzy obowiązek rozmowy derekrutacyjnej (96). Z kolei inny respondent uza-
sadnił swoją wypowiedź w następujący sposób: dla obu stron jest to ciężka sytuacja, 
dlatego też rozsądniejszym rozwiązaniem jest wynajęcie derekrutera (3).

Respondenci zwrócili również uwagę, iż każda sytuacja jest inna i wymaga 
użycia innych osób do przeprowadzenia procesu derekrutacyjnego (70), a to, kto 
powinien przeprowadzać rozmowę derekrutacyjną, musi być uzależnione od przy-
czyn derekrutacji.

Ponadto jeden z badanych podkreślił, że rozmowa derekrutacyjna nigdy nie jest 
łatwa i ciężko wskazać sposób, w jaki powinna przebiegać (49). Można wyróżnić 
kilka głównych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy jej organizacji. Są 
to: dzień i czas, w którym odbędzie się pierwsza rozmowa derekrutacyjna, miejsce 
oraz atmosfera, którą należy zbudować w trakcie jej trwania. Badani w tym zakresie 
zwrócili szczególną uwagę na to, iż:

a) rozmowa derekrutacyjna powinna przebiegać w dogodnych warunkach 
i przyjaznej atmosferze (47);

b) rozmowę najlepiej zorganizować w spokojnym i odosobnionym miejscu, by 
zwalniany wiedział, że inni pracownicy tego nie słyszą (65);

c) daty takiego spotkania nie powinno się odwlekać (45);
d) najlepszym rozwiązaniem będzie ostatni dzień pracy w tygodniu, ale 

przed wyborem terminu zorientowałbym się również, co dzieje się w życiu 
prywatnym pracownika (np. w weekend wybiera się na wesele lub w ciągu 
kilku dni przewidywany jest poród jego dziecka). Nie może to być także 
tuż przed, na przykład, Bożym Narodzeniem, Sylwestrem lub urodzinami 
pracownika (56);

e) o rozmowie powinno się wcześniej pracowników uprzedzić (60);
f) nie powinna ona trwać zbyt długo (29);
g) osoba derekrutująca powinna przewidzieć dodatkowy czas na zadawanie 

pytań przez osobę zwalnianą i udzielić na nie odpowiedzi (10);
h) najważniejsze jest podejście indywidualne (49);
i) ważne jest, aby słuchać tego, co mówi pracownik (40). 
Na pytanie dotyczące tego, jakie tematy należy poruszyć podczas rozmowy 

derekrutacyjnej, respondenci najczęściej pisali: powinno zostać mu (pracownikowi 
– przyp. A.K.) jasno przekazane, z jakich powodów zostaje zwolniony (8); pracow-
nik musi mieć świadomość, czemu postanowiono podjąć takie działania w jego 
spawie (11); należy wyjaśnić, jakie będą następne kroki rozpoczętego procesu (10), 
zaś treści przekazywane przez osobę zwalniającą muszą wynikać z faktów, w spo-
sób klarowny, jak również w sposób delikatny (21). Ponadto badani podkreślali, iż 
należy z taką osobą przedyskutować jej wkład pracy, docenić największe sukcesy 
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i nabyte umiejętności i porozmawiać o ewentualnej pomocy ze strony organizacji, 
jakiej były już pracownik może oczekiwać (20). Na uwagę zdaniem autorki zasłu-
guje fakt, iż respondenci zauważyli, że warto pamiętać, że pracodawca powinien 
proponować tylko możliwości, które jest w stanie zrealizować (18).

W trakcie rozmowy należy unikać wzajemnych oskarżeń i wyrzutów, zaś sku-
pić się na pochwaleniu pracownika i podkreśleniu jego wkładu w działalność firmy. 
Podczas takiej rozmowy należy zwrócić uwagę na mocne strony pracownika, jego 
dokonania i zaangażowanie dla firmy, ponieważ pokaże mu to, iż mimo wszystko go 
doceniamy. Zadziała to motywująco (5). Jednocześnie rozmowa też nie powinna się 
skupiać na pocieszaniu lub wzbudzaniu fałszywych nadziei (27). Ponadto warto nie 
używać słowa „zwolnienie /zwolniony”, to słowa które demotywują (32).

Specjaliści z zakresu zarządzania ludźmi podkreślają, że choć wiele organi-
zacji realizuje wywiady wyjściowe, to niewiele z nich jest skutecznych (Kusserow, 
2016, s. 48). Zwracając uwagę na błędy, które mogą być popełniane w trakcie 
przeprowadzenia rozmowy derekrutacyjnjej, respondenci zauważyli, że są nimi:
1. Przeprowadzenie rozmowy derekrutacyjnej za pomocą e-maili, telefonu lub 

innych środków komunikacji wirtualnej. Również autorzy poddanych analizie 
publikacji podkreślają, że zwalniać należy wyłącznie w trakcie bezpośredniej 
rozmowy (Ragan, 2011).

2. Brak szacunku do pracownika odchodzącego z firmy.
3. Przeprowadzenie rozmowy derekrutacyjnej „na oczach” innych pracowników.

W literaturze podkreśla się, iż najczęstszym błędem podczas realizacji 
wywiadów z odchodzącymi pracownikami jest tak zwana wyrywkowa analiza 
uzyskanych informacji (Johns, Gorrick, 2006, s. 33). Zważając, iż jednym z celów 
przeprowadzenia rozmowy z odchodzącym pracownikiem jest zebranie dokład-
nych i wiarygodnych informacji (Johns, Gorrick, 2006, s. 37; Kusserow, 2016, s. 48), 
należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na aspekty organizacyjne tej rozmowy, 
lecz przede wszystkim zadbać o to, by pracownik chciał odbyć taką rozmowę. 
Często niestety pracodawcy traktują exit interview jako ostatni obowiązek odcho-
dzącego pracownika, nie dając mu możliwości rezygnacji z udziału w rozmowie, 
co sprawia, że udzielane przez niego odpowiedzi nie są szczere i przydatne (Johns, 
Gorrick, 2006, s. 27, 31).

Podsumowanie

Rozmowy derekrutacyjne mają istotne znaczenie w procesie komunikacji we-
wnątrzorganizacyjnej (Kusserow, 2016, s. 47). Poprawnie przeprowadzone, mogą 
pomóc także w budowaniu pozytywnej opinii o firmie jako pracodawcy. Właściwie 
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przygotowana i zrealizowana rozmowa derekrutacyjna, nawet z trudnym i kon-
fliktowym pracownikiem, może ograniczyć ryzyko utraty ważnych dla firmy 
informacji (hrnews.pl). Niewątpliwie powinna być praktyką w każdej organizacji 
niezależnie od jej profilu działalności i innych uwarunkowań organizacyjnych.

Charakter oraz wielkość próby opisanych w artykule badań empirycznych nie 
pozwalają w pełni opisać rozmowę derekrutacyjną oraz jej wartość w procesie 
derekrutacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autorka ma jednak nadzieję, że 
mogą one zachęcić innych badaczy do przeprowadzenia badań pogłębionych lub 
reprezentatywnych o podobnej tematyce, których wyniki pozwolą uzupełnić ist-
niejącą lukę poznawczą.
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Decruitment Conversation – Objectives and Course
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Summary: The purpose of the article is to present the reasons for holding decruitment 
conversations and their course. To accomplish this goal, own research was carried out us-
ing semi-structured written interviews. The results of the research have shown that a prop-
erly conducted decruitment conversation makes it easier to leave the employee and obtain 
information about the company from him. It also allows to avoid a drop in the self-esteem 
of a departing employee.
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Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach 
podmiotów leczniczych

Kod JEL: J24
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zarządzanie personelem medycznym
Streszczenie. Celem artykułu jest identyfikacja problemów w zakresie zarządzania kapi-
tałem ludzkim, które są istotne dla funkcjonowania i rozwoju placówek ochrony zdrowia. 
Opisane zostały problemy i trudności związane z zarządzaniem personelem medycznym 
w prywatnych podmiotach leczniczych często wynikające z ograniczeń finansowych, 
braków kadrowych, a także problemów z pozyskiwaniem wykwalifikowanego personelu 
medycznego. W końcowej części opracowania dokonano krótkiej analizy dotyczącej pra-
cowników w zakresie wieku, rodzajów zawartych umów oraz liczby miejsc wykonywanej 
pracy na przykładzie dwóch przedsiębiorstw podmiotów leczniczych w Polsce.

Wprowadzenie

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce stawiają przed 
organizacjami szereg nowych zadań ukierunkowanych na zdobycie i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej. Analiza doświadczeń ostatnich dekad zwróciła uwagę na 
kluczową rolę kapitału ludzkiego jako filaru długofalowej strategii rozwoju i klucza 
do sukcesu organizacji.
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Współczesne modele zarządzania kapitałem ludzkim ukierunkowują się na 
wartości związane z kapitałem intelektualnym, rozwojem kompetencji i wiedzy. 
Pracownicy stają się głównym źródłem kreowania wartości, zaczyna się ich trak-
tować jak kapitał, dźwignię zysków. W związku z tym znaczenia nabiera dbałość 
o rozwój kompetencji pracowników, tworzenie sprzyjających rozwojowi i uczeniu 
się warunków pracy jako działań integrujących kluczowych pracowników z przed-
siębiorstwem (Lewicka, 2012, s. 11).

Tradycyjny konflikt występujący pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami 
wydaje się być odległą przeszłością. Nastał nowy okres w dziejach rozwoju organi-
zacji jako podmiotu, gdzie pozycja pracowników zrównuje się z pozycją pracodaw-
ców, gdyż to pracodawcy zaczynają być zależni od kompetencji, zaangażowania 
i wydajności swojego personelu.

Celem artykułu jest identyfikacja problemów w zakresie zarządzania kapi-
tałem ludzkim, które są istotne dla funkcjonowania i rozwoju placówek ochrony 
zdrowia. W procesie badawczym zastosowano studium przypadku jako metodę 
jakościową. Zestawiono otrzymane wyniki w zakresie wieku, rodzajów zawartych 
umów oraz liczby miejsc wykonywanej pracy na przykładzie pracowników dwóch 
przedsiębiorstw podmiotów leczniczych w Polsce.

Człowiek jako kluczowy zasób podmiotów leczniczych

Człowiek we współczesnym świecie stał się najważniejszym kapitałem każdego 
przedsiębiorstwa. Jego kluczowa rola uwidacznia się w szczególności w przedsię-
biorstwach ukierunkowanych na świadczenie usług specjalistycznych lub usług 
opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach specjalistów.

W literaturze naukowej spotkać można wiele definicji kapitału ludzkiego. 
Jest on charakteryzowany jako ogół specyficznych cech i właściwości uciele-
śnionych w pracownikach, które mają określoną wartość oraz stanowią źródło 
przyszłych dochodów zarówno dla pracownika – właściciela kapitału ludzkiego, 
jak i dla organizacji korzystającej na określonych warunkach z tegoż kapitału (Król, 
Ludwiczyński, 2006, s. 97). Z kolei L. Białoń (2002, s. 13) podkreśla, że „kapitał 
ludzki jest czymś więcej niż zasoby ludzkie. Kapitał ludzki jest kategorią dyna-
miczną, a także jakościową, pozwalającą na realizację tworzenia nowych wartości”.

Do przedsiębiorstw ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego należą bez 
wątpienia podmioty lecznicze. Eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia podkreślają, 
iż czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie całego systemu opieki 
zdrowotnej w kraju jest wielkość i jakość kadry medycznej. Dobrze wykształcony 
i zmotywowany personel medyczny stanowi fundament pomyślnego osiągania celów 
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zdrowotnych (Wyszkowska, 2013, s. 91). W ramach wzajemnej interakcji pomiędzy 
personelem medycznym a pacjentami powinna wytworzyć się więź zaufania przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnego profesjonalizmu oraz najwyższych standardów 
i wysokiej skuteczności. To właśnie połączenie tych elementów tworzy podstawę 
jakości, która z kolei jest środkiem do osiągania coraz to wyższej efektywności 
organizacji. Pojęcie jakości jest różnie definiowana w literaturze, jednak w odnie-
sieniu do sektora usług medycznych warto zacytować podgląd prezentowany przez 
Joint Commission on Acreditation of Hospitals, która definiuje jakość jako stopień, 
w jakim każda usługa świadczona pacjentowi, dostarczona zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy, podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku 
opieki oraz redukuje prawdopodobieństwo niepożądanych efektów (Głowacka, 
Mojs, 2015, s. 66). Powyższa charakterystyka jakości w oczywisty sposób nakłada 
na pracowników największy ciężar tworzenia tej unikatowej wartości.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż działalność podmiotów leczniczych 
jest silnie regulowana w systemie obowiązującego prawa. Zakaz reklamy usług 
medycznych wynikający z art. 14 Ustawy (2011) wywiera bardzo istotny wpływ 
z punktu widzenia długofalowego zarządzania promocją podmiotów leczniczych 
czy zarzadzania ich marką. Personel medyczny staje się głównym budowniczym 
pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego, który tworzy poprzez profesjona-
lizm oraz zaangażowanie.

Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim  
w placówkach ochrony zdrowia

Niezależnie od rodzaju udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim jest procesem wymagającym identyfikacji złożonych 
czynników mających wpływ na osiągnięcie głównego celu, którym jest zatrud-
nienie i zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników. W związku z powyższym 
rolą kierownika jest odpowiednia organizacja pracy, która uwzględnia między 
innymi dobrą atmosferę, możliwość podnoszenia kwalifikacji, a także stosowne 
wynagrodzenie. Wiążą się z tym jednak pewne problemy, które są dostrzegane 
w polskim sektorze ochrony zdrowia. W kolejnej części artykułu zasygnalizowano 
wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście:

 – ograniczonych zasobów finansowych,
 – rodzaju zawartych umów,
 – braków kadrowych,
 – kształtowania relacji pomiędzy pracownikami w podmiotach leczniczych.
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Możliwości motywowania finansowego pracowników podmiotów leczniczych 
są ograniczone z powodu niskich stawek zaszeregowania, kontraktów o zaniżonej 
wartości oraz niskich płac w całym sektorze zdrowia. Ograniczone zasoby finan-
sowe przedsiębiorstw medycznych nie zawężają jednak możliwości pozamaterial-
nego motywowania pracowników, dlatego organizacje mogą skutecznie zarządzać 
pracownikami, dbając o ich satysfakcję z pracy, wysoką jakość środowiska pracy 
i wykorzystując narzędzia związane z profesjonalną polityką personalną, na przy-
kład wspierając rozwój pracownika (Lewicka, 2013).

Należy zwrócić uwagę na znaną teorię motywacji F. Herzberga, który czyn-
niki związane z postrzeganiem pracy podzielił na motywatory i czynniki higieny. 
Czynniki higieny to takie, które wpływają na niezadowolenie z pracy. Zdaniem au-
tora teorii wysokie wynagrodzenie nie może być powodem zadowolenia, natomiast 
niskie może być powodem niezadowolenia. Pracownik może odczuwać satysfakcję 
tylko pod wpływem czynników motywujących, czyli takich, które wypływają 
wprost z samej pracy. Koncepcja ta warta jest uwagi, szczególnie w kontekście pro-
blemów płacowych w służbie zdrowia, ponieważ właściwe dobieranie czynników 
motywujących przy tworzeniu stanowiska pracy może w istotny sposób wpływać 
na poziom motywacji pracownika (Czerska, Szpitter, 2010, s. 54–55). Propozycja ta 
nie rozwiązuje kwestii braku nakładów na służbę zdrowia i niskich wynagrodzeń 
w tym sektorze – wymagają one rozwiązań systemowych. 

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego uzależnione jest również od odpowied-
niej liczby zatrudnionego wykwalifikowanego personelu medycznego. Coraz częściej 
preferowane są umowy-zlecenia oraz umowy o współpracy. Pracownicy zatrudnieni 
na podstawie umów cywilnoprawnych mają często nienormowany czas pracy, 
a przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłaty za czas przestoju w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Ta forma umowy pozwala na zatrudnienie specjalistów na lepszych wa-
runkach finansowych kosztem obniżenia świadczeń socjalnych. W związku z obecną 
sytuacją istnieją dwie grupy pracowników, gdzie jedna jest chroniona Kodeksem 
pracy, a druga nie posiada praw pracowniczych. Ta druga grupa często ma kilka 
miejsc wykonywania pracy, co wpływa na obniżenie jakości tworzonych relacji i wię-
zi, a pracownicy nie mają poczucia przynależności do organizacji. W związku z tym 
aby sprostać wysokim wymaganiom, kierownicy podmiotów leczniczych powinni 
zastosować skuteczne metody motywowania do pracy polegające na zastosowaniu 
zróżnicowanych, często indywidualnych narzędzi wpływania na pracowników, które 
poprawią efektywność wykonywanej pracy (Głowacka, Mojs, 2015, s. 52–53, 208).

W warunkach podmiotu leczniczego motywowanie negatywne, polegające 
na groźbach, karach i nakazach, z góry uznane jest za niepoprawne i niecelowe. 
Personel medyczny w pracy nie może się czuć niekomfortowo, ponieważ jakość 
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pracy ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Dlatego rolą kadry 
zarządzającej jest dbanie o pozytywne nastawienie pracowników, a osiągnąć 
to można poprzez motywowanie pozytywne. Argumentem potwierdzającym 
ten fakt jest stwierdzenie, że środki przymusu nie mają istotnego wpływu na 
proces wzbudzania silnej motywacji jak środki zachęcające (Zakrzewska, 2012,  
s. 365–366). W tym celu kierownik musi zadbać o jakość komunikacji w organizacji 
oraz stworzyć poczucie wzajemnego zaufania, ponieważ to od tego w dużej mierze 
zależy właściwy klimat organizacyjny.

Sztywna, hierarchiczna podległość kadrowa oraz nakazowy system dele-
gowania obowiązków powinny być zastępowane poprzez budowę nowoczesnej 
platformy opartej na partnerskich stosunkach i ukierunkowanej na wzmacnianie 
zaangażowania pracowników w realizację celów podmiotu leczniczego.

Problemy zarzadzania kapitałem ludzkim w kontekście braków kadrowych 
wynikają w dużej mierze z problemów systemu kształcenia, emigracji personelu 
medycznego oraz stosunkowo wysokiej średniej wieku pracowników. Ze względu 
na wzrost potrzeb zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa de-
ficyt ten stale się pogłębia. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie dostępu 
do opieki zdrowotnej, co może mieć negatywny wpływ dla ogólnego zdrowia 
społeczeństwa (Zgliczyński, 2016).

Z danych statystycznych Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawiającej zesta-
wienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów według wieku można zauważyć, że 
najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 51–55 lat. Dotyczy to zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. Natomiast dane zaprezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych, przedstawiające liczbę pielęgniarek według przedziałów wiekowych 
na podstawie daty urodzenia, informują, iż średni wiek pielęgniarki w Polsce to 
w przybliżeniu 51 lat. Można się więc liczyć z tym, że problem luki pokoleniowej 
i niewystarczającego dopływu młodych pracowników do zawodu będzie narastał.

Pomimo przeciążenia pracą personel zobligowany jest do ciągłego doskonalenia 
i dostosowywania do zmian przepisów prawa, ale także procesów usprawniających 
system opieki zdrowotnej w Polsce, na przykład związanych z cyfryzacją służby 
zdrowia. W kontekście obecnych problemów kadrowych zmiany te powodują często 
niechęć i opór.

Należy zaznaczyć, że dobra atmosfera w przedsiębiorstwie powinna być oparta 
na zaufaniu, co kreuje stałą przewagę konkurencyjną w organizacjach opartych 
na wiedzy, a takimi są podmioty lecznicze. Zaufanie i uczciwość przekładają się 
bezpośrednio na dochód, zysk i dobrą koniunkturę. Wysoki poziom zaufania jest 
cennym zasobem organizacyjnym i może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej 
(Krot, Lewicka, 2016, s. 11).
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Zaufanie wydaje się być istotnym czynnikiem sukcesu w relacjach wewnątrz 
organizacyjnych, to jest pomiędzy współpracownikami i w stosunkach przełożo-
ny–podwładny (Lewicka, 2011, s. 107). Zaufanie ma istotny wpływ na poziom 
zaangażowania pracowników (Lewicka, 2014). Ponadto sprawiedliwość i troska 
o pracownika to podstawowe cechy menedżera, które sprzyjają kształtowaniu zaan-
gażowania wśród podległych mu osób (Lewicka, Szeliga, 2016, s. 207). Menedżer, 
który nie jest darzony zaufaniem, może mieć trudności z wprowadzaniem zmian 
w organizacji ze względu na to, że wywoła najprawdopodobniej znaczny sprzeciw 
i opór pracowników. 

Rosnące znaczenie zaufania w świecie biznesu związane jest z jego udoku-
mentowanym wpływem na wiele aspektów działalności organizacyjnej. Wynika 
również z konieczności świadomego budowania w organizacjach środowiska pracy 
opartego na zaufaniu. 

Kadra kierownicza podmiotów leczniczych powinna kreować zaufanie 
poprzez budowę kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i doświadczeniu przy 
jednoocznym wysokim poziomie życzliwości we wzajemnych kontaktach.

Przykłady podmiotów leczniczych obrazujące powyżej zasygnalizowane 
problemy – studium przypadku

W celu lepszego zobrazowania istotnych problemów występujących w zakresie za-
rządzania kapitałem ludzkim poniżej przedstawiono wyniki badania jakościowego 
metodą studium przypadku dwóch podmiotów leczniczych będących przedsiębior-
stwami w kontekście: formy zatrudnienia, liczby miejsc pracy oraz wieku aktualnie 
pracującego personelu medycznego (stan na 20 listopada 2017 r.).

Pierwszym przykładem jest podmiot leczniczy A realizujący świadczenia 
zdrowotne w zakresie umowy z NFZ oraz prywatne świadczenia zdrowotne w za-
kresie opieki paliatywnej.

Drugim przykładem jest podmiot leczniczy B realizujący wyłącznie prywatne 
świadczenia zdrowotne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Analizując dane zamieszczone w tabeli 1, można zauważyć, że w przeważającej 
większości umowy zawarte z personelem medycznym to umowy cywilnoprawne. 
62 osoby (93% badanych) posiada dwa lub więcej miejsc pracy. Taki stan ma rela-
tywnie duży wpływ na obniżenie zaangażowania oraz przynależności do miejsca 
wykonywania pracy. Wykazany w tabeli 1 średni wiek personelu medycznego 
w dużym stopniu pokrywa się ze statystyką w skali kraju i potwierdza palący 
problem niedoboru młodych kadr medycznych.
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Tabela 1

Porównanie grupy zawodowej pracującego personelu medycznego 
w podmiocie leczniczym A i podmiocie leczniczym B pod względem 
wieku, rodzaju zawartej umowy oraz liczby miejsc zakładów pracy

Podmiot leczniczy A

Grupa 
zawodowa 
personelu 

medycznego

Liczba 
zatrudnionych 

osób

Średni wiek 
personelu 

medycznego
w latach

Liczba 
zawartych umów 
cywilnoprawnych 

z podmiotem 
leczniczym A (%)

Liczba 
zawartych 

umów o pracę 
z podmiotem 
leczniczym 

A (%)

Średnia 
liczba 

wszystkich 
miejsc 
pracy

Lekarz 9 44,1 100,0 0,0 3,0
Pielęgniarka 14 50,6 100,0 0,0 2,4
Psycholog 1 42,0 100,0 0,0 3,0
Fizjoterapeuta 2 52,0 100,0 0,0 2,0

Podmiot leczniczy B

Grupa 
zawodowa 
personelu 

medycznego

Liczba 
zatrudnionych 

osób

Średni wiek 
personelu 

medycznego
w latach

Liczba 
zawartych umów 
cywilnoprawnych 

z podmiotem 
leczniczym B (%)

Liczba 
zawartych 

umów o pracę 
z podmiotem 
leczniczym 

B (%)

Średnia 
liczba 

wszystkich 
miejsc 
pracy

Lekarz 30 42,7 100,0 0,0 2,5
Pielęgniarka 6 48,5 83,3 16,7 1,7
Położna 2 36,0 0,0 100,0 1,0
Psycholog 1 33,0 100,0 0,0 2,0
Fizjoterapeuta 2 33,0 100,0 0,0 3,0

Źródło: opracowanie własne.

Analiza struktury przychodowej badanych podmiotów wykazała, iż problem 
niedoborów finansowych w sferze polityki kadrowej dotyka zarówno podmioty re-
alizujące świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i placówki wykonujące 
wyłącznie prywatne usługi medyczne. Powyższy stan związany jest z niską wyceną 
świadczeń medycznych przez płatnika publicznego oraz bardzo silną konkurencją 
cenową w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej.

Wywiady przeprowadzone z personelem lekarskim i pielęgniarskim dowodzą, 
iż atmosfera w pracy, możliwość rozwoju i samorealizacji oraz odpowiedni poziom 
zaufania stanowią główne czynniki motywacyjne, które w przypadku specjalistów 
o bardzo wysokich kompetencjach mogą być kluczowym aspektem wyboru miejsca 
pracy.
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Podsumowanie

W dzisiejszych czasach podmioty lecznicze, podobnie jak większość organizacji 
działających na rynku, dostrzegają potrzebę systematycznego podnoszenia stan-
dardów w zakresie wyznaczonych działań, tak aby odpowiadały one określonym 
oczekiwaniom. Należy stworzyć taki system, aby umożliwił zabezpieczenie wła-
ściwego poziomu świadczenia usług medycznych przy jak najwyższej ich jakości, 
uwzględniając jednocześnie ograniczenia środków finansowych. Do istotnych 
kompetencji menedżera podmiotu leczniczego w zakresie zarządzania kapitałem 
ludzkim należy motywowanie pracowników.

Ponadto należy zaznaczyć, że wysoki poziom zaufania wpływa na stosunek 
pracownika do pracy, powodując większe w nią zaangażowanie, co w dużym 
stopniu może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej na rynku medycznym.

Obsadzanie stanowisk kierowniczych osobami, które nie posiadają rozwinię-
tych kompetencji menedżerskich, wiąże się z ryzykiem podejmowania niewłaści-
wych decyzji, pogorszeniem atmosfery pracy, utratą kompetentnego personelu, 
a w konsekwencji zahamowaniem rozwoju organizacji.

Odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim jest bardzo ważnym zagadnie-
niem nie tylko w kontekście polityki kadrowej, ale także pod względem zarzą-
dzania marketingowego oraz systemu zarządzania jakością. Usatysfakcjonowana 
stała grupa pracowników jest źródłem sukcesu, a często pacjenci przy wyborze 
podmiotu leczniczego kierują się kompetentnym personelem medycznym.

Na zakończenie należy wspomnieć o występujących w artykule ograniczeniach 
związanych z przedstawianymi badaniami. Studium przypadku przeprowadzono 
na przykładzie dwóch podmiotów leczniczych. W przyszłości planowane są bada-
nia o szerszym zasięgu, przeprowadzone na odpowiednio licznej próbie badawczej.
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Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli 
polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe

Kody JEL: C30, M31, Z2
Słowa kluczowe: rozpoznawalność, wizerunek, medialność przedstawicieli sportu, pozy-
cja marketingowa, marketing sportowy
Streszczenie. Celem artykułu było określenie relacji pomiędzy rozpoznawalnością, wize-
runkiem i medialnością u 80 przedstawicieli polskiego sportu, a przez to pozyskanie wie-
dzy umożliwiającej podejmowanie bardziej racjonalnych wyborów przez przedstawicieli 
rynków reklamy, public relations, marketingu i sponsoringu sportowego w budowanych 
strategiach biznesowych. W badaniach opinii uczestniczyło 1000 osób interesujących się 
sportem, pozyskanych z bazy firmy analitycznej Pentagon Research. Oryginalność propo-
nowanego podejścia badawczego polega na ocenie pozycji marketingowej przedstawicieli 
polskiego sportu poprzez jednoczesne badanie trzech czynników i próbie określenia ich 
wzajemnych relacji. Uzyskane wyniki ukazały zbieżność pozycji rozpoznawalności i wize-
runku oraz duże rozbieżności pomiędzy rozpoznawalnością i wizerunkiem a medialnością. 

Wprowadzenie

Zainteresowanie społeczne sportem i jego różnymi odmianami ciągle rośnie. Dotyczy 
to nie tylko bezpośredniego i pośredniego uczestnictwa w widowiskach sportowych, 
ale także udziału w różnego rodzaju sportowych formach amatorskich (masowych) 
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praktycznie każdego zainteresowanego. Rozwój współczesnego sportu odbywa się 
w obszarze instytucjonalnym, ekonomicznym i politycznym (Nosal, 2014).

Sport staje się przez to przedmiotem coraz większego zainteresowania mediów 
tradycyjnych i nowoczesnych, środowisk naukowych (reprezentujących takie dzie-
dziny, jak: ekonomia, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu) oraz biznesu. 
Sport dostarcza organizacjom medialnym lukratywnych treści, bowiem nadawaniu 
sportowych przekazów towarzyszą rekordowe widownie w telewizji, internecie oraz 
najdroższe reklamy. Z kolei dla sportu media stanowią nośnik informacji, promocji 
i budowania wizerunku – elementów, bez których niemożliwy jest współczesny 
sponsoring i marketing sportowy (Kopecka-Piech, 2012). To medialne i biznesowe 
zainteresowanie sportem wpływa z kolei na dalszą jego popularyzację, promocję 
i wspieranie finansowe. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o różnych 
aspektach mediatyzacji rynkowej sportu, czyli coraz silniejszym podporządko-
waniu wydarzeń sportowych wymogom ramówki, reklamodawców i sponsorów 
(Kopecka-Piech, 2012). Mediatyzacja oparta jest na modelu praw nadawców, a więc 
jak na razie głównie telewizji, która dyktuje warunki pozostałym (Rowe, 2004). 
W ostatnich latach można jednak zauważyć znaczące zwiększenie udziału interne-
tu w rynku praw mediowych. Ta tendencja będzie z pewnością rosła wraz z coraz 
większym upowszechnieniem tego środka masowego przekazu. Zainteresowanie 
sportem przez media czyni z niego centralny fenomen społeczny w świadomości 
odbiorców. Jego obecność w mediach i afektywny stosunek, który wywołuje, spra-
wiają, że jest on coraz bardziej atrakcyjny dla obszaru biznesowego (Nosal, 2015).

Sport w strategiach marketingowych

Silne zainteresowanie sportem środowisk biznesowych i coraz szersze wyko-
rzystywanie go w strategiach marketingowych (Rak, Szulgina, 2014) tworzy 
przestrzeń zwaną ekonomią afektywną. Oczywiste staje się zaangażowanie wielu 
firm reprezentujących różne branże (Audi, Nissan, VW, Toyota, Viessmann, Nike, 
Adidas, Coca-Cola), ale także osób prywatnych w sponsoring sportowy. Autor psy-
chologicznych podstaw skuteczności sponsoringu, J.W. Prajecus (2004), wskazuje 
na siedem mechanizmów, poprzez które sponsoring wpływa na wartość marki, jej 
pozycjonowanie oraz inne istotne zmienne marketingowe.

Oczywiście rośnie również zainteresowanie sportowcami i osobami reprezen-
tującymi sport, takimi jak trenerzy, menedżerowie, sponsorzy. Osoby związane 
z wielkimi imprezami sportowymi i spektakularnymi sukcesami są coraz częściej 
pozyskiwane do promowania wszelkiego rodzaju wydarzeń społecznych i bizneso-
wych, stają się ambasadorami marek. Przez to wizerunek ludzi sportu przeistacza 
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się coraz częściej w narzędzie strategii marketingowych współczesnych firm. 
Tematyka marketingu w sporcie została poruszona między innymi w artykułach: 
E. Matuszaka i in. (2015), A. Rak i L. Szulginy (2014), J. Salamon (2013), a także 
w opracowaniach: M. Sznajdera (2008) i Z. Waśkowskiego (2013).

W biznesowych strategiach marketingowych wykorzystuje się szczególną moc 
perswazyjną sportu wynikającą między innymi z „efektu aureoli” (sympatia, an-
typatia) – skłonności do lubienia lub nielubienia wszystkich aspektów danej osoby 
(Cialdini, 2011; Kahneman, 2012).

W ujęciu marketingowym wizerunek opisuje się w kategorii wymiernej 
wartości dla osoby lub firmy, istnieje on bowiem w umysłach potencjalnych 
klientów; również jako narzędzie zwiększające dochody firmy. To zaś pozwala na 
najprostszą ocenę siły wizerunku i tego, czy jest korzystny, czy nie (Czaplińska, 
2015). Problematyce wizerunku i procesowi jego kształtowania poświęcone są 
z kolei prace między innymi W. Budzyńskiego (2002), T. Gackowskiego (2008), 
T.J. Dąbrowskiego (2013).

S. Bartosik w medialnym dekalogu gwiazd sportu podkreśla, że pozytywny 
wizerunek to coś więcej niż wartość sportowa, to nie tylko domena zwycięzców. 
To bardzo przemyślany i konsekwentny proces budowania relacji społecznych, 
aktywność społeczna, duża otwartość i współpraca z mediami (Szatkowska, 2005).

Wydaje się, że pozytywny wizerunek przedstawicieli sportu wśród kibiców nie 
zawsze koresponduje z ich rozpoznawalnością czy zainteresowaniem mediów. Przez 
to wykorzystywanie wizerunku przedstawicieli sportu w działaniach biznesowych 
i sponsorskich może mieć charakter nieracjonalny, kiedy decyzje biznesowe odnosi 
się do poziomu zainteresowania ludźmi sportu przez media, a nie przez docelową 
grupę przyszłych konsumentów, czyli kibiców. Ta wątpliwość stała się przesłanką 
projektu badawczego opisanego w niniejszym artykule.

Oryginalność proponowanego podejścia badawczego polega na próbie oceny 
pozycji marketingowej przedstawicieli polskiego sportu poprzez jednoczesne 
badanie trzech czynników i określenia ich wzajemnych relacji. W literaturze z za-
kresu marketingu sportowego badacze koncentrują się bowiem głównie na analizie 
wizerunku. Ciekawy może być też podział przedstawicieli polskiego sportu na dwie 
podgrupy: sportowcy i trenerzy (podgrupa 1 nazwana na potrzeby badań grupą 
„sportowców”); przedsiębiorcy, menedżerowie, sponsorzy i dziennikarze (pod-
grupa 2 określona w badaniach jako „niesportowcy”) oraz określenie ich pozycji 
marketingowej. Wyniki badań mogą się przyczynić do doprecyzowania sposobu 
dokonywania bardziej racjonalnych wyborów przy wykorzystywaniu przedsta-
wicieli polskiego sportu do działań marketingowych/sponsorskich, reklamowych 
i promocyjnych w przestrzeni biznesowej.
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Cel opracowania

Celem artykułu jest określenie relacji pomiędzy rozpoznawalnością, wizerunkiem 
i medialnością przedstawicieli polskiego sportu, a przez to pozyskanie wiedzy 
umożliwiającej podejmowanie bardziej racjonalnych wyborów przedstawicieli 
polskiego sportu w budowanych strategiach biznesowych.

Pytania badawcze

1. Jakie relacje zachodzą pomiędzy rozpoznawalnością i wizerunkiem przedsta-
wicieli polskiego sportu ocenianych przez respondentów w badaniu ilościowym 
a zainteresowaniem mediów?

2. Czy w ocenie wizerunku kibice bardziej preferują sportowców i trenerów niż 
menedżerów, sponsorów i dziennikarzy, czy nie ma to większego znaczenia? 

3. Czy któraś z badanych podgrup (sportowcy czy niesportowcy) jest bardziej 
preferowana przez media, czy nie?

4. Czy w mediach (internet) eksponuje się także ludzi sportu bez względu na ich 
wizerunek społeczny czy rozpoznawalność?

Materiał i metodyka badań

Aby określić poziom trzech czynników pozycji marketingowej, to jest rozpozna-
walności, wizerunku i medialności, przeprowadzono dwa rodzaje badań: badanie 
ilościowe w formie kwestionariusza online oraz badanie mediów zrealizowane za 
pośrednictwem autorskiego programu do monitoringu internetu.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na przełomie października i listo-
pada 2017 roku na próbie 1000 respondentów należących do internetowego panelu 
badawczego Pentagon Online, w zasobach którego znajduje się około 10 tys. pane-
listów. Całością bazy zarządza firma analityczna Pentagon Research. Jako technikę 
badawczą wykorzystano ankietę internetową (CAWI). Próba dobierana była metodą 
kwotową i jest reprezentatywna pod względem wieku i płci dla Polaków w wieku 
18–59 lat.

Wstępny materiał badawczy stanowiła 200-osobowa grupa, która według 
autorów najsilniej oddziaływała na kształt i procesy zachodzące w polskim sporcie 
w 2017 roku. Ponieważ badanie tak dużej grupy osób wymagałoby stworzenia 
bardzo obszernego kwestionariusza ankiety uniemożliwiającego skupienie an-
kietowanych przez cały czas jego wypełniania, wytypowano finalną 80-osobową 
listę osób poddanych badaniom. Ich wybór nastąpił na podstawie edycji rankingu  
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„50 najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie” opublikowanej w magazynie 
Forbes (nr 8 z 2016 r.) oraz dokonań tych osób w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
(od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017 r.). Tę grupę następnie poddano szczegółowym 
badaniom. Wśród nich znaleźli się:

 – sportowcy,
 – trenerzy,
 – menedżerowie zajmujący się sportem (właściciele klubów, prezesi),
 – sponsorzy,
 – dziennikarze sportowi.

Wyselekcjonowanych kandydatów podzielono na dwie podgrupy: „sportow-
ców” (sportowcy, trenerzy) oraz „niesportowców” (menedżerowie, sponsorzy 
i dziennikarze sportowi – wśród nich także byli sportowcy). Następnie przeprowa-
dzono badanie sondażowe, w którym określono ich rozpoznawalność, wizerunek, 
oraz badanie ich medialności za pomocą autorskiego oprogramowana monitorują-
cego polskie strony internetowe.

Przyjęto następującą interpretację badanych czynników:
1. Rozpoznawalność – grupa 1000 respondentów dobierana metodą kwotową, 

reprezentatywna pod względem wieku i płci dla Polaków w wieku 18–59 lat 
została poproszona o udział w ankiecie internetowej, w której przedstawiono 
jej zdjęcia 80 osób polskiego sportu. Ankieta została przeprowadzona metodą 
CAWI na panelu badawczym, na którym realizowane są badania ilościowe. 
W przypadku każdego z kandydatów zapytano ankietowanych, czy rozpo-
znają go na podstawie zdjęcia oraz czy zetknęli się z jego nazwiskiem (np. 
w doniesieniach medialnych, rozmowach z rodziną/znajomymi). Dla każdej 
kandydatury obliczono średnią z tych dwóch wskaźników i dokonano standa-
ryzacji wyników (osobno dla obu kategorii: „sportowców” i „niesportowców”), 
tak aby można było ze sobą zestawić różne kryteria składające się na wynik.

2. Wizerunek – poproszono respondentów o ustosunkowanie się w skali od 1 
(zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie się zgadzam) do czterech 
aspektów wizerunku każdej rozpoznanej wcześniej osoby: jej wiarygodności, 
tego, czy budzi sympatię, czy przyczynia się do rozwoju polskiego sportu oraz 
czy jest postrzegana jako człowiek sukcesu.

3. Medialność – wskaźnik mediowy obliczono na podstawie liczby publikacji 
w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017 roku w największych polskich 
serwisach internetowych. Przeanalizowano dokładnie 296 050 artykułów 
w 580 polskich serwisach internetowych. Badanie zostało zrealizowane z wy-
korzystaniem zaprojektowanego narzędzia do monitoringu internetu autorstwa 
firmy Pentagon Research. Przyjęto założenie, że współcześnie internet stanowi 
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podstawowe narzędzie komunikowania się (pobierania informacji) przez osoby 
zainteresowane sportem (Kopecka-Piech, 2012). Liczba publikacji jest liniowo 
związana z innymi wskaźnikami mediowymi, takimi jak wartość publikacji 
wyrażona w polskich złotych (obliczona na podstawie poczytności stron 
internetowych oraz ich cenników reklamowych). Wyniki kandydatów zostały 
wystandaryzowane (tak jak przy liczeniu rozpoznawalności i wizerunku – 
osobno dla „sportowców” i „niesportowców”).

Wyniki badań

Analiza wstępna list rankingowych 80 przedstawicieli polskiego sportu reprezen-
tujących dwie podgrupy badanych: „sportowców” i „niesportowców” wykazała 
pokrywanie się list rankingowych rozpoznawalności i wizerunku oraz wyraźne 
różnice miejsc na listach wizerunku i rozpoznawalności w zestawieniu z listą me-
dialności. Dla wymogów niniejszego artykułu na rysunku 1 zestawiono przedstawi-
cieli polskiego sportu zajmujących pierwsze trzydzieści miejsc na liście wizerunku 
ze wskazaniem pozycji zajmowanej przez nich w rankingu rozpoznawalności i me-
dialności. W czołowej trzydziestce rankingu wizerunku przedstawicieli polskiego 
sportu znaleźli się reprezentanci skoków narciarskich, lekkoatletyki, piłki nożnej, 
koszykówki, tenisa ziemnego i sportów motorowych oraz trzech bardzo znanych 
dziennikarzy sportowych, trzech menedżerów, dwie trenerki personalne i jeden 
sponsor strategiczny.

Porównanie miejsc na listach rankingowych pokazuje, że ranking wizerunku 
wyraźnie odbiega od rankingu medialności. I tak w pierwszej dziesiątce pojawiło 
się aż pięć osób o słabej medialności, w pierwszej dwudziestce takich osób było 
dziesięć, a w pierwszej trzydziestce – dwanaście. 

Z kolei bardzo zastanawiające są niektóre wysokie pozycje w rankingu medial-
ności i słabe lub bardzo słabe w rankingu wizerunku. W rankingu medialności poza 
pierwszą czterdziestką znalazło się aż dziesięć osób o bardzo dobrym wizerunku.

Ciekawe w analizowanych rankingach jest też to, że niektórzy przedstawiciele 
polskiego sportu byli plasowani w miarę podobnie – pozycje były zrównoważone 
i to zarówno w grupie najwyżej, jak i słabiej ocenianych.
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Rysunek 1. Wykres rankingowy trzydziestu najwyżej ocenianych przedstawicieli polskiego 
sportu według czynnika wizerunku na tle pozycji zajmowanych w rankingu rozpoznawal-
ności i medialności1

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej analizie zestawiono miejsca na listach rangowych wizerunku i me-
dialności w odniesieniu do dwóch badanych podgrup (rys. 2).

1  Szczegółowe dane dotyczące przedstawicieli polskiego sportu będących przedmiotem bada-
nia znajdują się w dokumentacji źródłowej autorów artykułu i mogą być udostępnione na życzenie.
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Rysunek 2. Procentowe zestawienie udziału przedstawicieli podgrup „sportowców” i „nie-
sportowców” w rankingu trzydziestu najwyższych pozycji według czynnika wizerunku 
i medialności
Źródło: opracowanie własne.

Z zestawienia wynikają duże rozbieżności w pozycjach rankingowych wize-
runku i medialności w obu badanych podgrupach. Zaskakujące jest to, że pomimo 
dużego zrównoważenia miejsc na listach rankingowych w zakresie wizerunku 
(w pierwszej dziesiątce i dwudziestce proporcje w obu podgrupach układają się 
identycznie – po 50%) zainteresowanie mediów podgrupą „niesportowców” jest 
bardzo słabe.

Podsumowanie

Odnosząc się do postawionych pytań badawczych, warto zwrócić uwagę na kilka 
ciekawych okoliczności. Po pierwsze, na dużą zbieżność pozycji rankingowej rozpo-
znawalności i wizerunku w badanej grupie. Z reguły osoby mocno rozpoznawalne 
miały dobry wizerunek, a słabej rozpoznawalności towarzyszył słaby wizerunek. 
Jest to zbieżne ze wskazaniem G.E. Pendraya sformułowanym w dziesięciu zasa-
dach kreowania własnego wizerunku (Salamon, 2013, s. 33): „im lepiej Cię znają, 
tym bardziej Cię lubią” i pierwszą społeczną zasadą perswazji R.B. Cialdiniego 
(2011), to jest zasadą lubienia-podobieństwa.
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Pozycje rangowe wizerunku i medialności często się nie pokrywają, a w przy-
padku podgrupy „niesportowców” wręcz się rozmijają (zob. rys. 2). Wielu przedsta-
wicieli polskiego sportu reprezentujących środowiska menedżerskie, sponsorskie 
i dziennikarskie mimo bardzo wysokich ocen w zakresie rozpoznawalności i wi-
zerunku jest marginalizowanych w przekazach medialnych. Być może część osób 
z tej grupy świadomie unika mediów. Wydaje się również, że media nie interesują 
się działaniami środowisk menedżerskich na rynku sportowym, chyba że odbywają 
się one w atmosferze skandalu, wielkiego wydarzenia (transferu zawodnika, zaku-
pu klubu, sponsoringu o wymiarze europejskim, globalnym) lub działań bardzo 
niekonwencjonalnych, nowatorskich. 

Z kolei wiele wyborów biznesowych jest obecnie dokonywanych nazbyt 
emocjonalnie, na przykład pod wpływem obecności danych osób w mediach, 
a to może się okazać nieskuteczne ze względu na niską ocenę wizerunku osoby 
wykorzystywanej w kampanii marketingowej. Wysoka medialność osób o niskiej 
rozpoznawalności i wizerunku wynika prawdopodobnie z doraźnego zainteresowa-
nia mediów osobami uczestniczącymi w bieżących spektakularnych wydarzeniach 
(jak wielkie, niespodziewane sukcesy, ale też kryzysy w organizacjach, znanych 
klubach) i z poszukiwania przez media sensacji. Z tego względu kierowanie się 
przy wyborze „twarzy” sportu wyłącznie poziomem medialności nie jest decyzją 
racjonalną w dłuższej perspektywie. Nisko oceniany wizerunek przy silnej medial-
ności będzie wywoływał negatywne decyzje konsumenckie. Oczywiście wysoka 
medialność nie musi się kojarzyć wyłącznie z sytuacjami negatywnymi. W przepro-
wadzonych badaniach pojawiły się osoby, które posiadają wysokie i zrównoważone 
pozycje wizerunku i medialności. Jest to grupa dość wąska, jednak dla strategii 
marketingowych najcenniejsza. Odwoływanie się do osób o zrównoważonych 
i wysokich pozycjach wizerunkowych i medialnych w kampaniach reklamowych 
i działaniach promocyjnych może być najbardziej efektywne dla reklamodawców 
i sponsorów, one bowiem posiadają najsilniejszą pozycję marketingową.
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Recognition, Image and Mediality of Polish Sport Representatives – Possible 
Business Implications

Keywords: recognition, image, mediality of sports representatives, marketing position, 
sports marketing
Summary. The aim of the conducted research was to determine the relationship between 
recognition, image and mediality in 80 representatives of Polish sport, and through it to 
gain knowledge which will enable making more rational choices by representatives of 
advertising, public relations, marketing and sports sponsorship markets in building busi-
ness strategies. In the survey participated 1,000 people interested in sport, obtained from 
the Pentagon Research analytical database. The originality of the proposed research ap-
proach is based on the assessment of the marketing position of Polish sport representatives 
through simultaneous examination of three factors and on the attempt to determine their 
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mutual relations. The obtained results showed the convergence of the recognition and im-
age positions and the large discrepancies between recognition and image in combination 
with mediality.

Translated by Joanna Kleczek
Cytowanie
Łasiński, G., Pawlukiewicz, A. (2018). Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przed-
stawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe. Marketing i Zarządzanie,  
1 (51), 235–245. DOI: 10.18276/miz.2018.51-23.
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Streszczenie. Celem artykułu jest analiza obszarów problemowych oraz narzędzi wyko-
rzystywanych w procesie identyfikacji utalentowanych pracowników. Artykuł składa się 
z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. W części pierwszej omówiono problemy 
związane z definiowaniem utalentowanych pracowników. Przedstawiono również metody 
i narzędzia wykorzystywane w identyfikacji talentów. Część empiryczna zawiera cząst-
kowe wyniki badań na temat zarządzania talentami zrealizowanych przez pracowników 
Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wprowadzenie

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, postawy, a w coraz większym stopniu 
również posiadany talent to cechy pracowników, które w coraz większym stopniu 
decydują o osiąganiu przez organizacje przewagi konkurencyjnej. Aby je w pełni 
wykorzystać, organizacje stale poszukują, selekcjonują i wreszcie zatrudniają naj-
bardziej utalentowanych pracowników. Od strony teoretycznej procesy te wspiera 
koncepcja zarządzania talentami, która z wieloma sukcesami wdrażana jest już 
od kilkunastu lat w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych 
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procesów realizowanych w tej koncepcji jest identyfikacja utalentowanych pra-
cowników. Jej celem jest wskazanie, na podstawie wcześniej przyjętej definicji 
oraz kryteriów, pracowników, którym można przypisać miano utalentowanych. 
To z pozoru proste zadanie w rzeczywistości jest bardzo skomplikowane, gdyż 
trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto lub co jest talentem. Z tego 
powodu za cel artykułu uznano analizę obszarów problemowych oraz narzędzi 
wykorzystywanych w tym procesie. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione 
o wyniki badań na temat zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach, 
zrealizowanych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

Talent jako pojęcie wielowymiarowe

Początki koncepcji zarządzania talentami sięgają lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku (Tabor, 2013, s. 23; Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin, 
Michaels, 1998). Od tego okresu obserwuje się jej dynamiczny rozwój. Powstają 
nowe nurty, modelowe ujęcia systemu zarządzania talentami czy uszczegóławia 
się procesy mające na celu przyciąganie, utrzymanie i rozwój utalentowanych 
pracowników (Collings, 2014). Pomimo wielu dyskusji naukowych oraz licznych 
badań empirycznych w analizowanym obszarze można jednak wskazać na wiele 
kwestii, które ciągle nie doczekały sie jednoznacznego rozwiązania. Jedną z nich 
jest identyfikacja utalentowanych pracowników, co wiąże się z pomiarem i oceną 
posiadanego talentu (Nijs, Gallardo-Gallardo, Dries, Sels, 2014). Identyfikacja 
wymusza z kolei posługiwanie się precyzyjną definicją talentu. Jak się okazuje, 
kluczowe słowo, jakim jest talent, na którym osadza się cała koncepcja zarządzania 
talentami, w wielu publikacjach naukowych jest pomijane lub definiowane w taki 
sposób, który uniemożliwia jego operacjonalizację w praktyce (Dries, 2013). Brak 
precyzyjnego podejścia do kluczowego słowa w omawianej koncepcji daje również 
argumenty jej oponentom, którzy często traktują ją jako przejściową modę (Iles, 
Preece, Chuai, 2010) lub potocznie nazywając ją „starym winem w nowej butelce” 
(Tansley, 2011).

W literaturze przedmiotu dotyczącej zarządzania talentami nie znajdziemy 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest talent. W najnowszych badaniach 
przeprowadzonych przez E. Gallardo-Gallardo oraz M. Thunnissena (2016), w któ-
rych dokonano głębokiej analizy 96 artykułów opublikowanych w latach 2007–
2014, zawierających wyniki badań empirycznych na temat zarządzania talentami, 
stwierdzono, że rozważania dotyczące podstawowej kwestii, czyli istoty talentu, 
bardzo często schodzą na plan dalszy. Aż 28 badanych artykułów nie zawierało 
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żadnej definicji talentu, w 36 pojęcie to zostało zdefiniowane bardzo ogólnikowo, 
a w 17 pozycjach omówiono to pojęcie, przedstawiając jego różne ujęcia, lecz na 
końcu autorzy nie opowiedzieli się za jednym z nich.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyniki badań, można się zastanowić nad 
przyczyną tego stanu rzeczy. Po pierwsze, pewne zamieszanie w literaturze przed-
miotu powodują liczne synonimy używane w odniesieniu do pracownika utalentowa-
nego, jak również samego talentu. Nie wdając się w dyskusję, czy są one uprawnione, 
czy też nie, warto wskazać, że pod pojęciem talent rozumie się także pracownika 
o wysokim potencjale (high-potential emploee), kluczowego pracownika (core em-
ployee), pracownika osiągającego najlepsze wyniki (best performer, top performer) 
czy pracownika zajmującego kluczową pozycję (pivotal position) (Ingram, 2011, s. 19; 
Gallardo-Gallardo, Thunnissen, 2016). Drugim powodem wpływającym na opisaną 
sytuację jest wykorzystywanie pojęcia talent w wielu dyscyplinach naukowych, co 
przekłada sie na jego różnorodną interpretację i trudności w ustaleniu ostatecznego 
konsensusu. Jak podkreśla A. Miś (2016), talent jest pojęciem interdyscyplinarnym, 
wykorzystywanym nie tylko w zarządzaniu zasobami ludzkimi czy zachowaniach 
organizacyjnych, ale również w psychologii, psychologii edukacyjnej, zawodowej 
oraz psychologii społecznej i pozytywnej (tab. 1).

Tabela 1

Talent w wybranych dyscyplinach naukowych

Dyscyplina Operacjonalizacja 
talentu

Kryterium 
wyróżniające Wkład w rozwój dziedziny

Zarządzanie Talent jako kapitał Wkład do 
organizacji

Połączenie indywidualnego talentu 
z kontekstem organizacyjnym

Psychologia Talent jako 
różnica 
indywidualna

Trafność 
empiryczna

Wykorzystywanie talentu jako 
kryterium w selekcji, procedurze 
awansowej czy w ocenianiu 
pracowników

Psychologia 
edukacyjna

Talent jako 
obdarowanie 

Obszar 
doskonałości

Budowa przyczynowo-skutkowych 
konstrukcji teoretycznych

Psychologia 
zawodu

Talent jako 
tożsamość

Krystalizacja 
koncepcji siebie

Dynamiczne ujęcie talentu jako 
konstruktu podlegającego zmianom 
w trakcie upływu życia

Psychologia 
pozytywna

Talent jako siła Samoocena Przedmiot badań w procesie 
podejmowania decyzji

Psychologia 
społeczna

Talent jako 
percepcja bycia 
utalentowanym

Ocena trafności Element percepcji społecznej – talent, 
który nie został uznany przez 
społeczność jako talent, nie jest 
talentem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dries, 2013.
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Kolejnym utrudnieniem w identyfikacji talentów są różne podejścia, jakie moż-
na zastosować w procesie zarządzania tą grupą pracowników. Określają one ogólną 
filozofię stosowaną przez organizacje wobec pracowników utalentowanych. Zalicza 
się do nich podejście podmiotowe oraz atrybutowe. W pierwszym podejściu każda 
osoba traktowana jest jako talent, co przekłada się na wyróżnienie dychotomii: 
inkluzywny (wszyscy ludzie są utalentowani, tylko w różny sposób) oraz eksklu-
zywny (tylko niektórzy ludzie są utalentowani). Podejście atrybutowe opowiada 
się za traktowaniem talentu jako pewnej cechy przypisywanej jednostkom (Jamka, 
2010; Gallardo-Gallardo, Dries, Gonzalez-Cruz, 2013).

Zaprezentowane obszary problemowe w definiowaniu pojęcia talent nie wy-
czerpują ich pełnej listy. Warto jednak w tym miejscu przytoczyć modelowe ujęcie 
talentu, którego autorami są S. Nijs, E. Gallardo-Gallardo, N. Dries oraz L. Sels 
(2014). Ujęcie to próbuje łączyć wiele przytoczonych w tym artykule nurtów, oferu-
jąc jednocześnie dobrą podstawę do procesu identyfikacji talentów w organizacjach 
(rys. 1). 

Rysunek 1. Elementy składowe talentu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nijs, Gallardo-Gallardo, Sels, 2014.

Talent zdaniem wspomnianych naukowców składa się z dwóch elementów: 
ze zdolności traktowanych jako wrodzona cecha danej jednostki podlegająca 
systematycznemu rozwojowi oraz z emocji kształtowanych przez wewnętrzną 
motywację oraz zainteresowania. Tak zdefiniowany talent prowadzi do mistrzostwa 
w wybranym przez jednostkę obszarze zawodowym. Mistrzostwo to może mieć 
wymiar interpersonalny, w którym jednostka dąży do bycia „mistrzem” wśród 
danej grupy pracowników, do której się porównuje, oraz wymiar intrapersonalny, 
którego ocena należy do samej jednostki dążącej do samodoskonalenia. 
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Narzędzia służące identyfikacji utalentowanych pracowników

W identyfikacji talentów centralną rolę odgrywają narzędzia, jakimi mogą posłużyć 
się pracownicy działów HR. Niemniej warto w tym miejscu podkreślić, że iden-
tyfikacja talentów nie powinna być ograniczona tylko do wspomnianego działu. 
Również inne podmioty odgrywają w tym procesie znaczącą rolę. Zalicza się do 
nich: kierownictwo lub zarząd firmy, kierowników liniowych oraz zewnętrznych 
konsultantów i doradców (Purgał-Popiela, 2016). I tak rola kierownictwa czy zarządu 
firmy może polegać na ustalaniu podstawowych celów i priorytetów w zarządzaniu 
talentami. Kierownicy liniowi odgrywają kluczową rolę w trakcie dokonywania 
bieżących i formalnych ocen okresowych pracowników, a przede wszystkim prze-
kazując ich wyniki podwładnym w trakcie rozmów oceniających czy ustalających 
przebieg dalszej kariery. Rola podmiotów zewnętrznych może się z kolei ograniczać 
do świadczenia usług w zakresie wykorzystania zaawansowanych narzędzi diagno-
stycznych. Opracowanie kryteriów identyfikacji talentów, tworzenie i testowanie 
narzędzi, przeprowadzenie procesu identyfikacji, jak również analiza uzyskanych 
wyników to zadania przypisane do pracowników działów HR.

Narzędzia wykorzystywane w identyfikacji talentów nie mogą ograniczać 
się tylko do tych, które są standardowo wykorzystywane w procesach selekcji 
kandydatów do pracy czy w trakcie oceny pracowniczej. Talent jest bowiem poję-
ciem interdyscyplinarnym, analizowanym i identyfikowanym w ramach różnych 
dyscyplin naukowych. Dyscypliny te posiadają bardzo bogaty dorobek naukowy 
w zakresie identyfikacji talentów, z którego warto korzystać. W tabeli 2 przedsta-
wiono wybrane metody i narzędzia, jakie oprócz zarządzania zasobami ludzkimi 
oferuje psychologia edukacyjna, zawodu czy pozytywna. Ich zastosowanie w prak-
tyce wymaga jednak skorzystania z usług wspomnianych zewnętrznych doradców 
i konsultantów, gdyż wykorzystanie tych narzędzi wymaga specjalistycznej wiedzy.
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Tabela 2

Wybrane narzędzie wykorzystywane w identyfikacji utalentowanych pracowników

Metody i narzędzia

Podmiot przeprowadzający identyfikację

Pr
ac

ow
ni

k 
dz

ia
łu

 H
R

 lu
b 

ze
w

nę
tr

zn
y 

do
ra

dc
a 

(te
st)

Sa
m

oo
ce

na

W
sp

ół
pr

ac
ow

ni
cy

Pr
ze

ło
żo

ny

Psychologia 
edukacyjna

WISC-R Skala inteligencji 
Wechslera
Test matryc Ravena
Testy 
kreatywnościTorrance’a
Screening Assessment 
for Gifted Elementary 
Students (SAGES)
Scholastic 
Assessment Test (SAT)
Defining Issue Test (DIT)

X

X
X

X

X

X
Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi

Assessment Centre
Development Centre
Rozmowa kwalifikacyjna
Testy psychologiczne
Testy umiejętności
Analiza wskaźnikowa

X
X
X
X
X
X X

X
X
X

X
X

Psychologia 
zawodu

Strong Interest Inventory
The Study of Values
Test kotwic kariery 
zawodowej E. Scheina
Metoda biograficzna
Self-Directed Search 
(SDS)
Kuder Career Search 
Schedule (KCSS) 

X
X

X
X X

Psychologia 
pozytywna

Strenghts Finder
The Inventory of 
Interpersonal Strengths
Possible selves exercise

X
X

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nijs, Gallardo-Gallardo, Sels, 2014; Purgał-Popiela, 
2016, s. 174–182; Bajcar, Borkowska, Czerw, Gąsiorowska, Nosal, 2006, s. 18.
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Metodologia i wyniki badań dotyczących identyfikacji talentów 
w organizacjach

W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane i omówione cząstkowe wyniki ba-
dań przeprowadzonych w 2017 roku przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania te przeprowadzono w ramach 
badań statutowych pt. „Zarządzanie talentami w Polsce. Rozpoznanie i diagnoza 
rozwiązań praktycznych” (umowa nr 072/WE-KZKL/02/2017/S/7072) i miały cha-
rakter pilotażowy. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, 
który został udostępniony respondentom drogą elektroniczną (formularze Google). 
Ankieta składała się z 42 pytań (w tym ośmiu pytań otwartych) oraz trzech dodatko-
wych pytań umieszczonych w metryczce ankiety. Dobór respondentów był celowy, 
gdyż starano się dotrzeć do organizacji, które uczestniczyły we wcześniejszej edycji 
badań nad zarządzaniem talentami, jak również tych, które jawnie potwierdzały 
realizację programów poświęconych utalentowanym pracownikom. Łącznie ankietę 
wypełniło 78 przedsiębiorstw. Ich strukturę przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Struktura badanych przedsiębiorstCw według sektorów gospodarki
Sektor: N %
przemysł 21 26,9
edukacja 1 1,3
ochrona zdrowia 1 1,3
transport, łączność 8 10,3
handel 12 15,4
budownictwo 6 7,7
banki, instytucje finansowe, ubezpieczenia 6 7,7
pozostała działalność usługowa 18 23,1
inny 5 6,3
Razem: 78 100,0

Struktura badanych przedsiębiorstw według form własności
Forma własności: N %
własność prywatna 59 75,6
spółka Skarbu Państwa 1 1,3
własność komunalna 1 1,3
przedsiębiorstwo państwowe 1 1,3
spółka z kapitałem zagranicznym 15 19,2
inna 1 1,3
Razem: 78 100,0
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Struktura badanych przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych
Liczba zatrudnionych: N %
małe (10–49) 36 48,0
średnie (50–249) 20 26,7
duże (250 i więcej) 19 25,3
Razem*: 75 100,0

* Trzy przedsiębiorstwa nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o liczbę zatrudnionych.

Źródło: badania własne.

Jedno z pierwszych pytań w ankiecie dotyczyło rozumienia w badanych przed-
siębiorstwach pojęcia talent. Respondenci w tym pytaniu mogli wybrać dowolną 
liczbę określeń, które ich zdaniem najlepiej oddają istotę utalentowanego pracow-
nika. Wyniki zaprezentowano na rysunku 2. Potwierdzają one zbieżność z wnio-
skami, jakie zostały wyciągnięte z analizy literatury przedmiotu przeprowadzonej 
w pierwszej części artykułu. Zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i praktyce 
gospodarczej trudno jest wskazać na jednoznaczne określenie talentu. Zdaniem 
respondentów najczęściej terminem tym można określić pracownika o ponadprze-
ciętnych uzdolnieniach w jakimś kierunku (41 wskazań), jak również pracownika 
posiadającego dużą wiedzę – „pracownika wiedzy” (39 wskazań). Równie często 
wskazywano na osobę wysoko wykwalifikowaną oraz uzyskującą ponadprzeciętne 
wyniki w swojej pracy. W kontekście rozważań literaturowych zaskakuje wysoka 
liczba wskazań utożsamiających talent z osobą wysoko wykwalifikowaną oraz posia-
dającą dużą wiedzę. Można przypuszczać, że w wielu przedsiębiorstwach rozumienie 
talentu jest w dużym stopniu zbieżne z podejściem inkluzywnym, w którym każdy 
z pracowników może zostać uznany za talent, co wiąże się z niższymi kryteriami. Na 
przykład duża wiedza może wynikać z wielu lat doświadczenia w danym zawodzie, 
ale niekoniecznie może wskazywać na ponadprzeciętne predyspozycje.

Obszar identyfikacji talentów został poruszony w pytaniu dotyczącym metod 
i narzędzi wykorzystywanych w tym celu. Brzmiało ono następująco: W jaki 
sposób identyfikują Państwo talenty wewnątrz firmy? Podobnie jak w poprzednio 
omówionym pytaniu, respondenci mogli zaznaczyć jednocześnie wiele odpowiedzi. 
Ich skumulowaną wartość zaprezentowano na rysunku 3. Z jego analizy wynika, 
że najczęstszą metodą identyfikacji talentów w badanych organizacjach okazały 
się wyniki ocen pracowniczych (40 wskazań). Tylko jedno wskazanie mniej (39) 
uzyskało badanie poziomu realizacji celów w ostatnim roku. Z przedstawionych 
wyników można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, badane przed-
siębiorstwa identyfikowały utalentowanych pracowników na podstawie efektów ich 
pracy w minionym okresie. Zabrakło podejścia rozwojowego, wyprzedzającego, 
w którym identyfikowani byliby pracownicy o wysokim potencjale (high potential), 
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których talent mógłby zostać wykorzystany w przyszłości na innym stanowisku 
pracy. Po drugie, wszystkie wskazywane metody mieściły się w nurcie zarządzania 
zasobami ludzkimi. Żadne z przedsiębiorstw nie podało w opcji „inne” metod czy 
narzędzi rozwijanych w ramach psychologii edukacji, zawodu czy pozytywnej.

Rysunek 2. Rozumienie pojęcia talent w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: badania własne.

Rysunek 3. Metody i narzędzia wykorzystywane w identyfikacji talentów
Źródło: badania własne.
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Zaprezentowane cząstkowe wyniki badań realizowanych przez Katedrę 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
wskazują na wiele obszarów, które powinny zostać poddane dalszym, szczegó-
łowym badaniom. Identyfikacja talentów jest jednym z nich. W szczególności 
ciągle nierozwiązanym problemem wydaje się definicja talentu/utalentowanych 
pracowników. W dalszej kolejności pojawiają się pytania odnośnie do przełożenia 
definicji na jasno sprecyzowane kryteria czy też skuteczności i efektywności wy-
korzystywanych metod identyfikacji.

Podsumowanie

Identyfikacja utalentowanych pracowników pomimo wielu lat rozważań teo-
retycznych i realizacji w praktyce gospodarczej w dalszym ciągu jest obszarem 
problemowym. Nadal nie rozwiązano wiele kluczowych dla tego obszaru kwestii. 
Można je podsumować następująco:
1. Definicje talentu oraz utalentowanych pracowników wykorzystywane w za-

rządzaniu talentami wymagają doprecyzowania. W efekcie powinny stanowić 
podstawę do operacjonalizacji pojęcia talent w postaci jednoznacznych 
kryteriów.

2. W doprecyzowaniu definicji należy w zdecydowanie większym stopniu wy-
korzystać dorobek innych dyscyplin naukowych, w tym głównie psychologii, 
psychologii edukacyjnej, zawodu czy pozytywnej.

3. Głębszego rozpoznania wymagają metody i narzędzia identyfikacji uta-
lentowanych pracowników, przede wszystkim w zakresie ich skuteczności 
i efektywności.
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Streszczenie. Skuteczność i efektywność projektu zależy w dużej mierze od kapitału 
ludzkiego, w szczególności od kierownika projektu, który jest odpowiedzialny za plano-
wanie, realizowanie, kontrolowanie i zamknięcie projektu. Od jego wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia zależy sukces projektu, czyli dostarczenie klientowi produktu, który 
będzie spełniać jego wymagania jakościowe w określonym czasie i po zaplanowanych 
kosztach. W celu wskazania, które kompetencje kierownika projektu są najważniejsze, 
przeprowadzono analizę literaturową na temat modeli kompetencji kierownika projektu. 
W szczególności skupiono się na opisie nowego modelu wytycznych International Project 
Management Association (IPMA) Project Excellence Basline 4.0, który przedstawia, jakie 
kompetencje powinien posiadać kierownik projektu. Wytyczne te prezentują trzy grupy 
kompetencji kierownika projektu: ludzkie, praktyczne i perspektywy. Na podstawie anali-
zy założeń modelu kompetencji IPMA oraz innych przesłanek określono wyzwania stojące 
przed przyszłymi kierownikami projektu. 
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Wprowadzenie

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy jest obecnie niepod-
ważalnym paradygmatem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. 
W szczególności w przedsiębiorstwach realizujących projekty, gdzie aktualnie 
coraz częściej rozpowszechnia się przekonanie, że to właśnie ludzie są kluczem 
do sukcesu w realizacji projektów. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań The 
Standish Grup opublikowane w raporcie chaosu pt. The winning hand. Według The 
Standish Grup (2016, s. 3) aż 30% sukcesu projektu zależy od ludzi, w tym 15% 
od wsparcia kierownictwa najwyższego szczebla oraz 15% od osób pracujących 
przy realizacji projektu. W związku z tym staje się konieczne powoływanie takiej 
osoby na kierownika projektu, która podsiada odpowiednią wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie w realizacji projektów. Pomocne w tym przypadku może być 
wykorzystanie nowych wytycznych kompetencji Project Excellence Basline 4.0 
opracowanych przez International Project Management Association (IPMA), które 
przedstawiają, jakie kompetencje ludzkie, praktyczne oraz perspektywy powinien 
posiadać kierownik projektu (IPMA, 2015, s. 5). 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy modeli kompetencji kierownika 
projektu, w szczególności nowego modelu kompetencji IPMA Project Excellence 
Basline 4.0, a następnie określenie przyszłych wyzwań wobec kierowników projektu.

Model kompetencji kierownika projektu 

Kierownik projektu w celu skutecznego zarządzania projektem musi posiadać od-
powiednie kompetencje. Filipowicz (2004, s. 17–22, 36–45) definiuje kompetencje 
jako dyspozycje w zakresie wiedzy, postaw i umiejętności, które pozwalają realizo-
wać zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Natomiast Project Management 
Institute (PMI) określa, że kompetencje kierownika projektu to powiązanie wiedzy, 
postaw, umiejętności i innych cech osobowych, które wpływają na skuteczność 
i efektywność zarządzania projektem. Mogą być mierzone na podstawie przyję-
tych standardów i być rozwijane poprzez szkolenia i warsztaty (PMI, 2017, s. 2). 
Z kolei według IPMA kompetencje kierownika projektu to zastosowanie wiedzy, 
umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia rezultatu projektu (IPMA, 2015, s. 15). 

W celu określenia, czy kierownik projektu posiada odpowiednie kompetencje 
do zarządzani projektami, można wykorzystać jeden z opisanych w literaturze mo-
deli kompetencji. Najpopularniejszymi modelami kompetencji są: PMCD (Project 
Manager Competency Development) opracowany przez PMI oraz wytyczne kom-
petencje ICB (Project Excellence Basline) opracowane przez IPMA. 
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Ramowe wytyczne kompetencji PMI wyróżniają trzy obszary kompetencji 
kierownika projektu: wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, umiejętności sku-
tecznego zarządzania projektami oraz kompetencje osobiste. Natomiast wytyczne 
IPMA do końca roku 2017 opisywały kompetencje kierownika projektu poprzez 
trzy grupy kompetencji: techniczne, behawioralne i kontekstowe. Wytyczne IPMA 
wyróżniały dwadzieścia kompetencji technicznych, piętnaście behawioralnych 
i jedenaście kontekstowych (IPMA, 2009, s. 39; Trocki, 2013, s. 132–133).

Na początku stycznia 2018 roku wprowadzone zostały nowe wytyczne kompe-
tencji IPMA Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio 
Management, które zostały podzielone na trzy domeny: zarządzania projektami, 
zarządzania programami oraz zarządzania portfelami projektu. W zależności od 
tego, które kompetencje są potrzebne w przedsiębiorstwie, taki model kompetencji 
stosujemy. 

Oprócz wymienionych dwóch modeli kompetencji w literaturze można od-
naleźć wiele badań i autorskich modeli kompetencji kierownika projektu. Jednym 
z takich modeli jest APM1 Competence Framework, który został opracowany na 
założeniach modelu IPMA ICB 3.0 i wyróżnia również trzy grupy kompetencji 
kierownika projektu: behawioralne, kontekstowe i techniczne, jednak w poszcze-
gólnych grupach kompetencji wyróżniono inną liczbę elementów: trzydzieści 
elementów kompetencji technicznych, dziewięć behawioralnych oraz osiem kon-
tekstowych (APM, 2008, s. 3–5).

Inny model kompetencji opracowany został przez Uniwersyteckie Centrum 
Edukacji Uniwersytetu Bostońskiego we współpracy z Fox Consulting oraz  
M.D. Annapolis. Model wyróżnia trzy główne grupy kompetencji: techniczne, 
osobiste oraz biznesu i przywództwa (Gould, Freeman, 2004, s. 4).

Ponadto wielu autorów proponuje pogrupowanie kompetencji kierownika pro-
jektu według różnych zakresów, sektorów lub rodzajów projektów. Badania takie 
prowadzili: Jabar, Ismail, Aziz i Isnaini Janipha (2013, s. 85–93), Horine (2013,  
s. 24–25), Sadatrasool, Bozorgi-Amiri i Yousefi-Babadi (2016, s. 7–20), Wills (2017, 
s. 34–37), Crawford (2005, s. 7–16), Jha i Iyer (2007, s. 527–540), Mülleri Turner 
(2007, s. 21–32; 2010, s. 437–448). W Polsce badania w zakresie kompetencji kie-
rownika projektu prowadzili: Dziekoński (2017, s. 174–181), Szczepkowski (2013), 
Musioł-Urbańczyk (2010, s. 86–102), Załoga (2013, s. 462–466).

1  Association for Project Management.
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Model kompetencji kierownika projektu według IPMA

Nowy model kompetencji IPMA wyróżnia trzy grupy kompetencji: perspektywy, 
ludzkie i praktyczne (rys. 1). IPMA każdemu elementowi kompetencji przypisało 
odpowiednią wiedzę i umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik projektu. 
Do oceny poziomu kompetencji kierownika projektu służą Kluczowe Wskaźniki 
Kompetencji (Key Compentence Indicators – KCI). Dostarczają one informację, 
czy kierownik projektu posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby skutecz-
nie zarządzać projektem, i są punktem wyjściowym do oceny przy uzyskiwaniu 
certyfikatu IPMA (IPMA, 2015, s. 28). 

Pierwsza grupa kompetencji dotyczy perspektyw projektu. Opisują one meto-
dy, narzędzia i techniki, jakie powinien znać kierownik projektu, aby efektywnie 
współpracować z otoczeniem. Należą do nich również przesłanki, które kierują 
ludzi oraz przedsiębiorstwa do podjęcia inicjowania, planowania i realizacji projek-
tu (IPMA, 2015, s. 26). Definiuje je pięć elementów kompetencji: strategia; nadzór 
zarządczy, struktury i procesy; zgodność, normy i przepisy; układ sił i interesów 
oraz kultura i wartości. Kierownik projektu w zakresie tych kompetencji powinien 
wykazać się przede wszystkim następującymi umiejętnościami (IPMA, 2015,  
s. 40–59): 

 – analizy i syntezy,
 – myślenia strategicznego,
 – świadomości kontekstu,
 – przywództwa,
 – krytycznego myślenia,
 – obserwacji i analizy procesów psychologicznych,
 – identyfikacji interseów interesariuszy,
 – dostosowania się i pracy wewnątrz kulturowo zróżnicowanych środowisk,
 – rozwiązywania problemów związanych z aspektami kulturowymi.

Druga grupa kompetencji IPMA to kompetencje ludzkie, które opisują, 
jakie predyspozycje osobiste i społeczne powinien posiadać kierownik projektu, 
aby skutecznie realizować projekt. Wyróżnia się dziesięć kompetencji ludzkich, 
do których zaliczono między innymi: autorefleksję i zarządzanie sobą, spójność 
wewnętrzną i rzetelność (zob. rys. 1). Kierownik projektu powinien wykazywać 
się następującymi umiejętnościami ludzkimi (IPMA, 2015, s. 62–84):

 – wyznaczania realnych i znaczących celów osobistych,
 – regularnego kontrolowania postępu i rezultatów pracy,
 – używania różnych sposobów i stylów komunikacji,
 – prezentacji i moderacji,
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 – zarządzania zespołami wirtualnymi,
 – rekrutacji i doboru członków zespołu,
 – negocjowania i znajdowania kompromisów,
 – doboru odpowiednich metod i technik przekazywania informacji,
 – identyfikacji i dostrzegania różnych perspektyw,
 – delegowania zadań,
 – integracji aspektów społecznych, technicznych i środowiskowych.

Rysunek 1. Model kompetencji kierownika projektu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie IPMA, 2015, s. 26–30.
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Trzecia grupa kompetencji IPMA dotyczy wiedzy i umiejętności w zakresie 
technicznego planowania i realizacji projektu. IPMA wyróżnia trzynaście kompe-
tencji praktycznych, do których zaliczono: definiowanie projektu, wymagania, cele 
i korzyści, zakres itd. (zob. rys. 1). Kompetencje te odnoszą się do twardych kompe-
tencji kierownika projektu, które umożliwiają skuteczne i efektywne zarządzanie 
projektem na każdym etapie. Na etapie planowania projektu kierownik projektu 
powinien wykazać się następującymi umiejętnościami (IPMA, 2015, s. 101–145): 

a) doboru odpowiedniej metodyki zarządzania projektami;
b) doboru odpowiednich metod i technik wspomagających zarządzanie 

projektami;
c) właściwego zdefiniowania projektu;
d) rzetelnego określenia celów i korzyści projektu;
e) optymalnego określenia zakresu projektu;
f) tworzenia struktury podziału pracy w projekcie;
g) szacowania czasów i kosztów projektu;
h) planowania komunikacji w projekcie;
i) planowania zasobów;
j) opracowywania planu jakości, kontroli i ryzyka;
k) analizowania i oceniania wpływu interesariuszy na rezultat projektu.
Natomiast w czasie realizacji projektu kierownik projektu według IPMA (2015, 

s. 123–150) powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie:
 – monitorowania harmonogramu projektu,
 – kontrolowania budżetu projektu,
 – kontrolowania zamówień,
 – wprowadzania zmian w harmonogramie, budżecie lub zakresie projektu,
 – wprowadzania aktualizacji do planów projektu,
 – sprawozdawczości – tworzenia raportów cząstkowych i raportu końcowego.

Wyżej wymienione umiejętności są niezbędnym elementem skutecznego 
planowania i realizacji projektu. Jednak w celu uzyskania optymalnych rezultatów 
projektu oraz spójnej ze strategią przedsiębiorstwa wizji projektu niezbędne jest 
posiadanie przez kierownika projektu umiejętności w zakresie kompetencji per-
spektyw projektu i ludzkich.

Przyszłe wyzwania dla kierownika projektu

Zauważalna obecnie szybka zmiana gospodarki ma bezpośredni wpływ na przy-
szłość zarządzania projektami. Ważne jest, aby zrozumieć obecne i przyszłe trendy 
w zarządzaniu projektami i rozwijać takie kompetencje kierownika projektu, które 
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pozwolą lepiej zarządzać ryzykiem i wartościami projektu. Gospodarka w coraz 
większym stopniu oparta jest na złożonych międzynarodowych projektach, które 
wymagają odpowiedniej współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego 
mającego wirtualny charakter. W związku z tym należy większy nacisk położyć na 
kompetencje perspektyw i ludzkie kierownika projektu, ponieważ innowacyjność 
i kreatywność to kluczowe umiejętności tworzenia wartości projektu (ARUP, The 
Bartlett School of Construction and Project Management, APM, 2017, s. 12).

Zmiany zachodzące w gospodarce, a dotyczące zarządzania projektami, zwią-
zane są przede wszystkim z:

 – globalizacją,
 – otwartą innowacją,
 – różnorodnością kulturową,
 – automatyzacją.

Proces globalizacji umożliwił rozwój narzędzi i procesów pozwalających na 
skuteczną współpracę członków zespołu projektowego oddalonych od siebie o wie-
le kilometrów. Spowodowało to rozwój nowych trendów w zarządzaniu zespołem 
projektowym. Kierownik projektu w przyszłości nie będzie się spotykać ze swoimi 
współpracownikami w sali konferencyjnej, tylko na krótkich mitingach w sieci 
internetowej (ARUP i in., 2017, s. 14).

Kolejna zmiana w zarządzaniu projektami związana jest odchodzeniem od 
zamkniętego do otwartego modelu innowacji, który jest bardziej produktywny pod 
kątem tworzenia innowacji i tworzenia wartości. Kierownik projektu w przyszłości 
ma się skupić na nadzorze, kontroli i monitorowaniu projektu, a członkowie zespołu 
projektowego – na projektowaniu, wdrażaniu i testowaniu innowacyjnych rozwią-
zań (Hass, 2015). Ponadto w przyszłości wiele kompetencji praktycznych kierow-
nika projektu może zostać zastąpionych przez platformy internetowe tak zwanej 
Gig economy, które łączą firmy i inne organizacje z niezależnymi konsultantami 
i dostawcami usług w zakresie zarządzania projektami (ARUP i in., 2017, s. 19–20). 

Kolejne wyzwanie, przed jakim stoi kierownik projektu, wynika ze zróżnico-
wania kulturowego. Obecnie przedsiębiorstwa mają dostęp do zróżnicowanej siły 
roboczej, która z jednej strony związana jest z osobami w różnym wieku, a z drugiej 
strony wynika z globalizacji i konieczności współpracy z osobami różnych narodo-
wości (ARUP i in., 2017, s. 16). W związku z tym kierownik projektu w przyszłości 
będzie musiał wykazać się wysokimi kompetencjami ludzkimi. 

Rozwój technologii i automatyzacja pracy to kolejne wyznanie dla przyszłego 
kierownika projektu. Współpraca i komunikacja zespołu projektowego poprzez co-
raz bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika mogą prowadzić do fundamentalnych 
zmian w strukturach miejsca pracy i oferować nowe możliwości produktywności 
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i kreatywności wśród członków zespołu projektowego. Współpraca między ludźmi 
a maszynami otworzy drogę do wirtualnych przedsiębiorstw, które będą tworzyć 
wysoką wartość dodaną projektu. Może to spowodować, że w przyszłości umie-
jętności w zakresie zarzadzania projektami będzie trzeba na nowo identyfikować, 
dzieląc je na umiejętności ludzkie (tj. empatia, komunikacja, rozwiązywanie pro-
blemów i strategiczne podejmowanie decyzji) oraz na zadania, które automatycznie 
mogą być wykonywane przez roboty i maszyny (ARUP i in., 2017, s. 21–22).

Powyższe wyzwania stojące przed kierownikiem projektu i trendy w zarządza-
niu projektami wskazują, że nadchodzą czasy dużych zmian w zawodzie kierowni-
ka projektu i już dzisiaj należy rozpocząć ścieżkę rozwoju najistotniejszych w tym 
przypadku kompetencji ludzkich i perspektyw. Zrozumienie i zarządzanie tymi 
zmianami jest niezbędne, aby nadal dostarczać rozwiązania, które będą spełniać 
oczekiwania klientów i wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów. 

Podsumowanie

Przedstawiony model kompetencji kierownika projektu według nowych wytycz-
nych IPMA wyróżnia trzy grupy kompetencji: perspektywy, ludzkie i praktyczne. 
Model jest tak zbudowany, aby można było zbadać, które kompetencje należy 
rozwijać, aby skutecznie i efektywnie realizować złożone projekty międzynaro-
dowe i krajowe. Wytyczne te wpisują się ponadto w nowe trendy w zarządzaniu 
projektami, gdzie kierownik projektu musi mieć wysokie kompetencje ludzkie 
i perspektywy. Kompetencje te są najważniejsze, gdyż od wartości dodanej projektu 
zależy w dzisiejszej gospodarce przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw, co wiąże 
się z szybkim reagowaniem na zmiany w otoczeniu i reorganizacją pracy zespołu. 
Jednocześnie zmiany te powodują konieczność poszukiwania innowacyjnych roz-
wiązań w zakresie zarządzania projektami, co z kolei wiąże się z kompetencjami 
ludzkimi, gdzie szczególną uwagę poświęcono kreatywności, innowacyjności, 
twórczemu myśleniu, myśleniu analitycznemu i rozwiązywaniu problemów w ze-
społach wirtualnych i międzykulturowych. 
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Model of Project Manager’s Competencies According to the Latest Guidelines 
IPMA Project Excellence Baseline 4.0 
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Summary. Project efficiency and effectiveness depend highly on human factor, in par-
ticular on the project manager, who is responsible for planning, execution, inspection, 
supervision and closing of a project. His/her knowledge, abilities and experience influence 
the project success, i.e. providing the customer a product meeting the customer’s quality 
requirements within a specified time and at a cost planned. Literature research on project 
manager’s competencies models has been conducted to indicate which competencies of 
a project manager are most important. Description of new guidelines of IPMA, Project 
Excellence Baseline 4.0 has been focused on, which presents competencies required for 
a project manager. The guidelines present three groups of a project manager’s competen-
cies: human, practical and prospective. Pursuant to the analysis of IPMA competencies 
model and other assumptions, future challenge for project managers has been determined. 
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Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami 
w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań 

Kody JEL: M120, M530
Słowa kluczowe: kariera w organizacji, zarządzanie talentami w organizacji
Streszczenie. Na podstawie literatury traktującej o zarządzaniu talentami oraz wstępnych 
wyników przeprowadzonych badań empirycznych w artykule poddano analizie tezę mówią-
cą o specyficznym i różniącym się od przyjętego wobec wszystkich pracowników sposobie 
podejścia do rozwoju karier osób uznanych w organizacji za utalentowane. Badanie objęło 
78 polskich przedsiębiorstw. Jego celem była diagnoza specyfiki ich funkcji personalnej 
w zakresie kształtowania karier utalentowanych pracowników. Badania oparte były na 
technice ankietowej: kwestionariusz wypełniali menedżerowie lub specjaliści z działu HR.
Uzyskane wyniki pokazały deklaratywną wartość talentów dla organizacji i relatywnie 
słabe praktyczne różnicowanie zadań i rozwiązań ukierunkowanych na kształtowanie 
karier pracowników utalentowanych. 

Wprowadzenie

Ostatnie lata pokazują znaczący wzrost zainteresowania problematyką talentów 
i zarządzania nimi zarówno w rozważaniach teoretyków, jak i w praktycznych 
procesach zarządzania (Scullion, Collings, Caligiuri, 2010; Dries, 2013; Gallardo-
-Gallardo, Dries, Gonzales-Cruz, 2013). 
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Idea zarządzania pracownikami utalentowanymi nie jest nowa, jednak zakres 
definicyjny terminu pracownik utalentowany (talent) jest istotną zmienną modyfi-
kującą praktyczne rozwiązania. Rozwój kariery jest pochodną percepcji wartości 
pracownika dla organizacji, a instrumenty wykorzystywane w tym rozwoju są 
w różnym stopniu dostępne dla pracowników (Miś, Pocztowski, 2016). Kariery 
pracowników utalentowanych rozumianych jako osoby wysoce efektywne lub 
będące ekspertami/profesjonalistami, lub też pracownikami wiedzy toczyły się 
wedle innych planów, z pomocą innych podmiotów inicjujących i z wykorzystaniem 
różnych instrumentów (Miś, 2008). 

Celem prezentowanego artykułu jest zatem zdiagnozowanie (stan i struktura) 
oraz pokazanie specyfiki funkcji personalnej polskich organizacji w zakresie kształ-
towania karier pracowników uznanych za utalentowanych. Cel został zrealizowany 
na podstawie studiów literaturowych oraz analizy wyników badań empirycznych 
przeprowadzonych w 2017 roku w polskich przedsiębiorstwach (zróżnicowanych 
ze względu na wielkość, sektor i własność). 

Talent – teoretyczne i praktyczne konotacje pojęcia

Kwestie pracowników utalentowanych i zarządzania nimi są przedmiotem akade-
mickiego dyskursu licznie reprezentowanego w literaturze (McDonnell, Collings, 
Mellahi, Schuler, 2017), jak i realnym problemem menedżerów w praktyce orga-
nizacyjnej (Pocztowski, 2016; McDonnel, 2011). Widocznym w nich dylematem 
jest objaśnienie kluczowego terminu, które pozwoli zakreślić ramy skutecznych 
praktyk organizacyjnych.

Refleksja nad talentem wywodzi się z psychologii twórczości. W tej perspek-
tywie talent jest elitarny, owocując dziełem o doniosłym znaczeniu1. Jednak gros 
rozważań nad fenomenem talentu wyrasta na gruncie empirycznym – przez analizę 
praktyk i rozstrzygnięć podejmowanych w organizacjach (Lewis, Heckman, 2006).

W praktyce pracownicy utalentowani nie są grupą jednorodną. Konsekwencją 
sposobu rozumienia osoby/pracownika utalentowanego są rozwiązania organiza-
cyjne odniesione do tej właśnie grupy zatrudnionych. Operacjonalizacja pojęcia 
talent obejmuje:
1. Pracowników wysoce efektywnych (Woińska, Szmidt, 2005; Miś, 2008). Ich 

cechą charakterystyczną jest internalizacja celów i rozwój zgodny z antycy-
powanymi zmianami wymagań stanowiskowych lub potrzeb organizacyjnych. 

1  W kontekście psychologii twórczości elementami struktury talentu są: potencjał intelektu-
alny i indywidualna pasja, a także pewne czynniki osobowościowe (wytrwałość, dyscyplina we-
wnętrzna, oryginalność i inne).
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Zatem pracownik jest talentem, gdy wysoce efektywnie osiąga cele stanowiska. 
Jest to najszersze rozumienie omawianego terminu.

2. Osoby o wiedzy eksperckiej, profesjonalistów. Cechują je szczególne umiejęt-
ności, a ich rozwój dokonuje się poprzez sukcesywne gromadzenie doświad-
czeń związanych z zajmowanymi pozycjami, uzupełnianych przez wiedzę 
nabywaną w formalnych procesach szkoleniowych. W działaniu opierają się 
oni na swojej wiedzy i są innowacyjni w zakresie zadań stanowiska.

3. Pracowników wiedzy. W praktyce organizacyjnej są to osoby angażujące 
głównie intelekt, które intensywnie posługują się wiedzą, pracując w klu-
czowych dla firmy obszarach. Charakteryzuje je innowacyjność, rezultaty 
o unikatowym charakterze, głęboka wiedza proceduralna i przypisanie do 
specyficznych ról organizacyjnych (Wojtczuk-Turek, 2016). Rozwój następuje 
przez zdobywanie wiedzy formalnej wysokiego stopnia2.
W praktyce wyłania się inna wykładnia „talentu” kładąca nacisk na rodzaj 

specyficznych kompetencji i – poprzez ich zastosowanie – efektywne wsparcie 
realizacji celów (strategicznych) organizacji. Jeśli przyjąć, że to specyficzne 
kompetencje wspierające osiąganie celów organizacji konstytuują talent, to orga-
nizacyjne wyjaśnienie „talentu” jest zupełnie różne od wspomnianego na wstępie 
– psychologicznego. W tym ostatnim kluczowa jest bowiem „indywidualna pasja” 
lub „spotęgowane zainteresowanie”, nie zaś wyuczona sprawność (choć często 
poparta predyspozycją)3.

Kariera talentów w kontekście dylematów definicyjnych

Nie wchodząc w pogłębione dywagacje na temat sposobów definiowania kariery 
jednostki, można przyjąć, że rozwój jest synonimem kariery. Procesy rozwoju 
talentów w organizacji wymagają pogłębionych diagnoz zainteresowań i zindywi-
dualizowanych rozwiązań (Colangelo, Davis, 2003). 

Przyjęcie najszerszego rozumienia talentu w organizacji (efektywnościowego) 
prowadzi do rozwoju kariery określanej jako zobiektywizowana i zewnętrzna. 
Kształtowanie kariery opiera się tu na impersonalnych procesach ujętych w ramy 
systemu, a kluczowym kryterium rozwoju jest indywidualna (wysoka) efektywność. 

2  Cechy charakterystyczne pracowników wiedzy rozumianych jako osoby utalentowane są 
najbliższe pojęciu talentu w wykładni psychologii twórczości. Jest to równocześnie wąskie rozumie-
nie talentu, a co za tym idzie – liczność tej grupy w organizacji nie jest duża. 

3  Słownikowo talent ujmowany jest jako wewnętrzna cecha jednostki: „naturalna zdolność” 
(niewyuczona). W kontekście organizacji talent jest umiejętnością ukształtowaną – zatem wyuczoną 
(kompetencje). 
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W przypadku talentów rozumianych jako eksperci/profesjonaliści, u których 
występują szczególne umiejętności w zakresie procesów organizacyjnych lub pro-
duktów, kariera rozwija się zgodnie ze ścieżką profesjonalną – nie menedżerską. 
Rozwój dokonuje się poprzez gromadzenie doświadczeń i równolegle – wiedzy 
formalnej o charakterze sytuacyjnym.

Kariera talentów utożsamianych z pracownikami wiedzy jest zarówno 
zewnętrzna (niezależna) w stosunku do organizacji, jak i sytuacyjna. Kluczowa 
w rozwoju jest możliwość zdobywania nowej wiedzy i nierutynowego jej wykorzy-
stania. Pozycja zawodowa ma drugoplanowe znaczenie. Jest to rozwój w wymiarze 
subiektywnym (Södergren, 2002, s. 41).

Ostatnia, literaturowa definicja talentu opisuje jego desygnat w kategoriach 
pasji/zainteresowań. Rozwój wiąże z realizacją pasji, przy wykorzystaniu możli-
wości stwarzanych przez organizację. Stanowiska, poziom wynagrodzenia i normy 
organizacyjne nie mają dla niej znaczenia (zob. tab. 1).

Tabela 1

Charakterystyka czynników kariery „talentów” w różnych wzorach definicyjnych

Kryteria:

Pracownicy:

Poczucie  
sprawstwa

Percepcja 
własnego 
rozwoju

Czynniki 
rozwoju

Ocena 
osiągnięć

Wysoce 
efektywni

Zewnętrzne  
lub bliskie 
zewnętrznemu

Poprzez 
strukturę 
organizacyjną

Realizacja 
różnych zadań

System ocen 
pracowniczych

Profesjonaliści 
(o wysokim 
potencjale)

Zewnętrzne 
i wewnętrzne 
z niewielkim 
przesunięciem ku 
zewnątrzsterowności

Poprzez 
strukturę 
organizacyjną 
w kierunku 
samodzielnego 
specjalisty

Realizacja zadań 
specjalistycznych 
odpowiednich do 
kwalifikacji

SOP oraz 
ocena własna 
poziomu 
realizacji 
zadania

Pracownicy 
wiedzy (KIW)

Wewnętrzne 
z elementami 
zewnątrzsterowności

Poprzez 
strukturę, jak 
i poza nią

Realizacja zadań 
rozszerzających 
wiedzę, 
kreatywnych

Własna ocena 
i twórcze 
poszukiwanie 
nowego 
rozwiązania

Utalentowa-ni Wewnętrzne Poza strukturą 
– ekspery-
mentowanie 
z rozwiązaniami

Wykorzystanie 
możliwości 
organizacji: 
dostęp do bazy 
technicznej 
i wiedzy

Własny 
standard 
doskonałości, 
poczucie 
spełnienia 

Źródło: opracowanie własne.
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Kariera talentów – rozwiązania organizacyjne w praktyce badanych firm

Przeprowadzone badania empiryczne miały u podstaw założenie o specyficznym 
sposobie podejścia organizacji do rozwoju karier talentów. W badaniu skupiono się 
na rozpoznaniu desygnatu talentu w praktyce organizacji, zaawansowaniu rozwią-
zań praktycznych (dla których wskaźnikiem było posiadanie strategii w zakresie 
TM oraz zróżnicowanie zadań), zdiagnozowaniu takich elementów systemu karier, 
jak plany karier talentów, kryteria planowania ich karier, inicjatywa w rozwoju ka-
riery pracowników utalentowanych oraz podmioty uczestniczące w podejmowaniu 
takich decyzji. 

Dla realizacji celów badania skonstruowano kwestionariusz ankiety skierowa-
ny do menedżerów i specjalistów HR. Badanie objęło 78 polskich przedsiębiorstw 
o zróżnicowanej wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych, branży i formie 
własności4.

W ponad 95% badanych firm pracownikom utalentowanym przypisuje się 
szczególne znaczenie. Badania pokazały, że sposób rozumienia pojęć pracownik 
utalentowany/talent jest różny. Najczęściej jest to „osoba o ponadprzeciętnych 
uzdolnieniach w jakimś kierunku” (52,6%). Niewiele mniej, bo 50% wskazań, 
kładło nacisk na wiedzę („to osoba mająca dużą wiedzę, pracownik wiedzy”). 
46,2% badanych wskazało na odpowiedź: „to osoba uzyskująca ponadprzeciętne 
wyniki/wysoce efektywna”. Ta sama liczba wskazań koncentrowała się na kwali-
fikacjach („to osoba wysoko wykwalifikowana”). 

Dla jakości funkcji zarządzania talentami ważna jest ranga, jaką ma w stra-
tegii firmy. Badane firmy zgłaszają fakt posiadania takiej strategii (39,7%), część 
ją aktualnie opracowuje lub planuje jej opracowanie w niedalekiej przyszłości 
(33,3%). W 16,7% badanych przedsiębiorstw nie planuje się opracowania strategii 
zarządzania talentami. Pewien odsetek z nich deklaruje posiadanie specjalnych 
programów ZT, w których ujmowane są kwestie zarządzania karierą talentów.

W szeroko rozumianym rozwoju pracowników utalentowanych istotnym czyn-
nikiem retencji jest świadomość możliwości kształtowania kariery. Zebrane dane 
pokazują, iż 65,4% badanych firm posiada system planowania karier uwzględniają-
cy pracowników utalentowanych. Zróżnicowanie jest jednak widoczne w sposobie 
adresowania istniejących rozwiązań. W 16,7% badanych organizacji plany karier 
formułuje się indywidualnie w stosunku do każdego uznanego za talent pracowni-
ka. Ten sposób postępowania najbliższy jest rozumieniu talentu jako obdarowania. 
Drugie rozwiązanie – reprezentowane najliczniej (29,5%) – formułuje plan rozwoju 

4  Dane ilustrujące rozważania pochodzą z badań empirycznych zrealizowanych w 2017 r. 
w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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dla całej puli talentów. Wydaje się ono być najbardziej przystające dla osób utalen-
towanych określanych jako pracownicy wiedzy oraz – po części – profesjonaliści/
eksperci. Ostatni sposób podejścia do karier talentów ma u podstaw standardowe 
plany zbudowane dla pracowników w ogóle (19,2%). Spora grupa przedsiębiorstw 
– blisko 1/3 – nie posiada planów karier dla tej grupy.

Kolejnym problemem w badaniach była diagnoza kryteriów stanowiących 
podstawę planowania karier pracowników utalentowanych. Z badań wynika, 
że najczęściej u podstaw konstrukcji ścieżek karier w badanych organizacjach 
leży indywidualny potencjał kwalifikacyjny (43,6%). Jest to kryterium formalne 
ujawniające orientację profesjonalną/ekspercką w rozumieniu talentu. Drugim 
co do liczności wyborów (39,7%) czynnikiem jest efektywność pracowników; 
w tej wykładni rozwój kariery ma podtrzymać jej wysoki poziom. Ten sposób 
postępowania łączy się z „efektywnościową” wykładnią talentu. Znacząco rzadziej 
(23,1%) podstawą konstruowanych karier są wiedza i umiejętności specjalistyczne, 
co sugeruje rozumienie talentu jako pracownika wiedzy. Najrzadziej zaś wskazane 
zostały zainteresowania i indywidualna pasja (11,5%), co wiązałoby rozumienie 
talentu z podejściem psychologicznym, a nadto – ze wskazywanym rozumieniem 
terminu talent ujawnionym w tych badaniach.

Dyskusja wyników

Uzyskane w trakcie badań informacje pozwalają skonstruować ogólny obraz ele-
mentów systemu zarządzania karierami talentów. Założenie przyjęte na wstępie 
badań, mówiące o istnieniu systemowego rozwiązania w tym zakresie, wydaje 
się przedwczesne, to bowiem, co funkcjonuje w polskich przedsiębiorstwach, nie 
wyczerpuje cech ujęcia systemowego. Literaturowe peregrynacje pokazują w tej 
kwestii zróżnicowane ujęcia. Jedno z nich, autorstwa D. Collingsa i K. Mellahiego 
(2009), wyprowadza rangę talentów z ich strategicznego wpływu na pozycję konku-
rencyjną organizacji. W tej wykładni talent w organizacji widziany jest jako rzadkie 
dobro ujęte w planach strategicznych5. W kontekście definicji tak rozumiany talent 
plasuje się blisko psychologicznej wykładni. Inne ujęcie kładzie raczej nacisk na 
performance niż na wybitne jednostki6. Czyni to dość znaczną różnicę w rozumieniu 

5  To podejście ma u podstaw konstatację M. Huselida i B. Beckera (2006) uzasadniającą 
konieczność większego zróżnicowania pozycji i ról w organizacji w perspektywie ich strategicznego 
znaczenia dla osiągania konkurencyjności przez organizacje.

6  W uzasadnieniu tego sposobu ujęcia talentu jako czynnika strategii D. Collings i K. Mellahi 
przytaczają koncepcję AMO (ability – motivation – opportunity) jako funkcji performance, podkreślając, 
że poziom wykonania (efektywność) jest ściślej powiązany z pozycją konkurencyjną firmy niż zatrud-
nione w niej utalentowane jednostki. 
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talentu i zarządzania nim, a także w kształtowaniu kariery takich osób. Omawiane 
ujęcie zakłada unikalność całego zasobu ludzkiego i jako takiego stanowiącego 
wartość strategiczną firmy w przeciwieństwie do wartości konkretnych pozycji/
osób (Becker, Huselid, 2006). Tym samym bliższe jest efektywnościowej wykładni 
talentu. Strategia organizacji zawierająca regulacje związane z talentami będzie 
zatem odmienna przy zastosowaniu któregoś ze wskazanych podejść. W pierwszym 
przypadku kłaść będzie nacisk na pozyskiwanie wybitnych jednostek i kształto-
wanie ich rozwoju w organizacji. To elitarne ujęcie będzie w opozycji do drugiego 
podejścia, gdzie promowane rozwiązania będą miały charakter uniwersalnych 
procedur obliczonych na zwiększenie konkurencyjności całego zasobu ludzkiego. 
Egalitarność wiąże się tu z szerokim rozumieniem „pracownika utalentowanego”.

W trakcie analizy uzyskanych empirycznych wyników w zakresie strategii 
związanej z talentami widoczna staje się opcja bardziej egalitarna niż elitarna.

Wiele firm sygnalizuje posiadanie programów ZT. W ramach tych programów, 
a także w sporadycznych przypadkach w strategii ZT badani wskazują jako elemen-
ty kluczowe praktyki w postaci planów karier dla pracowników utalentowanych. 
Jednak większość badanych firm nie posiada zindywidualizowanych planów karier 
dla osób utalentowanych. Istniejące mają charakter standardów obowiązujących 
w organizacji wszystkich zatrudnionych. Ten sposób podejścia do planowania karier 
weryfikowany jest przez przyjęte w organizacjach kryteria rozwoju kariery. Są to 
głównie: duży potencjał kwalifikacyjny pracownika oraz jego wysoka efektywność. 
Kryteria raczej kładące nacisk na performance (potencjał kwalifikacyjny jako za-
powiedź wysokich efektów) niż na unikatowość jednostki. Zatem kwestie formalne, 
takie jak wymogi stanowiska pracy aktualne i przyszłe, sposób wykonania pracy czy 
wykorzystanie zasobów, są podstawą działań rozwojowych w miejsce identyfikacji 
unikatowych potrzeb rozwojowych i reakcji na nie z pomocą precyzyjnie dobranych 
narzędzi, takich jak coaching, rotacja, tymczasowe oddelegowanie, ukierunkowane 
czytanie i inne (Berger, Berger, 2004).

Konfrontując uzyskane wyniki z przyjętym na wstępie badań założeniem, 
uznać należy, że wprawdzie w badanych organizacjach istnieją rozwiązania prak-
tyczne dotyczące talentów i dostrzegana jest ich specyfika, to w nikłym stopniu 
wpływa to na kształt procesów zarządzania karierami utalentowanych pracowni-
ków. Niemniej sygnały i próby takich rozwiązań są widoczne.
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Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie i poddanie analizie wyników badań doty-
czących rozwoju karier pracowników utalentowanych przy założeniu specyfiki 
tych praktyk w stosunku do innych grup pracowników. Zrelacjonowane badania 
pokazały brak ogólnie akceptowanego i użytecznego wzorca zarządzania karierami 
talentów, co jednak nie oznacza braku prób podejmowanych w tym kierunku – 
mają one charakter fragmentaryczny, często wychodząc ze studium konkretnego 
przypadku. Analiza danych zebranych w badaniu relatywnie niewielkiej liczby 
firm pokazuje jednak, że konieczne jest umocowanie problemu karier w strategii 
organizacji z dominującym założeniem o elastyczności. Pierwszoplanową ko-
niecznością jest jednak uzyskanie konsensusu co to samej wykładni pojęcia talent. 
Pomoże to w dalszym rozwoju refleksji teoretycznej i koncepcyjnej. To, co wydaje 
się również ważne, to ujęcie w badaniach empirycznych także innych podmiotów 
ZT: kierowników liniowych, konsultantów, agencji rekrutacyjnych, pracowników. 
Nadto istniejąca aktywność badawcza jest chaotyczna, co ogranicza możliwości 
modelowania i tworzenia ram konceptualnych na bazie informacji empirycznych.
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Summary. In the article, with the use of literature on talent management and preliminary 
results of empirical research, the issue of organizational aspects of shaping the career of 
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The objective of the research was to diagnose the specific character of the human resources 
function of the organizations in terms of shaping the careers of employees who are con-
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and experts from the HR areas. The results showed a declared (high) value of talents for 
organizations and a relatively low level of diversifying tasks and solutions aiming at shap-
ing the careers of talented employees.
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Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych 
w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego

Kody JEL: H4, Z18
Słowa kluczowe: organizacja publiczna, bezpieczeństwo, zaufanie, wartość
Streszczenie. Obecnie niemożliwe jest rozumienie organizacji oraz współczesne zarządza-
nie bez uwzględniania kategorii zaufania. Dotyczy to szczególnie organizacji publicznych. 
Z jednej strony postulaty podejścia neoweberowskiego, obecnie najszerzej dyskutowanego 
paradygmatu organizacji publicznych, podkreślające profesjonalizację służb publicznych 
oraz ochronę idei i etosu zawodowego służby publicznej są ściśle związane z zaufaniem. 
Z drugiej strony badacze odnotowują drastyczny spadek jego znaczenia w ostatnich latach, 
także w organizacjach publicznych. W artykule podjęto próbę wskazania rangi zaufania 
jako naczelnej wartości. Badaniom poddano żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, dla 
których jest ono fundamentem współpracy, której konieczność wynika z istoty organizacji 
publicznych. Szczególne znaczenie ma dla respondentów zaufanie w sytuacji zagrożenia 
życia.

Wprowadzenie

Jeśli potraktuje się zaufanie jako kluczową wartość organizacji publicznych, a taką 
tezę stawia autorka, należy pamiętać, że jego interpretacja wiąże się z następujący-
mi regułami. Po pierwsze, badanie wartości jest skomplikowane, a sama definicja 
wartości – wieloznaczna i nieostra. Po drugie, istotne jest podejście do zaufania 
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jako wartości w ogóle oraz jako kategorii częściowej, stopniowalnej lub zero- 
-jedynkowej. Po trzecie, zaufanie ze względu na jego szczególny wymiar jest nader 
ważne w organizacjach publicznych. Po czwarte, badanie zaufania w konkretnej 
organizacji powinno być dopasowane do jej celów. W badanych organizacjach 
publicznych – siłach zbrojnych – ma to ścisły związek ze służeniem społeczeń-
stwu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Powszechność omawianego zagadnienia 
powoduje, że nie zawsze zdajemy sobie sprawy z wagi jego występowania. Potrzebę 
tę dostrzega się najczęściej zbyt późno, w sytuacji braku synergii i deficytów 
w sprawnej realizacji celów i zadań, szczególnie w trudnych, złożonych sytuacjach. 
Na ile żołnierze „zwracają uwagę” na kwestie zaufania oraz w jakich sytuacjach 
„przypominają sobie” o nich? Warto spróbować odpowiedzieć na te pytania.

Badanie wartości

Pojawienie się i rozwój terminu wartość, jak twierdzi K. Żygulski (1975), wiążę się 
ściśle z charakterem rozwoju społecznego dla którego rozumienie słowa wartość stało 
się niezbędne. Problem wartości ma swoje odzwierciedlenie w rozważaniach przed-
stawicieli różnych dyscyplin naukowych, między innymi filozofów, psychologów, 
socjologów, antropologów. To prawda, że szerokie rozumienie omawianego terminu 
czyni go bogatym, różnorodnym i złożonym. Jednak, jak twierdzi M. Golka (2013), 
świat wartości i ich układów przejawia pewne mniej lub bardziej wyraźne prawi-
dłowości i regularności. Pojawia się w nim określona gradacja i hierarchia. 

W naukach o zarządzaniu czerpie się ze wszystkich wymienionych podejść. 
Badacz specjalizujący się w zarządzaniu może przybierać różne role społeczne, 
które wzajemnie się przenikają i łączą, jest interdyscyplinarny (Kostera, 2009). 

W artykule przyjmuje się rozumienie wartości bliskie wartościom społecznym: 
„wartość to ogólna abstrakcyjna zasada, wyznaczająca wzorce zachowań w danej 
organizacji (społeczności), którą w efekcie procesu socjalizacji – członkowie danej 
zbiorowości wysoko cenią i wokół których dokonuje się integracja celów indywi-
dualnych i społecznych” (Oleksyn, 2016, s. 222).

Problematyka wartości stanowi niewątpliwie ważne zagadnienie naukowe. 
Stwarza zachętę do podejmowania tak interesującego, jak niełatwego dla badaczy 
przedsięwzięcia. 

Zaufanie jako kategoria mierzalna

Istnieje wiele różnych definicji zaufania. Bywa ono wiązane z wiarą, zawierzeniem,  
a także niezawodnością (nie zawieść czyjegoś zaufania) czy też nieufnością, może 
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stanowić centrum między dogmatyzmem a krytycyzmem, może być uwarunkowa-
ne osobowościowo, środowiskowo czy relacyjnie, może stanowić przeciwieństwo 
podejrzliwości, wydaje się szczególnie ważne w pracy zespołowej oraz w sytuacjach 
kryzysowych (Kożuch, Sienkiewicz-Małyjurek, 2013). 

„Mimo proliferacji definicji zaufania w literaturze nie wypracowano wspólne-
go stanowiska” (Sankowska, 2011, s. 30). Wyjaśnianie takich terminów jak zaufanie 
w naukach społecznych wydaje się procesem nieskończonym (Babbie, 2008). Często 
uznaje się jednak, że fundamentalne w tej kwestii jest podzielanie wspólnych war-
tości (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2007). Wybrane definicje 
zaufania z zaznaczeniem, które wyjaśnienia (w rezultacie rozważań teoretycznych 
i empirycznych) są dla autorki wiodące, zaprezentowano w tabeli 1.

Rozpatrując różnorodne badania autorów w obszarze identyfikacji składników 
zaufania, można zauważyć pewne zbieżności. W większości odnoszą się one do 
takich wartości, jak: uczciwość, życzliwość oraz kompetencja (Sankowska, 2011).

Tabela 1

Wybrane definicje zaufania

Definicja zaufania Źródło
1 2

„Zakład” (przekonanie i oparte na tym działanie, 
że pewne przyszłe działania innych ludzi lub 
funkcjonowanie urządzeń czy instytucji będą dla na 
korzystne).

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. 
Fundament społeczeństwa. Kraków, 
s. 99.

Zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że pewne 
przyszłe działania innych ludzi danej społeczności 
cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte 
na wspólnie wyznawanych normach.

Fukuyama F. (1997). Zaufanie. Kapitał 
społeczny a droga do dobrobytu. 
Warszawa–Wrocław, s. 38.

Uczucie (stan afektywny, towarzyszący oczekiwaniu 
przyszłych działań innych podmiotów), jak 
i polityczna strategia (metoda radzenia sobie z faktem, 
że najważniejsze ludzkie interesy zależą w istotny 
sposób od przyszłych wolnych działań innych istot 
ludzkich).

Pszczołowski, T. (1978). Mała 
encyklopedia prakseologii i teorii 
organizacji. Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk, s. 293–294.

Relacja łącząca dwóch ludzi (dwustronna albo 
jednostronna), która polega na pewności, że osoba 
obdarzona zaufaniem wykona powierzone zadanie 
z całą odpowiedzialnością i że nie zachowa się tak, 
jak by sobie tego obdarzająca zaufaniem nie życzyła.

Goodin, R.E., Pettit, F. (red.) (2002). 
Przewodnik po współczesnej filozofii 
politycznej. Warszawa, s. 815.



282 Lilla Młodzik

1 2
Zaufan ie  to  przekonan ie ,  że  na k imś lub 
na cz y mś moż na polegać,  l icz yć na jego 
n iezawod ność (osoby,  produ k t u ,  sys temu 
i t p.) ,  l icz yć na prawd z iwość ź róde ł ,  fak tów, 
na s łow ność i td .

Oleksyn, T. (2016). Natura wartości 
i katalog wartości w zarządzaniu. W: 
A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk 
(red.), Zarządzanie respektujące 
wartości. Raport z badań. Warszawa, 
s. 260.

Zaufan ie  to  gotowość uw raż l iw ien ia 
s ię  na d z ia łan ia  d r ug ie j  s t rony opa r t a 
na ocen ie  je j  w ia r ygod ności  w sy t uacji 
wspó ł za leż ności  oraz r yz yka .

Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania 
na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Warszawa, s. 34.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czajkowska, 2014, s. 209.

„Uczciwość wiąże się z odwołaniem do wartości, konsekwencją w działaniu, 
dotrzymywaniem zobowiązań oraz spójnością między deklaracjami a faktycznie 
podejmowanymi działaniami, co w efekcie wpływa na przewidywalność działań. 
Kompetencje zabezpieczają skuteczną realizację celów. Są wynikiem zbiorowego 
uczenia się, a z czasem przekształcają się w wiedzę organizacyjną. Życzliwość 
z kolei opiera się na wspólnych zasadach, poczuciu jedności oraz chęci współpracy” 
(Gadomska-Lila, 2017, s. 77). 

W grupie katalogu wartości utworzonym przez T. Oleksyna (2016) zaufanie 
umieszczono w grupie wartości etyczno-kulturowych (obok wartości ekonomiczno- 
-zarządczych oraz kompetencyjnych i społecznych) obejmujących ponadto: godność, 
szacunek, lojalność, odpowiedzialność, otwartość, prawość (w tym uczciwość), 
solidarność, sprawiedliwość, umiar, wielkoduszność, życzliwość. Zaznaczono 
przy tym, że podział na poszczególne grupy jest nieostry, a przyporządkowanie –  
kontrowersyjne. Niemniej taka luźna propozycja katalogu wartości pozwala na 
odniesienie zaufania do kwestii etyczno-kulturowych.

W kwestii zaufania jako kategorii całościowej bądź stopniowalnej w literaturze 
przedmiotu można odnaleźć zarówno pierwsze, jak i drugie podejście. 

Zdaniem W. Šmida (2003) oraz Kocha (1997) nie może istnieć inne niż całko-
wite zaufanie. Albo się je ma zdaniem autorów, albo nie. Inne podejście proponuje  
P. Sztompka (2007), warunkując gradację zaufania od typu oczekiwań wobec dru-
giej strony. Autor ten wyróżnia trzy poziomy rosnących oczekiwań (za: Czajkowska, 
2014, s. 211):

a) efektywnościowe – dotyczą one instrumentalnych właściwości działań 
podejmowanych przez partnerów;

b) aksjologiczne – dotyczące moralnych właściwości działań;
c) opiekuńcze – „reprezentacyjne”, „powiernicze” – związane z działaniami.
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W miarę przesuwania się na „wyższy” poziom rośnie ryzyko działania wraz 
ze stawianiem partnerom coraz większych wymagań. Nie oznacza to, że nie ma 
ludzi altruistów, ale z pewnością jest ich mniej (Czajkowska, 2014). Wskazanie na 
istnienie poziomów zaufania powinno skłaniać do jego budowania. Z pewnością 
wymaga to czasu, wiedzy z zakresu etyki (zaufanie nie jest naiwnością) oraz doj-
rzałości emocjonalnej wszystkich interesariuszy procesu. 

Szczególny wymiar zaufania w organizacjach publicznych

Na grunt nauk o zarządzaniu problematykę zaufania przeniesiono z socjologii pod 
koniec XX wieku (Sztompka, 2007). Wiąże się to, jak twierdzi autor, twórca syn-
tetycznej teorii zaufania, „z przesunięciem akcentu na miękkie zmienne związane 
z kulturą, mentalnością zbiorową, więzią moralną, niuansami stosunków między-
ludzkich” (Sztompka, 2007, s. 308). Choć jak pisał już w XV wieku Leonardo 
da Vinci: „Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany” (za: 
Oleksyn, 2016). 

W  o r g a n i z a c j a c h  p u b l i c z n yc h 1 zaufanie ma szczególny wymiar. 
Odnosi się do ich istoty, to znaczy służenia społeczeństwu (w badanych organiza-
cjach dla zapewnienia bezpieczeństwa). Jak inaczej realizować tę misję, jeśli nie 
poprzez budowanie relacji opartych na zaufaniu i innych specyficznych wartościach 
odróżniających ten typ organizacji od sfery biznesu? Wydaje się, że nie ma innej 
drogi. Realizację celu omawianych organizacji najpełniej oddają następujące wy-
miary zaufania (Schindler, Thomas, 1993, s. 563–573): kompetencja, konsekwencja, 
lojalność, otwartość i prawość. Są one związane z określeniem zawód zaufania 
publicznego, którego używa się powszechnie. Z jednej strony urzędnik2 powinien 
być godny zaufania, a z drugiej mieć do obywatela zaufanie, żeby ten zaufaniem 
go obdarzył. Wymaga to przestrzegania określonych reguł postępowania. Należy 

1  Organizacje działające w sferze spraw publicznych, posiadające z jednej strony cechy cha-
rakterystyczne dla wszystkich organizacji, a drugiej atrybuty specyficzne dla relacji z obywatelami 
i interesem publicznym, a w węższym znaczeniu – służbą publiczną, tj. m.in. urzędy administracji 
samorządowej, urzędy wchodzące w skład służby cywilnej, agendy rządowe, służby mundurowe, 
wymiar sprawiedliwości, wojsko, jednostki ochrony zdrowia, szkoły (Hancewicz, 2012; Kożuch, 
2011).

2  Dziś urzędnikiem publicznym (funkcjonariuszem publicznym) jest w potocznym rozumie-
niu – tzn. w dużym uproszczeniu – każdy zatrudniony w organizacji publicznej. Termin ten wywodzi 
się od łac. officium – służba, obowiązek, powinność. Obecnie przyjmuje się, że służba publiczna 
oznacza sytuację osób zatrudnionych we wszystkich konstytucyjnie wyodrębnionych władzach oraz 
wykonujących zróżnicowane funkcje i zadania związane z realizacją ustawowych zadań poszczegól-
nych władz (Kulesza, Niziołek, 2010, s. 76–77, Ura, 2007, s. 11). Definicję prawną funkcjonariusza 
publicznego formułuje Kodeks karny (Ustawa, 1997, art. 115, § 13). 
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przy tym pamiętać, że utrata zaufania może być bardzo trudna do odzyskania 
(Bibb, Kourdi, 2004). Świadczą o tym wyniki badań A. Hermana, T. Oleksyna  
i I. Stańczyk (2016, s. 48), które ujawniają najbardziej drastyczny spadek znaczenia 
zaufania w organizacjach (w tym publicznych) w ostatnich trzech latach. Przy 
czym 51% respondentów sektora publicznego wskazuje na wartości etyczne (do 
których zaliczono zaufanie) jako „ważne dla realizacji misji, celów i wizerunku 
organizacji oraz promowanej kultury, dostatecznie wyeksponowane w systemie 
zarządzania” (Herman, Oleksyn, Stańczyk, 2016, s. 25). Sprzeczność ta może mieć 
następujące wyjaśnienie. Wyjście poza strefę własnego komfortu oraz empatyczne 
i podmiotowe podejście wymaga dużej dojrzałości (inteligencji emocjonalnej, wy-
sokiego stopnia gotowości do przejęcia odpowiedzialności za zadania, wysokich 
umiejętności zawodowych). Ponadto niewłaściwe zachowania natury etycznej 
powinny być przez przełożonych dostrzegane i oceniane, również przez pryzmat 
ich własnych (kierownictwa) postaw (Ciborowski, 2010). Z drugiej strony wydaje 
się jednak, że wśród dzisiejszego społeczeństwa występuje „głód” wspomnianego 
wzajemnego zaufania w relacjach społecznych, które obejmują stosunki wewnętrz-
ne (grupowe, międzygrupowe), jak i zewnętrzne (urzędnik–obywatel). Jak twierdzi  
T. Barankiewicz (2013), nie trzeba budować niczego nowego. Pewne wartości (cno-
ty) związane z zaufaniem są wpisane w istotę organizacji publicznych (uczciwość, 
odpowiedzialność, życzliwość), dlatego wystarczy zdaniem autora nie niszczyć 
tego, co już jest.

Zaufanie wśród zawodowych żołnierzy Wojska Polskiego – wyniki i wnioski 
z badań

W badaniach empirycznych3 z 2017 roku, które przeprowadzono w formie wywia-
dów nieskategoryzowanych oraz kwestionariusza ankiety, sprawdzono rozumienie 
zaufania jako wartości4 oraz jego istotność w przypadku codziennej służby, a także 
w sytuacjach zagrożenia i ryzyka (ze względu na specyfikę respondentów – Wojsko 
Lądowe Sił Zbrojnych RP należące do systemu bezpieczeństwa narodowego)5. 

3  Badaniu poddano 98 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego z następujących jednostek:  
5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie, 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku. 
Próba jest co prawda niewielka, ale warta zaprezentowania wyników, które stanowią fragmenty 
szerszych badań. 

4  Dla informacji: Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego jest uchwalany przez 
Zgromadzenie Mężów Zaufania Sił Zbrojnych RP.

5  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2017). 
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Wyniki badań są następujące:
1. Zdecydowana większość (97%) respondentów rozumie zaufanie jako wartość 

(cenność), wokół której dokonuje się integracja celów indywidualnych i orga-
nizacyjnych. Badani zwracają uwagę, że zaufanie stanowi podstawę relacji 
interpersonalnych (grupowych), które są elementem pośredniczącym między 
organizacją a poszczególnymi osobami.

2. Dla respondentów zaufanie na służbie odnosi się do: innej osoby, partnera, 
relacji przełożony–podwładny, poczucia bezpieczeństwa i spokoju wewnętrz-
nego, kapitału społecznego, traktowania innych tak samo jak członków rodziny 
(rys. 1).

3. Dla respondentów zaufanie stanowi nieodzowny element współpracy. Można 
wnioskować, że bez zaufania współpraca badanych nie jest możliwa.

4. Respondenci uważają, że zaufanie jest ważniejsze w sytuacjach ryzykownych 
i zagrożeń niż w pozostałym czasie służby (rys. 2).
Dla zdecydowanej większości respondentów zaufanie to w uproszczeniu po-

leganie na innych w sytuacjach zagrożenia i ryzyka. Wyniki dotyczące istotności 
zaufania w momencie zagrożenia (96% respondentów) ujawniają, że w jego budo-
waniu istotne jest podejście sytuacyjne, a nie uniwersalistyczne (Hersey, Blanchard, 
1982). Jest to zgodne z definicją zaufania według A. Sankowskiej (2011) zawierającą 
termin ryzyko (tab. 1). 

Legenda:
1 – poleganie na innych, na kimś, wiara w czyjeś możliwości, dobro obojga.
2 – dotyczy partnera, bliskiej osoby, jak w rodzinie.
3 – poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny spokój.
4 – odnosi się do relacji przełożony–podwładny.
5 – dotyczy kapitału społecznego.

Rysunek 1. Rozumienie zaufania przez respondentów
Źródło: badania własne.
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Rysunek 2. Zaufanie a sytuacje na służbie
Źródło: badania własne.

Okazuje się, że w trudnych momentach nie można zawieść oczekiwań innych 
żołnierzy. Odnosi się to do członków grupy, ale przede wszystkim do przełożonego, 
któremu podwładni zaufali i są pewni, że znajdzie wyjście z każdej opresji. Ważne 
jest, jak można domniemywać, jego zdecydowanie, pewność siebie i jednoznacz-
ność postanowień. Takie elementy wodzowskiego przywództwa (Sikorski, 2013) 
nie wykluczają współdziałania, ale przeciwnie – uwydatniają jego znaczenie pod 
warunkiem, że jest ono oparte właśnie na wzajemnym zaufaniu, a zachowanie 
przywódcy – rezultatem umiejętnego zarządzania i wiedzy, a nie sztuczności 
i demonstrowania (insygniów) władzy.

Podsumowanie

Wydaje się, że w organizacjach publicznych, a szczególnie w tych, które należą do 
systemu bezpieczeństwa narodowego, bez zaufania realizacja celów nie jest możli-
wa. Jak twierdzi B. Kożuch (2011), z ich istoty wynika obligatoryjność współpracy. 
Ta z kolei, jak ukazują wyniki badań, jest ściśle związana z zaufaniem. Dlatego 
zaufanie należy traktować jako wartość kluczową. Istniejące ogólne przekonanie, 
że takie organizacje jak wojsko wiążą się głównie z regulacjami prawnymi oraz 
wysokim stopniem zhierarchizowania (Sułkowski, 2015), nie eliminuje zaufania, 
ale przeciwnie, podnosi jego rangę ku tworzeniu relacji wewnętrznych i zewnętrz-
nych, prowadząc poprzez specyficzną kulturę organizacyjną opartą na etosie służby 
do rozwoju organizacji. Wymienione kwestie wyznaczają możliwości i kierunki 
koniecznych badań oraz praktyczne implikacje.
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zaufaniem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
Hancewicz, R. (2012). Kierownik w instytucji publicznej. Gliwice: Helion.
Herman, A., Oleksyn, T., Stańczyk, I. (red.) (2016). Zarządzanie respektujące wartości. 

Raport z badań. Warszawa: Difin. 
Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982).  Management of organizational, behaviour. New York: 

Prentice Hall.
Kostera, M. (2009). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: 

Wolters Kluwer.
Kożuch, B. (2011). Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu.
Kożuch, B., Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Mierzenie skuteczności współpracy mię-

dzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Studia Ekonomiczne 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 68.

Oleksyn, T. (2016). Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu. W: A. Herman, T. Oleksyn, 
I. Stańczyk (red.), Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań (s. 222–266). 
Warszawa: Difin.

Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa 
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Trust as the Crucial Value of Public Organisations of the Research Professional 
Soldiers Polish Army

Keywords: public organisation, trust, security, value
Summary. Currently, it is impossible to understand the modern organization and manage-
ment without regard to the category of trust. This applies particularly to public organi-
zations. On the one hand, demands New Weberian approach, currently the most widely 
discussed public management paradigm, emphasizing professionalization public services 
and the protection of ideas and professional ethos of the public service are closely related 
to trust. On the other hand, the researchers note a drastic decline in its importance in re-
cent years also in public organizations. This article attempts to indicate the rank of trust as 
a supreme value. The tests were professional soldiers of the Polish Army, which is the foun-
dation of cooperation, the need for which stems from the nature of public organizations.  
Of particular importance is the confidence of the respondents in a life-threatening situa-
tion.
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Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji 
jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
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Streszczenie. W niniejszym opracowaniu o charakterze empirycznym przedstawiono, 
w ramach pozytywnej teorii organizacji, sfery oddziaływania postaw i cech kierowników 
na potencjał kierowanych przez nich organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddzia-
ływania poziomu rozwoju ich autentyczności na sprawność działania organizacji i postawy 
ich podwładnych. W treści artykułu przedstawiono również zidentyfikowane sfery postaw 
ocenianych kierowników, które można uznać za społecznie korzystne lub społecznie nie-
akceptowalne, oraz normatywne wymagania stawiane wobec kadry kierowniczej Policji.

Wprowadzenie

We współczesnym zarządzaniu za równoważne ekonomicznym celom działania 
uznaje się budowanie potencjału ludzkiego opartego na zaangażowaniu i satysfakcji 
pracowników. Są to główne postulaty pozytywnej teorii organizacji (Zbierowski, 
2017, s. 153) wskazującej także zapotrzebowanie na nowe typy przywództwa 
opartego między innymi na autentyczności kierowników/menedżerów (Besen, 
Tecchio, Fialho, 2017, s. 2) wynikającej z wysokiego poziomu motywacji do wy-
siłku i wytrwałości, to znaczy z kapitału psychologicznego (Winfrey, 2014, s. 1; 
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Zbierowski, 2017, s. 153, 157), a jednocześnie zawierającej zdolności do kreowania 
pozytywnego klimatu etycznego i internalizacji moralnych perspektyw działania 
(Besen i in., 2017, s. 7; The psychology..., 2017, s. 16). Odwołując się jednak do 
osiągnięć dwóch nurtów badań psychologicznych, takich jak (Wojcieszke, 2014,  
s. 98) badania nad zaufaniem społecznym i cynizmem społecznym, można stwier-
dzić, że ukształtowana pod wpływem czynników osobowościowych i społecznych 
autentyczność lidera może oprócz pozytywnych cech przybrać również toksyczny 
charakter. Z tego też względu wyróżnia się autentyczność ludzi, która jest uznawa-
na za społecznie wartościową lub społecznie toksyczną (Mroziewski, 2015, s. 26).

Głównym celem opracowania o charakterze empirycznym jest ukazanie 
z jednej strony siły i kierunku oddziaływania poziomu rozwoju autentyczności 
kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji na poziom sprawności ich 
działania w obszarach określonych ustawami, z drugiej strony przedstawienie 
zidentyfikowanych sfer postaw ocenianych kierowników Policji w aspekcie po-
ziomu rozwoju ich autentyczności, które można uznać za społecznie korzystne lub 
społecznie nieakceptowalne z perspektywy normatywnych wymagań stawianych 
wobec kadry kierowniczej Policji. Osiągnięte wyniki badań empirycznych ukazały, 
po pierwsze, że między poziomem rozwoju autentyczności badanych kierowników 
a sprawnością organizacji przez nich kierowanych zachodzi dodatnia zależność 
liniowa o umiarkowanej sile oddziaływania, po drugie, że oceniani kierownicy 
w określonych sferach kierowania wykazywali postawy toksycznej autentyczności. 

Metoda przeprowadzonych badań empirycznych  
w jednostkach organizacyjnych Policji

Zgodnie z normami ustawowymi Policja w Polsce jest ujmowana jako umundu-
rowana i uzbrojona formacja finansowana z budżetu państwa, służąca społeczeń-
stwu i przeznaczona do (Ustawa, 1990, art. 1, 13): utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra, podejmowania działań profilaktycznych 
– współpracując z instytucjami publicznymi – w celu wyeliminowania zjawisk 
kryminogennych.

Funkcjonowanie krajowej Policji jest oparte na głównych założeniach nowego 
zarządzania publicznego, które są uwzględniane w systemie prawa i określają między 
innymi (Fedan, 2014, s. 1; Izdebski, 2007, s. 12; Supernat, 2005, s. 11; Ustawa, 1990, 
art. 27; Ustawa..., 1960, art. 6, 7, 7b, 8; Ustawa, 2009, art. 44): orientację na wyniki 
i ekonomiczne efekty działania; wprowadzanie do organizacji publicznych pro-
fesjonalnego zarządzania; orientację na kształtowanie mechanizmów organizacji 
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uczącej się i innowacyjnej; orientację na rozwijanie partnerstwa i społecznej odpo-
wiedzialności obywateli; orientację na interes publiczny, legalizm oraz rozwijanie 
stosunków międzyludzkich, nowych technik komunikacji i przetwarzania danych; 
orientację na wzór etycznego postępowania, gdzie menedżer publiczny powinien 
służyć jako przykład doskonałości w służbie publicznej i etycznego zachowania1.

Ustawowe zadania Policji oraz wymienione zasady zarządzania publicznego 
ustalają z jednej strony wymiary sprawności jednostek organizacyjnych Policji, 
z drugiej strony normatywne wymagania wobec kadry kierowniczej Policji, które 
pozostają w bezpośredniej korespondencji z cechami społecznie wartościowej au-
tentyczności menedżerów. Jest ona ujmowana w cztery wymiary, takie jak (Besen 
i in., 2017, s. 6–7; Zbierowski, 2017, s. 156): 1) samoświadomość – ciągły proces 
refleksji i oceny przez lidera jego sił i słabości, emocji i wartości; 2) transparentność 
relacyjna – otwarte dzielenie się przez kierownika jego przemyśleniami i opiniami 
zbalansowane minimalizacją niewłaściwych emocji w celu osiągnięcia otwartości 
i uczciwości w bliskich relacjach; 3) zbalansowane przetwarzanie – promowanie 
przez menedżera przeciwstawnych punktów widzenia i uczciwe ich rozpatrywanie; 
obiektywna akceptacja pozytywnych cech; 4) zinternalizowana perspektywa mo-
ralna – pozytywny fundament etyczny, do którego kierownik odwołuje się w swoich 
relacjach i podejmowaniu decyzji, a który jest odporny na wpływ zewnętrzny; jego 
działania odzwierciedlają przyjęty przez niego system wartości i wiarę, które two-
rzą jego wiarygodność, szacunek do jego osoby i zaufanie2. Spełnianie powyższych 
warunków i obowiązków o charakterze etyczno-prawnym i sprawnościowym przez 
funkcjonariuszy Policji jest narzucone ustawowo, a odpowiedzialność dyscyplinar-
na policjanta obejmuje przewinienia wynikające z naruszenia prawa, dyscypliny 
służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej (Itrich-Drabarek, 2016,  
s. 130–131).

W korespondencji do teoretycznych analiz oddziaływania autentyczności 
kierowników na sprawność organizacyjną podjęto w drugim półroczu 2017 
roku problem badawczy dotyczący: 1) ustalenia metodą sondażu diagnostycz-
nego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety, po pierwsze, poziomu rozwoju 
autentyczności członków kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji 

1  Wymienione wymagania z zakresu nowego zarządzania publicznego stawiane Policji i jej 
funkcjonariuszom były teoretycznym źródłem doboru dziewiętnastu wariantów przyjętej w bada-
niach empirycznych cechy opisywanej jako poziom sprawności organizacyjnej analizowanych jed-
nostek organizacyjnych Policji.

2  Opisane wymiary pozytywnej autentyczności menedżerów w przeprowadzonych bada-
niach empirycznych przyjęto jako inspirację do opracowania czternastu wariantów badanej cechy 
określanej jako poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych 
Policji.
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w relacji do społecznych oczekiwań, po drugie, poziomu sprawności organizacyjnej 
tych jednostek w zakresie realizowania swojej misji3 poprzez analizę wyników 
otrzymanych od dwóch grup respondentów losowo wybranych: jednej związanej 
z terenowymi strukturami dowodzenia (komendy: powiatowe, miejskie, rejonowe, 
komisariaty i posterunki; N = 33) i drugiej obejmującej instytucje szczebla komend 
wojewódzkich i Komendy Głównej Policji (N = 27); 2) określenia siły i kierunku 
zależności liniowej, z zastosowaniem współczynnika korelacji rang Spearmana oraz 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona, między wymienionymi zmiennymi, to 
znaczy wartością indeksową poziomu rozwoju autentyczności u członków kadry 
kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji jako pierwszej zmiennej a wartością 
indeksową poziomu rozwoju sprawności organizacyjnej tych jednostek jako dru-
giej zmiennej; 3) zidentyfikowania sfer funkcjonowania ocenianych kierowników 
w aspekcie społecznie wartościowej lub społecznie toksycznej autentyczności ich 
postaw.

Rezultaty badań i ich analiza

Kwestionariusze ankiety skierowano do 70 respondentów – funkcjonariuszy jedno-
stek organizacyjnych Policji. Zwrotnie otrzymano 60 kwestionariuszy poprawnie 
wypełnionych (33 z jednostek ujętych jako komendy terenowe; 27 z jednostek 
ujętych jako komendy wojewódzkie i Komenda Główna Policji). Na podstawie 
danych dotyczących cech 60 badanych kierowników jednostek organizacyjnych 
Policji można stwierdzić, że ocenie podlegali głównie mężczyźni (50) zajmujący 
w większości stanowiska kwalifikowane do najniższego i operacyjnego szczebla 
kierowania (31), w wieku powyżej 40 lat (35), posiadający wykształcenie wyższe 
(35), głównie z zakresu nauk społecznych (21). W grupie kobiet (10) dominowały 
kierowniczki zajmujące stanowiska na najniższym szczeblu dowodzenia (7), 
posiadające głównie wykształcenie wyższe (9), o profilu nauk społecznych (7)4. 

W obszarze poziomu rozwoju autentyczności kadry kierowniczej średnie 
wartości nasilenia wariantów w grupie kadry z komend terenowych wahały się 
w przedziale liczbowym od 38,4 (wariant 11: stopień skłonności kierownika do 

3  W ujęciu indeksowym (ilościowym) oraz jakościowym określono trzy ilościowo-jakościowe 
poziomy analizy nasycenia cech ich wariantami: 1) do oceny poziomu rozwoju autentyczności 
kadry kierowniczej przyjęto poziomy: poziom niski – nieakceptowany społecznie (wartości indek-
sowe: 1–49); poziom umiarkowany – tolerowany społecznie (wartości indeksowe: 50–74); wysoko 
rozwinięty – prospołeczny (wartości indeksowe: 75–100); 2) analogicznie do oceny poziomu 
sprawności organizacyjnej jednostek zastosowano poziomy: normatywny, zadowalający i wysoki.

4  Ze względu na ograniczony zakres opracowania w dalszej jego części nie podejmowano 
analizy wyników badań w relacji do wyszczególnionych cech ocenianych kierowników.
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ujawniania o sobie rzeczy, które są prawdziwe, nawet jeśli są mu nieprzyjemne) 
do 59,1 (wariant 6: stopień wartościowania otwartości i szczerości w kontaktach 
z innymi), natomiast w grupie komend wojewódzkich w przedziale liczbowym od 
36,5 (wariant 4: stopień skłonności kierownika do poznawania uczuć podwład-
nych i innych ludzi) do wartości 71,9 (wariant 8: stopień wymagania kierownika 
od innych mówienia prawdy). Przypisane minimalne i maksymalne wartości 
nasilenia różnym wariantom w badanych grupach kierowników określają różnice 
w poziomach rozwoju autentyczności kierowników oraz sfery ich zróżnicowania, 
mimo że średnia ocen dla komend terenowych i wojewódzkich ma zbliżoną wartość: 
53,82 dla kierowników z jednostek terenowych i 52,20 dla kierowników jednostek 
wojewódzkich. Kierownicy komend wojewódzkich generalnie nie chcą poznawać 
uczuć podwładnych i innych ludzi (są raczej bezduszni), nie ufają podwładnym 
(średnia wartość indeksu dla wariantu 1: stopień okazywania ufności w motywy 
innych – 43,7) i domagają się od nich prawdomówności. Natomiast kierownicy 
jednostek terenowych są relatywnie bardziej skryci wobec swoich podwładnych 
i mają niski stopień skłonności do ujawniania rzeczy, które są im nieprzyjemne, ale 
u podwładnych cenią otwartość i szczerość w kontaktach z nimi, co nosi znamiona 
hipokryzji postaw. Podobna tendencja do hipokryzji występuje także u kierowni-
ków komend wojewódzkich, ponieważ średnie nasilenie wariantu nr 11 (stopień 
skłonności kierownika do ujawniania o sobie rzeczy, które są prawdziwe, nawet 
jeśli są mu nieprzyjemne) wynosi 44,4 pkt, a wariantu nr 6 (stopień wartościowania 
otwartości i szczerości w kontaktach z innymi) – 56,6 pkt. Poniżej 50 pkt nasilenia, 
to znaczy w sferze społecznej toksyczności, kierownicy badanych jednostek funk-
cjonują w takich obszarach jak: 1) kierownicy jednostek terenowych – warianty nr: 
1 (stopień okazywania ufności w motywy innych), 2 (stopień skłonności kierownika 
do poznawania siebie), 4 (stopień skłonności kierownika do poznawania uczuć 
podwładnych i innych ludzi), 12 (stopień doznawania radości z poczucia szczęścia 
i zadowolenia innych ludzi z osiągniętych przez nich sukcesów), 13 (stopień skłon-
ności do godzenia interesów własnych z interesami innych ludzi); 2) kierownicy 
jednostek wojewódzkich – warianty nr: 1 (stopień okazywania ufności w motywy 
innych), 2 (stopień skłonności kierownika do poznawania siebie), 3 (skłonność kie-
rownika do oceniania zdarzeń i innych osób poprzez obiektywizację i redukowanie 
samooceny), 4 (stopień skłonności kierownika do poznawania uczuć podwładnych 
i innych ludzi), 11 (stopień skłonności kierownika do ujawniania o sobie rzeczy, 
które są prawdziwe, nawet jeśli są mu nieprzyjemne), 13 (stopień skłonności do 
godzenia interesów własnych z interesami innych ludzi). 

Za cechę wspólną badanych kierowników niezależnie od stałego miejsca 
wykonywania zadań służbowych można uznać ich funkcjonowanie w sferze 
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społecznej toksyczności objętej wariantami nr: 1, 2, 4, 13. To zjawisko oznacza, że 
oceniani kierownicy w swoim działaniu na ogół dbają bardziej o własne interesy 
niż interesy podwładnych oraz przyjmują w swoich ocenach postawy autokratyczne 
i nie dążą do uzyskiwania obiektywnych ocen. Za społecznie korzystne postawy 
ich autentyczności należałoby uznać umiarkowane dążenie kierowników badanych 
jednostek do niekrzywdzenia innych i ich poniżania, przyjmowanie w umiarkowa-
ny sposób w kontaktach z innymi tak zwanej presumpcji dodatniej oraz selektywne 
docenianie znaczenia otwartości i szczerości w kontaktach z innymi.

W obszarze sprawności organizacyjnej jednostek Policji względnie wysoki 
stopień nasilenia badani respondenci przypisali wariantowi: stopień przestrzegania 
prawa przez funkcjonariuszy ocenianej jednostki ze średnią wartością indeksu na-
sycenia w grupie terenowej 78,7 pkt i wojewódzkiej – 75 pkt. Na średnim poziomie 
oceniano wykonywanie przez siebie ról organizacyjnych, skłonność do okazywania 
przez funkcjonariuszy życzliwości petentom jednostek, a także skłonność do 
unikania posługiwania się oszustwami i kłamstwami (średni stopień nasilenia  
ok. 67 pkt). Respondenci z badanych grup relatywnie nisko ocenili możliwości 
swojego udziału w procesach usprawniania funkcjonowania jednostek i obsługi ich 
petentów – średnie stopnie nasilenia około 46 pkt. Najniższy stopień zaangażowa-
nia określono w grupie funkcjonariuszy komend wojewódzkich w sferze rozwijania 
poczucia więzi funkcjonariuszy ze społeczeństwem (średni stopień nasycenia  
37 pkt); w grupie struktur terenowych średnie nasycenie tego wariantu wynosiło 
około 45 pkt. Istotna różnica między badanymi próbami wystąpiła również w sferze 
stopnia nasilenia skłonności do rozwijania służebności funkcjonariuszy na rzecz 
społeczeństwa; w grupie funkcjonariuszy wojewódzkich średni stopień nasilenia 
tego wariantu wynosił 48 pkt, a w grupie jednostek terenowych – ponad 56 pkt. 
W pozostałych sferach analizy, szczególnie w zakresie jakości wykonywania swoich 
ról organizacyjnych i przestrzegania prawa, średnie wartości dla obu badanych grup 
nie różniły się istotnie. 

Wyliczona średnia ocena nasilenia wariantów poziomu rozwoju autentyczności 
dla całej próby (N = 60) wynosiła 53,1 pkt, natomiast wartość średnia sprawności 
organizacyjnej dla tej liczby jednostek to 56,5 pkt. W całej próbie około 81% war-
tości wskazań respondentów dotyczyło poziomu średniego (ok. 37%) i najwyższego  
(ok. 44%) w obszarach objętych badaniami. Wartości indeksów przypisane w ob-
szarach badanych cech w układzie poziomów wykazały, że: 1) według przyjętego 
sposobu analizy około 90% terenowych i około 73% jednostek wojewódzkich 
osiągnęło sprawność działania na zadowalającym i wysokim poziomie oceny;  
2) tolerowany społecznie i prospołeczny poziom rozwoju pozytywnej auten-
tyczności osiągnęło około 60% kierowników terenowych jednostek i około 55% 
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kierowników jednostek wojewódzkich; pozostała część ocenianych kierowników 
jednostek Policji ukazywała w działaniu nieakceptowany społecznie poziom roz-
woju autentyczności.

Analiza siły i kierunku wpływu poziomu rozwoju autentyczności kadry kierow-
niczej jednostek organizacyjnych Policji na ich poziom sprawności według wartości 
współczynników korelacji liniowej ukazała, że w badanych próbach kierowników 
zachodzi między badanymi zmiennymi dodatnia zależność o umiarkowanej sile 
oddziaływania5 (współczynnik korelacji rang w komendach terenowych wynosi  
Rst = 0,361, w komendach wojewódzkich Rsw = 0,442; dla całej badanej próby 
N = 60 współczynnik korelacji liniowej Pearsona to Rp = 0,401); 2) otrzymane 
wartości współczynników korelacji liniowej są wyższe od przypisywanych im 
wartości krytycznych6, co oznacza, że uzyskane wyniki są ważne statystycznie7.

Podsumowanie

Na podstawie otrzymanych wyników badań można sformułować ogólny wniosek, 
że kierownicy badanych jednostek wykazują zróżnicowane poziomy w zakresie 
rozwoju autentyczności w zależności od przydziału służbowego oraz w zdecydowa-
nej większości prezentują średni i wysoki poziom rozwoju swojej autentyczności, 
co wywiera dodatni i umiarkowany wpływ na sprawność działania analizowanych 
jednostek organizacyjnych Policji, które w zdecydowanej większości funkcjonują 
na średnim i wysokim poziomie sprawności według zastosowanej w badaniach 
skali ich oceniania. 

Relatywnie wysoki udział w jednostkach organizacyjnych Policji kierowników 
o niskim poziomie autentyczności generuje obniżoną sprawność badanych organi-
zacji (1/5 z nich funkcjonuje na najniższym poziomie sprawności) oraz różnorodne 
szkody społeczne, w tym brak zaufania obywateli do instytucji państwowych, jak 
i samych funkcjonariuszy Policji do jej kierownictwa. Postawy zaliczane do nieak-
ceptowanych społecznie w określonych sferach pozostają również w sprzeczności 
z normatywnymi wymaganiami stawianymi wobec kadry kierowniczej jednostek 
organizacyjnych Policji. Zatem wyzwaniem dla decydentów Policji jest zreduko-
wanie do minimum w relacji do społecznych oczekiwań ponad 20-punktowej luki 

5  Zachodzi zależność umiarkowana, gdy wartości współczynników będą w przedziale (0,31–0,6)  
(Maksimowicz-Ajchel, 2007, s. 167, 175).

6  Wartości współczynników korelacji i wartości krytycznych jest interpretowana przy pozi-
omie istotności α = 0,10 (Kot, Jakubowski, Sokołowski, 2007, s. 300, 304).

7  Omawiane wyniki przy swojej ważności statystycznej mają charakter poznawczy 
i sondażowy ze względu na fakt, że przyjęta próba kierowników może nie odzwierciedlać struktury 
kadry kierowniczej całej Policji w kraju.
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w sferze sprawności organizacyjnej jej jednostek oraz ponad 40-punktowej luki 
w zakresie poziomu autentyczności kadry kierowniczej, przy czym szczególnej 
analizy wymagają postawy kadry kierowniczej z jednostek wojewódzkiego i cen-
tralnego szczebla zarządzania. Wskazane wyżej wyniki badań implikują koniecz-
ność wprowadzania w strukturach Policji stosownych innowacji w zakresie zasad 
doboru kadry kierowniczej, oceniania efektów jej działania oraz postaw.
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ekonomicznych. Warszawa: Difin.
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Level of Development of Authenticity of Police Management as a Factor of Its 
Organizational Units Efficiency
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Summary. This empirical study presents – in frames of the positive organization theory –  
the spheres of influence of attitudes and features of managers on the potential of the organ-
izations they manage with particular emphasis on the impact of the level of development 
of their authenticity on the efficiency of the organization and the attitudes of their subor-
dinates. The study also presents the identified spheres of attitudes of assessed managers, 
which can be considered as socially beneficial or socially unacceptable as well as norma-
tive requirements for the Police managerial staff.
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Przyczyny i kierunki zmian w polityce społecznej 
i w pozycji pracownika na rynku pracy

Kod JEL: J58
Słowa kluczowe: rynek pracy, polityka społeczna, zatrudnienie
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono różne poglądy dotyczące roli pracy 
i zatrudnienia w kontekście historycznym i uwarunkowań współczesnych. Narastające 
dysproporcje dochodowe rodzą poczucie niesprawiedliwości i wykluczenia przez osoby 
bezrobotne oraz pracujące. Przy ogólnym długookresowym istotnym wzroście bogactwa 
(PKB) sytuacja dochodowa pracowników zmienia się nieznacznie. Nakładają się na to: 
niepewność i chwilowość zatrudnienia, ograniczone zabezpieczenie socjalne, rozwój 
bezumownych form zatrudnienia, samozatrudnienia i innych niekorzystnych dla praco-
biorców procesów. Następstwem jest rozwój prekariatu, populizmu, migracji zarobkowych, 
a także coraz większa świadomość potrzeby zmiany polityki społecznej, Utrzymywanie 
dotychczasowych relacji pracodawca–pracownik jest bowiem niekorzystne dla obu stron.

Wprowadzenie

Twierdzenie, że praca w znaczeniu aktywności zawodowej jest naturalną potrzebą 
człowieka, zdaje się oczywiste. Nie bez sensu jest jednak pytanie o to, w jakich 
proporcjach praca jest następstwem przymusu, a w jakich przejawem naturalnej 
potrzeby aktywności i samorealizacji. Pracą można przecież karać. W jakimś 
zakresie praca rzeczywiście jest przymusem wynikającym z konieczności 
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zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych. Jednak jakość życia najczęściej nie tylko od 
zaspokojenia tych potrzeb zależy. Hierarchia potrzeb jest osobniczo zróżnicowana 
i często zmienna w czasie. Wolność człowieka, czyli swoboda wyboru obszaru swej 
aktywności, w tym także pracy zawodowej, poza ograniczeniami zewnętrznymi 
zależy głównie od możliwości dysponowania zasobami niezbędnymi do zaspoko-
jenia potrzeb. Praca zawodowa jest przede wszystkim źródłem dochodu, ten zaś 
określa możliwość i zakres zaspokajania innych, rzeczywistych potrzeb. Pracujemy 
bowiem nie po to, by zarabiać, lecz zarabiamy po to, by móc zaspokajać potrzeby 
nadające sens naszej aktywności (Świątkowski, 2017, s. 9). 

Jeśli praca staje się potrzebą samoistną, eliminującą wszystkie inne potrzeby, 
to jest to sytuacja patologiczna określana jako pracoholizm. Z drugiej strony brak 
pracy (bezrobocie) powoduje oprócz konsekwencji społecznych i ekonomicznych 
wiele negatywnych skutków emocjonalnych, psychicznych i funkcjonalnych u osób 
wyalienowanych z rynku pracy (Grotowska-Leder, 2017, s. 2–4). Problemem coraz 
częściej znajdującym również odzwierciedlenie w literaturze fachowej jest godze-
nie pracy z życiem pozazawodowym (Abucewicz, Michalik, 2017, s. 36–37). Nie 
wszyscy bowiem chcą (lub mogą) pracować, nie wszyscy, którzy pracują, chcą 
pracować. Wskaźnik aktywności zawodowej, mimo niskiego aktualnie bezrobocia 
(6,8%) w naszym kraju, jest względnie niski. Z drugiej strony poziom zadowolenia 
z pracy osób aktywnych zawodowo często jest daleki od oczekiwań. Wynika to 
nie tylko z poziomu zarobków, ale też dehumanizacji stosunków pracy i częstego 
traktowania pracownika wyłącznie jako czynnika produkcji. Wyraża się to również 
w uciążliwości nienormowanego czasu pracy, dewiacji różnych form elastycznego 
zatrudnienia, całodobowej dyspozycyjności pracownika. Roczny czas pracy 
w Polsce wynoszący 1930 godzin należy do najdłuższych nie tylko w Europie. 
Godzenie pracy zawodowej z aktywnością pozazawodową jest coraz trudniejsze. 
Niniejsze opracowanie zawiera analizę relacji pracownik–pracodawca w ujęciu 
historycznym i sytuacji współczesnej ze wskazaniem przyczyn i kierunków zmian 
polityki społecznej.

Od niewolnictwa do... niewolnictwa?

Praca pojawiła się wtedy, gdy pojawiła się działalność gospodarcza, czyli kiedy 
rozpoczęła się uprawa roli i osadnictwo, około 10 tys. lat temu. Osiadłe życie 
i uprawa roli stworzyły zapotrzebowanie na niewolników (Bieżuńska-Małowist, 
Małowist, 1987, s. 29). Niewolnictwo w sensie legislacyjnym przetrwało prawie do 
końca XIX wieku, a w sensie praktycznym istnieje do dzisiaj. Odpowiednikiem nie-
wolnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, było rygorystyczne 
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poddaństwo chłopów pozbawionych wszelkich praw obywatelskich, a z licznymi 
obowiązkami wobec feudałów (z ich prawem pierwszej nocy włącznie!) (Leder, 
2013, s. 101–103). 

Zanikanie niewolnictwa i feudalizmu oraz rozwój industrializacji doprowa-
dziły do pojawienia się proletariatu. Nadmiar podaży pracy nad popytem na nią 
powodował, że praca znów miała prawie niewolniczy charakter – długi, niekiedy 
18-godzinny dzień pracy i głodowe zarobki. Na przykład w roku 1840 w Wielkiej 
Brytanii pracowało się 70 godzin tygodniowo (Woś, 2017b, s. 15). Dopiero opór 
proletariatu (strajki) i działalność związków zawodowych spowodowały rozsze-
rzenie uprawnień pracowniczych i skrócenie czasu pracy. Rosła także świadomość 
współzależności rozmiarów popytu i podaży. Dążenie do zwiększenia produkcji 
(zysku) musiało znaleźć pokrycie w możliwościach nabywców. Pogorszenie płac 
i warunków zatrudnienia powoduje obniżenie konsumpcji, co zmniejsza popyt, 
a tym samym prowadzi do redukcji zatrudnienia i obniżki płac. Podstawy przeciw-
działania tym kryzysogennym tendencjom polegające na wykorzystaniu środków 
publicznych do pomocy rynkowi w tworzeniu dobrych miejsc pracy zawiera teoria 
J.M. Keynesa. 

Minęło wiele lat i traumatycznych wydarzeń w postaci wojen światowych, 
rewolucji październikowej, wielkiego kryzysu gospodarczego, by robotnicy, a nie 
tylko właściciele kapitału, mogli też czerpać korzyści ze wzrostu dobrobytu. Po 
drugiej wojnie światowej dopuszczono pracowników do wpływania na losy przed-
siębiorstw, a rynek został poddany kontroli politycznej. Wzrostowi gospodarczemu 
towarzyszył wzrost płac. Spowolnienie gospodarcze na przełomie lat 1960–1970 
spowodowało uwolnienie kapitału i liberalizację rynku pracy. Liberalna (neolibe-
ralna?) polityka M. Thatcher i R. Reagana wprowadziła obniżkę podatków i oddała 
gospodarkę niewidzialnej ręce rynku. Podatki dochodowe z 60% (bywało więcej) 
w latach 1960–1970 spadły do trzydziestu kilku procent obecnie (Woś, 2017b, s. 40). 
Ograniczyło to redystrybucję dochodów budżetowych oraz spowodowało wyraźny 
wzrost nierówności dochodowych i majątkowych. Jednocześnie następował wzrost 
zadłużenia budżetowego i rozwój rynków finansowych. 

Finansjalizacja i globalizacja gospodarki ogranicza możliwości regulacyjne 
poszczególnych państw, czego efektem był między innymi kryzys lat 2007–2008. 
Gospodarka się jednak rozwijała. PKB w większości krajów w latach 1980–2008 
wyraźnie wzrastał, jednocześnie jednak udział płac w dochodzie narodowym szyb-
ko się zmniejszał, na przykład w Irlandii w tym czasie o 15%, w Austrii o 10%, we 
Francji o 6%, w Niemczech o 4% (Woś, 2017b, s. 148). Wzrostowi produktywności 
gospodarek towarzyszyła stagnacja, a czasami spadek płac. Pracownicy stracili 
swą siłę przetargową. Dysonans między wzrostem produkcji (podaży) a stabilizacją 
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popytu był rekompensowany wzrostem zadłużenia ludności, rozwojem eksportu 
(globalizacja). 

Przedsiębiorstwa konkurują głównie ceną, czyli niskimi kosztami. Dotyczy 
to przede wszystkim kosztów pracy. Pozycja przetargowa pracowników jest 
ograniczana malejącą (zanikową) rolą związków zawodowych, automatyzacją, 
robotyzacją i informatyzacją (cyfryzacją) procesów wytwórczych, migracjami siły 
roboczej, „uberyzacją” rynku pracy, alokacją działalności do krajów o niższych 
kosztach pracy. W efekcie beneficjentami wzrostu gospodarczego jest uprzywile-
jowana, stosunkowo mała grupa zaliczana do klasy wyższej i górnej sfery klasy 
średniej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych „wielu obywateli najbogatszego 
kraju świata zarabia, realnie licząc, mniej niż w latach 70. i 80.” (Kołodko, 2008, 
s. 223). I to przy wyraźnym wzroście produktywności pracy. W kolejnych latach 
nierówności społeczne również w większości innych krajów istotnie się pogłębiły. 
Płace minimalne pozostawały długo na niezmienionym poziomie, a udział osób 
żyjących w biedzie wzrasta. Rzeczywistość wskazuje, że szanse na wyrwanie się 
z biedy są ograniczone. Dochód kolejnego pokolenia najczęściej jest funkcją docho-
dów poprzedniej generacji. Obala to mit „równych szans” i potwierdza Mateuszową 
zasadę „kto ma dużo, dostanie jeszcze więcej”. 

Z różnych względów (osobowych, zasobowych, sytuacyjnych itp.) nie każdy 
będzie przedsiębiorcą, Zdarzają się kariery według powiedzenia „od pucybuta 
do milionera”, ale to są tylko przypadki. Los większości ludzi uzależniony jest 
od dostępności i warunków pracy najemnej. Nieprawdziwe okazały się również 
hasła, że na ogólnym rozwoju korzystają wszyscy (Sroczyński, 2015, s. 114). Wręcz 
przeciwnie, bogaci mają coraz więcej, a nierówności dochodowe zbliżają się do 
wartości krytycznej. Na przykład do 1% najbogatszych Amerykanów trafia 24% 
PKB (Sowa, 2016, s. 90). W krajach unijnych dysproporcje nie są tak wielkie, jednak 
dostęp biednych do pozytywnych efektów rozwoju gospodarczego jest ograniczony. 
Wprawdzie liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji w skali ogólno-
światowej i krajowej się zmniejsza (w Polsce w 2014 r. udział gospodarstw poniżej 
tego minimum wynosił 7,4%), to jednak następuje wyraźna koncentracja kapitału 
(Filar, 2015, s. 184). 

Wzrost wydajności pracy nie znajduje pokrycia we wzroście płac. „W 1980 roku 
płace brutto w krajach rozwiniętych stanowiły 70% PKB, a obecnie to zaledwie 
55%, w Polsce jeszcze mniej” (Sroczyński, 2015, s. 241). W dłuższej perspektywie 
jest to bardzo niekorzystne nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawców, 
bowiem ogranicza innowacyjność, a tym samym konkurencyjność firm. Prowadzi 
również do luki popytowej określanej mianem pułapki płynności. Dlaczego zatem 
pracownicy traktowani jako „wolni najmici”, „czasownicy” mają ograniczony, 
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malejący udział w efektach wzrostu produktywności i ogólnego wzrostu bogactwa? 
Są to następstwa dominacji neoliberalnej polityki gospodarczej i ograniczonej roli 
państwa w redystrybucji dochodów. Narastające nierówności dochodowe, coraz 
trudniejsze do akceptacji, są źródłem różnych form protestów i ruchów społecznych 
znajdujących też wyraz w populistycznych ofertach politycznych i ich niebezpiecz-
nych następstwach w postaci nacjonalizmu, awersji do migracji zarobkowych itp. 

Nierówności dochodów są nieuniknione, wręcz pożądane, problem w tym, jaki 
jest ich akceptowalny poziom (Balcerowicz, 2017, s. 97). W pełni wolnorynkowa 
gospodarka utrwaliła postawy przedsiębiorców wyrażające się brakiem skłonności 
do dzielenia się dobrobytem (Sroczyński, 2015, s. 187). Świadomość tego, że kiero-
wanie polega na realizowaniu własnych celów cudzymi rękami, jest ograniczona. 
Przedsiębiorcy są skłonni przypisywać sukces swoich firm wyłącznie sobie, a tym 
samym owoce tego sukcesu też tylko im się należą. Na rynku pracy powszechne 
jest myślenie folwarczne wyrażające się w postawach „ja jestem pracodawcą, 
przedsiębiorstwo jest moje i ja tu wyznaczam zasady” (Woś, 2017a, s. 42). 

Sytuacja na rynku pracy wyrażająca się dużym bezrobociem także skłaniała do 
wykorzystywania niskich kosztów pracy jako głównego źródła konkurencyjności. 
Dążenie do obniżenia kosztów pracy upowszechniło różne formy niestałego 
zatrudnienia, ograniczenia praw pracowniczych (urlopy, nadgodziny itp.), rozsze-
rzenia szarej strefy zatrudnienia, utrzymywania niskiego poziomu płac. Relacje 
pracodawcy z pracobiorcami zmieniły się, przybrały formę relacji zleceniodawcy 
i zleceniobiorcy (Orczyk, 2017, s. 5). Stosunki pracy, często związane z realizacją 
tymczasowych projektów, są regulowane umowami cywilnoprawnymi, co ozna-
cza także ograniczenie ochrony socjalnej i zabezpieczeń społecznych. W efekcie 
w „gospodarce fuchy” rozrasta się klasa sprekaryzowanej siły roboczej skazanej 
na nieciągłość i niepewność zatrudnienia, z ograniczonym wsparciem socjalnym 
lub całkowitym brakiem tego wsparcia (Michoń, 2017, s. 43). 

Dominacja rynku dóbr w ostatnich dziesięcioleciach wywołała niepokój w sfe-
rze społecznej. Źródłem tego niepokoju jest odczuwanie ograniczenia szans poprawy 
przez pracę sytuacji bytowej dużych grup społecznych (Orczyk, 2017, s. 4). Bardzo 
trudną sytuację mają młode osoby wchodzące na rynek, wykorzystywane poprzez 
konieczność odbywania darmowych staży bez gwarancji dalszego zatrudnienia, 
zmuszanych do samozatrudnienia, opłacanych poniżej stawek minimalnych często 
bez wynagrodzeń za nadgodziny, zatrudnianych poniżej kwalifikacji itp. Aspiracje 
młodych osób rzadko znajdują pokrycie w możliwościach tworzonych przez rynek 
pracy. W efekcie między innymi nie maleje migracja zarobkowa młodzieży. Praca 
za granicą również rzadko jest zgodna z poziomem i kierunkiem wykształcenia, 
jednak zapewnia wyższe zarobki niż w kraju (Szulc, Wójcicki, 2017, s. 37; Fejfer, 



304 Eugeniusz Niedzielski

2017, s. 37). Badania wykazują, że bycie bezrobotnym w okresie młodości lub 
wykonywanie pracy niskopłatnej w niepożądanym wymiarze lub charakterze po-
woduje obniżenie poziomu subiektywnego dobrostanu w przyszłości (efekt blizny) 
(Michoń, 2017, s. 43). 

Współczesne stosunki pracy, będące w części skutkiem globalizacji, finan-
sjalizacji gospodarki i światowej konkurencyjności, decentralizacji polityki spo-
łecznej, dominacji ekonomii wzrostu i konsumeryzmu nad gospodarką społecznie 
odpowiedzialną, cechuje wiele nieprawidłowości o negatywnych skutkach społecz-
nych (Holko, 2017, s. 21). Ponieważ „z niewolnika nie ma pracownika”, w dłuższym 
okresie będące pochodnymi tej sytuacji negatywne postawy pracownicze przełożą 
się na pogorszenie sytuacji pracodawców.

Co dalej?

Świadomość potrzeby zmian w polityce społecznej, w tym na rynku pracy, wyraźnie 
narasta. Powszechnie wskazuje się na potrzebę rozszerzenia regulacyjnej roli 
państwa w zakresie stosunków pracy oraz kształtowania i redystrybucji dochodu 
narodowego. Potrzeba przyśpieszenia zmian w polityce gospodarczej i społecznej 
wynika z narastającego niepokoju społecznego będącego między innymi następ-
stwem powiększających się nierówności dochodowych, braku poczucia stabilności 
warunków życia, zagrożenia możliwości realizacji kariery zawodowej, preka-
ryzacji. Na dotychczasowe przyczyny i przejawy niekorzystnego stanu polityki 
społecznej nakładać się będą nowe zagrożenia wynikające z postępu technicznego 
i organizacyjnego. Robotyzacja, automatyzacja, informatyzacja będą wpływały na 
rozmiary i strukturę zatrudnienia (Sowa, 2016, s. 222–223). Według niektórych 
prognoz z obecnych 16,5 mln miejsc pracy w Polsce można zautomatyzować  
7,5 mln. Dotyczy to zwłaszcza takich sektorów, jak produkcja żywności, rolnic-
two, górnictwo, transport, magazynowanie, handel. Roboty (boty) znajdą także 
szerokie zastosowanie w bankowości, gastronomii, a nawet w medycynie. W ciągu  
45 lat roboty mogą prześcignąć ludzi w inteligencji. Nawet jeśli te prognozy się nie 
sprawdzą, to proces zastępowania żywej pracy fizycznej, a także umysłowej przez 
pracę uprzedmiotowioną będzie następował. Jednocześnie będą zanikały niektóre 
stanowiska pracy i będą powstawały nowe (np. obsługa robotów, programowanie). 
Problem w tym, jakie będą proporcje pomiędzy ubytkiem a przyrostem liczby 
miejsc pracy. 

Na sytuację na rynku pracy będą w coraz większym stopniu wpływały procesy 
demograficzne wyrażające się w depopulacji i starzeniu się społeczeństw większo-
ści krajów rozwiniętych. Ubytki zasobów pracy w tych krajach są rekompensowane 
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migracjami ludności z krajów biedniejszych. Migranci najczęściej podejmują się 
pracy na stanowiskach nieatrakcyjnych dla miejscowej ludności i z reguły na 
zdecydowanie mniej korzystnych warunkach. Narastający ostatnio nacjonalizm 
(nowy nacjonalizm) może ograniczać możliwości przepływu zasobów pracy, a to 
z kolei wymusi zmiany na krajowych rynkach pracy i zmiany polityki społecznej 
(Kołodko, Koźmiński, 2017, s. 176–183; Król, 2012, s. 150). Polityka ta powinna za-
bezpieczać wszystkim obywatelom niezbędne minimum egzystencji niezależnie od 
tego, czy świadczą oni pracę, czy nie, a to oznacza zgodną z tym celem redystrybu-
cję dochodu narodowego. Zmniejszenie nierówności społecznych wymaga zmiany 
polityki podatkowej. W gospodarce neoliberalnej powszechna była tendencja do 
obniżania i wyrównywania podatków, co pomnażało dochody bogatych, a ogra-
niczało szanse poprawy sytuacji biednych. Dominował bowiem pogląd, że niskie 
podatki sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Tylko zapomniano o współzależności 
podaży i popytu. Dla poprawy tych relacji konieczne jest wprowadzenie zmian 
w systemie podatkowym, w tym na przykład podatku majątkowego, spadkowego, 
zróżnicowania stawek podatkowych.

Świadomość potrzeby zmian w polityce społeczno-gospodarczej wyraźnie 
narasta między innymi wskutek różnych przejawów niezadowolenia społecznego. 
To niezadowolenie generuje niekorzystne procesy i zjawiska, jak rozwój populi-
zmu i nacjonalizmu, ale także próby wdrożenia pozytywnych rozwiązań. Do tych 
ostatnich można zaliczyć upowszechnianie się ekonomii dzielenia się (współużyt-
kowania), wdrażanie polityki dochodu gwarantowanego, ograniczanie komina 
dochodowego, podnoszenie płacy minimalnej. Podejmuje się próby wprowadzenia 
dochodu gwarantowanego oraz ograniczenia wykorzystywania rajów podatkowych 
do unikania płacenia podatków. Nie powiodły się próby wprowadzenia w skali 
ogólnoświatowej podatku od transakcji kapitałowych, tak zwanego podatku Tobina, 
który miał służyć przeciwdziałaniu biedzie i niwelowaniu nierówności społecznych 
(Kołodko, Koźmiński, 2017, s. 155). Wśród przedsiębiorców upowszechnia się 
przekonanie, że okres niskiego udziału wynagrodzeń w dochodzie narodowym 
się kończy, a tym samym kończy się możliwość konkurowania jedynie niskimi 
kosztami pracy. Podejmuje się również próby porządkowania prawa pracy i ogra-
niczenia przedmiotowego traktowania pracownika. W miejsce bezumownego 
zatrudnienia lub tak zwanych umów śmieciowych może się upowszechnić umowne 
zatrudnienie na część etatu zapewniające pracownikowi także świadczenia socjalne. 
Pracodawcy będą musieli również uwzględniać radykalną zmianę w stosunku do 
pracy najmłodszego pokolenia (25–30 lat). Przedstawiciele tego pokolenia nie godzą 
się na „frycowe” zarobki, a wręcz twierdzą, że praca nie jest w życiu najważniejsza 
(Sowa, 2017, s. 16).
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Podsumowanie

Przewidywanie przyszłości jest zawsze trudne, a szczególnie w czasach skumu-
lowanej zmienności i niepewności ograniczającej możliwość predykcji stanów 
przyszłych. Oczywiste jest tylko to, że zmiany polityki społecznej i relacji 
pracodawca–pracownik są konieczne i nieuchronne. Dotyczy to także różnych 
aspektów zagadnień i problemów poruszanych w tym opracowaniu. Teraźniejszość 
ukształtowana przez przeszłość zawiera wiele zagrożeń dla przyszłości wynikają-
cych między innymi z wykazanych dysfunkcji rynku pracy i polityki społecznej. 
Zmiany muszą obejmować redystrybucję dochodów, poprawę zabezpieczeń praw 
pracowniczych, w tym praw socjalnych. Świadomość potrzeby zmian staje się coraz 
powszechniejsza i zaczyna znajdować odzwierciedlenie w decyzjach politycznych, 
na przykład w ograniczaniu zatrudnienia bezumownego czy wprowadzaniu kon-
stytucji biznesu. Można mieć nadzieję, że są to zapowiedzi głębszych, koniecznych 
zmian na rynku pracy, w polityce społecznej i w relacjach pracownik–pracodawca.
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Atrakcyjność systemów kafeteryjnych,  
work-life-balance i koncepcji „hygge”  

w opinii generacji Y – badania pilotażowe

Kody JEL: M32, J33
Słowa kluczowe: systemy kafeteryjne, systemy work-life-balance, koncepcja „hygge”, 
zarządzanie różnorodnością pokoleniową, generacje 
Streszczenie. Głównym celem artykułu jest zbadanie atrakcyjności nowoczesnych syste-
mów i koncepcji motywowania i wynagradzania, takich jak: systemy kafeteryjne, koncep-
cji work-life-balance oraz koncepcji „hygge”. W opracowaniu dokonano charakterystyki 
pokoleń/generacji według wybranych kryteriów, przeglądu systemów kafe-teryjnych jako 
elastycznych systemów wynagradzania oraz koncepcji work-life-balance. Podjęto również 
próbę opisu skandynawskiej koncepcji „hygge”, czyli szczęścia w pracy, jako koncepcji 
szczególnie przydatnej w budowaniu motywacji do pracy. W opracowaniu zaprezentowano 
fragment wyników badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2017 roku na grupie 
121 studentów kierunku zarządzanie według kryterium przynależność do generacji Y.

Wprowadzenie

Systemy motywowania i wynagradzania stanowią niezmiernie ważne narzędzie 
służące zarówno osiąganiu celów bieżących, jak i długofalowych oraz wzrostu kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa. W obecnych warunkach, kiedy przedsiębiorstwa 
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muszą między sobą konkurować o pracownika, systemy motywowania i wyna-
gradzania stały się źródłem przewagi konkurencyjnej. Rolę wynagrodzeń jako 
czynnika wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw podkreśla wielu cenionych 
naukowców, między innymi S. Borkowska (2001, s. 9), M. Juchnowicz (2005,  
s. 97–10), Z. Sekuła (2005, s. 11), H. Karaszewska (2003, s. 7) i B. Wyrzykowska 
(2008, s. 159). W literaturze przedmiotu podkreślany jest także wpływ motywowa-
nia i wynagradzania na wartość przedsiębiorstwa (Zaleśna, 2000, s. 18–20).

Przykładem nowoczesnych zmian w systemach wynagradzania jest ich 
uelastycznienie, którego egzemplifikacją są systemy kafeteryjne. Szczególnie 
inspirującymi w budowaniu nowoczesnego systemu motywowania są koncepcje: 
work-life-balance, która zakłada zachowanie harmonii pomiędzy życiem zawo-
dowym i prywatnym, oraz pochodząca ze Skandynawii nowatorska koncepcja 
„hygge” w miejscu pracy – koncepcja szczęścia.

Głównym celem artykułu jest zbadanie atrakcyjności nowoczesnych systemów 
i koncepcji motywowania oraz wynagradzania, takich jak systemy kafeteryjne, 
koncepcja work-life-balance oraz koncepcja „hygge”, wśród studentów kierunku 
zarządzanie. W celu osiągnięcia wyżej wymienionego celu przeprowadzono 
badania w marcu 2017 roku na jednym z uniwersytetów w Polsce. Badania te 
były badaniem pilotażowym. Zastosowano nieprobabilistyczną technikę wyboru 
przypadkowego nazywaną przez niektórych autorów techniką według wygody. 
Wybór przypadkowy nie gwarantuje reprezentatywności próby, ale może stać się 
przesłanką do poznania populacji (Szreder, 2004, s. 50).

Motywacja i wynagrodzenie – różnorodność pojęć i nowe koncepcje

Motywacja to siła i kierunek zachowania, jak również czynniki, które sprawiają, 
że ludzie zachowują się w ściśle określony sposób. Ludzie są zmotywowani wtedy, 
kiedy oczekują, że dane działanie doprowadzi ich do osiągnięcia celu i wartościowej 
nagrody, która w ich opinii zaspokoi ich pragnienia i potrzeby (Armstrong, Taylor, 
2014, s. 169–170). 

Wynagrodzenie stanowi złożoną kategorię, w której aspekty ekonomiczne, 
psychologiczne, socjologiczne, prawne, etyczne oraz polityczne przeplatają się 
i współistnieją. Wielu zachodnich autorów terminu wynagrodzenie całkowite (total 
rewards) używa nie tylko dla określenia składników materialnych, takich jak płace, 
świadczenia stałe i zmienne, ale także elementów niepieniężnych o charakterze nie-
materialnym, takich jak możliwość nauki, rozwój, kariera, wewnętrzna motywacja 
dostarczana przez pracę czy jakość życia (Armstrong, Taylor, 2014, s. 365).
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Systemy kafeteryjne są elastycznymi systemami wynagradzania, w których 
pracownicy są aktywnie zaangażowani w kreowanie swojego własnego pakietu 
wynagrodzenia. Pojęcie kafeterii (cafeteria) pochodzi z języka angielskiego i w do-
słownym tłumaczeniu oznacza restaurację z samoobsługowym bufetem, w której 
klient ma możliwość dokonania wyboru tego, czy jest zainteresowany. W przypadku 
wynagrodzeń kafeteria to rodzaj nowoczesnego systemu wynagradzania, w którym 
struktura wewnętrzna płacy jest wynikiem decyzji jej adresatów. Na podstawie 
badań z 2008 roku przeprowadzonych na próbie 185 przedsiębiorstw można 
wywnioskować, że systemy kafeteryjne w Polsce są stosowane przede wszystkim 
w prywatnych spółkach prawa handlowego z pełnym i większościowym udziałem 
zagranicznym i w grupie top managemntu (por. Nieżurawska, 2010, s. 150–154).

System wynagradzania work-life-balance (WLB) zakłada osiągnięcie przez 
pracowników zadowalającej równowagi pomiędzy pracą a aktywnościami poza 
pracą (związanymi z rodziną, przyjaciółmi, hobby) (Armstrong, Taylor, 2014,  
s. 446). Równowaga pomiędzy wszystkimi sferami funkcjonowania ma być drogą 
do samorealizacji pracownika pozwalającą na zwiększenie satysfakcji z życia. Nie 
chodzi tu jednak o ścisłe oddzielenie sfery prywatnej i zawodowej, a raczej o ich 
harmonijne łączenie i przenikanie, tak aby praca, życie rodzinne i pasje tworzyły 
spójną całość. Coraz częściej mówi się także, że nowoczesne organizacje mogą wy-
korzystać praktykę WLB, aby budować przewagę konkurencyjną, zatrzymać naj-
lepszych pracowników i zadbać o tak zwany employer branding (por. Nieżurawska, 
Dziadkiewicz, Kowalewska, 2017, s. 241–258).

Hygge w miejscu pracy to skandynawska koncepcja szczęścia w pracy, której 
korzenie można znaleźć w Danii. W bezpośrednim tłumaczeniu „hygge” to wiele 
różnych rzeczy, na przykład ciepło na sercu, zero zmartwień, sztuka stwarzania at-
mosfery intymności czy poczucie ukojenia (Wiking, 2016, s. 6). Profesor J.T. Linnet 
(2011, s. 21–44), który naukowo zajmuje się „hygge”, uważa to zjawisko za styl 
interakcji społecznych związany z wartościami kulturowymi. „Hygge” w miejscu 
pracy może sprowadzać się do przytulnej przestrzeni biurowej, przyjaznej i luźnej 
atmosfery. To także odpowiednie warunki pracy: miejsca na lunche z zespołem oraz 
przyjazne miejsca do przerw na kawę w pracy (Søderberg, 2016, s. 142; Karwowska, 
Dworak, 2016). „Hygge” oznacza również kulturę organizacyjną w firmie opartą 
na wartościach: wzajemnego szacunku, kultu pracy zespołowej, transparentności 
działań i decyzji, a zarazem luzu, swobody i spontaniczności w działaniu.
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Motywowanie w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową

Termin zarządzanie różnorodnością odnosi się do systematycznego i planowanego 
zobowiązania ze strony organizacji do rekrutacji i zatrzymania pracowników 
o zróżnicowanym pochodzeniu i umiejętnościach (Amershi i in., 2007, s. 7). 
Pomaga również w rozwijaniu elastyczności w reagowaniu na rosnące wymagania 
i zróżnicowane rynki (Cukier, Smarz, 2012). Może stać się przyczynkiem bardziej 
efektywnego zarządzania pracownikami (Ozbilgin, Syed, 2015, s. 156–187). W tym 
celu należy pogodzić oczekiwania i systemy wartości przedstawicieli rożnych 
pokoleń (Mazur-Wierzbicka, 2016, s. 123–130).

Tabela 1 

Charakterystyka generacji według kryterium motywacji

Tradycjonaliści
(1925–1945)

Baby Boomers
(1946–1964)

Generacja X
(1965–1979)

Generacja Y*

(1980–1994)
Generacja Z**a

(1995–2000)
Charakterystyka:
– lojalność, 
– koncentracja na 
historii,
– respektowanie 
tradycji,
– oporność na 
zmiany.

Charakterystyka:
– optymizm,
– stabilizacja, 
– jasno określona 
strategia życia, 
w tym kariery,
– silna wartość 
pieniądza, potrzeba 
uznania i prestiżu,
– nie lubią zmian,
– lojalność,
– nie boją się 
ciężkiej pracy.

Charakterystyka:
– pesymiści,
– zdeterminowani,
– nie potrafią 
odpoczywać,
– stawiają na 
samorozwój 
(kursy, studia 
podyplomowe),
– chcą mieć 
dostęp do 
kierownictwa oraz 
cenią informację 
Zwrotną.

Charakterystyka: 
– życie wokół 
mediów,
– kształcenie przez 
całe życie, 
– optymiści,
– otwarci na 
zmiany,
– wykonywanie 
kilku zadań 
jednocześnie,
– lubią krótkie 
komunikaty,
– są często 
w kontakcie 
(wysyłają SMS-y, 
są na Messengerze)

Charakterystyka:
– bycie globalnym 
w aspekcie 
społecznym 
i technologicznym,
– duży wpływ social 
medi,
– wysokie poczucie 
własnej wartości, 
– trudności w pracy 
zespołowej,
– liderzy współpracy 
przez internet, 
podatni na rozrywki,
– nie umieją 
funkcjonować bez 
internetu (są zawszę 
online i w stałym 
kontakcie),
– brak lojalności 
wobec pracodawcy, 
zmieniają pracę bez 
sentymentów.
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Motywacja
– bezpieczeństwo 
zatrudnienia,
– stałość pracy 
i płacy.

Motywacja
– bezpieczeństwo 
zatrudnienia,
– motywacja 
finansowa 
(atrakcyjność płacy 
zasadniczej),
– dobre relacje 
w pracy,
– możliwości 
awansu.

Motywacja
– bezpieczeństwo 
zatrudnienia, 
–motywacja 
finansowa (m.in. 
płaca za efekty/
wyniki),
– benefity, 
karty medyczne 
i sportowe, opłata 
za studia itp.,
– udział 
w zarządzaniu 
firmą (partycypacja 
finansowa/
własnościowa).

Motywacja***
– systemy WLB,
– elastyczny 
czas pracy, praca 
zdalna,
– bezpieczeństwo 
zatrudnienia,
– udział 
w zarządzaniu 
firmą (partycypacja 
finansowa/
własnościowa),
– systemy 
kafeteryjne, 
w szczególności 
obejmujące 
zdrowie, sport, 
wolny czas.

Motywacja****
– systemy WLB,
– udział 
w ciekawych 
projektach, w tym 
podróże po całym 
świecie (dużo 
kontaktów na FB 
i Instagramie),
– motywacja 
finansowa,
– motywowanie 
przez 
zaangażowanie,
– dobra atmosfera 
w pracy,
– systemy 
kafeteryjne, 
w szczególności 
kafeteria obejmująca 
sport i wolny czas.

* Generacja Y jest także nazywana: Millennials, Generation Next, Generation Why?, iPod 
Generation.
** Generacja Z jest także nazywana: Generacją C, Post-Millennials, the iGeneration, Founders, 
Plurals, Home-land Generation.
*** Na podstawie badań własnych.
**** Por. Nieżurawska, Karaszewska, Dziadkiewicz, 2016, s. 684–688; Nieżurawska, Dziadkiewicz, 
2016, s. 661–670.

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu możemy spotkać podział pokoleń/generacji na 
kategorie: tradycjonalistów (ur. 1925–1945), Baby Boomers (ur. 1946–1964), 
generację X (ur. 1965–1979), generację Y (ur. 1980–1994) oraz generację Z  
(ur. 1995 r.). W literaturze generacja Z to pokolenie urodzone po 1995 lub po 
1996 roku (por. Koulopoulos, Keldse, s. 2–12; Williams, 2015; Dziadkiewicz, 
Nieżurawska, 2014). Charakterystykę generacji przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badań

Głównym celem artykułu jest zbadanie atrakcyjności nowoczesnych systemów oraz 
koncepcji motywowania i wynagradzania, takich jak systemy kafeteryjne, koncepcja 
work-life-balance oraz koncepcji „hygge”, szczególnie atrakcyjnych dla studentów 
studiów niestacjonarnych na kierunku zarządzanie reprezentujących generację Y. 
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Badania te były badaniem pilotażowym. Posłużyły one do zebrania ogólnych 
danych, które będą weryfikowane w badaniu zasadniczym. Zastosowano niepro-
babilistyczną technikę wyboru wygodnego. Technika ta nie gwarantuje reprezen-
tatywności próby, ale może stać się przesłanką do poznania populacji. Badania 
pozwalają na uogólnienie wyników na całą populację, jednak może wystąpić 
znaczny zakres błędu (Szreder, 2004, s. 50).

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2017 roku i objęło grupę 121 studen-
tów należących do generacji Y. Po odrzuceniu błędnych i częściowo wypełnionych 
kwestionariuszy do badań zakwalifikowano 80 prawidłowo wypełnionych kwe-
stionariuszy (N = 80). Respondenci byli pytani o ważność koncepcji i systemów 
wynagradzania na skali Likerta.

Badani zostali poproszeni o określenie ważności koncepcji motywowania 
i systemów motywowania według następującej reguły: 1 – koncepcja nieistotna, 
2 – mało istotna, 3 – przeciętnie ważna, 4 – ważna i 5 – bardzo ważna. Według 
respondentów koncepcja work-life-balance jest bardzo ważna, co potwierdza 
przekonanie, że zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest 
dla generacji Y kwestią najważniejszą. W tym zakresie dominują kobiety (śred-
nia: K – 4,5; M – 4,32). Ważna okazała się również koncepcja „hygge” kładąca 
nacisk na rolę menedżera – przywódcy motywującego pozytywnie pracowników, 
dostępnego dla wszystkich i będącego częścią zespołu. Tę opinię podzielają przede 
wszystkim osoby pracujące w przedsiębiorstwach globalnych (średnia 4,05). Duże 
znaczenie ma tu kultura organizacyjna obejmująca wzajemny szacunek, kult pracy 
zespołowej, integrację i komunikację oraz „hygge” kładąca nacisk na fair play. 
Najmniejsze znaczenie (przeciętnie ważne znaczenie) dla respondentów mają: kon-
cepcja „hygge” kładąca nacisk na przytulną, ciekawie zaprojektowaną przestrzeń 
biurową oraz koncepcja „hygge” z płaską strukturą organizacyjną, egalitaryzmem 
oraz transparentnością w miejscu pracy (tab. 2).

Tabela 2 

Ważność nowoczesnych systemów i koncepcje wynagradzania i motywowania

N = 80 Średnia Mediana Dominanta Odchylenie 
standardowe

Koncepcja work-life-balance 
(zapewniająca zachowanie równowagi 
pomiędzy pracą a życiem prywatnym)

4,39 5 5 0,849
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System kafeteryjny (możliwość 
wyboru pomiędzy poszczególnymi 
benefitami w ramach danej puli od 
pracodawcy)

3,54 4 4 1,01

Elastyczny system wynagradzania 
(lepsze dostosowanie stawek płac 
do zróżnicowanych kompetencji 
i osiągnięć pracowników)

3,84 4 4 1,037

Koncepcja „hygge” kładąca nacisk na 
przytulną, ciekawie zaprojektowaną 
przestrzeń biurową 

3,36 3 3 1,012

Koncepcja „hygge” z płaską strukturą 
organizacyjną, egalitaryzmem oraz 
transparentnością w miejscu pracy

3,28 3 3 0,82

Koncepcja „hygge” kładąca nacisk 
na fair play oraz obejmująca brak 
agresywnych działań biznesowych na 
rynku

3,63 4 4 0,936

Koncepcja „hygge” kładąca nacisk 
na kulturę organizacyjną obejmującą 
wzajemny szacunek, kult pracy 
zespołowej, integrację i komunikację

3,95 4 4 0,973

Koncepcja „hygge” kładąca nacisk 
na rolę menedżera – przywódcy 
motywującego pozytywnie 
pracowników, dostępnego dla 
wszystkich i będącego częścią zespołu

3,99 4 4 0,797

Źródło: badania własne.

Z badania nad generacją Y reprezentowaną przez studentów kierunku zarzą-
dzanie można wysunąć następujące wnioski:
1. Generacja Y zwraca szczególną uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy 

pracą a życiem osobistym. Bardziej w tym zakresie są zaawansowana kobiety.
2. Dla generacji Y ważne są elastyczne systemy wynagradzania, w tym wyna-

gradzanie za efekty, wyniki oraz płaca za kompetencje.
3. Dla generacji Y ważna jest koncepcja „hygge” w obszarze relacji menedżer–

pracownik oraz w obszarze kultu pracy zespołowej, integracji, komunikacji 
i wzajemnego szacunku.

4. Dla generacji Y ważne są też systemy kafeteryjne dające możliwość wyboru 
pomiędzy poszczególnymi benefitami w ramach danej puli od pracodawcy.
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5. Przeciętnie ważne znaczenie dla respondentów ma koncepcja „hygge” kładąca 
nacisk na przytulną, ciekawie zaprojektowaną przestrzeń biurową z obecnością 
zieleni i elementami eco. Bardziej w tym zakresie jest zaawansowana generacja Z. 

Podsumowanie

Cel artykułu został osiągnięty. Badania potwierdziły wysoką atrakcyjność nowo-
czesnych systemów oraz koncepcji motywowania i wynagradzania wśród studentów 
kierunku zarządzania reprezentujących generację Y. W warunkach konkurencji 
i walki o wysoko kwalifikowany potencjał pracy wdrażanie nowoczesnych kon-
cepcji/systemów motywowania i wynagradzania staje się koniecznością. Tworzenie 
systemów płacowych w tradycyjnym duchu może bowiem skutkować sytuacją, 
iż przedsiębiorstwa będą zmuszone zadowolić się angażowaniem pracowników 
o niższych kompetencjach. Rozwój systemów kafeteryjnych jako elastycznych 
systemów wynagradzania, systemów work-life-balance oraz koncepcji „hygge”, 
czyli szczęścia w pracy, wydaje się nieuchronny, szczególnie jeśli mowa o mo-
tywowaniu młodszych pokoleń, w tym generacji Y. Można zakładać, że właśnie 
to pokolenie w niedalekiej przyszłości te trendy wymusi. Należy także pamiętać 
o instrumentach finansowych, gdyż młode pokolenie nie będzie miało skrupułów, 
aby zmienić pracodawcę na tego, który lepiej spełni ich oczekiwania.
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The Attractiveness of the Cafeteria Systems, Work-Life-Balance Systems and the 
Concept of “Hygge” Based on the Opinion of Generation Y – Pilot Study

Keywords: cafeteria system, work-life-balance systems, concept of „hygge”, managing 
generational diversity, generations
Summary. The main goal of the article is to examine the attractiveness of modern systems 
and concepts of motivating and remunerating such as cafeteria systems, the concept of 
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work-life-balance and the concept of „hygge”. The study characterizes each generation on 
the basis of the selected criteria, the review of cafeteria systems as flexible remuneration 
systems and work-life-balance systems. An attempt was also made to describe the Scandi-
navian concept of „hygge” as happiness at work as the concept particularly useful in build-
ing motivation to work. The study presents fragmentary results of a survey conducted in 
March 2017 among 121 students of the Management faculty, according to the criterion of 
belonging to the generation Y. 

Translated by Joanna Nieżurawska-Zając
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Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka

Kody JEL: M14, M54
Słowa klucze: zarządzanie zasobami ludzkimi, CSR, grywalizacja, style kierowania
Streszczenie. Zarządzanie zasobami ludzkimi ulegało modyfikacjom na przestrzeni 
lat. Zmieniająca się grupa pracowników oczekuje nowych form motywacji do pracy. 
Zaangażowanie w powierzone zadanie wymaga od pracodawcy stworzenia odpowiedniego 
zaplecza fizycznego i psychicznego. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu, koncepcji grywalizacji przy odpowiednim stylu kierowania to wyznaczniki 
utożsamiania się pracowników XXI wieku z firmą. Celem niniejszego artykułu jest analiza 
innowacyjnych czynników determinujących rozwój człowieka przekładający się na jego 
efektywność zawodową i sukces firmy. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury 
przedmiotu.

Wprowadzenie

Coraz częściej w literaturze naukowej i poradnikach zawodowych spotkać można 
wskazówki dotyczące samorozwoju czy kreatywnego myślenia. Poszukiwanie 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące portretu człowieka-pracownika 
nowych czasów nie należy do prostych. Wykaz oczekiwanych cech, kwalifikacji 
czy kompetencji menedżera systematycznie ulega zmianom. Kreatywność, inno-
wacyjne myślenie, uczciwość, asertywność, inteligencja emocjonalna mieszają się 
z doświadczeniem osobistym, zwykłą pomysłowością czy wrodzonym wyczuciem 
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sytuacji. Zapotrzebowanie na coraz to inne portrety psychologiczne menedżerów 
zmusza ludzi do rozwijania nowych zdolności, a naukowców do definiowania 
i penetrowania nowych potrzeb rynku. Systematyczny i szybki rozwój technologii 
sprawia jednocześnie, że młode pokolenia ciągle eksperymentują i poszukują nowej 
doskonałości, która przyczyni się do ich szybkiego sukcesu. Liczba potencjalnych 
odbiorców usieciowionej treści i towarzyszącej jej reklamy jest niezwykle za-
chęcającym czynnikiem do rozbudowy internetowych kanałów dystrybucyjnych 
(Kowalik, 2015a, s. 9), z których korzysta młode pokolenie pracowników. Istotne 
jest w tym kontekście wprowadzanie standardów dla serwisów internetowych ze 
względu na prawa obywateli do pozyskiwania informacji, jak i dzielenia się nimi 
(Kowalik, 2015b, s. 59). Brak norm i reguł korzystania z dobrodziejstw technologii 
może być dla pokolenia cyfryzacji zgubne w kreatywnym działaniu. 

Zachodzące zmiany nie są jednak nowym odkryciem. Można jedynie zadać 
pytanie, jak zwiększyć zyski przy jednoczesnym usatysfakcjonowaniu pracowni-
ków. A zatem jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka?

Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych czynników determinu-
jących rozwój człowieka, przekładający się na jego efektywność zawodową i sukces 
firmy. Ekonomiczne podejście do pracowników nie przynosi już w znacznej mierze 
wymarzonego sukcesu. Dlatego coraz częściej firmy włączają się w akcje spo-
łecznościowe, organizują przestrzenie publiczne do relaksu i swobody myślowej, 
wprowadzają system grywalizacji. Systemy rekrutacji, sposoby kierowania ludźmi, 
szkolenia i treningi oferujące rozwój człowieka kłądą nacisk na innowacyjne zdol-
ności i umiejętności, które będą sprzyjać wymogom nowych wyzwań.

Wskrzeszanie człowieka do efektywnego działania

Fundamentem działania współczesnego człowieka jest zasób jego wiedzy i umie-
jętności oraz odpowiednie ich wykorzystanie. Wspierane przez wyobraźnię i in-
tuicję, stanowią wyznacznik właściwego gospodarowania. Rosnąca rola kapitału 
ludzkiego będącego czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw w zmieniającej 
się gospodarce jest odpowiedzią na wyzwania stawiane człowiekowi. Czynnikiem 
podstawowym dla sukcesu firmy jest właśnie potencjał ludzki będący najcenniej-
szym kapitałem każdej organizacji (Wyrzykowska, Karbowiak, 2009, s. 5). Aby 
w pełni wykorzystać możliwości firmy, sprostać wyzwaniom przyszłości, potrzeba 
atrybutów ludzkich – kwalifikacji, wiedzy, umiejętności.

Przedsiębiorstwa jutra nazywane są często organizacjami wiedzy. Dokonują 
one innowacyjnych zmian, właściwych decyzji, rozwiązują złośliwe problemy 
(Opolska, 2011, s. 117–123), posiadają kwalifikacje do budowania cenionej i silnej 
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marki. Często potrafią stworzyć personalną relację z klientem. Otwarcie granic, 
działanie na międzynarodowych rynkach zmusza do elastyczności kierowania 
personelem, który coraz częściej pochodzi z różnych kultur. Podstawową funkcją 
kadry menedżerskiej jest zatem pobudzenie aktywności pracowniczej.

Istotne wydaje się więc pozycjonowanie zasobów ludzkich w organizacji. 
Interpretowane jest jako znaczenie, miejsce oraz sposób ujmowania czynnika 
ludzkiego w zarządzaniu firmą, a także określenie przyczyn istotności w kontek-
ście sytuacyjnym i strategicznym (Matthews, Megginson, Surtees, 2008, s. 17–19). 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zasadne wydaje się znalezienie korelacji 
pomiędzy strategią biznesową, priorytetami firmy a planowanym rozwojem zaso-
bów ludzkich. Integracja taka pomaga powiązać aktywa materialne i niematerialne, 
bezpośrednio wpływając na działalność firmy (Pfeffer, 1994). Reasumując, waga 
integracji zarządzania pracownikami z poziomem efektywności organizacji od 
zawsze jest uznawana i ceniona. 

Materiały i metody kreowania potencjału ludzkiego

Skoncentrowanie myślenia oraz działania na człowieku powinno być odpowiednio 
zaplanowane i ukierunkowane na wytyczony cel działania firmy. Bezzasadne 
naciski na rozwój pracowników nie będą skuteczne, tak jak i nieuargumentowane 
podążanie za modą. Proces doskonalenia personelu powinien być wpisany w stra-
tegię działania firmy (Matthews i in., 2008, s. 263–269). Podnoszenie kwalifikacji 
przejawiać się może w zdobywaniu certyfikatów, dyplomów, kończeniu kursów 
czy studiów podyplomowych, a także w doradztwie zawodowych, coachingu, 
mentoringu. Dla jednostki staje się to podstawą do wzrostu samooceny i rzetelności 
w rozwiązywaniu powierzonych zadań, a dla pracodawcy – zdobycia kompe-
tentnego pracownika. Ważne jest, aby rozwój pracownika związany był z jego 
stanowiskiem pracy oraz kwalifikacjami. Pozwoli to na wdrożenie innowacyjnych 
technik w dotychczasowe działanie, co zaowocuje szybkością i jakością pracy, 
a w konsekwencji dominacją nad konkurencją.

Nie można jednak identycznie podchodzić do rozwoju personelu. Pomimo 
pozornie podobnych zadań i pełnionych stanowisk każdy działa inaczej. Nie cho-
dzi tu o różnice indywidualne, które na pewno mają znaczenie w odbiorze nauki, 
ale o doświadczenie zarówno życiowe, jak i zawodowe. Analizując możliwości 
kompetencyjne pracowników, należy zastanowić się, z jaką grupą socjologiczną 
współpracujemy. Obecnie na rynku pracy spotykają się ludzie ukształtowani przez 
różne wydarzenia polityczne, gospodarcze czy kulturowo-społeczne. Przejawia 
się to w sposobie wykonywanych czynności, zaangażowaniu w zlecone zadania, 
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awansach zawodowych, lojalności wobec pracodawcy. Odmienności przekładają 
się na umiejętność użytkowania technologii, zaangażowanie w społeczny aspekt 
biznesu, pewność siebie oraz wymagania stawiane pracodawcy podczas zatrud-
nienia. Zróżnicowanie personelu wymusza na kierowniku zastosowania urozma-
iconych rozwiązań i stylu kierowania w taki sposób, aby wykorzystać potencjał 
międzypokoleniowy. Różnorodność ta wymaga od pracodawcy znajomości swoich 
podwładnych, ich umiejętności i potrzeb.

Szczególną grupą pracowników jest pokolenie XXI wieku. Oczekują oni więcej 
niż wynagrodzenia czy awans zawodowy. Pragną się rozwijać, korzystać z dobro-
dziejstw technologii, angażować w pomoc społeczną. Takie myślenie powoduje 
wzrost zapotrzebowania na społeczną odpowiedzialność biznesu w organizacji. 
Nie interpretując wielodefiniowalności tego pojęcia, CSR należy rozumieć jako 
realizowanie celów przedsiębiorstwa przy równomiernym dobru zasobów ludz-
kich współpracujących z firmą (Visser, Matten, Pohl, Tolhurst, 2007, s. 122–123). 
Połączenie etyki, ekologii i ekonomii motywuje do działania obecnych pracowni-
ków. Utożsamiają się oni z firmą, uczestnicząc w działaniach pomocowych pod jej 
patronatem. Stanowi to dla nich dużą motywację do rzetelnej pracy i zaangażowania 
w powierzone działania. Są oni w stanie w razie potrzeb pracować po godzinach, 
wolontaryjnie pomagać potrzebującym, dzieląc się swoimi umiejętnościami.

Wdrażanie mechanizmów CSR w działania firmy przejawia się wzrostem 
poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, szerzeniem idei społecznej 
odpowiedzialności wśród pracowników oraz wskazywaniem narzędzi posługiwania 
się tą strategią na swoim stanowisku pracy. Istotne jest zapoznanie pracowników 
firmy z koncepcją CSR, budowanie kultury na jej podstawie, modyfikacja ocen 
pracowników w zgodzie z działaniami społecznie odpowiedzialnymi. Czynniki te 
wiążą się z przebudową świadomości społecznej ludzi (Borkowska, 2005, s. 26–28). 

Coraz więcej firm, niezależnie od wielkości i zasięgu działania, tworzy 
odrębne zespoły pracowników zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Dobry wizerunek budują na relacjach z pracownikami, interesariuszami 
i klientami. Etyka działania przejawia się w szacunku do ludzi zrzeszonych z firmą, 
respektowaniu kodeksów i regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz 
budowaniu dobrych relacji wewnątrz i na zewnątrz.

Z działaniami przedsiębiorstwa na rzecz pracowników i społeczeństwa zwią-
zana jest również wrażliwość społeczna. Charakteryzuje się ona respektowaniem 
norm etycznych i praw, a także działaniami niebiznesowymi gwarantującymi 
satysfakcję z pracy, możliwość rozwoju, wspierania nauki, współtworzenia in-
frastruktury lokalnej oraz wsparcia środowiska naturalnego (Wachowiak, 2013,  
s. 109–113). 
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Analizując sposób zarządzania zasobami ludzkimi, należy mieć na uwadze, że 
członek organizacji jest zbiorem potencjalnych zasobów. Fundamentem mogą być 
style kierowania właściwie dostosowane do jednostki, grupy pracowników lub za-
dania. Właściwie zastosowane przez kierownika, posłużą do odpowiedniego wyko-
rzystania kompetencji pracowników, posłużą realizacji strategii przedsiębiorstwa, 
przyczyniając się do jego sukcesu i przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzonych 
zostało wiele badań w celu zdiagnozowania, który styl zarządzania jest najefek-
tywniejszy, nie jest jednak tematem niniejszego opracowania prezentowanie ich 
wszystkich. Należy natomiast wskazać na determinanty, jakie brane są pod uwagę 
w celu wyboru najefektywniejszego stylu.

Tabela 1

Aktualne w XXI wieku style kierowania i ich determinanty

Styl kierowania/autor Determinanty/przyczyny
Teoria R. Lippita i R. White’a Zaangażowanie kierownika w kierowanie 

grupą oraz w nadzór nad zadaniem
Z. Pietrasiński i K. Lewin Klimat społeczny grupy, zachowania 

jednostek
R. Likert/„system 4” Relacja z pracownikami i stopień zaufania 

oraz zaangażowania kierownika w projekt
Teoria D. McGregora/teoria X i Y Sposób postrzegania człowieka w organizacji
R. Tannenbaum i W.H. Schidt Stopień swobody podwładnych oraz udział 

kierownika w podejmowaniu decyzji
G.S. Sarie Osobowość kierownika
R.R. Blake i J.S. Mouton Nastawienie na ludzi/nastawienie na zadania
W.J. Reddin Nastawienie na ludzi/nastawienie na zadania 

vs. efektywność stylu kierowania
A.F.E. Fiedler Czynniki sytuacyjne
M.E. Evans i R.J. House Model oczekiwań (motywacja zależy od 

nagrody i jej atrakcyjności)
P. Hersey i K. Blanchard Stopnień dojrzałości podwładnych
Podejście osobowościowo – sytuacyjne Cechy osobowości kierownika, czynniki 

sytuacyjne, dostosowanie zachowań 
kierowniczych do wymagań sytuacji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Griffin, 2007, s. 42 i n.; Koźmiński, Piotrowski, 
2013, s. 68–70 i 329–330.
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Do końca XX wieku dominował paradygmat: „Istnieje lub powinien ist-
nieć jeden właściwy sposób kierowania ludźmi” (Drucker, 2000, s. 5), jednak  
A.H. Maslow (1995) w swoich teoriach dowodził, że ludzie powinni być kierowani 
w różny sposób, adekwatny do ich osobowości. Realia teorii i praktyki zarządzania 
wskazują, że styl kierowania powinien być zróżnicowany. Zależy to od kontek-
stu organizacyjno-strukturalnego oraz cech osobowości, dojrzałości zawodowej 
i doświadczenia kierownika. Praktyka kierowania pokazuje, że każdy pracodawca 
w odmienny sposób wpływa na swoich pracowników, a sposoby te podlegają cią-
głym modyfikacjom. Przemianom podlegają preferowane wartości, oczekiwania, 
motywacje oraz sam przebieg wykonywanego zadania. Aby sprawnie zarządzać 
człowiekiem i egzekwować jego kompetencje, menedżer nowej generacji powinien 
legitymować się wysokimi kwalifikacjami oraz inteligencją społeczną i emocjo-
nalną. Umiejętne kierowanie drugim człowiekiem stanowi o sukcesie realizacji 
zadania i sukcesie firmy. 

Na przestrzeni lat dokonano wielu klasyfikacji stylów kierowania w zależności 
od sytuacji ekonomicznych, politycznych czy wymagań wobec pracowników, 
jednak ciągłe poznawanie mechanizmów i czynników decydujących o wyborze 
odpowiedniego do sytuacji i zespołu pracowników stylu kierowania było, jest 
i będzie źródłem inspiracji dla naukowców. Nie istnieje bowiem jeden uniwersalny 
styl, który zapewniałby sukces w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Czynnikami motywującymi do pracy i rzetelności działania są również 
powszechnie stosowane motywatory nieekonomiczne. Badania F. Herzberga 
(Herzberg’s two-factor theory..., 2017) umożliwiły wskazanie czynników moty-
wujących do pracy oraz prowadzących do niezadowolenia. Aspekt finansowy nie 
stanowi już dominującej przewagi. Współcześnie pracodawca powinien zapewnić 
pracownikom komfort psychiczny. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu zapleczu 
socjalnemu oraz właściwemu zagospodarowaniu przestrzennemu firmy. Pakiety 
sportowe, współfinansowanie wynajmu mieszkań, placówek dla dzieci, nauki języ-
ków obcych to zabiegi podnoszące atrakcyjność jednej firmy w stosunku do drugiej. 
Jest to zabieg psychologicznej wzajemności. Istotne jest także wskazanie przez 
przełożonego dużego wpływu pracownika na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Przekłada się to na przekonanie, że jest on integralną częścią organizacji, bez której 
może zostać zachwiana stabilność przedsiębiorstwa. Delegowanie pracowników do 
coraz to ambitniejszych zadań przyczynia się do znacznego zaangażowania w po-
wierzone obowiązki oraz wzrostu poczucia wartości. Satysfakcja pracowników 
powinna być obiektem zainteresowania szefów firm (Stanoch, Pałamarz, 2006). 
Pracownik zadowolony silnie utożsamia się z firmą, czując potrzebę odpłacenia się 
za otrzymane dobro swoją wiedzą, zaangażowaniem i rzetelnością.
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Innowacyjną metodą angażowania pracownika jest strategia grywalizacji. 
Poprzez filozofię zabawy i rywalizacji angażuje się go w powierzone zadania. 
Rozwój telefonii cyfrowej, globalny dostęp do internetu, powszechność gier kom-
puterowych, potrzeba zabawy, nastawienie na rywalizację to elementy, których 
poszukują pracownicy XXI wieku. Grywalizacja to dziedzina nauki wykorzystu-
jąca strategie gry do zachęcenia pracowników do rzetelnego zaangażowania się 
w powierzone zadanie. Skutecznie zaplanowane zadanie w systemie grywalizacji 
musi mieć sprecyzowany cel, angażować emocjonalnie, wykorzystywać mechanikę 
gier, dotyczyć czynności życiowych oraz ma zwiększać motywację do działania 
(Tkaczyk, 2012, s. 121–132). Ta innowacyjna technika sprzyja skutecznemu eg-
zekwowaniu wiedzy i umiejętności od pracowników. Spełnia ich oczekiwania, 
wskazuje inne motywatory niż finansowe. Poprzez system rywalizacji przyczynia 
się do współpracy, wzajemnego uczenia się, umiejętności komunikacji, samodosko-
nalenia, ale i samodyscypliny.

Oprócz elementów psychologicznych istnieją czynniki fizyczne. Coraz częściej 
spotkać można w korporacjach przestrzenie do odpoczynku, gry i zabawy, wspól-
nego posiłku. Wolna przestrzeń ma na celu wyzwolenie w pracowniku kreatyw-
ność, ma być miejscem wymiany myśli i doświadczeń. Takie zagospodarowanie 
przestrzenne powoduje, że firma staje się domem pracownika, w którym odnajduje 
wszystko, co niezbędne do funkcjonowania. W zamian pracownik swój czas po-
święca pracy, delektując się inwestowaniem w kapitał firmy – realizując jej cele.

Podsumowanie

Odnosząc się do celu artykułu, analizie poddane zostały czynniki determinujące 
rozwój człowieka przekładający się na jego efektywność zawodową i sukces firmy. 
Omówione determinanty powinny charakteryzować przedsiębiorstwo pragnące 
osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Tradycyjne sposoby rozwoju przedsię-
biorstwa i realizacji celów ulegają modyfikacjom. Coraz częściej za podstawę źródła 
sukcesu firmy uznaje się jej pracowników, stanowią oni bowiem najwyższy kapitał, 
który wnosi innowacje do organizacji oraz egzekwuje je w swoim działaniu. Za 
pośrednictwem ludzi przedsiębiorstwo jest stale młode i aktualne na rynku. Istotne 
wydaje się zatem zarządzanie zasobami ludzkimi na miarę XXI wieku. Oznacza to 
stworzenie takich warunków w organizacji, aby pracownik w pełni zaangażował się 
w wykonanie zadania, rozwijał swój potencjał umysłowy, czuł emocjonalny związek 
z organizacją. Jest to możliwe poprzez zbudowanie właściwej kultury organizacji, 
systemu pracy, architektury wnętrza. Dobrze zaplanowana przestrzeń wraz z dobrą 
atmosferą przyczynia się do wydajności personelu. Osoby tworzące organizację 



326 Agata Opolska-Bielańska

oddziałują na nią i na siebie nawzajem, budując jej aspekt merytoryczny oraz obraz, 
jaki spostrzegają osoby z zewnątrz. Możliwe jest to poprzez analizę socjologiczną 
i psychologiczną jednostki oraz budowanie kultury organizacji nastawionej na czło-
wieka – jego potrzeby i możliwości. Oparcie przewagi konkurencyjnej na wiedzy 
staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Zatrudnienie kompetentnych ludzi i ich 
jak najdłuższe utrzymanie przyczyniają się do rozwoju i znaczenia organizacji na 
rynku lokalnym i globalnym. Dlatego też odpowiadając na tytułowe pytanie, należy 
brać pod uwagę w zarządzaniu organizacją te czynniki, które uwzględnią potrzeby 
pracowników, przyczynią się do ich satysfakcji oraz rozwoju zawodowego. 
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Społeczne uwarunkowania transferu 
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organizacyjna kultura wiedzy
Streszczenie. Celem opracowania jest dokonanie syntezy dorobku literaturowego poświę-
conego procesom z udziałem wiedzy, z koncentracją na transferze wiedzy jako subprocesie 
zarządzania nią. Przyjęto, że transfer wiedzy jako jeden z najważniejszych procesów 
obejmuje pozyskiwanie, udostępnianie, rozpowszechnianie oraz dzielenie się wiedzą. 
Wykorzystując studia literatury przedmiotu, zastosowano metodę analizy krytycznej, 
skupiając się na przeprowadzeniu wnikliwej dyskusji naukowej dedykowanej identyfikacji 
społecznych determinant transferu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 
realizacji dzielenia się wiedzą. W konkluzji wskazano elementy organizacyjnej kultury 
wiedzy, warunki społecznego środowiska wiedzy oraz sformułowano zasady szczegółowe 
efektywnego transferu wiedzy.

1  Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego 
w 2018 r.
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Wprowadzenie

Przełom XX i XXI wieku to apogeum zainteresowania tematyką zarządzania 
wiedzą. Dominująca wówczas stała się orientacja zasobowa ukierunkowana na 
niematerialne czynniki przewagi konkurencyjnej. Wśród nich nadrzędną rangę 
stopniowo, acz konsekwentnie zaczęto przypisywać wiedzy (Liyanage, Elhag, 
Ballal, Li, 2009, s. 118) postrzeganej w kategoriach bodźca warunkującego i przy-
śpieszającego uczenie się oraz innowacyjność (Al-Busaidi, Olfman, 2017, s. 110). 

Problematyka transferu wiedzy rozważana jest niemalże w każdym aspekcie 
zarządzania wiedzą. Mieści się w ramach wszystkich podejść organizacyjnych 
w zarządzaniu wiedzą (zob. Lee, Kim, 2001, s. 301). W przypadku społecznych 
uwarunkowań mieści się w szczególności w perspektywie zarządczej. Wpisuje się 
także w każdą ze zidentyfikowanych trzech generacji zarządzania wiedzą (zob. 
Fic, 2012, s. 371–383). Związana jest również z najnowszym, wyłaniającym się 
paradygmatem zarządzania wiedzą nakazującym postrzegać wiedzę jako relację, 
a nie zasób (zob. Morawski, 2017, s. 26–29). 

W myśl tej konstelacji przekonań wiedza jest procesem społecznym, a nie za-
sobem. Ponadto dominującą strategią powinna być personalizacja oraz koncentracja 
na wiedzy cichej. Przedmiotem dogłębnego naukowego dyskursu z kolei kreowanie 
i dzielenie się wiedzą z udziałem pracowników oraz środowisko społeczne proce-
sów z udziałem wiedzy.

Stąd głównym celem opracowania jest identyfikacja społecznych determinant 
dyfuzji wiedzy w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 
realizacji dzielenia się wiedzą.

Transfer wiedzy jako naczelny proces z jej udziałem

Współczesne przedsiębiorstwo zorientowane na sukces musi pozyskiwać nową 
wiedzę, stymulować jej przepływy w całej organizacji i ostatecznie przekształ-
cać ją w nowe rozwiązania. Dlatego transfer wiedzy jako proces z jej udziałem 
najczęściej postrzega się jako katalizator efektywnego zarządzania organizacją 
(Sinell, Iffländer, Muschner, 2017, s. 1460) czy czynnik determinujący poziom 
innowacyjności przedsiębiorstwa (Luo, Lui, Kim, 2017, s. 2) warunkujący jego 
dynamiczny rozwój. Ponadto teoria wiedzy organizacyjnej pozwala zrozumieć, że 
organizację trzeba postrzegać jako system dystrybucji wiedzy (Nogalski, Karpacz, 
Wójcik-Karpacz, 2014, s. 168). Ostatecznie transfer wiedzy traktuje się jako siłę 
napędową współczesnej gospodarki (Michalak, Zagórowski, 2017, s. 300). 
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Waga dyfuzji wiedzy jest zatem niepodważalna, przy czym transfer wiedzy 
jest definiowany na różne sposoby. Jedni badacze akcentują jego konsekwencje 
w postaci kreacji i zastosowania wiedzy w organizacji (Liyanage i in., s. 122) czy 
też przejmowania doświadczenia nadawcy (Kuciapski, 2017, s. 1054). Inni skupiają 
się na kontekście przekazywanej wiedzy (Kim, Kang, Wang, 2016, s. 960) lub 
agentach wiedzy jako podmiotach tego procesu (Kumar, Ganesh, 2009, s. 163).

W istocie dyfuzja jako proces oparty na wiedzy jest pomostem pomiędzy tymi, 
którzy tworzą wiedzę i informacje, a tymi, którzy ich potrzebują (Janczewska, 
2016, s. 166). W zależności od kontekstu może oznaczać albo centralnie kierowany 
proces rozprzestrzeniania wiedzy w obrębie określonej grupy pracowników, albo 
przepływ wiedzy między osobami lub zespołami pracowników. Może odbywać 
się poza formalnymi strukturami i bez znaczącego udziału menedżerów, przebiega 
nieustannie w trakcie wykonywania codziennych prac, udzielania informacji – jest 
nieodłączną częścią życia organizacji (Jędrych, 2016, s. 18).

Przy założeniu, że informacja jest narzędziem budowania wiedzy, transfer 
wiedzy można traktować jako wielowymiarowe działanie złożone z czterech 
subprocesów: pozyskiwania wiedzy (zdobywania wiedzy z różnorodnych, ze-
wnętrznych i wewnętrznych źródeł), udostępniania wiedzy (przekazywania wiedzy 
skierowanego do konkretnych osób), rozpowszechniania wiedzy (rozwiniętej 
formy udostępniania wiedzy charakteryzującej się szerszym zasięgiem, celującej 
w stworzenie z danej wiedzy zasobu ogólnie dostępnego) oraz dzielenia się wiedzą 
(wzajemnego przekazywania sobie wiedzy przez ludzi w procesie komunikacji) 
(Mikuła, 2011, s. 64–65).

W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele rodzajów transferu wiedzy, za 
przesłanki podziału przyjmując rozmaite kryteria. Przykładowo wskazuje się na 
transfer wiedzy cichej i jawnej, rozpatruje się transfer wiedzy w ramach przedsię-
biorstwa i pozyskiwanej z zewnątrz, identyfikuje się transfer na poziomie indy-
widualnym, grupowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym (zob. Kumar, 
Ganesh, 2009, s. 165). Wyróżnia się także aktywny i pasywny transfer wiedzy 
(Bendkowski, 2016, s. 19). Określać można również transfer wiedzy seryjny, wierny 
(intuicyjny), odległy (naśladowczy), strategiczny oraz ekspercki (Kania, Drygas, 
Kutkowska, Kalinowski, 2011, s. 23).

Sam przepływ wiedzy jest więc uwarunkowany w organizacji poprzez 
(Skrzypek, 2013, s. 3): wzrost świadomości konieczności rozwoju, współudział 
i partycypację, ciągłe uczenie się, kreatywność, wzajemne zaufanie, wspólnotę 
celów i interesów, konieczność myślenia, chęć poszukiwania i twórczości, świado-
mość, że dziś miejsce na rynku wyznacza bogactwo intelektualne.
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Konkludując, transfer wiedzy to dynamiczny proces wymagający czasu, 
przyjęcia postawy gotowości do współpracy, zależący od ludzi, jakości ich wiedzy 
oraz otwartości i elastyczności (Leszczyńska, Pruchnicki, 2017, s. 1199). Umożliwia 
organizacji rozwój kompetencji, wzrost wartości oraz utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej. 

Dzielenie się wiedzą elementem procesu jej transferu w organizacjach

Dzielenie się wiedzą jest szczególnym i najważniejszym subprocesem jej transferu, 
gdyż opiera się przede wszystkim na dyfuzji, zwłaszcza najcenniejszej dla organi-
zacji wiedzy cichej. Jest definiowane wielowymiarowo i różnorodnie – szczegółowy 
przegląd definicji prezentuje A. Rudawska (2013, s. 92–93).

E.Z Taylor i U.S. Murthy (2009, s. 154) traktują dzielenie się wiedzą jako 
proces prowadzący jednostki w drodze myślenia lub wykorzystywania ich własnej 
wiedzy do pomagania innym w przekształcaniu ich własnych zasobów wiedzy 
do rozwiązywania problemów wynikających z konkretnych okoliczności. Autorzy 
podkreślają specyficzny dla dzielenia się wiedzą kontekst zaufania i relacji, który 
zwykle uwarunkowany jest osobowościowo i często społecznie. Charakterystyczne 
jest zatem, że dzielenie się wiedzą jest z natury działaniem dobrowolnym i często 
spontanicznym. 

Ogólnie przyjmuje się, że jest to proces bazujący na wzajemnym przekazywa-
niu sobie wiedzy spersonalizowanej jawnej i cichej, niezbędny w przekształceniu 
wiedzy indywidualnej w wiedzę organizacyjną (Kożuch, Lenart-Gansiniec, 2016, 
s. 306).

Opisując kontekst realizacji tego procesu poprzez analizę determinant jego 
efektywności na poziomie indywidulanym, P.C. Ensign i L. Hérbert (2010, s. 80) 
zwrócili uwagę na systematycznie pojawiające się czynniki sukcesu w postaci repu-
tacji pracownika oraz otwartości komunikacyjnej. Tym samym jasno zaakcentowali 
dominującą rolę społecznych bodźców warunkujących dyfuzję wiedzy. 

Precyzując rozważania, P.C. Ensign i L. Hérbert (2010, s. 81) identyfikują 
konkretne zależności kształtujące reputację jednostki jako cennej do włączenia jej 
w proces dzielenia się wiedzą:

a) dotychczasowe zachowania zaangażowanego w dzielenie się wiedzą 
i grupy jego współpracowników przekładają się bezpośrednio na poziom 
otwartości komunikacyjnej względem niego;

b) długość interakcji wpływa pozytywnie na zakres dzielenia się wiedzą;
c) częstotliwość interakcji nie wpływa na przepływ informacji – jakość 

interakcji liczy się bardziej niż ich ilość;
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d) powierzchowne osobiste i zawodowe interakcje, podobnie jak współpraca 
w jednej przestrzeni organizacyjnej, mają negatywny wpływ na dzielenie 
się wiedzą;

e) przewidywalność zachowań partnera dodatnio koreluje z dzieleniem się 
z nim wiedzą;

f) częstotliwość interakcji gwarantuje sprzężenie zwrotne w rozpowszech-
nianiu wiedzy;

g) jednostki, które dotychczas były podwładnymi, wykazują mniejszą otwar-
tość komunikacyjną wobec swoich byłych przełożonych.

W konkluzji należy zatem podkreślić, iż bez względu na poziom realizacji 
procesu dzielenia się wiedzą największym wyzwaniem jest budowanie zaufania 
i kształtowanie relacji między stronami procesu.

Społeczne czynniki dyfuzji wiedzy w organizacjach

Stosowanie strategii opartych na transferze wiedzy jest możliwe jedynie w sytuacji, 
gdy pracują na rzecz organizacji jednostki otwarte – chętne do dzielenia się wiedzą 
z innymi pracownikami oraz organizacją lub gdy przedsiębiorstwo podejmuje 
działania kooperacyjne w celu dyfuzji wiedzy na poziomie międzyorganizacyjnym. 
Stąd tak często obecnie organizacje podejmują wysiłki, aby dokonać kompleksowej 
analizy i diagnozy uwarunkowań transferu wiedzy na każdym ze zidentyfikowa-
nych poziomów.

Z przeprowadzonych analiz literaturowych wynika, że powinno się przede 
wszystkim zbudować rzetelną społeczną i techniczną infrastrukturę środowiska wie-
dzy. Przy czym technologiczne warunki stymulujące dzielenie się wiedzą powinny 
być wtórne do społecznych, a podstawowe wytyczne w kształtowaniu społecznej 
infrastruktury środowiska wiedzy to (Prahalad, Ramaswamy, 2005, s. 185–186):

a) koncentracja na jednostce – punktem wyjścia musi być szacunek dla 
indywidualnych osób i ich wyjątkowości;

b) dążenie do merytokracji kosztem odrzucenia hierarchii – należy koncen-
trować się na odkrywaniu i mobilizowaniu wiedzy eksperckiej w oderwa-
niu od stanowisk;

c) organizowanie wiedzy wokół wspólnot praktyki;
d) docenianie wkładu pracy niezależnie od granic organizacyjnych i miejsca 

w hierarchii.
Abstrahując od aspektów technologicznych uzupełniających przestrzeń trans-

feru wiedzy, zaleca się także bazowanie głównie na kształtowaniu odpowiedniej 
kultury organizacyjnej oraz stworzeniu właściwego kontekstu do realizacji tego 
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procesu z udziałem wiedzy. Pożądane jest, by istniejąca kultura organizacyjna 
ewoluowała w kierunku kultury promującej wiedzę, obejmującej między innymi: 
ciągłe szkolenia i dokształcanie pracowników, nieformalne sposoby komuniko-
wania się, równomiernie rozłożoną odpowiedzialność, władzę ekspercką, zespoły 
multifunkcjonalne (zob. Latusek, 2008, s. 180; Intezari, Taskin, Pauleen, 2017, 
s. 504), z wykorzystaniem właściwych narzędzi oddziaływania na odpowiednie 
elementy kultury wiedzy (zob. Glińska-Neweś, 2007, s. 256).

W procesie budowy kultury organizacyjnej sprzyjającej cyrkulacji, a zwłasz-
cza dzieleniu się wiedzą, należy więc (por. Jashapara, 2006, s. 256–257; Intezari 
i in., 2017, s. 504):

a) wskazać, w jaki sposób dzielenie się wiedzą wiąże się z celami 
przedsiębiorstwa;

b) wprowadzić odpowiedni system motywacyjny zachęcający do dzielenia 
się wiedzą;

c) umożliwić rozwijanie wspólnot praktyków;
d) na czele projektów stawiać ludzi, którzy potrafią zdopingować i zarazić 

innych ideą dzielenia się wiedzą i udzielać im wszelkiego wsparcia;
e) stymulować społeczne interakcje poprzez zachęcanie do: komunikowania 

się, współpracy, kooperacji w formie networkingu, zawiązywania i utrzy-
mywania przyjaźni, wspieranie zażyłych relacji;

f) kształtować otwartość komunikacyjną poprzez popieranie prowadzenia 
otwartych konwersacji, nieformalnego uczenia się, podtrzymywanie 
powstawania i rozwijania się sieci nieformalnych powiązań, afirmowanie 
transparentności we wszelkich relacjach;

g) koncentrować się na budowie zaufania.
Reasumując, wskazując kierunki doskonalenia procesu dzielenia się wiedzą 

w organizacjach, należy uwzględnić główne zasady szczegółowe odnoszące się do 
transferu wiedzy w postaci następujących wytycznych:

a) myślenie systemowe;
b) dążenie do systemu otwartego;
c) preferowanie ekwifinalności;
d) wypracowanie wspólnych modeli myślowych;
e) ukierunkowana protekcja wiedzy;
f) komunikowanie się i wzajemne interakcje;
g) osobiste wysokie pozytywne zaangażowanie;
h) pozostawianie przestrzeni zdarzeń i zachowań spontanicznych, 

nieformalnych;
i) ograniczanie stopnia sformalizowania.
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Podsumowanie

Decydujące znaczenie procesu transferu wiedzy akcentowane jest już od początków 
eksploracji koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji. Wszystkie argumenty 
podkreślające kluczowe znaczenie tego procesu w zarządzaniu wiedzą są trafione.

Ze względu na uwarunkowania działalności w gospodarce opartej na wiedzy 
każda organizacja stoi przez wyzwaniem zarządzania tym procesem. W ramach 
stymulowania skutecznej i efektywnej realizacji cyrkulacji wiedzy należy się 
skoncentrować zarówno na jego poziomach, jak i czynnikach wspierających ten 
proces czy barierach i sposobach niwelowania ich. Przy czym istotnym elementem 
samego procesu dzielenia się wiedzą jest „kultura” tego procesu, na którą składają 
się czynniki indywidualne, organizacyjne, technologiczne, aczkolwiek aspekt 
społeczny powinien zajmować nadrzędną pozycję.

Należy zatem podkreślić, że transfer wiedzy to dynamiczny proces uwarun-
kowany społecznie – wymaga czasu, otwartości na kooperację i zawsze zależy od 
ludzi oraz od jakości ich wiedzy.
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IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres/referaty/
Skrzypek.pdf (30.11.2017).

Taylor, E.Z., Murthy, U.S. (2009). Knowledge sharing among accounting academics in an 
electronic network of practice. Accounting Horizons, 23 (2), 151–179.

Social Determinants of Knowledge Transfer in Organizations

Keywords: knowledge management, knowledge transfer in organization, knowledge sha-
ring, knowledge organizational culture
Summary. The aim of the study is to synthesize the literature overview dedicated to pro-
cesses involving knowledge with a focus on the transfer of knowledge as a sub-process of 
managing it. It has been assumed that knowledge transfer as one of the most important 
processes includes acquiring, circulating, disseminating and sharing knowledge. Using 
the literature overview, the method of critical analysis was used, focusing on conducting 
a thorough scientific discussion dedicated to the identification of social determinants of 
knowledge transfer. Particular emphasis was taken on the conditions for the implementa-
tion of knowledge sharing. The conclusions indicate the elements of the knowledge organi-
zational culture and the conditions of the social knowledge environment. Also the main 
principles of effective knowledge transfer has been formulated.
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Streszczenie. W literaturze poświęconej przedsiębiorstwom rodzinnym nepotyzm 
oznaczający preferowanie w zatrudnianiu członków rodziny właścicielskiej uważa się 
za potencjalne zagrożenie dla rozwoju tych podmiotów gospodarczych. Celem artykułu 
jest wyjaśnienie natury kapitału społecznego rodziny oraz zaprezentowanie modelu jego 
kreowania. Autor stara się wykazać na podstawie wybranych koncepcji i teorii w naukach 
o zarządzaniu, iż nepotyzm w przedsiębiorstwach rodzinnych nie ma znaczenia pejora-
tywnego, jest warunkiem wykorzystywania kapitału społecznego rodziny w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej nad ich odpowiednikami nierodzinnymi.

Wprowadzenie

Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i na świecie doko-
nywana jest przez pryzmat utrzymujących się niekorzystnych stereotypów na ich 
temat. Jednym z takich niesłusznych stereotypów jest ich niższa profesjonalizacja 
zarządzania wynikająca z praktyk nepotycznych i rezygnacji z zatrudniania 
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specjalistów i zawodowych menedżerów spoza rodziny, co może ograniczać ich 
możliwości rozwojowe, a nawet prowadzić do marginalizacji w warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy. Nepotyzm oznacza faworyzowanie członków rodziny 
przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności bez względu na posiadane 
przez nich kompetencje. Tymczasem większość światowych badań empirycznych 
porównawczych przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych pod względem osią-
ganych wyników finansowych dowodzi wyższej efektywności tych pierwszych. 
W przypadku dużych spółek giełdowych odnotowuje się statystycznie znaczące 
różnice w wynikach finansowych oraz w notowaniach akcji na korzyść tych kon-
trolowanych przez rodziny (Popczyk, 2011, s. 115–131).

W gospodarce rynkowej w warunkach wzmożonej konkurencji sukcesy od-
noszą przedsiębiorstwa, które posiadają, rozwijają nieustannie i chronią zasoby 
niematerialne. Kapitał intelektualny jak nigdy wcześniej urasta do rangi super-
strategicznego zasobu. Sam kapitał ludzki jest w nim kluczowy, ale warunkiem 
jego wykorzystania jest równie ważny kapitał społeczny oparty na relacjach, 
komunikacji i wymianie między ludźmi (architektura wewnętrzna i zewnętrzna). 
Wymiana wiedzy, doświadczenia, pomysłów, opinii pozwala lepiej, wszechstronniej 
wykorzystać posiadane zasoby w funkcjonowaniu biznesu, osiągać efekt synergii 
oraz ma istotny udział w powstawaniu nowej wiedzy, co stanowi wyzwanie dla 
współczesnych przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu kreowania kapitału spo-
łecznego rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych. Na podstawie przeglądu lite-
ratury z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych autor stara się wykazać, iż 
nepotyzm w przedsiębiorstwach rodzinnych nie ma znaczenia pejoratywnego, jest 
warunkiem wykorzystywania kapitału społecznego rodziny w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej nad ich odpowiednikami nierodzinnymi.

Nepotyzm w przedsiębiorstwach rodzinnych

Zbieżność celu organizacji z celami indywidualnymi jej uczestników bądź grup 
interesu jest warunkiem spójności wewnętrznej organizacyjnej i warunkiem jej 
przetrwania. Teoria równowagi organizacyjnej autorstwa Ch. Barnarda rozwinięta 
przez H. Simona (Bielski, 1997, s. 160–162) objaśnia relacje między organizacją a jej 
uczestnikami kalkulatywnymi i moralnymi jako wzajemną wymianę świadczeń. 
Uczestnik kalkulatywny wnosi określony wkład użyteczny w procesie realizacji 
celu organizacji i otrzymuje w zamian korzyści materialne (płace, premie, sub-
wencje) oraz korzyści społeczne (wyróżnienia, uznanie). Taki uczestnik należeć 
będzie do organizacji, dopóki uzyskiwane korzyści będą równe lub większe od 
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wnoszonego wkładu. Dokonuje on oceny bilansu korzyści–wkład subiektywnie na 
podstawie poziomu swoich aspiracji, pozycji wobec innych uczestników, a także 
możliwości uzyskania korzyści w innych organizacjach. W przypadku uczestnic-
twa moralnego członka rodziny w biznesie rodzinnym mechanizm wzajemnej 
wymiany świadczeń jest podobny, lecz inna jest natura korzyści mu oferowanych. 
Mają one głównie charakter wewnętrzny i tkwią w jego psychice oraz w potrzebach 
samorealizacji, bezpieczeństwa socjalnego, emocjonalnego. Na drugim planie są 
korzyści materialne. Zatem uczestnictwo członków rodziny w biznesie rodzinnym 
zdaniem autora zwiększa i utrwala jego równowagę, rozwija inteligencję moralną 
i emocjonalną, która gwarantuje spójność między systemem wartości wspólnie 
podzielanym i przestrzeganym, celami i zachowaniami (strategiami).

Socjologiczna teoria wymiany opisuje świat społeczny jako układ wymiany 
dóbr materialnych i niematerialnych między ludźmi (Szacki, 2002, s. 839). Człowiek 
podejmuje działanie z myślą o korzyści dla siebie. Na podstawie teorii wymiany 
społecznej podjęto próbę wyjaśnienia roli nepotyzmu w przedsiębiorstwach rodzin-
nych oraz ustalenia warunków, w których nepotyzm ma pozytywny wpływ na wy-
niki osiągane przez biznes i jego pozycję konkurencyjną (Jaskiewicz, Uhlenbruck, 
Balkin, Reay, 2013, s. 121–139). Między ludźmi spokrewnionymi dochodzi do 
wymiany społecznej pełnej łączącej się z częstymi, głębokimi i długookresowymi 
interakcjami opartymi na zasadzie wzajemności odroczonej i pośredniej, na 
zasadzie wzajemności ustępstw oraz na zaufaniu emocjonalnym. Warunkiem 
takiej formy wymiany społecznej jest współzależność między członkami rodziny, 
długa historia interakcji między nimi oraz silna infrastruktura moralno-etyczna 
kształtowana wspólnie i przestrzegana przez nich. Zwolennicy teorii wymiany 
upatrują głównej korzyści płynącej z nepotyzmu wzajemności dla firmy rodzinnej 
w efektywnym zarządzaniu unikalną wiedzą biznesową typu tacit knowledge 
obejmującym jej transfer, wykorzystanie, rozwój i ochronę. W firmie rodzinnej 
małej i średniej transfer tacit knowledge odbywa się tylko między członkami 
rodziny, czyli ludźmi, których łączy zaufanie emocjonalne i silna infrastruktura 
moralno-etyczna. Oni podzielają wagę skumulowanej w drodze doświadczenia 
wiedzy, rozumieją jej unikalny charakter i starają się ją wykorzystywać w procesie 
budowania i powiększania przewagi konkurencyjnej biznesu.

Zatrudnianie członka rodziny w biznesie rodzinnym może w niektórych 
przypadkach łączyć się z negatywną formą nepotyzmu tytularnego. Ma to miejsce 
wtedy, gdy między kandydatem rodzinnym a pozostałymi członkami rodziny 
zaangażowanymi w biznes wymiana społeczna ma charakter ograniczony. 
Zaufanie emocjonalne między nim a pozostałymi członkami rodziny jest słabsze, 
a wzajemność wymiany ma charakter natychmiastowy, bezpośredni i nierzadko 
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asymetryczny. Między ludźmi niespokrewnionymi, podobnie jak w ostatnim 
przypadku, może dochodzić tylko do wymiany społecznej ograniczonej, a zatem 
zatrudnianie w firmach rodzinnych na stanowiska kierownicze kandydatów spoza 
rodziny jest dużym wyzwaniem dla jej właścicieli przynajmniej w zakresie ochrony 
tacit knowledge.

Połączenie funkcji własności i zarządzania eliminuje oportunizm i inne nega-
tywne zjawiska agencji. Zjawisko agencji ma miejsce, kiedy menedżer posiadający 
pełny dostęp do informacji działa jako agent w stosunku do właściciela, który ma 
ograniczone możliwości monitorowania oraz przeciwdziałania wykorzystywaniu 
lub zawłaszczaniu przez agenta zasobów biznesowych (Ang, Cole, Lin, 2000,  
s. 81–106). W firmach rodzinnych koszty agencji mogą być nieznaczne, ponieważ 
istnieje zbieżność, a nawet tożsamość interesów właścicieli i menedżerów. Jednak 
może wystąpić inny typ kosztów agencyjnych, których źródłem są rozbieżności 
interesów i celów między mniejszością właścicielską spoza rodziny a większością 
rodziny właścicielskiej. 

Właściciele-menedżerowi działają jako stewardzi zasobów składających się na 
biznes. Pojęcie stewardship ma zastosowanie do sytuacji, w której menedżerowie 
nie kierują się partykularnymi celami, lecz przyjmują oczekiwania i cele właścicieli 
(pryncypałów) za swoje (Davis, Schoorman, Donaldson, 1997, s. 20–47). Altruizm 
jest atrybutem stewarda. Pomaga mu osiągać cele rodziny władającej biznesem oraz 
zapewnić przetrwanie i rozwój samego biznesu. Stewardzi nie są indywidualistami 
zorientowanymi na siebie i swoje korzyści ekonomiczne, często podejmują działania 
altruistyczne na korzyść organizacji jako całości i jej stakeholders nawet kosztem 
osobistego poświęcenia się (Fox, Hamilton, 1994, s. 69–81). Filozofia stewardship 
dominuje w przedsiębiorstwach rodzinnych, w których liderzy są albo członkami 
rodzin właścicielskich, albo są emocjonalnie związani z rodziną.

Natura kapitału społecznego rodziny

Kapitał społeczny można najprościej określić jako potencjał wynikający ze spoistości 
relacji międzyludzkich powstałych i utrwalanych w czasie, siłę więzi społecznych, 
które służą interesom wspólnym, a nie wyłącznie interesom indywidualnym, i które 
zwiększają sprawność funkcjonowania i skoordynowanie działań w ramach orga-
nizacji społecznych. Związki, które istnieją w społecznej strukturze rodzin, różnią 
się od tych, które można spotkać w grupach, społecznościach czy organizacjach 
nierodzinnych. Relacje rodzinne odnoszą się tylko do członków rodziny, są 
silniejsze, bardziej intensywne, trwalsze i stabilniejsze. Kapitał rodzinny jest 
specyficzną formą kapitału społecznego, która może powstać tylko w środowisku 
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relacji rodzinnych obejmujących pozytywne relacje sieciowe między członkami 
rodziny, między rodziną a klientami oraz między rodziną a społecznością lokalną.

Składnikami kapitału rodzinnego są kanały komunikacyjne wewnętrzne – 
między członkami sieci rodzinnej, kanały komunikacyjne zewnętrzne – między 
rodziną a podmiotami otoczenia zewnętrznego oraz normy rodziny (Hoffman, 
Hoelscher, Sorenson, 2006, s. 135–144). 

Normy rodziny tworzą system kontroli społecznej w firmie rodzinnej. 
Ograniczony do członków rodziny zasięg, intensywność i głębokość interakcji oraz 
długi, historyczny, nawet międzypokoleniowy okres ich trwania przyczyniają się 
do wykształcenia i utrwalenia silnych norm etyczno-moralnych, inaczej mówiąc 
– filozofii/logiki rodziny, która determinuje postawy, wartości i zachowania jej 
członków wobec siebie nawzajem, wobec biznesu rodzinnego i wobec otoczenia. 
Na normy rodziny składają się: zaufanie, zobowiązania i oczekiwania na zasadzie 
wzajemności, tożsamość, wewnętrzna potrzeba silnej reputacji oraz infrastruktura 
moralno-etyczna. Filozofia rodziny ułatwia komunikację wzajemną, współpracę, 
wypracowanie wspólnej wizji biznesu, podejmowanie decyzji co do strategii jej 
realizacji, pozwala koncentrować się na wartościach istotnych dla uczestników 
otoczenia zewnętrznego, motywuje do większego zaangażowania się członków 
rodziny na rzecz sukcesu rodzinnego przedsięwzięcia, w końcu redukuje nieko-
rzystne zjawiska agencji w biznesie. 

Emocje i moralność jako najcenniejsze składniki kapitału społecznego 
rodziny

Zaufanie, które jest składową kapitału społecznego rodziny, ma charakter emo-
cjonalny i rozwija się już w rodzinie, a potem, gdy rodzina zakłada swój własny 
biznes, wnoszone jest do niego jako zasób strategiczny. Dążeniem wielu organizacji 
społecznych jest zbudowanie zaufania między jej uczestnikami przynajmniej zbli-
żonego do emocjonalnego jako metody budowania zespołowości, kultury współ-
pracy i wymiany doświadczeń. Duże wysiłki są podejmowane w tym celu, ale efekt 
jest nieznany i oddalony w czasie. Warunkiem utrzymania zaufania emocjonalnego 
w firmach rodzinnych jest budowanie zaufania opartego na wiedzy i kompetencjach 
oraz zaufania systemowego poprzez procedury, regulaminy itp. (Sundaramurthy, 
2008, s. 89–102).

W firmie rodzinnej infrastruktura moralna składa się ze zbioru wierzeń 
i przekonań na temat rodziny, biznesu, wspólnoty lokalnej oraz ich wzajemnych 
powiązań. Intensywne, długotrwałe i głębokie relacje w ramach sieci rodziny 
kształtują, rozwijają i utrwalają te przekonania. Zatem to, co różni firmy rodzinne od 
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nierodzinnych, to dziedziczenie, transfer przekonań i norm jako część ich struktury 
społecznej. Struktura rodzinna często kształtuje strukturę organizacyjną biznesu, 
a infrastruktura moralna tworzy podstawy formalnego i nieformalnego kodeksu 
etyki i zachowań w firmie rodzinnej (Sorenson, Goodpaster, Hedberg, 2009, s. 1–14).

Pierwotne źródło filozofii każdej rodziny, a szczególnie jej infrastruktury  
moralno-etycznej, stanowią wrodzone, „genetyczne” moralne intuicje ludzkie, które 
są niezależne od kultury narodowej, czasu i miejsca. Potwierdzają to współczesne 
badania antropologiczne i społeczne (Brickhouse, Smith, 1996, s. 42), a nauka 
filozofii od dawna forsowała taki pogląd. Te intuicje są gwarantem, że poprzez 
częste interakcje ludzie mogą wypracować wspólnie normy, których chcą następnie 
przestrzegać. Ta powszechna, wrodzona czy intuicyjna świadomość moralna jest 
bazą moralności, która rozwija się typowo w środowisku rodziny (Haidt, Joseph, 
2007, s. 20). Podczas intensywnej komunikacji między członkami rodziny, której 
celem jest rozwiązanie problemu w samej rodzinie czy w biznesie rodzinnym, ma 
miejsce odwoływanie się właśnie do intuicji moralnych. 

Rysunek 1. Proces moralny i emocjonalny w firmie rodzinnej
Źródło: propozycja autora na podstawie koncepcji Sorenson, Goodpaster, Hedberg, 2009.
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Wrodzoną moralność nazywa się także „inteligencją moralną” (Lennick, Kiel, 
2007, s. 25). Określa się ją jako zdolność do rozróżniania dobra od zła definiowa-
nych zasadami uniwersalnymi, które wyrażają wiarę i przekonania co do zachowań 
ludzkich wspólne dla wszystkich kultur na świecie, oraz zdolność umysłu do 
ustalenia i wyboru sposobu godzenia własnych wartości, dążeń i czynów z tymi 
ogólnoludzkimi zasadami. Zalicza się do nich cztery główne zasady: uczciwość, od-
powiedzialność, empatię i wybaczanie. Mówi się zarówno o ludziach inteligentnych 
moralnie, jak i o moralnych organizacjach społecznych. Antropolodzy, socjologowie 
i psycholodzy są przekonani, że ludzie są zaprogramowani, by postępować moral-
nie. Inteligencja moralna człowieka jest wynikiem uwarunkowań biologicznych, 
kulturowych i zdrowotnych, kształtuje jego przekonania, wartości i postawy, które 
z kolei wpływają na jego dążenia i cele, a te determinują jego czyny i zachowania.

W zarządzaniu współczesnym biznesem akcentuje się dużą rolę inteligencji 
racjonalnej (IQ) oraz inteligencji technicznej jego menedżerów i kluczowych 
pracowników. Ich rola jest niewątpliwie ważna, gdyż inteligencja racjonalna po-
zwala szybko się uczyć, a inteligencja techniczna – stać się ekspertami. Inteligencja 
moralna i emocjonalna (świadomość uczuć własnych i innych oraz umiejętność 
kontrolowania ich) to te typy kompetencji, które są trudne do zimitowania przez 
konkurentów. Liczne badania amerykańskie wpływu poziomu inteligencji moralnej 
i emocjonalnej menedżerów na wyniki zarządzanych przez nich przedsiębiorstw 
potwierdzają silną korelację pozytywną (Lennick, Kiel, 2007, s. 41). 

Komunikacja między członkami rodziny jest zasadniczym mechanizmem, 
który kreuje, rozwija, powiększa i utrwala inteligencję moralną i emocjonalną. 
Wpływ komunikacji na normy rodziny zależy od jej charakteru. Komunikacja 
może przebiegać na zasadzie: 1) dialogu partnerskiego; 2) wyciszania napięć na tle 
różnicy poglądów; 3) dominacji i rywalizacji. Można w końcu unikać komunikacji 
w kwestiach drażliwych, ale wtedy na skutek braku interakcji pojawi się luka 
w systemie podzielanych norm i wartości. Pierwsze badania empiryczne efektyw-
ności poszczególnych form komunikacji w procesie kreowania wspólnej filozofii 
rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych (Sorenson, 1999, s. 325–339) wykazały, 
że dialog partnerski jako jedyny był pozytywnie skorelowany zarówno z wynikami 
finansowymi osiąganymi przez przedsiębiorstwo, jak i z harmonijnymi, dobrymi 
relacjami między członkami rodziny właścicielskiej.

Dialog partnerski w komunikacji w ramach sieci relacji rodzinnych można 
zdefiniować jako zorientowaną na problem dyskusję, której rezultatem jest 
osiąganie wzajemnie korzystnych porozumień czy kompromisów (Rahim, 1983,  
s. 268–376). Dialog partnerski jest procesem ciągłym i interakcyjnym, wywołuje 
określone działanie, które z kolei prowadzi do kolejnej rundy dialogu, procesem, 
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który pogłębia wspólne rozumienie się i potwierdza istnienie w rodzinie ustalonych 
w ten sposób norm etycznych. Z perspektywy nauki filozofii za pomocą dialogu 
sonduje się myślenie, przesłanki postępowania i przekonania niestanowiące jeszcze 
uznanych i podzielanych przez społeczność norm (Brickhouse, Smith, 1996, s. 45). 
Istnieje zatem związek między procesem etycznym (dialog partnerski) a treściami 
etycznymi (normy), pośrodku których znajdują się przekonania moralne jednostek.

W firmach rodzinnych dialog partnerski jest instrumentem tworzenia i po-
głębiania norm etycznych, które stają się formalnym kodeksem etyki dla biznesu, 
wzmacniają strukturę i kontrolę społeczną w biznesie. Chociaż proces etyczny 
zachodzi głównie między członkami rodziny, wypracowane normy rodziny kształ-
tują kulturę organizacyjną biznesu rodzinnego i są drogowskazem dla zachowań 
i postaw wszystkich uczestników takiej organizacji. 

Podsumowanie

Efektem kapitału społecznego rodziny w biznesie są zasoby strategiczne natury nie-
materialnej, które pełnią istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm 
rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi. Należą do nich: silna architek-
tura wewnętrzna biznesu, silna architektura zewnętrzna biznesu, wysoka reputacja 
rodziny i biznesu oraz mechanizm ochrony skumulowanej wiedzy i doświadczenia. 
Silna kultura współpracy i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, zespołowość, 
zaufanie, lojalność między członkami rodziny, gotowość do wyrzeczeń i poświęceń, 
wspólnie podzielana i przestrzegana inteligencja moralna kreująca pozytywną filo-
zofię rodziny i formalny kodeks etyczny biznesu, społeczna kontrola ograniczająca 
koszty i konsekwencje agencji tworzą architekturę wewnętrzną biznesu. Orientacja 
na oczekiwania stakeholders, empatia, uczciwość oraz zasady fair play w relacjach 
z klientami, dostawcami czy innymi kooperantami, łatwość tworzenia sieci bizne-
sowych i funkcjonowania w nich, odpowiedzialność społeczna w zakresie ochrony 
środowiska i działalności na rzecz lokalnej społeczności kreują pozytywne, silne 
relacje biznesu rodzinnego z otoczeniem krajowym i międzynarodowym zwane 
architekturą zewnętrzną biznesu. Uczciwość, niezawodność, wysoki poziom jako-
ści i bezpieczeństwa oferty biznesowej determinują siłę marki i wysoką reputację 
biznesu oraz rodziny. Kapitał społeczny rodziny pozwala na skuteczną ochronę 
tacit knowledge – źródła przewagi konkurencyjnej w zakresie technologii i wiedzy 
niekodowanej – przed inwigilacją ze strony konkurentów. Skumulowana wiedza 
i doświadczenie biznesowe są przedmiotem transferu międzypokoleniowego, 
dzięki czemu mogą być skutecznie chronione.
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Family Social Capital as a Source of Competitive Advantage of Family Businesses 
Over Their Non-Family Counterparts
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Summary. In literature on family business management nepotism, standing for owners’ 
preference for hiring family members rather than unrelated job applicants,  is considered to 
be problematic and a potential threat for the development of family firms. The goal of the 
paper is explaining the nature of family social capital and presenting the model of its crea-
tion. The Author tries to acknowledge that the influence of nepotism on business regardless 
of its size is positive, since it enables the business to benefit from the family social capital 
in the process of building competitive advantage over their non-family counterparts.
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Streszczenie. Celem artykułu była analiza uwarunkowań sezonowych zmian przecięt-
nego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Starano się określić 
poziom i tendencję zmian sezonowości wynagrodzenia oraz ich rozkład w trakcie roku. 
Przedmiotem analiz było porównanie wahań sezonowych w sekcjach PKD. W opracowaniu 
wykorzystano dane GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw ogółem i sekcjach PKD za okres od 01.2010r. do 12.2016r. Do wyodrębnienia 
składnika sezonowego użyto procedury CENSUS X12 ARIMA. Uzyskane wyniki wska-
zują, że sezonowość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce 
jest niewielka. Rozkład wahań sezonowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w trakcie roku w Polsce i wybranych sekcjach PKD jest podobna, różnicuje je natomiast 
wysokość amplitudy wahań.

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej realizują założo-
ne cele, które określane są zarówno w teoriach ekonomicznych, jak i w teoriach nauki 
o zarządzaniu. Teorie ekonomiczne istotę przedsiębiorstwa określają w kategoriach 
prowadzenia działalności w warunkach ryzyka i niepewności (Janasz, 2009, s. 97) 
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w taki sposób, aby osiągnęło ono maksymalny poziom zysku. Nauki o zarządzaniu 
definiują przedsiębiorstwo jako organizację, która osiąga założone cele poprzez 
odpowiednie wykorzystanie swoich zasobów (Griffin, 1999, s. 6). A zatem z jednej 
strony znajomość warunków, w jakich przedsiębiorstwo prowadzi działalność, 
ogranicza ryzyko i niepewność, jednocześnie maksymalizując zyski. Z drugiej 
strony dobra znajomość sposobów wykorzystania posiadanych zasobów gwarantuje 
osiąganie celów przedsiębiorstwa. Oba podejścia nie wykluczają się wzajemnie, są 
względem siebie komplementarne (Gorynia, Jankowska, Owczarzak, 2005, s. 605; 
Borowski, 2013, s. 90). Przy określaniu istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa 
właściwe jest skorzystanie z wiedzy obu dziedzin.

Problematyka podejmowana w artykule dotyczy analizy i oceny sezonowych 
uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2016. 
Celem prowadzonych analiz było oszacowanie wahań sezonowych przeciętnych 
wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz wskazanie wahań sezonowych 
wynagrodzeń jako możliwych uwarunkowań branych pod uwagę przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, w szczególności w kontekście 
prowadzonej gospodarki zasobem ludzkim. Główne pytanie, na które starano się 
odpowiedzieć, dotyczyło możliwości wykorzystania wniosków wynikających 
z analizy sezonowości wynagrodzeń jako zmiennej wyjaśniającej stosowaną poli-
tykę zatrudnieniową w przedsiębiorstwie. W badaniu empirycznym wykorzystano 
dane o miesięcznym przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw 
gromadzone przez GUS za okres styczeń 2010 roku – grudzień 2016 roku. Składnik 
sezonowy został wyodrębniony przy użyciu procedury CENSUS X-12 ARIMA. 

Przegląd literatury

Znajomość uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzić może do 
bardziej racjonalnego wykorzystania jego zasobów. Z powodu ograniczeń doty-
czących objętości artykułu oraz zainteresowań autorki w ramach opracowania 
podjęte zostaną wyłącznie kwestie uwarunkowań wykorzystania zasobu pracy. 
Współczesne podejście do gospodarowania zasobem ludzkim burzy tradycyjny 
porządek długotrwałych związków między pracownikiem a przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo, monitorując swoje otoczenie zewnętrzne, wykorzystuje 
zasób pracy w miarę zmieniających się w czasie potrzeb produkcyjnych. Jednym 
z kierunków zmian współczesnego modelu zatrudnienia są zmiany w prawnym ure-
gulowaniu relacji przedsiębiorstwo–pracownik. Zatrudnianie na podstawie innych 
umów niż umowa o pracę, zatrudnianie w niepełnym wymiarze pracy, samozatrud-
nienie to niektóre przejawy zmian, jakie nastąpiły w stosunkach pracowniczych 
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(Wilthagen, Tros, 2004, s. 166; Wach, 2007, s. 7; Eurostat, 2017). Innym podejściem 
do wyjaśnienia problemu niedopasowania zasobu pracy w przedsiębiorstwach są 
między innymi modele popytu na pracę uwzględniające koszty pracy oraz czę-
ściowe dopasowania czasu pracy (Pissarides, 1991; Namazie, 2003; Biddle, 2013), 
tak zwane koncepcje labour hoarding. Zjawisko przechowywania pracy (labour 
hoarding) polega na zatrzymaniu w przedsiębiorstwie nadwyżki pracowników 
w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy koszty zwolnienia i ponownego za-
trudnienia przekraczają koszty pracy. W kontekście tych modeli kluczową kwestią 
wydaje się trafność prognoz. Przewidywalność zmian w cyklu koniunkturalnym 
jest zdecydowanie mniejsza niż w cyklach krótszych. Dlatego uzasadnione wydaje 
się włączenie analiz krótkookresowych do modelowania popytu na pracę.

Metodyka badań 

Cel prowadzonych badań został skoncentrowany na analizie i ocenie sezonowości 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce ogółem 
i sekcjach PKD jako czynnika wpływającego na działalność przedsiębiorstw w za-
kresie gospodarowania zasobem pracy. Uwarunkowania krótkookresowe dotyczą 
wszystkich przedsiębiorstw, choć są branże, których działalność jest narażona na 
większe fluktuacje sezonowe. Wahania sezonowe wielkości ekonomicznych roz-
patruje się zazwyczaj w ciągu roku kalendarzowego. Znajomość występujących 
wahań sezonowych poszczególnych zjawisk ekonomicznych w działalności przed-
siębiorstw może być przydatna, ponieważ można je w miarę dokładnie przewidzieć. 
Ich uwzględnienie przy ustalaniu strategii przedsiębiorstwa, na przykład w zakresie 
polityki zatrudnienia, powoduje lepsze wykorzystanie szans rynkowych, prawidło-
wą gospodarkę zasobem pracy, umożliwia maksymalizację zysku. 

Analiza i ocena zjawisk krótkookresowych jest utrudniona koniecznością 
dostępu do informacji o dużej częstotliwości, które na znacznym poziomie szcze-
gółowości są trudne do uzyskania. Informacje o przeciętnym wynagrodzeniu 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce ogółem i wybranych sekcjach PKD są 
gromadzone przez GUS z miesięczną, kwartalną i roczną częstotliwością. Badanie 
sezonowości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w Polsce i sekcjach PKD zostało przeprowadzone na podstawie danych miesięcz-
nych od stycznia 2010 roku do grudnia 2016 roku, łącznie 84 obserwacji. Horyzont 
czasowy został ograniczony dostępnością danych. Dolna granica analizy wynika 
z faktu, iż rok 2010 jest pierwszym rokiem, w którym udostępniono dane miesięczne. 
Natomiast rok 2016 w momencie przeprowadzania badania był ostatnim pełnym 
rokiem sprawozdawczym. Zgodnie z metodologią GUS dane o wynagrodzeniach 
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brutto podane są łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fi-
zycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, 
rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Publikowane 
dane o przeciętnym wynagrodzeniu pochodzą z podmiotów gospodarczych sektora 
przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób. 

Przedsiębiorstwo z natury w swojej działalności gospodarczej uwzględnia 
trendy oraz zmiany koniunkturalnie, natomiast relatywnie rzadko do analizy 
włącza zjawiska o dużej częstotliwości, na przykład sezonowe. Wahania o dużej 
częstotliwości powodują względnie regularne zmiany, których cechą charaktery-
styczną jest powrót do stanu wyjściowego po zakończeniu pełnego cyklu, zazwy-
czaj roku kalendarzowego. Dopiero uwzględnienie wszystkich elementów łącznie, 
to jest trendu, cyklu koniunkturalnego oraz zmian sezonowych, daje pełny obraz 
charakteryzowanych zjawisk i podstawę do planowania działań. Analiza wahań 
krótkookresowych wymaga wyodrębnienia z szeregu czasowego składników: 
trend-cykl (Tt), składnik losowy (It), efekt różnej liczby dni roboczych (Dt), efekt 
świąt (Et) i składnik sezonowy (St) (Grutkowska, Paśnicka, 2007, s. 8) według 
formuły:

Yt = Tt  St  It  Et  Dt,
gdzie:
 – w zależności od rozpatrywanego modelu multiplikatywnego lub addytywnego 
oznacza odpowiednio znak mnożenia lub dodawania. 

W badaniu sezonowości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przed-
siębiorstw w Polsce ogółem i sekcjach PKD do dekompozycji składnika sezonowe-
go wykorzystano formułę multiplikatywną opartą na procedurze CENSUS X-12 
ARIMA. Procedura CENSUS X-12, obok metod TRAMO/SEATS (Fischer, 1995, 
s. 2), jest najczęściej stosowaną metodą wyrównywania sezonowego zmiennych 
ekonomicznych.

Wyodrębnione składniki sezonowe posłużyły do oszacowania średniego rocz-
nego odchylenia przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
MSV dla poszczególnych lat oraz średniego odchylenia od długookresowego trendu 
w poszczególnych miesiącach MMV (Sharpe, Smith, 2005, s. 1–2) zgodnie z formułą:
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,

gdzie: 
Uu,n – nieodsezonowana liczba bezrobotnych w miesiącu n danego roku,
Ua,n – odsezonowana liczba bezrobotnych w miesiącu n danego roku. 

Analiza sezonowości ma sens tylko wówczas, gdy w szeregu czasowym wystę-
puje istotny statystycznie wzór sezonowy. W niniejszym badaniu identyfikację se-
zonowości przeprowadzono za pomocą testów: Friedmana oraz Kruskalla-Wallisa.

Uzyskane w ten sposób wskaźniki posłużyły do analizy i oceny poziomu se-
zonowości przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce 
ogółem i sekcjach PKD w latach 2010–2016, tendencji zmian oraz rozkładu wahań 
sezonowych w trakcie roku. 

Wyniki badań 

Etapem wstępnym analizy było dokonanie ogólnej charakterystyki tendencji zmian 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2010–2016. W analizowanym okresie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw zwiększyło się; tendencja ta dotyczyła wszystkich sektorów gospodarki. 
W grudniu 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
wynosiło 4635,77 zł brutto, natomiast średnia dla miesięcy 2016 roku była niewiele 
niższa i wynosiła 4272,47 zł brutto. Najwyższe wynagrodzenie zaobserwowano 
w sektorze przedsiębiorstw prowadzących działalność profesjonalną, naukową 
i techniczną, natomiast najniższe w przedsiębiorstwach sektora zajmującego się 
administrowaniem i działalnością wspierającą (rys. 1).

Badanie trendów w działalności przedsiębiorstw jest istotne do określenia 
ogólnych zależności. Jednak w trakcie analizy tendencji długookresowych zmian 
przydatne mogą być także obserwacje dotyczące średniego i krótkiego okresu. 
Analizując przebieg przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsię-
biorstw w sekcjach PKD, daje się zauważyć występowanie regularnych zmian 
krótkookresowych pojawiających się w obrębie roku. 
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Rysunek 1. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według sekcji 
PKD w latach 2010–2016 (zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2017.

Wahania sezonowe to zmiany krótkookresowe, których przebieg cechuje się 
względną regularnością, przez co są stosunkowo łatwe do przewidzenia. Wysokość 
wynagrodzeń jest podstawowym elementem kosztów w przedsiębiorstwie, których 
poziom istotnie wpływa na wysokość osiąganego przez nie zysku. Zbyt wysokie 
wynagrodzenia mogą spowodować obniżenie rentowności działalności, natomiast 
zbyt niskie mogą wpływać na obniżenie wydajności pracowników. Planowanie wy-
sokości wynagrodzeń powinno być przez przedsiębiorstwo prowadzone zarówno 
w skali długiego okresu, jak i w czasie trwania roku. 

Z szeregu czasowego przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przed-
siębiorstw w Polsce wyodrębniono składnik sezonowy. Został sprawdzony testem 
Friedmana oraz testem Kruskalla-Wallisa (zgodnie z uzyskanymi wynikami 
w szeregu czasowym przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw 
zaobserwowano istotną statystycznie sezonowość). Sezonowość wynagrodzeń 
w Polsce była niewielka i podlegała niewielkiemu obniżeniu, najniższa było w roku 
2016 – 2%. Badaniu poddano także średniomiesięczne wahania w trakcie roku 
(rys. 2). Średniomiesięczne wahania sezonowości układały się w cykl roczny ze 
wzrostem sezonowości w marcu i kwietniu oraz listopadzie i grudniu, przy czym 
najwyższy wzrost sezonowości wynagrodzeń zanotowano w grudniu (+8,7%). 
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Rysunek 2. Średnioroczne i średniomiesięczne wahania sezonowości przeciętnego wyna-
grodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 2010–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2017.

Wnioskowanie na podstawie badania sezonowości przeciętnego wynagrodzenia 
brutto w sektorze przedsiębiorstw wykonanego dla Polski ogółem jest ograniczone 
przede wszystkim ze względu na poziom agregacji. Dlatego w kolejnym etapie 
analiz dokonano badania sezonowości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w Polsce w sekcjach PKD. Wyniki badania w sekcjach zostały 
porównane z oszacowaniami sezonowości wynagrodzeń dla Polski ogółem.

Średnioroczne wahania sezonowości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w Polsce i sekcjach PKD w latach 2010–2016 były niewielkie  
(tab. 1). Najwyższym wahaniem sezonowości wynagrodzeń cechowała się sekcja 
obsługa rynku nieruchomości oraz przemysł ogółem. Jest to wynikiem okresowego 
wzrostu wynagrodzeń ma koniec roku w grudniu każdego roku. Przede wszystkim 
w tych sektorach należy uwzględnić sezonowość wynagrodzeń w planowaniu 
działalności przedsiębiorstw.
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Tabela 1

Średnioroczne wahania sezonowości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w sekcjach PKD w Polsce w latach 2010–2016 (%)

Lata

Sektory wg  
działów PKD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ogółem 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
Przemysł ogółem 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7
Przetwórstwo przemysłowe 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Budownictwo 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Handel, naprawa pojazdów 
samochodowych 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Zakwaterowanie 
i gastronomia 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

Obsługa rynku nieruchomości 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Administrowanie 
i działalność wspierająca 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2017.

Z punktu widzenia analizy sezonowości przeciętnych wynagrodzeń w sek-
torze przedsiębiorstw ważne wydaje się poznanie jej rozkładu w trakcie roku. 
Średniomiesięczny poziom sezonowości wynagrodzeń w trakcie roku dla Polski 
cechował się wzrostem w marcu i kwietniu oraz w listopadzie i grudniu. Wzrost 
sezonowości w grudniu był największy. Przyczyną tak dużego wzrostu może być 
wypłata premii rocznych włączonych do wynagrodzeń pracowników. Sytuacja 
ta dotyczy w szczególności sekcji obsługi rynku nieruchomości oraz przemysłu 
ogółem. Wzrost wynagrodzeń w grudniu w tych sekcjach przewyższał grudnio-
wy wzrost sezonowości w przedsiębiorstwach we wszystkich sekcjach w Polsce 
i wynosił odpowiednio 15,2 oraz 12,4%. Generalnie średniomiesięczna sezonowość 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jest zróżnico-
wana w sekcjach. Dotyczy to przede wszystkim wielkości odchyleń w wybranych 
miesiącach (rys. 3).
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Rysunek 3. Średniomiesięczny rozkład sezonowości przeciętnego wynagrodzenia w sek-
torze przedsiębiorstw w trakcie roku w sekcjach PKD
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2017.

We wszystkich analizowanych sekcjach PKD dało się zauważyć jeden podobny 
wzór rozkładu sezonowości wynagrodzeń, natomiast zasadnicza różnica dotyczyła 
amplitudy wahań sezonowych przeciętnego wynagrodzenia. Rozkład w trakcie 
roku oraz różnica wartości międzyszczytowej odchyleń wynagrodzeń powinna być 
brana pod uwagę przez przedsiębiorstwa przede wszystkim przy ustalaniu strategii 
gospodarowania zasobem ludzkim w przedsiębiorstwie oraz ustalaniu polityki 
zatrudnienia w taki sposób, aby wykorzystywać szanse rynkowe i osiągać maksy-
malny zysk. Przedsiębiorstwo, znając rozkład odchyleń sezonowych, może wybrać, 
czy zatrudniać dodatkowych pracowników, czy też zwiększać wynagrodzenia 
pracownikom już zatrudnionym. Spostrzeżenia dotyczące sezonowości wskazują 
na konieczność włączenia analiz krótkookresowych do nurtu badań naukowych 
oraz nauk stosowanych.

Podsumowanie

Celem prowadzonych analiz sezonowości wynagrodzeń brutto w sektorze przed-
siębiorstw było wskazanie wahań sezonowych wynagrodzeń jako możliwych 
uwarunkowań branych pod uwagę przy prowadzeniu działalności przedsiębiorstw 
w Polsce, w szczególności w kontekście prowadzonej gospodarki zasobem ludzkim. 
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Przeanalizowany materiał empiryczny pozwolił sformułować następujące wnio-
ski. Po pierwsze, wynagrodzenia brutto w Polsce we wszystkich sekcjach PKD 
charakteryzują się relatywnie niewielkim poziomem wahań sezonowych. Drugie 
spostrzeżenie dotyczyło rozkładu sezonowości przeciętnych wynagrodzeń brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w Polsce ogółem i w przedsiębiorstwach według sekcji 
PKD. Generalnie sezonowość wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w Polsce cechuje się podobnym rozkładem w trakcie roku. W Polsce sezonowe 
wahania wynagrodzeń brutto są wyższe w dwóch okresach: pierwszy wzrost obser-
wuje się na koniec I kwartału – w marcu i kwietniu, drugi na koniec IV kwartału; 
wzrost następuje zasadniczo w ostatnim miesiącu roku. Wzór ten jest zgodny we 
wszystkich sekcjach PKD. Cechą różnicującą rozkład sezonowości przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce i sekcjach PKD była wartość 
międzyszczytowa wahań. W sektorze przedsiębiorstw sekcji obsługa rynku nie-
ruchomości i przemysł ogółem występowała największa amplituda sezonowych 
wahań wynagrodzenia.

Badania nie wyczerpują problematyki krótkookresowych zmian wynagrodzeń, 
jest jedynie wprowadzeniem do dyskusji. Wnioski płynące z analiz mogą stanowić 
przyczynek do wprowadzenia uwarunkowań sezonowych wynagrodzeń jako 
zmiennej uwzględnianej przy formułowaniu polityki zatrudnieniowej w przedsię-
biorstwach. Będzie to przyszłym kierunkiem badań autorki. 
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Seasonality Condition of Business Activities in Poland 

Keywords: seasonality, gross salary, enterprises, NACE section
Summary. The aim of the study was to analyze the conditions of seasonal changes in the 
average gross salary in the enterprise sector in Poland. Was to determine the level and ten-
dency of seasonal changes in salary as well as their distribution during the year. The object 
of the analyzes was to compare seasonal fluctuations in the NACE sections. The study uses 
GUS data on average salaries in the total enterprise sector and selected NACE sections 
for the period from 01.2010. until 12.2016. To separate seasonal component CENSUS X12 
procedure was used. The results show that the seasonal average salary in the enterprise 
sector in Poland is low. The distribution of seasonal salary fluctuations in the enterprise 
sector during the year in Poland and in selected sections of NACE is similar, the difference 
concerns the amount of the fluctuation amplitude.
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Analiza czynników rozwoju kariery sportowej 
na przykładzie zawodników wysokiej klasy
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Streszczenie. Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, jest określenie 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla przebiegu kariery sportowej w opi-
nii sportowców wysokiej klasy. Materiał stanowią informacje zebrane od 59 osób uprawia-
jących zróżnicowane dyscypliny sportu. Wśród nich znajduje się 37 osób uprawiających 
sporty indywidualne i 22 uprawiających zespołowe gry sportowe. Wyniki badań wskazują, 
że oddziaływanie tych czynników na rozwój kariery jest oceniane przez badanych jako 
zdecydowanie wspierające. Porównanie opinii badanych uprawiających sporty indywidu-
alne i zespołowe gry sportowe dostarcza wyników mówiących o silniejszym sprzyjającym 
oddziaływaniu czynników wewnętrznych na rozwój kariery u sportowców wywodzących 
się z zespołowych gier sportowych. 

Wprowadzenie

We współczesnym sporcie obserwujemy liczne zjawiska zmieniające jego oblicze. 
Można tu wymienić globalizację, komercjalizację, profesjonalizację, mediatyzację 
czy walkę o talenty (Kopecka-Piech, 2012; Ankersen, 2014; Nosal, 2014; Sowa, 
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Wolański, 2017). Powoduje to, zwłaszcza w przypadku największych organizacji 
sportowych, konieczność realizacji, często na wielką skalę, procesów dotąd cha-
rakterystycznych dla organizacji biznesowych. Pomimo użycia takiego podejścia 
ludzie nadal są najważniejsi w tworzeniu przewagi, a ich umiejętności i wizerunek 
są jednymi z najcenniejszych elementów tworzących produkt organizacji. Bez 
wybitnych sportowców produkty sportowe oferowane przez te organizacje miałyby 
mniejszą atrakcyjność dla klientów, a w konsekwencji cenę. 

Osiąganie mistrzostwa sportowego jest procesem długotrwałym, na którego 
efekty składa się oddziaływanie znacznej liczby czynników wewnętrznych (cech 
i właściwości osobniczych sportowca) oraz zewnętrznych (będących elementami 
procesu treningowego i otoczenia). W konsekwencji przed organizacjami sporto-
wymi chcącymi osiągać przewagę dzięki talentom pojawia się wiele zadań, które 
należy zrealizować na najwyższym poziomie, aby osiągnąć sukcesy, które często 
pojawiają się dopiero po wielu latach. R. Ankersen (2014) podaje, że wyszkolenie 
światowej klasy sportowca zajmuje około dziesięciu lat, co wymaga od organizacji 
cierpliwości i doskonałego zorganizowania procesów identyfikacji, rekrutacji 
i rozwoju zawodników utalentowanych w warunkach dużej niepewności co do 
końcowych efektów.

Autorzy zainteresowali się problemem uwarunkowań rozwoju kariery spor-
towej w nadziei, że lepsze poznanie czynników sprzyjających i ograniczających 
rozwój karier na podstawie rzeczywistych przykładów pozwoli na bardziej racjo-
nalne modelowanie środowiska rozwoju.

Całość zrealizowanych badań podzielono na dwa etapy. W pierwszej fazie 
skoncentrowano się na następujących czynnikach: wejście na ścieżkę rozwoju – 
rekrutacja, przejście przez ścieżkę rozwoju i efekty występujące w poszczególnych 
etapach kariery (Panfil, Seweryniak, 2014).

Niniejsze opracowanie jest zatem kontynuacją oraz rozszerzeniem i wzboga-
ceniem podjętych wcześniej badań. Jak się wydaje, kolejnymi niezwykle ważnymi 
elementami rozwoju kariery sportowców są czynniki wewnętrzne (osobnicze) 
oraz czynniki procesowe i otoczenia. To właśnie one są głównym przedmiotem 
zainteresowania autorów niniejszego artykułu.

Celem opracowania jest określenie istotnych dla przebiegu kariery sportowej 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych w opinii sportowców wysokiej klasy. 
Wyniki niniejszych badań wskazują, że oddziaływanie tych czynników na rozwój 
kariery badani oceniają zdecydowanie jako wspierające. Porównanie opinii badanych 
uprawiających sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe dostarcza wyników 
mówiących o silniejszym sprzyjającym oddziaływaniu czynników wewnętrznych 
na rozwój kariery u sportowców wywodzących się z zespołowych gier sportowych. 
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Talent a potencjał w aspekcie rozwoju kariery

Nie sposób przy rozpatrywaniu uwarunkowań rozwoju kariery sportowej nie 
odnieść się do takich pojęć, jak talent czy potencjał, traktowanych jako szczególne 
determinanty osiągania mistrzostwa sportowego.

Potencjał jako kluczowy predykat talentu wiąże się bardziej z atrybutowym 
(egalitarnym) ujęciem talentu określającym talent poprzez zdolność do efektyw-
nych zachowań możliwych dla każdego (Miś, 2008; Jamka, 2010). W takim ujęciu 
zarządzanie talentami w rzeczywistości wiąże się z kategorią pracowników/spor-
towców o wysokim potencjale (high-potential employee), a pojęcia talent i potencjał 
traktować można jako synonimy (Łasiński, 2016). 

Alternatywne – podmiotowe (elitarne) – ujęcie talentu odnosi się bardziej do 
posiadanych (wrodzonych) przez człowieka szczególnych dyspozycji (uzdolnień) 
umysłowych, muzycznych czy psychomotorycznych, na przykład w sporcie.

Problematyka talentu i potencjału obecna jest także od wielu lat w naukach 
o sporcie. Również teoretycy i praktycy sportu uważają, że identyfikacja talentu 
sportowego to proces, a nie wynik jednorazowego testu czy ocena pojedynczego 
wyniku, to potencjał do osiągania rezultatów na wysokim poziomie w przyszłości 
(Fajfer, 1999; Brown, 2001; Dominiak, 2008; Iskra, 2008). 

Ocena potencjału jest trudna. Łatwiej ocenić jest aktualne umiejętności, kwa-
lifikacje, uzyskiwane wyniki pracownika czy sportowca, niż wskazać z dużym 
prawdopodobieństwem na skalę jego możliwości rozwojowych. Kluczowymi czyn-
nikami osobistymi potencjału pracownika są według C. Fernándeza-Aráoza (2014): 
motywacja, ciekawość poznawcza, przenikliwość, zaangażowanie i determinacja. 
Są to trudno nabywalne i zmienialne zasoby. 

Wskazania C. Fernándeza-Aráoza wydają się uniwersalne, istotne także dla 
obszaru sportu.

Potencjał jako zasób określa osobistą zdolność do rozwoju pracownika/
sportowca (dynamikę rozwoju). Ostatecznie jest oceniany i weryfikowany poprzez 
efekty działań w ujęciu procesowym, czyli przez osiąganie coraz wyższych kom-
petencji (przyrost kompetencji). 

Można mówić o dwóch głównych składowych ujawniania potencjału: 
czynnikach osobistych potencjału będących zasobem człowieka i czynnikach 
procesowych, które mogą hamować bądź stymulować rozwój potencjału (rys. 1). 
Oczywiście nie sposób pominąć trzeciej zmiennej, to jest oddziaływania otocze-
nia (politycznego, ekonomicznego czy społecznego). Oddziaływanie to może być 
względnie neutralne, sprzyjać procesom bądź też je ograniczać.
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Rysunek 1. Osobiste czynniki potencjału i jakość procesu rozwojowego a rozwój kompetencji
Źródło: Łasiński, 2016.

Z analizy relacji wynika, że posiadanie potencjału nie gwarantuje rozwoju 
i osiągania najwyższych kompetencji (sukcesów). Potencjał można wykorzystać, 
rozwinąć lub zmarnować. Jeśli można posiadać potencjał (osobisty), ale go nie 
ujawniać w posiadanych kompetencjach, to znaczy, że istnieją czynniki blokujące 
czy ograniczające ujawnianie potencjału. Są to niewłaściwe procedury i narzędzia 
rozwojowe stosowane w organizacjach lub też wyjątkowo niekorzystne czynniki 
środowiskowe. W warunkach sprzyjających wysoki potencjał musi objawiać się 
przyrostem kompetencji – w aspekcie jakości kompetencji i/lub pozyskiwania 
nowych (Łasiński, 2016).
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Założenia badawcze

Cel opracowania 

Celem opracowania jest określenie istotnych dla przebiegu kariery sportowej 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych w opinii sportowców wysokiej klasy.

W badaniach uwzględniono następujące czynniki wspierające/hamujące 
rozwój kariery:

a) czynniki zewnętrzne – procesowe: organizacja systemów kształcenia 
i rozwoju talentu, poziom rywalizacji sportowej, warunki treningu 
(sprzęt, obiekty, szkoła), warunki materialne (stypendia, wynagrodzenia, 
warunki socjalno-bytowe), oddziaływanie trenerów, zwierzchników oraz 
współpracowników;

b) czynniki wewnętrzne lub bezpośrednio związane z zawodnikiem: poziom 
motywacji wewnętrznej, cechy charakteru (np. miejsce ośrodka kontroli, 
poziom odporności na stres, poziom umiejętności autorefleksji, samooce-
na) i przejawiane postawy, zestaw wartości, szybkość uczenia się, poziom 
predyspozycji kondycyjnych, poziom inteligencji, wygląd zewnętrzny, 
wiedza ogólna.

Pytania badawcze to:
1. Jakie jest oddziaływanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój 

kariery sportowej w opinii badanych? 
2. Jaki był parytet (układ, struktura ilościowa) udziału czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych w kształtowaniu się kariery sportowej w opinii badanych 
przedstawicieli dyscyplin indywidualnych i zespołowych gier sportowych.

Materiał i metoda

Badaniom poddano 59 sportowców uprawiających różne dyscypliny sportu. 
Przyjęto kryterium, że badani powinni reprezentować wysoki poziom sportowy, 
to jest osiągnąć wynik na poziomie medalu mistrzostw Polski w kategorii juniorów 
lub wyższy. Wśród badanych 37 osób uprawiało sporty indywidualne, zaś 22 – gry 
zespołowe. 

Materiał był gromadzony na podstawie wywiadów częściowo strukturyzo-
wanych lub analizy danych biograficznych opartych na materiałach źródłowych 
(biografii, autobiografii, artykułów prasowych, opublikowanych wywiadów 
dziennikarskich). W wywiadach pytano uczestnika o opinie na temat oddziały-
wania kolejnych czynników, a następnie klasyfikowano je na podstawie analizy 
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jakościowej w odniesieniu do kolejnych badanych jako sprzyjające, utrudniające 
i o mieszanym oddziaływaniu – zgodnie z deklaracją sportowca. W udzielonych 
odpowiedziach występowały także nieliczne luki, gdy badany nie potrafił udzielić 
odpowiedzi. W dalszej analizie rozbito badaną grupę na przedstawicieli sportów 
indywidualnych i zespołowych. Wykonano test różnic dla wyników tych grup, 
wykorzystując wartości mediany i test U Manna-Whitneya.

Wyniki badań

Badani sportowcy reprezentowali 24 dyscypliny sportów, zarówno olimpijskich, 
jak i nieolimpijskich (rys. 2).

Rysunek 2. Liczba badanych z wybranych dyscyplin sportu
Źródło: badania własne.

Badani sportowcy wyrażali swoje opinie na temat czynników wewnętrznych 
(rys. 3), wskazując, czy miały one oddziaływanie sprzyjające (S), mieszane (S/U), 
czy utrudniające (U). Gdy badani nie byli w stanie określić oddziaływania, mogli 
wybrać opcję „brak danych” (BD).



367Analiza czynników rozwoju kariery sportowej...

Czynnik W1 – poziom motywacji wewnętrznej.
Czynnik W2 – cechy charakteru.
Czynnik W3 – przejawiane postawy, istotne wartości.
Czynnik W4 – szybkość uczenia się.
Czynnik W5 – poziom predyspozycji kondycyjnych.
Czynnik W6 – poziom inteligencji.
Czynnik W7 – wiedza ogólna.
Czynnik W8 – wygląd zewnętrzny.

Rysunek 3. Czynniki wewnętrzne oddziałujące na rozwój kariery w opinii badanych
Źródło: badania własne.

W wynikach odnoszących się do oddziaływania elementów związanych 
z czynnikami wewnętrznymi widać, że zdecydowana większość badanych oce-
niała je jako sprzyjające rozwojowi kariery. Warto zwrócić uwagę na czynnik W1 
(poziom motywacji wewnętrznej), który został wskazany przez 56 respondentów 
(ponad 90%) jako sprzyjający rozwojowi. Najniższą wartość uzyskał czynnik W8 
(wiedza ogólna), ale aż 46 badanych (ok. 80%) wskazało go jako sprzyjający.

Kolejną grupą pytań były pytania na temat oddziaływania czynników ze-
wnętrznych. Podobnie jak poprzednio kwalifikowano opinie do jednej z czterech 
grup (rys. 4).
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Czynnik Z1 – organizacja systemów kształcenia i rozwoju talentu.
Czynnik Z2 – poziom rywalizacji sportowej.
Czynnik Z3 – wymagania dotyczące jakości pracy i profesjonalizmu.
Czynnik Z4 – warunki treningowe.
Czynnik Z5 – warunki materialne.
Czynnik Z6 – oddziaływanie trenerów lub zwierzchników.
Czynnik Z7 – oddziaływanie współpracowników.

Rysunek 4. Czynniki zewnętrzne oddziałujące na rozwój kariery w opinii badanych
Źródło: badania własne.

Analiza danych wskazuje na znacznie mniejszą liczbę opinii oceniających 
oddziaływanie tych czynników jako sprzyjające, lecz nawet w przypadku czynnika 
Z5 (warunki materialne) 32 badanych, co stanowi ponad 50%, uznało, że było to 
oddziaływanie sprzyjające. 

Następnie porównano opinie sportowców uprawiających sporty indywidualne 
i zespołowe na temat oddziaływania czynników wewnętrznych (rys. 5).



369Analiza czynników rozwoju kariery sportowej...

Rysunek 5. Porównanie czynników wewnętrznych w sportach indywidualnych 
i zespołowych
Źródło: badania własne.

Wśród sportowców uprawiających sporty indywidualne przeważają zdecy-
dowanie opinie, że czynniki wewnętrzne sprzyjały rozwojowi kariery. Jedynie 
czynnik W7 (wiedza ogólna) był wskazany przez mniej niż 80% uczestników badań 
(28 osób). 

W grupie sportowców uprawiających gry zespołowe tendencja do oceny czyn-
ników wewnętrznych jako sprzyjających rozwojowi kariery sportowej była jeszcze 
silniejsza niż wśród przedstawicieli sportów indywidualnych. Analiza statystycz-
na różnic między opiniami na temat oddziaływania czynników wewnętrznych 
u sportowców uprawiających sporty indywidualne i zespołowe, oparta na teście 
U Manna-Whitneya, wykazała różnice istotne statystycznie na poziomie p = 0,00241  
(dla p ˂ 0,05). 

W dalszej kolejności porównano opinie sportowców na temat oddziaływania 
czynników zewnętrznych na rozwój kariery w sportach indywidualnych i zespo-
łowych (rys. 6).
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Rysunek 6. Porównanie oddziaływania czynników zewnętrznych w sportach indywidual-
nych i zespołowych
Źródło: badania własne.

Ciekawych wyników dostarcza analiza opinii badanych, którzy wywodzą się 
ze sportów indywidualnych, na temat oddziaływania czynników zewnętrznych na 
rozwój kariery sportowej. Wszystkie czynniki osiągnęły mniej niż 80% wskazań 
jako sprzyjające. Podobnie jak w analizie wyników bez podziału na typy sportów 
(indywidualne lub zespołowe), czynnik Z5 wskazano jako ten, który zyskał mniej 
wyborów jako sprzyjający (17 wskazań, czyli trochę ponad 40%) niż mieszany 
i utrudniający (14 wskazań).

W grupie sportowców uprawiających gry zespołowe wskazania na czynniki 
zewnętrzne jako sprzyjające rozwojowi kariery były częstsze niż w sportach 
indywidualnych. Czynnik o najmniejszym sprzyjającym oddziaływaniu (Z5 – wa-
runki materialne) był wskazany piętnaście razy, co stanowi prawie 70% wyborów. 
Analiza statystyczna różnic między opiniami na temat oddziaływania czynników 
wewnętrznych u sportowców uprawiających sporty indywidualne i zespołowe, 
oparta na teście U Manna-Whitneya, wykazała różnice istotne statystycznie na 
poziomie p = 0,0027 (dla p ˂ 0,05).
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Podsumowanie

W badanej populacji sportowców przeważają pozytywne oceny oddziaływania 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ich kariery. Należy jednak 
zauważyć, że oddziaływanie czynników zewnętrznych zostało określone jako nieco 
mniej sprzyjające. Należało się liczyć z taką opinią, zważywszy na fakt, iż trudno 
oczekiwać wysokich rezultatów sportowych przy niesprzyjającym układzie czynni-
ków wewnętrznych i zewnętrznych. W populacji sportowców reprezentujących bar-
dziej zróżnicowany poziom oceny te byłyby prawdopodobnie bardziej spolaryzowane.

Z kolei porównanie badanych sportowców uprawiających dyscypliny indywi-
dualne i zespołowe gry sportowe pozwala zauważyć, że sportowcy uprawiający 
sporty zespołowe wskazują na uwarunkowania wewnętrzne jako silniej sprzyjające 
rozwojowi. Różnice między opiniami badanych grup w tym zakresie okazały się 
istotne statystycznie dla p ˂ 0,05. 

Sytuacja jest podobna, gdy porównamy opinie na temat oddziaływania uwa-
runkowań zewnętrznych, ale różnice między opiniami badanych z dwóch grup 
są większe. Przedstawiciele dyscyplin indywidualnych niżej oceniali korzystny 
wpływ czynników zewnętrznych (procesowych) niż przedstawiciele gier zespoło-
wych. Również w tym przypadku różnice w opiniach między grupami były istotne 
statystycznie (p ˂ 0,05). 

Więcej opinii pozytywnych na temat sprzyjającego oddziaływania czynni-
ków zewnętrznych zaobserwowano u przedstawicieli gier zespołowych, co wiąże 
się zapewne z większym zainteresowaniem, popularnością, a w konsekwencji 
finansowaniem sportów zespołowych. Potwierdzają to badania firmy analitycznej 
Pentagon Research (Sport barometr..., 2017). 

Otwarte pozostaje pytanie dotyczące przyczyn przekonania o silniejszym 
sprzyjającym oddziaływaniu czynników wewnętrznych na rozwój kariery w opi-
niach badanych reprezentujących sporty zespołowe. Być może wynika to z bardziej 
sprzyjających czynników zewnętrznych występujących w grach zespołowych, 
które wzmacniają lub przynajmniej nie ograniczają poczucia posiadania wpływu na 
swój rozwój i przekonania, że możliwość odniesienia sukcesu zależy od własnego 
potencjału. 

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki mogą wskazywać na fakt, iż 
rozwój kariery sportowej i osiąganie ponadprzeciętnych wyników nie jest możliwe 
przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych, nawet w sytuacji posiadania 
wysokiego potencjału osobniczego. Jest to zbieżne z modelem relacji zachodzą-
cych między osobistymi czynnikami potencjału a procesem rozwoju potencjału 
przytoczonym wcześniej (rys. 1). 
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Analysis of Sport Career Development Factors  
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Summary. The aim of the research is to determine internal and external factors relevant 
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research results indicate that the impact of these factors on career development is assessed 
by the respondents as definitely supportive. Comparison of the opinions of respondents 
practicing individual sports and team sports games provides the results of a stronger, more 
favorable influence of internal factors on the career development of athletes from team 
sports games.
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Streszczenie. Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania państwa jest zwalczanie 
negatywnych skutków bezrobocia. Rozmiary oraz konsekwencje bezrobocia sprawiają, 
iż znajduje się ono od wielu lat w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób państwa należące do Unii 
Europejskiej, w tym także Polska, działają, aby eliminować bezrobocie. Opracowanie 
przedstawia różnorodność stosowanych pasywnych oraz aktywnych form zwalczania 
bezrobocia oraz ukazuje, jak podjęte działania wpływają na wielkość bezrobocia.

Wprowadzenie

Bezrobocie stanowi problem, którym nie od dziś zajmuje się wielu naukowców –  
badaczy, praktyków czy polityków. Jest zjawiskiem istotnie wpływającym na 
funkcjonowanie wielu grup społecznych. Zatem nie dotyczy ono wyłącznie osób 
bezpośrednio dotkniętych tym zjawiskiem, ale też wielu instytucji, organizacji, 
które podejmują walkę z bezrobociem będącym nośnikiem licznych, głównie 
negatywnych, skutków.
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Kwestie związane z bezrobociem są najbardziej istotnymi zagadnieniami po-
lityki społecznej każdego państwa. Wynika to z problemów związanych z samym 
bezrobociem (zwiększone obciążenia budżetu oraz wzrost niezadowolenia społecz-
nego), a także może być pochodną jego występowania (marginalizacja społeczna 
czy dezaktywacja zawodowa).

W literaturze przedmiotu w podejściu ekonomicznym bezrobocie oznacza 
sytuację na rynku pracy, gdzie w pełni nie jest wykorzystany czynnik produkcji, 
którym jest potencjał pracy ludzkiej (Mlonek, 1992, s. 1). W tym podejściu praca 
ludzka traktowana jest więc jako specyficzny towar stanowiący przedmiot trans-
akcji między pracodawcą (nabywcą siły roboczej) a pracobiorcą (oferentem siły 
roboczej). W makrospołecznym ujęciu bezrobocie analizować można w aspekcie 
przedmiotowym i podmiotowym. W podmiotowym ujęciu bezrobocie nazywane 
jest stanem bezczynności zawodowej zdolnych do pracy osób, które wyrażają goto-
wość do jej podjęcia oraz dla których głównych czynnikiem egzystencji są dochody 
z pracy. W podmiotowym ujęciu natomiast jest to niezrealizowana podaż pracy, 
która jest rezultatem nierównowagi pomiędzy podażą siły roboczej a popytem na 
pracę (Solak, 2010, s. 31–33). Zatem bezrobocie w najprostszy sposób zdefiniować 
można jako brak pracy zarobkowej dla poszukujących oraz zdolnych do pracy osób. 
Powołując się na Międzynarodową Organizację Pracy, za osobę bezrobotną uznaje 
się jednostkę w wieku 15–74 lat spełniającą trzy podstawowe warunki: w okresie 
ostatniego tygodnia nie była osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy, a także 
była gotowa podjąć pracę w danym bądź następnym tygodniu. Za bezrobotnego 
uważa się także osobę, która nie poszukiwała pracy, gdyż miała pracę zapewnioną, 
lecz oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące i była 
gotowa podjąć się jej.

W gospodarce istota pracy ludzkiej jako czynnika produkcji jest ogromna. 
Ukazują to konsekwencje, które powstają jako następstwo niewykorzystania 
chociażby części siły roboczej. Te następstwa mogą być zarówno pozytywne, 
jak i negatywne oraz są one zależne od czasu trwania bezrobocia i od punktu 
rozpatrywania bezrobocia. Dokładniej ujmując, inaczej będą postrzegać bezrobocie 
pracodawcy, jeszcze inaczej pracobiorcy i całkowicie odmienny punkt widzenia na 
dane zjawisko będzie miała władza publiczna.

Długie utrzymywanie się wysokiego poziomu bezrobocia oraz gwałtowny jego 
wzrost spowodowały powstawanie modeli teoretycznych, których głównym celem 
było znalezienie przyczyn występowania bezrobocia i sposobów skutecznej walki 
z nim. Z problemem bezrobocia walczyć można przy użyciu wiele metod. W Polsce, 
jak również w krajach Unii Europejskiej powadzona jest polityka mająca na celu 
zmniejszenie poziomu bezrobocia za pomocą form aktywnych oraz pasywnych. 
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Aktywne formy zwalczania bezrobocia mają na celu redukcję bezrobocia, tymcza-
sem pasywne są osłoną socjalną osób bezrobotnych.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktywnych i pasywnych form 
zwalczania bezrobocia stosowanych tak Polsce, jak i w niektórych państwach Unii 
Europejskiej oraz ukazanie ich wpływu na zmianę wielkości bezrobocia w ostat-
nich latach. 

Rynek pracy w Unii Europejskiej

W dzisiejszych czasach nie można mówić o jednolitym rynku pracy w Unii 
Europejskiej. Główną przyczyną są ,,zastane” różnice w poziomie rozwoju go-
spodarczego krajów członkowskich, ale także nierealizowana w pełni zasada 
unijna dotycząca swobodnego przemieszczania się (przepływu) osób (Szaban, 2013,  
s. 43). W teorii każdy obywatel Unii Europejskiej poszukiwać może pracy w każdym 
państwie, jednak z powodu przeciągającego się kryzysu (od 2008 r.) w większości 
państw oferowana jest przeważnie tylko praca krótkoterminowa. Również istotnym 
problem są wszelakie bariery, to jest brak znajomości języka obcego, nieodpowied-
nie wykształcenie oraz brak pożądanych kwalifikacji.

W każdym kraju Wspólnoty jest zapotrzebowanie na różnorodne zawody, na 
przykład:

 – Austria – pielęgniarki,
 – Belgia – opiekunowie osób starszych oraz pracownicy budowlani,
 – Francja – pracownicy budowlani oraz taksówkarze,
 – Niemcy – pracownicy budowlani, elektrycy, ślusarze,
 – Norwegia – górnicy,
 – Szwecja – księgowi, nauczyciele, piekarze, kucharze oraz farmaceuci,
 – Wielka Brytania – nauczyciele oraz pielęgniarki (dane Eurostatu).

Jednak wyjazd do innego kraju w poszukiwaniu pracy wiąże się też z licznymi 
zmianami. Przede wszystkim są to problemy z adaptacją w nowym środowisku, 
odmienne tradycje oraz rozłąka z rodziną, dlatego też wiele osób mimo braku pracy 
w ojczystym kraju nie decyduję się na emigrację.

Struktura bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Kluczowym powodem wzrostu stopy bezrobocia w ostatniej dekadzie było 
załamanie się rozwoju gospodarczego. Światowy kryzys ekonomiczny (według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego) był przyczyną likwidacji aż 30 mln 
miejsc pracy. Od czerwca 2008 roku w całej Europie zaczęła systematycznie wzrastać 



378 Maja Skiba, Sylwia Placzyńska

liczba osób bez pracy. Przez niespełna rok przybyło 3,9 mln osób bezrobotnych, 
co wiązało się z pogorszeniem kondycji rynku pracy w Unii Europejskiej. Niestety 
niektóre państwa Unii nadal borykają się ze skutkami kryzysu. Na rysunku 1  
przedstawiona została stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Rysunek 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2012–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Dane przedstawione na rysunku 1 ukazują, iż takie państwa, jak Hiszpania 
czy Grecja, utrzymują stopę bezrobocia na poziomie około 20%. Analiza zmian na 
hiszpańskim oraz greckim rynku pracy wskazuje, iż wysoki poziom bezrobocia 
w tych państwach wynika głównie z charakteru wstrząsu, jakiego one doświad-
czyły. W przypadku Hiszpanii decydującym impulsem do masowych zwolnień 
był gwałtowny spadek cen na rynku nieruchomości. Pomimo faktu, iż kryzys 
gospodarczy dotyczył wszystkich krajów Unii Europejskiej, można zaobserwować, 
że niektóre państwa poradziły sobie szybciej z jego skutkami. Takie państwa, jak 
na przykład Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, od 2012 roku utrzymują swoją 
stopę bezrobocia na poziomie około 10% (zbliżoną do średniej Unii Europejskiej). 
Aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia zaprezentowane zostały na rysunku 2.
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Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W roku 2017 najniższe bezrobocie zostało odnotowane w Czechach (3,4%), 
Niemczech (3,8%) oraz na Malcie (4,4%). W porównaniu z rokiem wcześniejszym 
stopa bezrobocia spadła we wszystkich państwach Wspólnoty z wyjątkiem Estonii. 
Najwyższy spadek został zanotowany w Chorwacji (z 13,3 do 11,3%) oraz Hiszpanii 
(z 19,6 do 18,2%). Według raportu Komisji Europejskiej bezrobocie w styczniu 2017 
roku osiągnęło najniższy poziom od roku 2008, jednak sytuacja nie jest jeszcze 
w pełni zadowalająca. 
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Aktywne i pasywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce

Aktywnej polityce zwalczania bezrobocia przypisuje się największą skuteczność. 
Realizowana jest ona przy użyciu programów, które mają na celu likwidację 
przyczyn bezrobocia za pomocą makroekonomicznych i mikroekonomicznych 
instrumentów oddziaływania. Narzędzia mikroekonomiczne, które są stosowane, 
to takie, jak (Marciniak, 2013, s. 241):

a) przekwalifikowania oraz szkolenia dla bezrobotnych, które umożliwiają 
zdobycie nowych umiejętności oraz podtrzymanie aktywności zawodowej;

b) pożyczki dla zakładów pracy oraz osób bezrobotnych udzielane w celu 
utworzenia własnej działalności gospodarczej oraz stworzenia nowych 
miejsc pracy;

c) finansowanie zatrudnienia absolwentów, na przykład staże;
d) roboty publiczne jako prace na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwiają podtrzymanie 
aktywności zawodowej;

e) prace interwencyjne jako forma zatrudnienia subsydiowanego pozwalają-
ca na utworzenie stanowiska pracy przy niskich nakładach finansowych 
ze strony pracodawcy;

f) specjalne programy dla osób długotrwale bezrobotnych;
g) świadczenie usług pośrednictwa pracy.
Polityka makroekonomiczna natomiast dotyczy oddziaływania państwa na 

rozmiar globalnego popytu na usługi i dobra za pomocą instrumentów fiskalnych 
(wydatków i podatków budżetowych) oraz instrumentów pieniężnych (podaży 
pieniądza i stopy procentowej). Makroekonomiczna polityka ma głównie na celu 
ograniczenie bezrobocia, które jest charakterystyczne dla nierównowagi na rynku 
pracy (Staszewska, 2012, s. 129).

Przeciwieństwem wyżej wymienionej polityki jest tak zwana pasywna forma 
zwalczania bezrobocia. Obejmuje ona zróżnicowane formy pomocy finansowej dla 
osób bezrobotnych, na przykład:

 – zasiłki dla osób bezrobotnych,
 – świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne,
 – wydłużenie okresu nauki dla młodzieży,
 – obniżenie wieku emerytalnego,
 – jednorazowe odszkodowania dla zwolnionych osób.

Z wszystkich wymienionych powyżej form pomocy najważniejszą są zasiłki 
dla osób bezrobotnych, jednak są one bardzo zróżnicowane. Różnice dotyczą wyso-
kości zasiłku, kryteriów przyznawania, a także maksymalnego okresu pobierania. 
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W Polsce wysokość zasiłku uzależniona jest przede wszystkim od stażu pracy. 
Osoby, które przepracowały mniej niż pięć lat, otrzymują zasiłek w wysokości 
80% podstawowego zasiłku (przez pierwsze trzy miesiące jest to kwota 664,90 zł  
brutto, w kolejnych miesiącach 522,10 zł brutto), osoby pracujące 5–20 lat otrzy-
mują zasiłek w wysokości 100% podstawowego zasiłku (przez pierwsze trzy 
miesiące 831,10 zł brutto, w kolejnych miesiącach 652,60 zł brutto), natomiast osoby 
pracujące minimum 20 lat mają prawo do zasiłku podwyższonego w wysokości 
120% podstawowego zasiłku (przez pierwsze trzy miesiące jest to kwota 997,49 zł 
brutto, a w kolejnych miesiącach 783,20 zł brutto). Warunkiem podstawowym do 
otrzymania zasiłku jest wykazanie minimum rocznego stażu pracy (Obwieszczenie, 
2016, art. 72).

Sposoby walki z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej postrzegane są przeważnie jako te, które mają duże 
problemy na rynku pracy. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi (wzorcem 
sukcesu w zwalczaniu bezrobocia) nie są dobrym przykładem, jednak sytuacja 
w Unii Europejskiej jest zróżnicowana i większość państw potrafi bardzo szybko 
zwiększyć zatrudnienie (Nazarczuk, 2015, s. 51).

Jednym z lepszych przykładów jest Wielka Brytania. W celu walki z bezrobo-
ciem władze państwa zdecydowały się na reformy polityki socjalnej oraz systemu 
podatkowego. Znacznie uproszczony oraz obniżony został podatek dochodowy od 
osób fizycznych, obniżono również podatek od zysków dla przedsiębiorstw oraz 
zlikwidowany został podatek od zysków kapitałowych. W zamian jednak zwięk-
szone zostały podatki pośrednie, przede wszystkim VAT. W Wielkiej Brytanie, 
podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, występuje ujemny podatek dochodowy 
od osób fizycznych, który ma na celu zwiększenie motywacji do podjęcia pracy. 
Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych uzależniona jest od sytuacji rodzinnej 
oraz wieku, a nie dochodu. Dodatkowo istnieje szereg programów specjalnych, któ-
re także mają stanowić bodźce do poszukiwania pracy, na przykład pożyczki w celu 
podnoszenia kwalifikacji, zwroty kosztów dojazdu na rozmowy kwalifikacyjne, 
dodatkowe środki pieniężne dla osób długotrwale bezrobotnych po samodzielnym 
znalezieniu pracy (Bell, Blanchflower, 2009, s. 42). W roku 2011 w Wielkiej Brytanii 
rozpoczęto Program Pracy (Work Programme). Jego głównym celem jest przywra-
canie do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych poprzez przekazywanie ich 
aktywizacji innym podmiotom (zewnętrznym). Najważniejszymi rozwiązaniami 
walki z bezrobociem w ostatnich latach było także (Sarnecki, 2013, s. 76):
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a) uproszczenie systemu zasiłkowego – wprowadzenie jednego typu zasiłku, 
tak zwanego Universal Credit, zamiast obowiązujących wcześniej czterech 
typów;

b) współpraca z zewnętrznymi dostawcami;
c) profilowanie bezrobotnych.
Kolejnym państwem, o którym należy wspomnieć, jest Holandia. W kraju tym 

osób aktywnych zawodowo jest około 9 mln (dane Eurostatu). Większość z nich 
znalazła zatrudnienie w przemyśle oraz sektorze usług. Przedsiębiorstwa transpor-
towe oraz handlowe w Holandii nastawione są przede wszystkim na świadczenie 
swoich usług za granicami państwa. Rynek wewnętrzny jest głównym obszarem 
aktywności tylko dla firm ubezpieczeniowych, banków oraz sektora komunikacyj-
nego (Hess, 2007, s. 50).W Holandii, tak jak w Wielkiej Brytanii, również doszło 
do reform rządowych, które przyczyniły się do obniżenia bezrobocia. Ich efektem 
było obniżenie podatków oraz wydatków państwa, a także zredukowanie zasił-
ków dla osób bezrobotnych (Buiskool, Broek, Dente, 2016, s. 5).W tym państwie 
okres wypłacania zasiłku uzależniony jest od stażu pracy i można go otrzymywać  
od 3 do 38 miesięcy. Bezrobotni przez dwa pierwsze miesiące otrzymują zasiłek 
w wysokości 75% swojej ostatniej pensji, po tym okresie jego wysokość obniża się 
do 70% pensji (Wet van 9 oktober 2003..., Artikel 2. Premies, wettelijkminimum-
loon en kinderbijslag). Za największy sukces jednak uznawane jest rozpowszech-
nienie pracy w niepełnym wymiarze godzin. Bardzo popularne w Holandii jest 
tak zwane elastyczne zatrudnienie – o zmiennym czasie pracy bądź okresowe, bez 
umowy o pracę. Dzięki temu stopa bezrobocia znajduję się na dość niskim poziomie 
pomimo wysokich składek ubezpieczeniowych. 

Kolejnym państwem, które szczyci się swoimi sposobami walki z bezro-
bociem, jest Dania. Spadek bezrobocia na duńskim rynku pracy nie był jednak 
efektem jednolitej strategii zatrudnienia (Hendeliowitz, 2008, s. 3). Składały się 
na niego trzy niezależne przyczyny: reforma systemu podatkowego zmniejszająca 
obciążenia fiskalne, polityka umiarkowanego wzrostu płac oraz reforma polityki 
zatrudnienia. Reforma podatków miała na celu wprowadzanie bodźców do inwe-
stowania oraz zmniejszenie podatku dochodowego, natomiast reforma polityki 
zatrudnienia polegała na utworzeniu programów aktywizacji bezrobotnych oraz 
systemu wcześniejszych emerytur (OECD, 2013, s. 32). Duński rynek pracy 
w dzisiejszych czasach jest rozpowszechniany jako wzór wśród ekonomistów 
i polityków. Zasiłek dla bezrobotnych, podobnie jak w Holandii, uzależniony jest 
od ostatniego wynagrodzenia, jednak w Danii może on wynosić aż 90%. Zasiłek 
ten należy się osobie, która przez ostatni rok (przed utratą pracy) była członkiem 
funduszu dla bezrobotnych oraz opłacała składki członkowskie. Istotna w Danii 



383Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

jest także aktywna polityka rynku, a jej głównymi celami są (Jantoń-Drozdowska, 
Stępiński, 2014, s. 117):

a) usługi dla pracodawców poszukujących nowych pracowników lub chcą-
cych utrzymać stanowisko pracy;

b) pomoc osobom poszukującym zatrudnienia oraz bezrobotnym w znale-
zieniu pracy;

c) pomoc w znalezieniu pracy osobom z ograniczoną zdolnością do pracy;
d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom korzystającym ze świadczeń 

społecznych.
Ważną częścią sukcesów eliminacji bezrobocia są też programy szkoleniowe 

dla potencjalnych i rzeczywistych bezrobotnych. Jest to najlepsze rozwiązanie 
dla osób wykluczonych zawodowo lub tych z niskimi kwalifikacjami (Włudyka, 
Smaga, 2012, s. 294).

Następnym państwem, na które należy zwrócić uwagę, są Niemcy. W tym 
przypadku również doszło do reform, dzięki którym stopa bezrobocia spadła do 
poziomu 6% w ciągu pięciu lat. Zmiany wprowadzone w Niemczech skupiały się 
w szczególności na (Kancelaria Senatu, 2012, s. 24):

a) wprowadzeniu działań ukierunkowanych na kształcenie zawodowe osób 
bezrobotnych – ten obowiązek spoczywa na Agencji Pracy (Arbeitsagentur) 
i polega na pokryciu kosztów dokształcania, kursów zawodowych oraz 
pośrednictwie w znalezieniu pracy;

b) udzielaniu pomocy finansowej dla bezrobotnych oraz osób pobierających 
zasiłek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – warunkiem 
otrzymania tego wsparcia jest posiadanie umiejętności oraz wiedzy w za-
kresie prowadzenia działalności;

c) wprowadzeniu nowych form zatrudnienia;
d) przydzieleniu osobom bezrobotnych konsultanta do spraw znalezienia 

zatrudnienia.

Podsumowanie

Podsumowując, można powiedzieć, że zaprezentowane różne formy przeciwdziała-
nia bezrobociu, zarówno pasywne, jak i aktywne, stosowane w niektórych krajach 
Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, wpływają w znaczący sposób na zmia-
nę wielkości, struktury i stopy bezrobocia. Także jego zróżnicowanie przestrzenne 
zmienia się w danych krajach pod wpływem stosowania określonych form walki 
z bezrobociem.
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Władze każdego państwa są zmuszone do opracowania swojej strategii zwal-
czania bezrobocia, która będzie dostosowana do indywidualnych uwarunkowań, 
cech oraz specyfiki danego społeczeństwa. Wiele sposobów przeciwdziałania 
bezrobociu, co można zaobserwować w przedstawionych rozważaniach, przynosi 
jednak jakiś efekt, który z kolei jest niezależny od innych czynników. Należy też 
w tym miejscu podkreślić, że kwestią podstawową i bardzo ważną w walce z bez-
robociem jest opracowanie takich metod, które nie traktują osób bezrobotnych jako 
jednolitej grupy. 
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Streszczenie. Współdziałanie międzyorganizacyjne oraz budowanie zasobów relacyjnych 
organizacji jest przedmiotem zainteresowań wielu badaczy w naukach o zarządzaniu. 
Rozważania autorki artykułu koncentrują się wokół kontraktów relacyjnych oraz ich roli 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku wysokospecjalistycznych klinik me-
dycznych. W opracowaniu przedstawiona została zarówno warstwa teoretyczna badanego 
zagadnienia, jak i analiza wybranych wyników własnych badań empirycznych. Autorka 
artykułu koncentruje się głównie na kontraktach relacyjnych jako umowach nienazwanych, 
które w istotny sposób zdominowały budowane przez kliniki relacje i które determinują 
współpracę międzyorganizacyjną na bazie zaufania partnerów w sieci. 

Wprowadzenie

Konkurowanie we współczesnej przestrzeni firm odbywa się na poziomie wy-
sokiego ryzyka, jest mało przewidywalne i nasycone niską skutecznością dzia-
łania. Walka o przewagę, przetrwanie czy rozwój nie leży wyłącznie w zakresie 
zasobów wewnętrznych przedsiębiorstw. Znaczącą rolę w konkurowaniu na rynku 
gospodarki opartej na wiedzy odgrywa kształtowanie swoich relacji z otoczeniem, 
w tym również z konkurencją. W dobie tak zwanej konkurencji totalnej, gdzie 
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wszyscy grają o wszystko i ze wszystkimi, współpraca i tworzenie relacji wydaje 
się koniecznością, zwłaszcza że podstawowe pytanie współczesnej organizacji to, 
kto staje się kolejnym konkurentem, a nie kto nim jest. Współdziałanie między-
organizacyjne wchodzi na inny poziom organizacyjny, a kontrakty relacyjne są 
częścią rzeczywistości gospodarczej, w której działania sieciowe oraz działania 
w ekosystemach biznesu mają tworzyć nowe wartości nie tylko dla jednej organi-
zacji, ale dla całych sieci i jej poszczególnych interesariuszy. Celem artykułu jest 
identyfikacja kontraktów relacyjnych jako zjawiska występującego na rynku usług 
w środowisku hiperkonkurencji oraz jako podstawy budowania współdziałania 
międzyorganizacyjnego na rynku wysokospecjalistycznych usług medycznych1. 
Opracowanie ma charakter empiryczny, a podstawową metodą badawczą służącą 
do realizacji celu była analiza przypadku. Dodatkowo zastosowano kwestionariusze 
wywiadu dla określenia czynników warunkujących zaawansowane współdziałanie 
międzyorganizacyjne.

Współpraca i zaufanie jako główne determinanty kontraktów relacyjnych

Proces budowania i rozwijania zasobów relacyjnych w organizacji jest pochod-
ną procesu doskonalenia stosunków międzyludzkich. Każda relacja biznesowa 
wynika ze współpracy, jaką podejmują partnerzy biznesowi z organizacją bądź 
ze sobą nawzajem. W długookresowych kontaktach biznesowych, do których 
tworzenia dąży większość organizacji, partnerzy stają się współzależni poprzez 
stworzenie dla zawartych relacji niepowtarzalnej tożsamości (Svendsen, 1998,  
s. 66). Długoterminowa współpraca uczy partnerów rozwiązywania wzajemnych 
problemów, konfliktów czy dochodzenia do kompromisu (Chomiak-Orsa, 2013, 
s. 55). Relacje międzyorganizacyjne budowane są stale, ale świadome ich kształ-
towanie nabiera strategicznego znaczenia dla każdej współczesnej organizacji. 
Tworzenie relacji jako długoterminowej, opierającej się na wzajemnym zaufaniu, 
obopólnie korzystnej zależności z klientami, dystrybutorami, czy dostawcami 
staje się podstawą kształtowania marketingu relacyjnego oraz tworzenia przewag 
(Olesiński, 2010, s. 63). Przedsiębiorstwa w ramach współdziałania międzyorgani-
zacyjnego inicjują różnego typu relacje, z których najczęstsze to te między firmą 
a klientem oraz innym przedsiębiorstwem. Według T.L. Powersa i W.R. Reagana 

1  Badane organizacje medyczne to wysokospecjalistyczne kliniki stomatologiczne należące 
do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej we Wrocławiu. Rynek wrocławskich gabinetów pry-
watnych jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, gdzie na jednego lekarza dentystę 
przypada ok. 205 pacjentów, podczas gdy norma Unii Europejskiej wynosi 3125 pacjentów na jed-
nego lekarza.
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(2007, s. 1235, za: Danielak, 2012, s. 54) wyróżnić można kilka etapów rozwoju 
relacji obejmujących: wybór partnera, definiowanie celów relacji, określenie granic 
relacji, tworzenie wartości oraz utrzymanie relacji. Wybór partnera w budowaniu 
kapitału relacyjnego oparty jest głównie na czynniku zaufania, cele są pochodną 
wzajemnych oczekiwań, granice relacji stanowią wzajemne uzgodnienia wynika-
jące z zaufania i celów, a tworzone dzięki relacjom wartości stanowią podstawę 
budowania przewag w środowisku organizacyjnym. Ostatnim etapem rozwoju 
relacji jest troska o ich utrzymanie, co stanowi dla organizacji spore wyzwanie, 
zwłaszcza w świecie mnożących się paradoksów, w którym organizacje dążą do 
bycia elastycznymi, ale jednocześnie stabilnymi, efektywnymi; otwartymi, kre-
atywnymi, ale jednocześnie pod stałą kontrolą.

Jakość relacji budowana jest poprzez ich elastyczność, komplementarność 
i kompleksowość oraz tworzenie wzajemnego zaufania i obustronne równomierne 
zaangażowanie. Relacje charakteryzujące się wysoką jakością to takie, które uznają 
za podstawowe wartości: partnerstwo, zaufanie i lojalność. Dodatkowym atutem są 
tutaj wiarygodność oraz wzajemna obustronna odpowiedzialność. 

Istotne wydaje się zrozumienie roli relacji jako aktywów, którymi należy od-
powiednio zarządzać i na podstawie których można mierzyć osiągane przez przed-
siębiorstwo rezultaty. Zarządzanie relacjami powinno mieć charakter systemowy, 
a jego podstawą powinno być określenie własnych celów i strategii zarządzania 
relacjami (relationship management).

Kontrakty relacyjne w aspekcie budowania zasobów

Umowy, ustalenia czy uzgodnienia są podstawą realizacji założeń przyjętych 
przez strony wymiany. Korzyści, ale także zagrożenia wynikające z przyjętych 
ustaleń znane są od czasów starożytnych, a w średniowieczu przyjęły swoją po-
stać jako contractus innominati dla tak zwanych umów nienazwanych, zazwyczaj 
nieformalnych, dotyczących wzajemnych świadczeń o znikomym stopniu zaskar-
żalności (Kuryłowicz, Wiliński, 2013, s. 269). Ich celem było stworzenie takiego 
układu współdziałania, który stanowiłby możliwość uzyskiwania przewagi obu 
stron kontraktu w obrębie ustalonych granic. Z czasem forma kontraktów ulegała 
zmianie, a na podstawie wyjątków zaskarżalność uzyskały one za pomocą prawa 
pretorskiego (actio in factum). Podstawę teorii kontraktów relacyjnych stworzył  
S. Macaulay w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, a rozwinął i rozpropa-
gował w systemie common law I. Macneil, który uważany jest za twórcę terminu 
kontrakty relacyjne (Chrisidu-Budnik, 2015, s. 55). 
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Istnieje wiele definicji kontraktu relacyjnego i choć żadna z nich nie została 
w pełni zaakceptowana w literaturze przedmiotu, kontrakt może być określony 
mianem relacyjnego tylko w jego kontekście sytuacyjnym. „Najważniejszym 
ogniwem, wokół którego skupia się istota kontraktów relacyjnych, jest brak moż-
liwości określenia ex ante wszystkich zobowiązań stron i tym samym roszczeń 
w nieprzewidywalnych przypadkach” (Chrisidu-Budnik, 2015, s. 55). Niezależnie 
od podejścia badaczy tego zagadnienia do określenia pojęcia kontrakty relacyjne 
należy podkreślić, że źródłem umów relacyjnych są relacje uczestników umowy. 
W teorii umów opartych na relacjach źródłem ich powstawania jest zaufanie 
i lojalność.

Jak podkreśla A. Hrisidu-Budnik „umowy relacyjne to takie, w których wybór 
kontrahenta współpracy oparty jest na wiążącej go z nim osobistej relacji zaufa-
nia albo też relacja ta wytworzyła się w toku trwałej współpracy kontraktowej” 
(Chrisidu-Budnik, 2015, s. 55). Kontrakt relacyjny nie jest dedykowany pojedynczej 
transakcji, lecz wiązany jest z realizacją serii transakcji w określonym horyzoncie 
czasu, gdzie zarówno warunki realizacji współpracy, jak i efekty są trudne do 
przewidzenia (Master, Miles, D’Souza, Orr, 2004, s. 51). Kontrakty relacyjne są 
konsekwencją współpracy opartej na zaufaniu. Zaufanie to rodzaj oczekiwania, 
że można na kimś polegać na podstawie deklaracji stron. Pojęcie zaufania jest 
niedookreślone i w różnych naukach można znaleźć wiele jego definicji w różnych 
kontekstach znaczeniowych. Zaufanie zakłada również wiarę w dobre intencje 
innych, oczekiwanie, że dotrzymają złożonych obietnic.

W teorii umów relacyjnych powszechne jest przekonanie, że zaufanie i prawo 
spełniają podobne funkcje, to znaczy zapewniają elastyczność współpracy i promu-
ją kooperację. Brak jest jednoznaczności w tej kwestii i obecny jest dylemat, czy są 
to zasoby wobec siebie substytucyjne, czy też komplementarne (Chrisidu-Budnik, 
2015, s. 55). Kontrakty relacyjne oceniane są na podstawie wielkości udziału, a nie 
równości statusu stron. Wynika to z możliwości występowania sytuacji, w których 
wartość zaangażowanych zasobów jednej ze stron może być większa niż uzyskane 
wspólnie efekty. 

Wzrost znaczenia zaufania w zarządzaniu oraz koncepcjach związanych z ko-
operacją międzyorganizacyjną jest naturalną konsekwencją ryzyka, jakie ponoszą 
organizacje w niespokojnym i hiperkonkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstw. 
Zaufanie przedstawia się w świetle ostatnich badań jako jedną z głównych wartości 
współdziałania między organizacjami, „której osiąganie wymaga silnych podstaw 
etycznych, a w praktyce zarządzania wyznacza inne wartości. Jest przekonaniem, 
że podejmowane działania doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów i uzy-
skania korzyści przez wszystkich interesariuszy” (Bugdol, 2010, s. 16). 
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Uznaje się, że kontrakt może być określony mianem relacyjnego tylko w jakimś 
kontekście sytuacyjnym a źródłem umowy w kontrakcie relacyjnym, bardziej lub 
mniej sformalizowanej, jest zaufanie i zaangażowanie stron relacji, gdzie ryzyko 
podjęcia współpracy wydaje się niskie, a relacja ma charakter nieformalny.

Kontrakty relacyjne jako narzędzie współdziałania 
w wysokospecjalistycznych klinikach medycznych2

Kontrakty relacyjne jako szczególny zasób organizacji, zwłaszcza w badanych 
klinikach sektora medycznego w MSP, należą do nurtu kontraktów długotermi-
nowych z odnawialnym terminem realizacji zakładanej współpracy. Oznacza 
to, że partnerzy biznesowi są otwarci na zmienność sytuacji i stale gotowi do 
podejmowania działania na rzecz realizacji celów zawartych w pierwotnych usta-
leniach. Kontrakty te mają charakter niesformalizowany i opierają się wyłącznie 
na zasadach wysokiego stopnia zaufania. Reagowanie na zmiany ma charakter 
intuicyjny, a rodzaj wychwytywania okazji z otoczenia tworzy początek realizacji 
założeń kontraktu. Istotą są tu pewne normy społeczne, kultura organizacyjna stron 
oraz komplementarna rola zaufania wobec prawa. 

W badanych organizacjach dochodzi do zawierania umów opartych na zaufaniu 
ex ante, a nie in fakt. Zaufanie osobiste właścicieli jest podstawą tworzenia kontrak-
tów relacyjnych i przenosi się na wszystkich członków organizacji. „Elementem 
wspólnym i charakterystycznym dla teorii umów relacyjnych jest dostrzeżenie 
relacji o charakterze nieformalnym we współpracy sieciowej, które doprowadziło 
do akceptacji zaufania jako aksjologicznej podstawy mogącej warunkować two-
rzenie sieci międzyorganizacyjnych i determinować jej efektywność” (Chrisidu- 
-Budnik, 2015, s. 58). Poza tym tego rodzaju relacje, które skutkują komplementar-
ną współpracą, podnoszą efektywność i skuteczność marketingu oraz zwiększają 
szanse na przyszłe korzystne transakcje. 

Atrybuty wybrane dla charakterystyki kontraktów na rynku badanych klinik 
przedstawiono na rysunku 1.

2  Badaniom poddano cztery wysokospecjalistyczne kliniki w branży stomatologicznej we 
Wrocławiu. Badania prowadzone były przez autorkę opracowani w latach 2015–2016, a podsta-
wowym narzędziem badawczym był wywiad pogłębiony, skategoryzowany. 
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źródło elastyczności
umowy

percepcja
ryzyka

prymat
relacji

relacja zaufania
i prawa

rodzaj 
zaufania

źródło
zaufania

zaufanie

niska

nieformalny

zaufanie eliminuje potrzebę formalizacji
współpracy, prawo niszczy zaufanie

interpersonalne, nieracjonalne, kognitywne

relacje interpersonalne

Rysunek 1. Atrybuty kontraktów relacyjnych w badanych organizacjach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych własnych, za: Chrisidu- 

-Budnik, 2015, s. 61.

Umowy nienazwane, które określają zawieranie współpracy w badanej branży, 
są powszechne i trwają tak długo, jak długo zostają zachowane zasady zaufania i lo-
jalności stron współpracy. Kontrakty zawierane przez badane kliniki mają zawsze 
układ nieformalny i choć stanowią ryzyko dla obu stron respondenci, uznają je za 
wystarczające. Percepcja ryzyka badanych organizacji jest niska, co potwierdza 
intuicyjny sposób zarządzania kontraktem. Doświadczenia długoletnich kontrak-
tów ukazują, że organizacje stawiają na wybrane kontrakty, ale cenią ich trwałość. 
Być może również przedkładają solidność układów relacyjnych nad ich liczbę. 
Taka tendencja zgodna jest z przekonaniem wielu autorów, że współdziałanie na 
podstawie kooperatywnych zachowań wyklucza wielość kontraktów. 

Na jakość relacji, a tym samym realizację kontraktów relacyjnych wpływają: 
poziom zaangażowania, typ partnerstwa, elastyczność relacji, kompleksowa wy-
miana informacji między podmiotami współpracującymi, wiarygodność partnerów, 
która pozwala na zmniejszanie ryzyka i niepewności dotyczącej podejmowanych 
oraz zawieranych relacji, oraz wspólna odpowiedzialność partnerów. 

Dla kliniki wartością wynikającą ze współdziałania są: konkurencyjność, po-
szerzona oferta usług, zwiększone kompetencje wykonywanych procedur, wyższy 
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poziom marki, niższe koszty, nowe – często unikatowe – zasoby oraz integracja 
zasobów. Dla partnera w sieci to niższe koszty, zysk, nowe zasoby, poszerzone 
kompetencje, poszerzona oferta, integracja zasobów, większy wachlarz klientów, 
efekt wykorzystania i przejęcia wiedzy (rys. 2).

Dla organizacji

 szerszy wachlarz klientów
 lojalnośc klienta
 zysk
 wzmocnienie marki
 niższe koszty

 jakość usług
 szeroki asortyment usług
 kompleksowość usług
 wyższy poziom świadczonych usług
 dostępność usługi
 czas realizacji

Dla partnera w sieci

 nowa wiedza
 nowe umiejętności
 większe możliwości rozwoju 
 wyższa jakość usług
 kompleksowość i komplementarność usług
 większy rynek klienta
 większa elastyczność działania

Dla klienta

Rysunek 2. Kreacja wartości dla poszczególnych interesariuszy w wyniku kontraktów 
relacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zawieranie kontraktów relacyjnych ponosi za sobą rozmaite skutki, zarówno 
pozytywne, jak i negatywne. Ta forma współpracy pozwala przede wszystkim 
łączyć zasoby, współdziałać na wyższym poziomie organizacyjnym, osiągać lepsze 
dla partnerów i klientów rezultaty poprzez synergiczność planowanych efektów. 
Jak pokazują wyniki badań, w sekatorze firm medycznych to właśnie te zasoby 
wykorzystywane są w celu osiągania wyższych rezultatów, głównie w zakresie 
realizacji usług dla klienta. Łączenie kompetencji, efekt współpracy i koopetycji 
są głównymi czynnikami na drodze do zdobywania wartości w grze rynkowej. 
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Podsumowanie

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że typ relacji na wzór koopetycji posiada 
spory potencjał kreowania korzyści. Coraz trudniejsze otoczenie o tak zwanej 
drugiej prędkości wymaga budowania ponadprzeciętnych i niestandardowych 
sposobów funkcjonowania, do których bez wątpienia należy koopetycja obecna 
w badanym segmencie rynku (Cygler, 2013, s. 71).

Korzyści współdziałania na zasadach kontraktów relacyjnych to głównie 
większe możliwości zdobywania rynku poprzez komplementarność usług badane-
go segmentu. Dodatkowym atutem takiej współpracy jest możliwość wspierania 
organizacji nową wiedzą i doświadczeniem partnerów biznesowych. Przy racjo-
nalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów istnieje możliwość ograniczania 
kosztów i zwiększania korzyści finansowych obu stron wymiany. Istnieje też 
szansa na minimalizowanie ryzyka poprzez wykorzystanie wiedzy i delegowanie 
uprawnień decyzyjnych na mocniejszego z partnerów w kontrakcie. Jednocześnie 
nie można nie wskazać ograniczeń i słabych stron funkcjonowania omawianych 
rozwiązań. Do podstawowych zagrożeń zaliczyć tu należy transfer wiedzy i póź-
niejsze wykorzystanie go niezgodnie z założeniami kontraktu, wynikające z tego 
konflikty i ich skutki, możliwość osłabienia marki w oczach klientów czy nawet 
utratę tożsamości organizacyjnej. Utrata klienta jest najczęściej wskazywanym 
zagrożeniem kontraktu relacyjnego na rynku usług medycznych.

Wbrew tendencjom w innych branżach rozwój współpracy wśród badanych 
klinik zmierza w kierunku elitarnych i wąskich relacji, które zachowują swoją 
tożsamość w obrębię każdej mikrosieci na bazie kontraktów relacyjnych. Relacje 
te są jednak ograniczone do kluczowych wartości dla klienta i kliniki, nie szersze. 
Stąd można podsumować, że „konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku jest 
efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych, tkwiących 
w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów i uwarunkowań zewnętrznych istniejących 
w otoczeniu” (Dobiegała-Korona, Kasiewicz, 2000, s. 89). 
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stwie. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.

Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsię-
biorstw. W: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw 
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Relational Contracts on the Medical Services Market
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Summary. Inter-organizational cooperation and building the relational resources of the 
organization is the subject of interest of many researchers in management sciences. The 
author’s deliberations focus on relational contracts and their role in building a competitive 
advantage on the market of highly specialized medical clinics. The article presents both 
the theoretical aspect of the examined issue as well as the analysis of selected results of 
empirical research. The author of the article focuses mainly on the relational contracts as 
the unnamed agreements, which significantly dominate the relationships built by clinics 
and which determine the inter-organizational cooperation based on the trust of partners in 
the network.
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Konwergencja czy dywergencja 
w obszarze kapitału ludzkiego?1
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Słowa kluczowe: konwergencja, dywergencja, kapitał ludzki
Streszczenie. Kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem determinującym rozwój i wzrost 
gospodarczy, spełnia również kluczową rolę w procesie kreacji nowych rozwiązań inno-
wacyjnych oraz dyfuzji już istniejących. Kraje Unii Europejskiej są zróżnicowane pod 
względem poziomu rozwoju gospodarczego, a wspólna polityka inicjowana na szczeblu 
europejskim ma na celu między innymi zmniejszenie istniejących różnic pomiędzy 
krajami. Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy 
występuje konwergencja kapitału ludzkiego w krajach UE-28 w kontekście realizowania 
zaleceń zawartych w strategii Europa 2020 w obszarze edukacji. W artykule postawiono 
hipotezę badawczą, że w krajach UE-28 występuje sigma konwergencja kapitału ludzkiego 
w obszarze edukacji. Realizację celu opracowania oparto na analizie statystycznej, która 
objęła okres od 2006 do 2016 roku. Dane wykorzystane do badań pochodzą z baz danych 
Eurostatu. 

1  Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie 
potencjału badawczego.
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Wprowadzenie

Rozwój i wzrost gospodarczy są determinowane przez szereg czynników, wśród 
których kapitał ludzki ma ugruntowaną pozycję (Romer, 1986, 1990). Spełnia on 
kluczową rolę w procesie kreacji nowych rozwiązań innowacyjnych, jak również 
dyfuzji już istniejących. Kraje Unii Europejskiej są zróżnicowane pod względem 
poziomu rozwoju gospodarczego, a wspólna polityka inicjowana na szczeblu eu-
ropejskim ma na celu między innymi zmniejszenie istniejących różnic pomiędzy 
krajami. Celem opracowania jest stwierdzenie, czy występuje konwergencja, 
czy dywergencja kapitału ludzkiego w krajach UE-28 w kontekście wypełniania 
zaleceń strategii Europa 2020 w obszarze edukacji. W artykule postawiono 
hipotezę badawczą, że w krajach UE-28 występuje sigma konwergencja w obszarze 
kapitału ludzkiego. Realizację celu opracowania oparto na analizie statystycznej, 
w której wykorzystano wskaźniki opisujące zróżnicowanie przestrzenne badanych 
zmiennych. Analiza obejmowała okres od 2006 do 2016 roku. Przebadano dwie 
zmienne charakteryzujące kapitał ludzki, zaczerpnięte ze strategii Europa 2020. 
Dane wykorzystane do badań pochodzą z baz danych Eurostatu. 

Konwergencja i dywergencja w teorii ekonomii

Wprowadzenie pojęcia konwergencja do teorii ekonomii nastąpiło już w XVIII 
wieku i łączone jest z nazwiskiem D. Hume’a (Bruzda, 2008). Teoria ekonomii stara 
się wyjaśnić i wskazać przyczyny dużego zróżnicowania podziału dóbr i dochodów 
w gospodarkach na świecie (MFW, 2017). Początkowo, w latach pięćdziesiątych 
XX wieku, hipotezę konwergencji wykorzystywano do analizowania wzrostu 
gospodarczego w krajach należących do dwóch różnych systemów gospodarczych, 
to jest systemu kapitalistycznego i systemu centralnie planowanego. Z biegiem lat 
koncepcja konwergencji ewoluowała i została ostatecznie zawężona do analizo-
wania poziomów i stóp wzrostu PKB, a także kluczowych agregatów makroeko-
nomicznych warunkujących dynamikę PKB (Batóg, 2010; Markowska-Przybyła, 
2011; Misiak, Tokarski, Włodarczyk, 2011; Kawa, 2016).

Można stwierdzić, że konwergencja jest procesem wyrównywania zmiennych 
ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi krajami spowodowanym szybszym 
rozwojem krajów biedniejszych. Opiera się ona na założeniu, że kraje biedne mają 
wyższe niż przeciętne tempo wzrostu gospodarczego, a w krajach bogatych tempo 
wzrostu jest niższe (Gierczycka-Bednarek, 2010). W teorii ekonomii wyróżnia się 
następujące typy konwergencji:
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a) sigma (σ) konwergencja ma miejsce wtedy, gdy maleje zróżnicowanie 
poziomu dochodów na mieszkańca lub innych zmiennych ekonomicznych;

b) beta (β) konwergencja ma miejsce wtedy, gdy systemy gospodarcze o niż-
szym poziomie rozwoju wykazują wyższe tempo wzrostu w porównaniu 
z systemami gospodarczymi bardziej rozwiniętymi, to jest gdy istnieje 
odwrotna zależność między początkowym poziomem dochodu PKB per 
capita lub początkowym poziomem innej zmiennej ekonomicznej a jej 
tempem wzrostu. To, że kraje słabiej rozwinięte wykazują wyższe tempo 
wzrostu, nie gwarantuje, że zróżnicowanie dochodu będzie się zmniejszać 
(Barro, Sala-i-Martin 1992); 

c) konwergencja absolutna – inaczej bezwarunkowa, typu β – ma miejsce 
wtedy, gdy kraje lub regiony biedne rozwijają się szybciej niż bogate 
niezależnie od początkowych warunków i poziomu rozwoju; 

d) konwergencja warunkowa, często określana nazwą klubowa, zachodzi 
wtedy, gdy procesy zbieżności dotyczą grupy krajów lub regionów 
względnie jednorodnych, które charakteryzują się zbliżoną strukturą oraz 
zbliżonym poziomem dochodów (Adamczyk-Łojewska, 2011).

W procesie szybszego rozwoju krajów biedniejszych w stosunku do bogat-
szych konwergencja jest możliwa. W przypadku krajów, które reprezentują różne 
poziomy rozwoju, dużo częściej obserwuje się procesy dywergencji (Matkowski, 
Próchniak, 2005).

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na występowanie efektu 
konwergencji czy dywergencji jest postęp techniczny, a precyzyjniej – jego cha-
rakter (Abramowitz, 1986). Kraje różniące się poziomem i tempem tworzenia oraz 
absorbowania nowych rozwiązań technologicznych charakteryzują się różnym 
tempem wzrostu gospodarczego. Innowacje prowadzą do osiągania wysokich stóp 
wzrostu gospodarczego krajom z pogranicza granicy technologicznej, co sprzyja 
dywergencji (Misiak, 2008). Dyfuzja technologii prowadzi z kolei do konwergencji. 
Zarówno w przypadku tworzenia nowych rozwiązań, jak i ich dyfuzji niezbędny 
jest w gospodarce odpowiedni zasób kapitału ludzkiego (Stokey, 2012). Brak 
wykwalifikowanych pracowników ogranicza rozwój samodzielnej działalności 
badawczej. W konsekwencji gospodarka może się znajdować w stanie stagnacji, 
w sytuacji niskiego lub umiarkowanego wzrostu, ponieważ nie jest w stanie znaleźć 
wystarczająco wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników do działalności 
innowacyjnej (Sordyl, 2016). Jeśli główną przyczyną zapóźnienia w rozwoju kraju 
będzie brak odpowiedniego kapitału ludzkiego oraz niewystarczające zdolności 
absorpcyjne istniejących rozwiązań innowacyjnych, może to prowadzić do poja-
wienia się lub nasilenia procesu dywergencji. Poniżej zostanie przeprowadzona 
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analiza statystyczna na podstawie wybranych wskaźników, które określają jakość2 
kapitału ludzkiego w analizowanych gospodarkach3. 

Kapitał ludzki w UE-28 – analiza statystyczna

Wybrane wskaźniki zostały zaczerpnięte ze strategii Europa 2020 (Europa 2020, 
2010). Dokument ten zakłada wzrost inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy i innowacji ze znacznymi nakładami na B+R oraz z podnoszeniem 
jakości edukacji. W ramach podnoszenia poziomu edukacji strategia uwzględnia 
dwa obszary wymagające wsparcia i poprawy. Za przygotowanie odpowiednich 
i motywujących warunków do realizacji wyznaczonych celów w obszarze eduka-
cji odpowiedzialny jest kraj, każdy odrębnie, kreując odpowiednie rozwiązania 
w ramach polityki gospodarczej. Wyznaczone cele w ramach podnoszenia jakości 
edukacji, czyli jakości kapitału ludzkiego, sprowadzają się do dwóch z góry wy-
znaczonych wskaźników:

a) zwiększenia do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat z wy-
kształceniem wyższym lub równoważnym;

b) podniesienia poziomu wykształcenia poprzez zmniejszenie do poziomu 
poniżej 10% odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę.

Rozbieżności w poziomach dochodu między krajami przypisuje się między 
innymi zróżnicowaniu jakości instytucji i polityki gospodarczej. Realizacja wspól-
nej polityki edukacyjnej mającej na celu podnoszenie jakości kapitału ludzkiego 
w UE-28 w ramach strategii Europa 2020 może się przyczynić do zmniejszenia 
różnic w poziomie kapitału ludzkiego, a tym samym do jego wzmocnienia. Aby 
stwierdzić, czy rzeczywiście ten proces ma miejsce w UE-28, w opracowaniu ocena 
kapitału ludzkiego będzie przeprowadzona na podstawie wskaźników zawartych 
w strategii Europa 2020. Analiza przestrzenna obejmuje okres od 2006 do 2016 
roku. Analizowane kraje UE-28 są zróżnicowane i nie stanowią homogenicznej 
grupy. Przeprowadzana analiza ma pokazać, czy gospodarki badanych krajów, 
znacznie różniące się pod względem analizowanych zmiennych na przestrzeni lat, 
zbliżyły się do siebie, czy też się oddalały. Pozwoli to na określenie, czy w badanym 
obszarze miała miejsce sigma (σ) konwergencja, czy dywergencja. Zmniejszanie 
rozproszenia pomiędzy krajami w zakresie wybranych wskaźników oznaczałoby, 

2  Jakość kapitału ludzkiego definiowana poprzez kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, które 
można przypisać poszczególnym poziomom kształcenia.

3  Przyjęte do analizy wskaźniki nie są doskonałym wyznacznikiem jakości kapitału ludzkie-
go, gdyż same świadectwa osiągnięć edukacyjnych nie są do końca wiarygodnym wyznacznikiem 
kwalifikacji.
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że miało miejsce doganianie, czyli konwergencja. Dywergencja miałaby zaś miejsce 
w przypadku, gdyby nastąpił proces odwrotny. 

Wskaźniki opisujące zróżnicowanie przestrzenne badanych zmiennych obliczo-
no przy użyciu: pozycyjnego współczynnika zmienności według wzoru: ,  
gdzie ,  to pierwszy i trzeci kwartyl, Me to mediana; średniej (nieważonej) 
arytmetycznej ( ) z wartości badanej zmiennej; odchylenia standardowego (S) 
według wzoru: ; odchylenia przeciętnego według wzoru: ; 
współczynników zmienność według wzorów: , .

Do pomiaru sigma (σ) konwergencji wykorzystano odchylenie standardowe loga-
rytmów naturalnych poziomu analizowanych zmiennych  od wartości średnich   
w okresie t według wzoru: . O zachodzeniu sigma konwergencji 
świadczy spadek wartości odchylenia standardowego z okresu na okres (Bal- 
-Domańska, 2009).

Pierwszą analizowaną zmienną charakteryzującą kapitał ludzi pod względem 
jakości jest odsetek osób w wieku 30–34 lat z wyższym wykształceniem. Wyniki 
obliczeń zaprezentowano w tabeli 1 oraz na rysunkach 1a i 1b.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w analizowanym okresie 
maksymalne i minimalne wskazania dla badanej zmiennej systematycznie rosły. 
Maksymalny poziom został osiągnięty w 2016 roku i wyniósł 58,7%, czyli wzrósł 
o blisko 27% w stosunku do poziomu z 2006 roku (46,2%), a poziom minimalny tej 
zmiennej wzrósł z 12,4 do 25,6%, co oznacza wzrost w badanym okresie o 106%. 
Relacja maksymalnych wartości tej zmiennej do minimalnych systematycznie 
malała i kształtowała się w analizowanym okresie od 3,7 do 2,3. Wartość średnia 
badanej zmiennej w roku 2006 wynosiła 29,3%, systematycznie rosła do roku 
2016, osiągając 41,3%. Zmienność wskaźników malała, odchylenie standardowe 
się zmniejszało, ale znacznie wzrosła wartość średnia, co dodatkowo zmniejszyło 
względną zmienność tego wskaźnika.

Analizując współczynniki zmienność dla tej zmiennej, można stwierdzić, 
że w całym badanym okresie ich wartości systematycznie malały, co oznacza, że 
znacznie zmniejszyło się zróżnicowanie krajów UE -28 pod względem badanej 
zmiennej. Na podstawie kształtowania się współczynników zmienności (rys. 1a) 
oraz σ-konwergencji (rys. 1b) można stwierdzić, że σ-konwergencja ma miejsce.
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Rysunek 1a. Współczynniki zmienności krajowych wskaźników odsetka osób w wieku 
30–34 lata z wyższym wykształceniem dla krajów UE-28 w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Rysunek 1b. σ-konwergencja na podstawie krajowych wskaźników odsetka osób w wieku 
30–34 lata z wyższym wykształceniem dla krajów UE-28 w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.
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Drugą zmienną był wskaźnik odsetka osób zbyt wcześnie opuszczający system 
edukacji. Jakość kapitału ludzkiego wzrasta w sytuacji, gdy wskaźnik ten osiąga jak 
najniższe wartości. W tabeli 2 oraz na rysunkach 2a i 2b zaprezentowano otrzymane 
wyniki analizy statystycznej dla tej zmiennej.

Na podstawie danych z tabeli 2 można zauważyć, że wartości maksymalne dla 
tej zmiennej w całym badanym okresie systematycznie malały, z poziomu 38,5% 
w roku 2006 do poziomu 19,7% w roku 2016. Wartość maksymalna zmalała w bada-
nym okresie o 51%. Również wartości minimalne stopniowo malały z 4,7% w roku 
2006 do 2,8% w roku 2016, czyli o 60% w badanym okresie. Relacja wartości 
maksymalnej do minimalnej z poziomu 8,2 w 2006 roku zmalała do 5,6 w 2012 
roku, po czym zaczęła rosnąć, osiągając poziom 7,0 w 2016 roku. Wartość średnia 
tej zmiennej, wynosząca 14% w 2006 roku, zmalała do 9,5% w 2016 roku.

Rysunek 2a. Współczynniki zmienności krajowych wskaźników odsetka osób zbyt 
wcześnie opuszczającego system edukacji w krajach UE-28 w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Zróżnicowanie krajów UE-28 pod względem analizowanej zmiennej zmniejsza-
ło się, choć efektu tego nie obserwuje się w przypadku pozycyjnego współczynnika 
zmienności. Na podstawie kształtowania się współczynników zmienności (rys. 2a)  
oraz σ-konwergencji (rys. 2b) można stwierdzić, że σ- konwergencja również zacho-
dzi, choć dla tego wskaźnika nie jest tak widoczna jak dla pierwszego.
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Rysunek 2b. σ-konwergencja na podstawie krajowych wskaźników odsetka osób zbyt 
wcześnie opuszczającego system edukacji w krajach UE-28 w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Podsumowanie 

Rozważania zawarte w opracowaniu można sformułować następujące wnioski:
1. Kapitał ludzki to czynnik wpływający na rozwój i wzrost gospodarczy. Jego 

jakość jest istotna zwłaszcza w procesie tworzenia i imitacji innowacji.
2. Na podstawie przeanalizowanych zmiennych można stwierdzić, że w 2006 roku 

kapitał ludzki w krajach UE-28 charakteryzował się dużym zróżnicowaniem.
3. Analiza statystyczna przeprowadzona w artykule pozwoliła na stwierdzenie, 

że realizacja wspólnej polityki edukacyjnej w ramach strategii Europa 2020 
przyczyniła się do zmniejszenia różnic w obszarze kapitału ludzkiego.

4. Na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonej przy użyciu wybranych 
zmiennych można stwierdzić, że w obszarze kapitału ludzkiego w UE-28 
w okresie od 2006 do 2016 roku występuje σ- konwergencja, co potwierdza 
postawioną w opracowaniu hipotezę badawczą.

5. Przeprowadzone analiza nie wyczerpuje w pełni podjętego tematu. Zawężona 
została do obszaru edukacji. W dalszych badaniach należy pogłębić analizę, 
uwzględniając inne determinanty kapitał ludzi, które nie zostały zawarte 
w strategii Europa 2020, oraz można zastosować inne miary konwergencji – 
zarówno klasyczne, jak i alternatywne.
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-gospodarczego (s. 15–33). Szczecin: Wyd. Naukowe US.

Convergence or Divergence in Human Capital Area

Keywords: convergence, divergence, human capital
Summary. Human capital is an important factor determining development and economic 
growth. It also plays a key role in the process of creating new innovative solutions as well 
as diffusion of existing ones. The countries of the European Union vary in their level of 
socio-economic development, and a common policy initiated at the European level aims, 
among others, at reduction of existing differences between Members Staes. The aim of this 
study is to formulate the answer to the question whether there is a convergence of human 
capital in the EU-28 countries in the context of fulfilling the recommendations of the Eu-
rope 2020 strategy in the area of education. The hypothesis formulated for the purposes of 
this study was that in the EU-28 countries there is a sigma convergence of human capital 
in the area of education. The implementation of the work objective was based on statisti-
cal analysis, which covered the period from 2006 to 2016. Data used come from Eurostat 
databases.
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Streszczenie: Problematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników 
nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań 
naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycz-
nych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na 
deklarowany przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami 
badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomię-
dzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. 
Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury 
organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej 
kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego 
zarządzania.

Wprowadzenie

Kultura organizacyjna, motywacja i zaangażowanie pracowników to kategorie 
zajmujące bardzo ważne miejsce w kręgu rozważań prowadzonych przez wielu 
specjalistów, szczególnie zajmujących się problematyką zarządzania kapitałem 
ludzkim. Mimo licznych definicji wyżej wymienionych pojęć wciąż pozostaje wiele 
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pytań otwartych podczas podejmowania rzeczywistych prób ich operacjonalizacji. 
Szczególnie kontrowersyjne i wieloaspektowe wydaje się pojęcie kultura organi-
zacyjna. Już w 1952 roku ukazała się praca A.L. Kroebera oraz C.A. Kluckhohna, 
w której autorzy zaprezentowali ponad 150 definicji kultury organizacyjnej 
(Zbiegień-Maciąg, 1999) eksponujących wiele jej zalet, ale też słabości. Kultura 
organizacyjna to nie tylko „tożsamość organizacji”, „filozofia organizacji”, „sys-
tem akceptowanych znaczeń i wartości” czy też „wzorów i wzorców zachowań” 
(Sułkowski, 2002, s. 54–57). Nie jest również jedynie „osobowością organizacji”, 
„symbolami, językiem, ideologiami, rytuałami, mitami”, „mową lub żargonem” 
(Srokowski, 2011, s. 26; La Montagne, 2016, s. 9; Wudarzewski, 2013, s. 59–78) 
czy „narzędziem kreacji pozytywnej organizacji” (Kasprzak, 2017, s. 14). Przez 
zwolenników nurtu krytycznego bywa nazywana narzędziem dominacji i opresji, 
hipostazą i ideologią, wątkiem pseudonaukowym i modą czy wręcz psychicznym 
więzieniem (Sułkowski, 2011, s. 8), także „jednym z głównych źródeł patologii 
zachowań społecznych” (Tarnowska, 2011, s. 74). Różnorodność poglądów na temat 
kultury organizacyjnej i jej znaczenia znalazła odzwierciedlenie także w pracach 
wielu autorów zagranicznych (Yiing, Ahmad, Bin, 2009, s. 53–89; Gimenez-Espin, 
Jime’nez-Jime’nez, Martı’nez-Costa, 2013, s. 678–692; Su, Yang, Yang, 2012,  
s. 5317–5329; Sokro, 2012, s. 106–119), które potwierdzają szeroki kontekst rozwa-
żań dotyczących kultury organizacyjnej. 

Jak zauważa K. Serafin (2015, s. 87 oraz 99): „Zainteresowanie kulturą orga-
nizacyjną ma związek z jej rozległym wpływem na różne obszary życia organiza-
cyjnego, a także otoczenia (...) Wiedza o kulturze danej organizacji, o panującym 
w niej klimacie, o tym, jak pracownicy oceniają samych siebie, firmę i jej przyszłość 
na rynku, pozwala z dużym wyprzedzeniem przewidzieć jej efektywność, źródła 
sukcesów i porażek”. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na to, jak kultura organizacyjna wpływa na poziom motywacji i zaangażowania 
pracowników. 

Kultura organizacyjna, motywacja, zaangażowanie –  
w kręgu wzajemnych powiązań

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej poglądów K. Serafina, kultura organiza-
cyjna stanowi czynnik o kluczowym znaczeniu w procesie skutecznego i efektyw-
nego zarządzania organizacją oraz jej poszczególnymi podsystemami. W ocenie 
autorki artykułu determinuje również w istotny sposób poziom motywacji i zaan-
gażowania pracowników. Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje wzajemna 
komplementarność omawianych pojęć oraz sprzężenia zwrotne występujące między 
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nimi. Zauważa to między innymi G. Aniszewska (2007, s. 142), wyrażając pogląd, 
iż „istnieje sprzężenie zwrotne między sposobem motywowania w organizacji 
a jej kulturą. Z jednej strony kultura organizacyjna wraz ze swymi wartościami 
i normami stanowi wyznacznik motywowania (motywuje zgodnie z tym, w co 
wierzę, i z tym, co jest dla mnie ważne). Z drugiej strony motywowanie powiązane 
z procedurami polityki personalnej, sposobem sprawowania władzy i komunikacji 
w firmie pozwala pracownikom zrozumieć i zaakceptować normy i wartości kul-
tury. Ponadto zgodnie z definicją kształtuje ono zachowania i postawy ludzi, a te 
również są przejawem kultury organizacyjnej”. 

Także w ocenie innych autorów kultura organizacyjna nie pozostaje bez 
wpływu na pożądane rezultaty działalności przedsiębiorstwa oraz wyniki pra-
cy ludzi (Neagu, Nicula, 2012, s. 420–424; Weare, Lichterman, Esparza, 2014,  
s. 590–619; Yongxing, Hongfei, Baoguo, Lei, 2017, 708–713; Aybas, Cevat Acar, 
2017, s. 363–372). Zasady postępowania, normy i wartości wynikające z kultu-
ry organizacyjnej determinują zarówno efektywność formułowanej strategii 
przedsiębiorstwa, skuteczność procesów zarządzania zmianą, jak i skuteczność 
systemów motywacyjnych (Altaf, 2011, s. 161–162; Harrington, Voehl, 2015, 
s. 56; Hulkko-Nyman, Sarti, Hakonen, Sweins, 2014, s. 24–49; Jacobs, Renard, 
Snelgar, 2014, s. 1–13). Kultura organizacyjna kształtuje motywy zachowań orga-
nizacyjnych. Odpowiednio silna kultura może dobrze stymulować pracowników 
do kreatywności i innowacyjności, może także zachęcać ich do podejmowania 
ryzyka (Saad, Asaad, 2015, s. 380). Pracownicy, którzy podzielają preferowane 
przez daną kulturę wartości i normy zachowań oraz sposoby postępowania i my-
ślenia, będą w większym stopniu identyfikowali się z przedsiębiorstwem, w którym 
pracują, będą bardziej zaangażowani w rozwiązywanie jego problemów, bardziej 
tolerancyjni wobec ewentualnych niepowodzeń, które ich spotkają. Zdaniem  
R.C. Tolentino (2013, s. 51) wysoko zaangażowane środowisko pracy poprawia 
wskaźnik retencji pracowników, obniża koszty operacyjne oraz przyczynia się do 
wzrostu wydajności i wyników pracowników. Zaangażowanie organizacyjne przy-
czynia się też do wzrostu poziomu motywacji pracowników, satysfakcji z pracy, 
wzmacnia ich morale i podnosi poziom dobrego samopoczucia (Victor, Hoole, 2017, 
s. 1–14; Hoole, Bonnema, 2015, s. 1–11; Rich, Lepine, Crawford, 2010, s. 617–635). 
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Poziom motywacji i zaangażowania pracowników a model kultury 
organizacyjnej – metodyka badań

Wiodącymi celami autorskich badań empirycznych1 były:
a) identyfikacja „obecnego” oraz „pożądanego” modelu kultury organizacyj-

nej w ocenie wybranej grupy respondentów;
b) dokonanie oceny wpływu deklarowanego jako „obecny” modelu kultury 

organizacyjnej na poziom motywacji i zaangażowania pracowników. 
W procesie badawczym wykorzystano dwa narzędzia badawcze: 
a) narzędzie do oceny kultury organizacyjnej (Organisational Culture 

Assessment Instrument – OCAI) autorstwa K.S. Camerona i R.E. Quinna 
(2003, s. 28);

b) autorski kwestionariusz ankiety do oceny występowania oraz skali natę-
żenia zjawisk patologicznych w miejscu pracy, z uwzględnieniem pytań 
dotyczących subiektywnej oceny poziomu motywacji i zaangażowania. 

Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi jakościowymi 
(niemierzalnymi) przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat (c2) niezależności 
Pearsona. Anonimowe badania empiryczne na losowo wybranej próbie respon-
dentów z województwa śląskiego zostały przeprowadzone w okresie 1 kwietnia –  
30 listopada 2016 roku z wykorzystaniem papierowej wersji obu wyżej wymienio-
nych narzędzi badawczych. Respondentom rozdano łącznie 700 egzemplarzy kwe-
stionariuszy, do ostatecznej analizy zakwalifikowano 664 kompletne i poprawnie 
wypełnione formularze. W procesie badawczym uczestniczyło 347 kobiet (52,2%) 
oraz 317 mężczyzn (47,8%) reprezentujących różne kategorie wiekowe, poziom 
wykształcenia, zatrudnione w różnego typu przedsiębiorstwach, wziąwszy pod 
uwagę ich formę własności, wielkość oraz branżę. Modelem kultury organizacyjnej, 
który posłużył do badań dla potrzeb niniejszego opracowania, był model wartości 
konkurujących (Competing Values Framework) autorstwa K.S. Camerona oraz  
R.E. Quinna zaprezentowany na rysunku 1. 

1  W niniejszym artykule zaprezentowano jedynie wybrany fragment szerokiego materiału 
faktograficznego będącego efektem autorskich badań empirycznych. 
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Rysunek 1. Model wartości konkurujących K.S. Camerona i R.E. Quinna
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cameron, Quinn, 2003, s. 40.

Prezentacja oraz dyskusja wyników.

Identyfikacji „obecnego” oraz „pożądanego” modelu kultury organizacyjnej 
dokonano, wykorzystując Kwestionariusz OCAI autorstwa K.S Camerona oraz  
R.E. Quinna. Opinie osób uczestniczących w badaniu dotyczące przedmiotowej 
kwestii zaprezentowano na rysunku 2.

Z danych zaprezentowanych na rysunku 2 wynika, iż dominującym modelem 
kultury organizacyjnej wskazanym jako model „obecnie istniejący” jest kultura 
hierarchii (30,2% wskazań) oraz kultura rynku (29,1%). Modelem najbardziej „po-
żądanym” przez respondentów okazał się model kultury klanu (40,1%), a najmniej 
pożądanym – model kultury rynku (16,8%). Model obecny wyraźnie odbiega więc 
od modelu pożądanego. Pracownicy zdają się bardziej doceniać środowisko pracy, 
którego dominującą cechą jest życzliwość, otwartość i wsparcie we wzajemnych 
relacjach, niż biurokracja i nieustanne eksponowanie znaczenia osiąganych wyni-
ków kosztem większej troski o pracownika i jego potrzeby. 
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Rysunek 2. Obecny oraz pożądany model kultury organizacyjnej w opinii badanych 
respondentów
Źródło: badania własne.

W kontekście powyższego szczególnego znaczenia nabiera drugi z celów 
badawczych: dokonanie oceny wpływu, deklarowanego jako „obecny” modelu kul-
tury organizacyjnej na poziom motywacji i zaangażowania pracowników. Analiza 
zebranego materiału faktograficznego wykazała istotną statystycznie zależność 
występującą między poddanymi ocenie kategoriami. „Model kultury organiza-
cyjnej” koreluje zarówno z „poziomem motywacji pracowników” (p = 0.0001***,  
p < α), jak i „poziomem zaangażowania” (p = 0.0386**, p < α). Szczegóły dotyczące 
zidentyfikowanych zależności zaprezentowano na rysunkach 3 oraz 4. 

Poszczególne modele kultur przyjmują oznaczenia jak na rysunku 1, to 
jest: A – kultura klanu, B – kultura adhokracji, C – kultura rynku, D – kultura 
biurokratyczna. Oceny poziomu motywacji oraz zaangażowania w pracy respon-
denci dokonywali, posługując się skalą ocen R. Likerta (od 1–5, gdzie 1 oznaczało,  
iż poziom ich motywacji i zaangażowania jest na krytycznie niskim poziomie, 5, iż 
oceniają ten poziom jako bardzo wysoki, 2–4 to poziomy pośrednie). 
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Rysunek 3. Poziom motywacji a obecny model kultury organizacyjnej
Źródło: badania własne.

Dokonując analizy wyników zaprezentowanych na rysunku 3, należy zauwa-
żyć, iż najwyższy poziom motywacji zadeklarowały osoby pracujące aktualnie 
w organizacjach o typie kultury A – klanu oraz B – adhokracji. W pierwszym 
przypadku ocen najwyższych (4 oraz 5) było odpowiednio 43 oraz 29%. W przy-
padku organizacji o typie kultury adhokracji sytuacja była zbliżona – łącznie 77% 
ocen wskazujących na bardzo wysoki i wysoki poziom motywacji. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż w obu omawianych przypadkach zaledwie 7% (model A) 
oraz 8% (model B) respondentów wskazało, iż ich poziom motywacji kształtuje się 
na krytycznie niskim poziomie. Nieco odmiennie sytuacja wygląda w przypadku 
opinii respondentów deklarujących zatrudnienie w organizacjach o typie kultury  
C – rynku oraz D – biurokratycznej. Tutaj osób o bardzo niskim poziomie moty-
wacji było więcej – odpowiednio 21 i 18%. 

Rysunek 4. Poziom zaangażowania a obecny model kultury organizacyjnej 
Źródło: badania własne.
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W kontekście wyników badań odnoszących się do analizy zależności wystę-
pującej między modelem kultury organizacyjnej a deklarowanym przez badanych 
respondentów poziomem motywacji do pracy interesująco kształtują się wyniki 
zaprezentowane na rysunku 4. W tym przypadku występujące w ocenach różni-
ce nie są już tak wyraźne, choć zaistniała wcześniej tendencja potwierdziła się. 
Najwyższy poziom zaangażowania organizacyjnego zadeklarowali pracownicy 
organizacji o typie kultury klanu – A (aż 86% wskazań najwyższych ocen) 
oraz adhokracji – B (82% ocen 4 oraz 5). Stosunkowo dużo było respondentów 
oceniających swój aktualny poziom zaangażowania na najwyższym poziomie, 
a zatrudnionych w organizacjach o typie kultury rynku (68% ocen 4 oraz 5) oraz 
o typie kultury biurokratycznej (odpowiednio 75%). Znikoma liczba respondentów 
niezależnie od typu kultury organizacyjnej swój poziom zaangażowania uznała za 
krytycznie niski (2–9% badanych). To wynik bardzo interesujący. 

Podsumowanie

Wiodącym celem niniejszego artykułu było wyeksponowanie roli kultury orga-
nizacyjnej jako determinanty poziomu motywacji i zaangażowania pracowników. 
Dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego celu przeprowadzono autorskie badania 
empiryczne, w efekcie których oczekiwano odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:
1. Jaki model kultury organizacyjnej aktualnie występuje w badanych 

przedsiębiorstwach? 
2. Jaki model kultury organizacyjnej pracownicy wskazują jako idealny/pożąda-

ny w ich opinii?
3. Czy istnieje zbieżność, czy rozbieżność w ocenie preferencji respondentów od-

nośnie do istniejącego i pożądanego przez nich modelu kultury organizacyjnej? 
4. Czy istnieje istotna statystycznie zależność między modelem kultury organi-

zacyjnej deklarowanym jako aktualnie występujący a poziomem motywacji 
respondentów?

5. Czy istnieje istotna statystycznie zależność między modelem kultury organiza-
cyjnej deklarowanym jako aktualnie występujący a poziomem zaangażowania 
deklarowanym przez respondentów?
Analiza zebranego materiału faktograficznego pozwoliła znaleźć odpowiedź 

na powyższe pytania i sformułować następujące konkluzje:
1. Dominującym modelem kultury organizacyjnej wskazanym jako model „obec-

nie istniejący” jest kultura hierarchii (30,2% wskazań) oraz kultura rynku 
(29,1%). 
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2. Modelem najbardziej „pożądanym” przez respondentów okazał się model 
kultury klanu (40,1%), a najmniej pożądanym – model kultury rynku (16,8%).

3. Deklarowany przez respondentów jako „obecny” model kultury organizacyjnej 
wyraźnie odbiega od modelu „pożądanego”.

4. Zależność między „obecnym” modelem kultury organizacyjnej a poziomem 
motywacji do pracy i poziomem zaangażowania w obu przypadkach okazała 
się istotna statystycznie. Oznacza to, że model kultury organizacyjnej wpływa 
na poziom zarówno motywacji pracowników, jak i ich zaangażowania. 
Jak wykazały badania, najwyższy poziom motywacji i zaangażowania zade-

klarowali pracownicy organizacji o typie kultury klanu – A, najniższy o typie 
kultury rynku – C. Kultura klanu jest więc nie tylko modelem najbardziej „pożą-
danym” przez respondentów, ale jednocześnie tym, który sprzyja kreacji najbar-
dziej motywującego środowiska pracy. Analogicznie model najmniej „pożądany” 
– kultura rynku – okazał się tym, który oddziałuje na pracowników najbardziej 
demotywująco, choć wskazań ocen najwyższych (4 oraz 5) odnoszących się do 
poziomu zaangażowania było w tym przypadku znacznie więcej niż w przypadku 
oceny poziomu motywacji. Interesującą konkluzję stanowi również to, że wysoki 
poziom zaangażowania jest deklarowany niezależnie od tego, jak kształtuje się 
poziom motywacji. Niski poziom motywacji nie jest tożsamy z niskim poziomem 
zaangażowania. W tym kontekście rodzą się dwa interesujące pytania badawcze 
wymagające dalszej eksploracji:
1. Co wyzwala zaangażowanie u pracowników w środowisku, w którym ich 

motywacja jest na niskim poziomie? 
2. Czy występuje zależność istotna statystycznie między poziomem motywacji 

pracowników a poziomem ich zaangażowania?
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Summary. The issue related to motivating and employee involvement are still extremely 
important, inspiring to constantly new scientific research. This article presents the results 
of original empirical studies, devoted to the assessment of the impact of the organizational 
culture of the enterprise on the level of motivation and commitment declared by employ-
ees. The study of statistically significant differences between variables was carried out 
using the Chi-square test of Pearson’s independence. The key added value of the presented 
considerations is the indication of the organizational culture model, which determines the 
highest and the lowest level of the research categories listed above constituting a source of 
valuable information for enthusiasts of modern management
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